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voorwoord

Voor een sterke 
economie

Wat doet de overheid voor het bedrijfsleven en willen ondernemers überhaupt wel 

bemoeienis van die overheid? We deden bij de provincie in het achterliggende jaar 

de nodige kennis op door ‘on tour’ te gaan bij het MKB. De gedachte: we hebben als 

provincie als gevolg van het coalitieakkoord nu wel allerlei maatregelen bedacht voor 

het bedrijfsleven, in de vorm van hulp bij samenwerking, innovatie, internationali-

sering en human capital, maar hoe is dat geland en waar kunnen en moeten we onze 

economische programma’s nog bijsturen?

We mochten het predicaat ‘MKB vriendelijkste provincie van Nederland’ ontvangen 

en nu we dat eenmaal zijn, willen we het ook blijven. De MKB tour is op een paar 

gemeenten na afgerond. De krapte op de arbeidsmarkt, een meedenkende overheid en 

nog beter bekendmaken wat provincie Overijssel te bieden heeft, dat is wat we over-

hielden aan de tour.

Ondernemers zijn de ruggengraat van de economie en de banenmotor van de provincie. 

Ze zijn van grote betekenis voor bijvoorbeeld de leefbaarheid in onze winkelcentra, de 

innovaties in de agrarische sector, de ontwikkelingen op het gebied van schone energie en 

circulaire economie, de opleidingen die de onderwijssector biedt, de welvaart en de banengroei. 

We hebben prachtige bedrijven bezocht en het contact met bedrijfsleven en gemeenten 

geïntensiveerd. Sommige van onze regelingen waren niet overal bekend, van andere 

regelingen hoorden we dat ze te ingewikkeld zijn. Daar kunnen we nu echt mee aan 

de slag. Het contact met de sector houden we warm, de lijnen kort. Vooral aan goed 

opgeleid technisch personeel en vakmensen is een groot gebrek. Dit zet een rem om 

de toekomstige ontwikkelingen. Samen optrekken en kennisdelen – met overheid en 

onderwijs – werkt het beste. 

Goed dat de vier o’s – onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers samen over 

de arbeidsmarkt 2030 spreken. Want in die vierhoek moet het gebeuren: het samen 

signaleren, het samen oplossen. Voor een sterk economisch Overijssel kunnen we niet 

zonder elkaar.

Ik wens u veel leesplezier!

Eddy van Hijum, 

Gedeputeerde Economie

Provincie Overijssel
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1. Onderzoek
Edwin van de Wiel, arbeidsmarktdeskundige bij Kennispunt 

Twente, opgericht door Twentse gemeenten. Van de Wiel 

doet onderzoek naar de regionale economie en arbeidsmarkt.

2. Onderwijs
Paulo Moekotte, beleidsadviseur onderwijs en kwaliteitszorg 

ROC van Twente en practor mediawijsheid aan mbo-instel-

lingen in Amsterdam. Hij was jarenlang docent Nederlands, 

informatica en bank- en verzekeringswezen.

3. Overheid
Rob Christenhusz, wethouder sociaal domein in Oldenzaal 

(partij: WerknemersGroepering). Hij is lid van de regio-

bestuurscommissie die zich bezighoudt met het 

investeringsprogramma Agenda voor Twente.

4. Ondernemer
William Sprakel, medeoprichter en -eigenaar van 

software-bedrijf UPX in Enschede, opgericht in 2013. 

UPX (14 medewerkers) richt zich op digitalisering van 

bedrijfsvoering.

Om de tafel met 4 O’s:

4

1 2

3
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INN’gesprek

Zonder diploma’s kun je het behoorlijk ver schoppen. Kijk naar ondernemer 
William Sprakel (31 jaar), deelnemer aan het rondetafelgesprek van INN’twente 
over de arbeidsmarkt in 2030. Hij is medeoprichter en -eigenaar van het snel 
groeiende softwarebedrijf UPX in Enschede. Hij heeft geen diploma’s. ‘Alleen 
voor technisch Lego.’ Wel heeft hij ideeën, durf en geloof in zichzelf. Vier jaar 
geleden begon hij met UPX.

Op uitnodiging van INN’twente bespreekt hij samen met Edwin van de Wiel, 
arbeidsmarktdeskundige bij Kennispunt Twente, Paulo Moekotte, beleidsadviseur 
bij ROC van Twente, en wethouder arbeidsmarktbeleid Rob Christenhusz uit 
Oldenzaal de toekomst van de arbeidsmarkt.  >

Beroepen maken plaats voor taken, zeker voor lager op-

geleiden. Voor die taken zijn vaardigheden belangrijker dan 

diploma’s, voorzien deelnemers aan het rondetafelgesprek 

van INN’twente over de arbeidsmarkt in 2030. 

tekst: Annette Toonen  fotografie: Eric Brinkhorst

Arbeidsmarkt 2030: 
taken vervangen 
beroepen 

LAAT ZIEN WIE JE BENT



pagina 8

Hoe ziet de arbeidsmarkt er in 
2030 uit?
‘Zover gaat mijn beeld en dat van mijn instelling 
niet. Als we onze blik eerst eens op 2024 richten, 
zijn we al knap bezig’, reageert beleidsadviseur 
Moekotte. ‘De arbeidsmarkt verandert snel.’
Al vroeg in het gesprek blijkt dat de deelnemers 
voorzien dat steeds meer beroepen worden ver-
vangen door ‘taken’, vooral voor lager opgeleiden. 
Voor die taken zijn competenties (vaardigheden) 
nodig. Van werknemers wordt bijvoorbeeld ver-
wacht dat ze kunnen samenwerken met anderen 
en kunnen omgaan met informatie- en commu-
nicatietechnologie. Organisaties worden steeds 
platter - ze hebben minder managers - en doen 
een steeds groter beroep op de eigen verantwoor-
delijkheid van medewerkers. 

Ondernemer Sprakel: ‘ik hoor wel eens dat 
mensen iets in een computer stoppen, op een 
knop drukken en dan zeggen ‘maar hij doet het 

niet.’ Zij hebben een kunstje geleerd, niet de kunde. 
Je moet weten waarom iets is zoals het is of 
waarom iets werkt zoals het werkt. Je kunt ergens 
een schroef indraaien, maar je moet ook weten 
waaróm je een schroef gebruikt.’

Wethouder Christenhusz vindt het moeilijk om 
de toekomst te voorspellen. 2030 is twaalf jaar 
verder. Kijk eens twaalf jaar terug, zegt hij. Hoe 
zag de wereld er toen uit? Er was nog geen 
smartphone. De eerste iPhone kwam in 2007. 
De technologische ontwikkelingen gaan steeds 
sneller, verwacht hij.  

Te weinig visie
De wethouder vindt dat de rijksoverheid nog te 
weinig nadenkt over en te weinig investeert in een 
visie op de arbeidsmarkt van de toekomst. ‘Dat 
doen ze in Duitsland beter; de Duitse overheid 
is daar veel verder mee. We hebben hier alleen 
in 2014 iets van Lodewijk Asscher gehoord, 

toen hij minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid was.’ 

Asscher sprak de vrees uit dat robots steeds 
meer taken overnemen en dat dit werkloosheid 
tot gevolg zou kunnen hebben. Robots zijn goed-
koop, snel, nooit ziek, werken dag en nacht door 
en vragen niet om een loonsverhoging, zei de 
toenmalige minister. Hij voorzag dat ze het werk 
van bijvoorbeeld schoonmakers en magazijnme-
dewerkers zouden vervangen. We zouden onze 
jeugd moeten opleiden voor het andere werk, het 
onverwachte, het creatieve. We moeten ze leren 
zoeken naar nieuwe wegen en leren omgaan met 
een geautomatiseerde wereld, vond hij.

Christenhusz: ‘dat staat niet op de politiek be-
stuurlijke agenda in Den Haag, maar daar zou het 
wel op moeten staan. Als die schets is gemaakt, 
die stip op de horizon is gezet, dan pas kunnen 
wij als gemeente de vertaalslag maken.’ 



‘Maar de politiek maakt de arbeidsmarkt niet’, werpt Moekotte tegen. ‘Die kan 
alleen faciliteiten creëren, bijvoorbeeld in de vorm van versoepeling van het 
ontslagrecht of het bepalen van de pensioenleeftijd.’

Vergrijzende arbeidsmarkt
De regio Twente krijgt meer dan het landelijk gemiddelde te maken met een 
vergrijzende arbeidsmarkt, volgens arbeidsmarktdeskundige Van de Wiel. Het 
opleidingsniveau in de regio is gemiddeld lager dan in de rest van Nederland. ‘Die 
factoren beperken de economische ontwikkeling van de regio in de toekomst. Daar 
liggen de uitdagingen. Er komen meer ouderen en minder jongeren; dat betekent 
dat je ouderen moet motiveren om te (blijven) werken.’
Van de Wiel vervolgt: ‘bedrijven moeten niet alleen naar jonge mensen kijken, maar 
ook naar de ouderen en de mensen die langs de kant staan.’ Hij vermoedt dat 
ondernemingen daar pas geleidelijk aan de noodzaak van inzien.

Tweedeling
De vier gesprekspartners voorzien een verdere tweedeling op de arbeidsmarkt 
tussen lager en hoger opgeleiden. Lager opgeleiden zullen vaker korte contracten 
hebben. Ze hebben, mede onder invloed van verdergaande digitalisering, geen 
beroep meer; ze vervullen taken. Dat zijn taken die door jan en alleman kunnen 
worden gedaan; het maakt lager opgeleiden uitwisselbaar, stelt Van de Wiel. 
‘Hamburgers bakken in een fastfoodrestaurant, kan iedereen’, geeft hij een voor-
beeld. ‘Bij dat werk zit de kennis in het systeem, niet in de mensen.’

Een kanttekening van de wethouder: ‘ik geloof niet dat jan en alleman die taken kunnen 
doen. Hoe goed het economisch ook gaat, we krijgen niet iedereen aan het werk. We 
houden een harde kern van mensen die het niet lukt om regulier aan het werk te gaan.’ 

Hoger opgeleiden zullen vaker vaste(re) banen hebben, verwachten de deelnemers. 
Maar ook voor hoger opgeleiden geldt dat een deel van hun werk wordt 
overgenomen door ‘kunstmatige intelligentie (‘denkende’ computers, red.) en 
algoritmen (een reeks instructies om een probleem stap voor stap op te lossen, 
red.). Moekotte: ‘zo zal ‘artificial intelligence’ bijvoorbeeld ook een steeds grotere 
rol krijgen in de praktijk van medisch specialisten. Algoritmen kunnen dingen 
soms gewoon beter.’ 

Hoger opgeleiden
Sprakel heeft een uitgesproken mening over ‘wat we in Nederland hoger opgeleiden 
noemen’. Een hbo-opleiding in Nederland is vergelijkbaar met een mbo-opleiding 
in de Verenigde Staten, meent hij. ‘Is een hoger opgeleide in Nederland wel echt 
hoger opgeleid?’, vraagt hij zich af. ‘Ik maak mij wel eens zorgen over al die hoger 
opgeleiden. Een vriend van mij doet de intake bij Saxion. Die zegt: ‘ze kunnen echt 
niet allemaal logisch denken.’ Ze zijn na hun opleiding vaak niet gereed voor de 
arbeidsmarkt.’

Moekotte ziet inderdaad ‘een mismatch’ tussen competenties van zowel hbo- als 
mbo-afgestudeerden en de vraag van bedrijven. ‘Daar hebben we nog te weinig oog 
voor. Je moet niet alleen het vak verstaan, maar ook in staat zijn mee te gaan met de 
ontwikkelingen, zodat je duurzaam inzetbaar bent en blijft. Daar komen andere vaar-
digheden bij kijken. Bij lager opgeleiden die je wilt re-integreren op de arbeidsmarkt, 

zou je ook eerst moeten investeren in scholing van dat soort extra 
vaardigheden, anders houd je een draaideureffect en blijven ze 
terugkomen in de kaartenbak van de uitkeringsinstantie.’ 

Werkgevers overvragen
Werkgevers ‘overvragen’ nu vaak; ze zoeken een hbo’er voor 
mbo-werk, stellen deelnemers. ‘Omdat ze niet weten wat ze 
willen’, vermoedt Sprakel. ‘Bij een probleem zegt een hbo’er: ‘ik 
maak een analyse.’ Een mbo’er zegt: ‘ik los het op.’ Aan wie heb 
je als werkgever dan het meest?’ Moekotte lacht. 

Werkgevers zouden minder moeten kijken naar functies, meer 
naar waar ze behoefte aan hebben, vindt Sprakel. Wat kan 
iemand bijdragen aan een organisatie? ‘Ik heb laatst gezegd, ik 
wil een schoonmaker die het leuk vindt om bij ons te zijn en die 
zelf initiatief neemt. We hebben nu iemand die af en toe met 
een bord fruit rondgaat. Hoe leuk is dat?’ 

Moekotte: ‘bedrijven zoeken talent. Wij zeggen tegen onze stu-
denten: ‘laat zien wie je bent.’ Het gaat erom dat je een aantal 
kwaliteiten hebt, los van dat papiertje aan het einde. Diploma’s 
worden steeds minder belangrijk.’  /

Werkgevers zouden minder moeten kijken 
naar functies, meer naar waar ze behoefte 
aan hebben
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Een nieuw kabinet op het bordes betekent voor ondernemers steevast: 

verandering. Voor Directeur Groot Aandeelhouders (DGA’s) is het lastig 

te bekijken wat die veranderingen op lange termijn betekenen, bijvoor-

beeld voor hun pensioen. Rabobank Enschede-Haaksbergen helpt ze 

met een toekomstbestendige financiële huishouding.

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Lars Smook

Klaar 
voor later

Gert Kremer, adviseur private banking bij Rabobank Enschede-Haaksbergen

RABOBANK ENSCHEDE-HAAKSBERGEN

ADVISEERT DGA’S OVER PENSIOEN
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Rabobank Enschede-Haaksbergen / Het Eeftink 2, 7541 WH Enschede / T 053 488 58 85 / www.rabobank.nl

Stel: je hebt een grote onderneming en de waan van de dag slokt 
al je aandacht op. Als er dan iets verandert in de wetgeving, is de 
kans groot dat je denkt ‘dat duurt nog zolang en mijn bedrijf flo-
reert, dus dat is mijn pensioen’. Maar hoe ‘toekomstproof’ is dat?
Gert Kremer adviseert al jarenlang ondernemers bij Rabobank 
Enschede-Haaksbergen. Hij ziet vaak dat ondernemers onaange-
naam verrast worden bij hun pensionering als ze zich niet goed 
hebben laten adviseren. ‘Veel ondernemers denken dat ze als ze 
hun bedrijf overdragen, verzekerd zijn van een onbezorgde oude 
dag. Maar dat is lang niet altijd zo. Nu kan je onderneming heel 
goed lopen, maar tijdens de crisis zagen we ook de waarde van 
miljoenenbedrijven verdampen. Ik zie ook ondernemers die bij-
voorbeeld de verhuur van een bedrijfspand als zekerheid voor de 
toekomst zien. Zegt zo’n huurder op, dan kun je in de problemen 
komen. Je moet voor je pensioen echt geld investeren buiten de 
risicosfeer van je onderneming’.

Dat grote ondernemers dit vaak niet overzien, is niet verwonderlijk. 
‘Vraag mensen op straat hoe hun pensioen er later uitziet en negen 
van de tien weten het niet. Terwijl mensen in loondienst daar elk 
jaar een keurig overzicht van krijgen van hun pensioenfonds. Zo’n 
opgave krijgt een Directeur Groot Aandeelhouder (DGA) niet, het 
is allemaal veel ingewikkelder.’

De laatste maanden heeft Kremer al veel pensioenvragen 
beantwoord. De wetgeving omtrent Pensioen in Eigen Beheer 
voor de DGA is recentelijk flink veranderd. En er leeft nog meer 
onzekerheid. Met het nieuwe kabinet zijn nu weer veranderingen 
op het gebied van de belastingschijven, de hoogte van de btw, 
de hypotheekrente-aftrek en het eigen-woningforfait. Zodra zulke 
nieuwe maatregelen in het nieuws zijn, krijgt Kremer vragen. ‘De 
DGA heeft in een holding verschillende petten op: hij is eigenaar, 
bestuurder, pensioengerechtigde en kan ook de privé-persoon zijn 
aan wie een hypotheek is verstrekt vanuit de holding. Die rollen 
kunnen strijdig met elkaar zijn’.  

Kremer heeft als financieel planner voor ondernemers een regis-
seursrol: hij ziet de grote lijnen. ‘Als je bij een ondernemer links 
aan een knop draait, gaat rechts ook iets bewegen. Daarom heb je 
totaaloverzicht nodig. Wij merken dat ondernemers beter kunnen 

focussen op het ondernemen als ze geen tijd en energie hoeven 
te steken in hun financiële huishouding en zich laten ontzorgen. 
Uiteindelijk is de onderneming de kurk waar alles op drijft, dáár 
moet je focus liggen.’

Voor details en uitwerking kan Kremer een beroep doen op jaren-
lange relaties met notarissen, accountants, fiscalisten, juristen 
en natuurlijk Rabobank-collega’s. ‘Het is elke keer maatwerk. Elk 
bedrijf is anders, elke DGA is anders en dus is ook het totaalplaatje 
elke keer anders’. 

Voor de toekomst verwacht Kremer dat met name voor de pensi-
oenvoorzieningen nóg meer van de ondernemer wordt gevraagd. 
‘De overheid trekt zich steeds meer terug en omdat ons huidige 
pensioenstelsel op de duur onbetaalbaar wordt, zal nog meer een 
beroep worden gedaan op mensen om hun eigen maatregelen te 
nemen. Wij adviseren daarom om zo jong mogelijk al te beginnen 
met geld reserveren.’

Ook op het gebied van hypotheken is het plaatje niet rooskleurig. 
‘De Nederlandse Bank maakt zich zorgen over het hoge aantal 
aflossingsvrije hypotheken. Daardoor blijft je schuld over de loop-
tijd gelijk, je lost niets af. Bij veel ondernemers valt de einddatum 
van die hypotheek samen met de periode waarin ze met pensioen 
gaan. Heb je dan wel voldoende inkomen om te herfinancieren? 
Of moet je noodgedwongen je huis verkopen? Ik adviseer DGA’s 
echt om met het oog op alle veranderingen een afspraak te maken 
met een financieel planner. Samen kunnen we het totaalplaatje nu 
al overzien.’  /

Vragen voor Gert? Bel 06-22 51 11 35.

Begin zo jong mogelijk 
met geld reserveren



tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Lars Smook

Volop kansen op groei

RONNY VAN ’T OEVER

Micronit Microtechnologies
Product: Maakt mini-laboratoria op een chip, 
dankzij nanotechnologie

‘Nanotechnologie is de techniek van de toekomst. Dat is zelfs 
zo benoemd in het regeerakkoord. Met een groei van 20 procent 
per jaar is het één van de snelst groeiende wereldwijde markten 
binnen de techniek. En Micronit hoort al jaren bij de top van de 
wereld.

We maken simpel gezegd mini-laboratoria op een chip. In plaats 
van een buisje vloeistof heb je door onze techniek aan een 
druppel genoeg. Doordat het ‘lab’ zo klein is, kan het naar het 
monster, in plaats van andersom. Dat levert voordelen op. Denk 
maar aan veldtesten of testen bij ouderen. Die kunnen thuis een 
bloedtest doen. In de zorg wordt 90 procent van de DNA-diag-
nostiek inmiddels al gedaan door machines met onze chips.
Bij Micronit werken nu 100 mensen voor klanten wereldwijd. 
Onze grootste fabriek staat in Enschede en we hebben een 
vestiging in Dortmund en binnenkort ook eentje in Amerika. 
De groei is er nog lang niet uit. 

Het blijft echter lastig om goede werknemers te vinden, en dat 
terwijl het prachtig werk is. Denk bijvoorbeeld aan research en 
development, sales en productiewerk. Bij de productie werk je in 
een cleanroom, dus het is heel schoon. Ook volg je een interne 
opleiding. Zie het als een soort modelbouwen: het is precisie-
werk met zeer dure machines waarmee je een bijdrage levert aan 
concrete zaken, zoals kankerdiagnostiek of zelfrijdende auto’s’.

www.micronit.com

Klaar voor de toekomst? Deze drie bedrijven die zijn verbonden aan Bedrijfstechnologisch 

Centrum Twente (BTC-Twente) in Enschede zien de komende decennia met vertrouwen 

tegemoet. In hun markt zijn nog volop groeimogelijkheden.

pagina 12

BEDRIJVEN BTC-TWENTE ZIEN 

TOEKOMST HOOPVOL TEGEMOET
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GEORGE PETROV

Wappler

Product: tool om heel simpel, 
volledig visueel, websites en mobiele 
apps te bouwen

‘Wij hebben heel lang in de schaduw van Adobe 
gewerkt. We leverden Adobe producten die 
wereldwijd worden gebruikt door webdesigners 
en ontwikkelaars. Maar we waren altijd afhankelijk 
van Adobe en hun technische ontwikkelingen 
gingen ons te traag.

We hebben ons oor te luisteren gelegd bij onze 
klanten: waaraan hebben zij behoefte als ze een 
website of mobiele app bouwen? Daaruit is 
Wappler voortgekomen: een nieuw, slim en 
visueel systeem waarmee echt iedereen een site 
of web kan maken. Het draait op apparaten met 
Windows, maar ook met Linux of op een Mac. 

Creatieve mensen werden met de producten die 
al op de markt waren vaak beperkt door de tech-
niek. Hadden ze iets fantastisch bedacht, liepen 
ze tegen allerlei beperkingen aan. Bij Wappler 

kun je je creativiteit de vrije loop laten. En het is 
gebruiksvriendelijk, een soort Lego-systeem. Je 
lijmt simpel gezegd gewoon blokjes aan elkaar, 
iedereen kan het. Wappler is gratis en het basis-
pakket geeft voldoende bouwstenen om een 
mooie site te maken met bijvoorbeeld slideshows, 
of een interactieve app. Wil je meer toevoegen 

dan kun je bouwstenen bijkopen met een abon-
nement. Concurrentie? Daar ben ik niet bang 
voor. We hebben al een wereldwijde community 
(DMXzone) met een half miljoen webdesigners en 
developers. Dat bouwt een ander niet zomaar op.’

www.DMXzone.com en www.Wappler.io 

GIELS BROUWER

SciSports
Product: Vindt voor voetbalclubs de perfecte speler 
door data-analyse (en andersom)

‘Voetbalclubs zochten hun spelers op basis van gevoel. Een scout kon 
per club wel drie maanden op een tribune zitten om een speler te 
kunnen inschatten. Ons datasysteem scout nauwkeuriger en sneller. Een 
club zoekt bijvoorbeeld een linksback die goed opkomt en niet meer dan 
20.000 euro in de maand kost. Wij dragen een rijtje kandidaten aan en 
dan is het laatste stukje, persoonlijkheid en voetbalgogme, aan de scout 
om te beoordelen. Aspecten als karakter laten zich niet in data vatten.

Bij ons bedrijf werken 50 werknemers: mensen met een voetbalhart 
die levelen met de clubs en de scouts en echte computertalenten die de 
perfecte data-analyse maken. Uit de eerste categorie melden zich wel 
40 mensen per dag, in de laatste categorie is het aanbod schaarser.

We helpen ook spelers een goede keuze te maken. Memphis Depay 
heeft zijn wensen bij ons neergelegd en op basis van onze analyse 
voor Olympique Lyon gekozen. Mogen wij naar het spelershotel, even 
bijpraten. Een jongensdroom.

Mijn ambitie is dat bij het EK van 2020 elk stadion is aangesloten op 
ons analyse-systeem. We willen het spelletje FIFA als het ware over een 
echte wedstrijd leggen, zodat je na afloop precies kunt zien welke speler 
wat doet en wat beter kan. 80 topclubs hebben onze webapp al en dat 
worden er nog meer. Onze datascouts zijn de perfecte aanvulling op de 
voetbalscouts van de club.’

www.scisports.com

Hengelosestraat 705, 7521 PA Enschede / T 053 483 63 55 / www.btc-twente.nl
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ScopeControl 
verovert de wereld
Het begon met de vraag van één ziekenhuis naar een meetinstrument 

om endoscopen te controleren. Nu werken bijna alle academische 

ziekenhuizen in ons land met de ScopeControl van DOVIDEQ medical. 

En sinds een paar jaar heeft het bedrijf uit Deventer klanten in alle 

werelddelen. Oost NL helpt met die expansie. ‘We willen wereldwijd 

de grootste worden in nog veel meer meetinstrumenten voor medische 

apparatuur’, zegt directeur Menno de Braak.

OOST NL HELPT 

DOVIDEQ MEDICAL MET EXPANSIE

De endoscoop, die gebruikt wordt voor 
inwendig onderzoek bij onder andere 
darmproblemen, is een kwetsbaar 
instrument dat veel te lijden heeft bij 
gebruik. Regelmatig komt het voor 
dat binnenin het apparaat lijmlagen 
verkleuren, lekjes ontstaan of lensjes 
loslaten. Het gevolg: geen helder beeld 
voor de chirurg en onnodige overlast 
voor de patiënt. Een ziekenhuis in 
Harderwijk vroeg daarom in 2010 
De Braak en zijn schoonvader Bert 
Dommerholt, die meetinstrumenten 
maakten, een gebruiksvriendelijk 
testapparaat te ontwerpen. Dat werd 
de ScopeControl: een geautomatiseerd 
meetinstrument dat binnen drie minuten 
een endoscoop op zes punten test. 
‘Het moest objectief zijn, makkelijk 
af te lezen en passen in de workflow 
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van mensen op de centrale sterilisatieafdeling. 
Die krijgen hiermee binnen drie minuten heel 
simpel groen of rood licht: de endoscoop is 
bruikbaar, of niet’.

Om de eerste ScopeControl te kunnen produ-
ceren, nam het Harderwijkse ziekenhuis het 
eerste exemplaar al op voorhand af. ‘Daardoor 
hadden we startkapitaal. Toen de eerste een-
maal operationeel was, ging het snel. Want dit 
ziekenhuis was natuurlijk niet het enige dat met 
deze problemen worstelde. Kwaliteitsbewaking 
en kostenbesparing zijn tegenwoordig tover-
woorden in de zorg. De ScopeControl stuurt alle 
meetgegevens ook meteen de cloud in, waardoor 
je een database met een schat aan objectieve 
gegevens krijgt.’ Niet alleen ziekenhuizen 
nemen de ScopeControl af, ook reparateurs en 
leveranciers van endoscopen kopen het apparaat 
om mankementen op te sporen.

Na een paar jaar besloot DOVIDEQ medical al 
te zoeken naar internationale afzetmogelijk-
heden. Vanaf het begin is daarover veel contact 
geweest met Oost NL. ‘Zij hebben natuurlijk 
veel contacten in binnen- en buitenland. Ze 
hebben ons onder andere gewezen op subsidie-
mogelijkheden vanuit de Euregio toen wij onze 
productie in Duitsland begonnen. En in september 
zijn we nog mee geweest naar AdvaMed in 
het Amerikaanse San Jose. Ze zijn voor onze 
buitenlandse expansie echt de gesprekspartner 
waar we mee kunnen sparren’, vindt De Braak. 
En met succes, want DOVIDEQ medical levert 
zes jaar na de start al aan klanten in Duitsland, 
Engeland, Frankrijk, Spanje, Portugal, maar ook 
in Canada, Amerika, Australië, Thailand, Vietnam 
en Taiwan. 

Oost NL organiseerde de trip naar AdvaMed. 
Zeven bedrijven uit Oost-Nederland namen deel, 

waaronder vijf uit Overijssel (zoals Encapson en 
Stroke2Prevent waarin Oost NL participeert).

Voor DOVIDEQ medical is de eerste stap naar 
nog meer groei al gezet. Een logisch vervolg 
op de ScopeControl was de GuideControl, een 
meetinstrument dat de lichtkabel die bij de 
endoscoop hoort, kan testen. Net zo gebruikers-
vriendelijk, en ook al een succes. Niet zo 
verwonderlijk dat De Braak droomt van nog 
veel meer toepassingen, voor andere medische 
instrumenten. ‘In ziekenhuizen worden natuurlijk 
nog veel meer instrumenten gebruikt voor 
allerlei ingrepen, waarvan de mensen die ermee 
werken 100 procent zeker moeten weten dat 
ze goed zijn. We hopen in 2022 wereldwijd de 
grootste speler te zijn in gebruikersvriendelijke 
meetapparatuur, die ook nog een schat aan 
data oplevert.’ /

Constante kwaliteit en de mogelijkheid 
om just-in-time te leveren zijn 
van levensbelang in de maakindustrie

Oost NL versterkt regionale economie
DOVIDEQ medical ontving enkele jaren geleden via Oost NL een lening uit het Innovatiefonds Overijssel 
IFO. Dat bedrag is inmiddels terugbetaald. Begin dit jaar investeerden Oost NL en het Zeeuws Investe-
ringsfonds in het Deventer bedrijf. DOVIDEQ medical voldoet aan alle criteria die Oost NL stelt aan een 
investering met publiek geld: het is innovatief, de patiëntveiligheid wordt vergroot, het levert een besparing 
op de zorgkosten op en werkgelegenheid. Het is niet het enige medische bedrijf waarin Oost NL investeert: 
ook Gannet (heupimplantaten uit Hengelo) en Indes (medische hulpmiddelen uit Enschede) kregen steun.
Oost NL is de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland. In opdracht van het ministerie van 
Economische zaken en de provincies Overijssel en Gelderland versterkt Oost NL de regionale economie. 
Oost NL laat ondernemers sneller innoveren, investeren en internationaliseren. Ook kunnen ze worden 
begeleid naar de best passende financieringsvorm. Daarnaast stelt Oost NL haar netwerk, kennis en kunde 
beschikbaar aan ondernemers in Agro-Food, Cleantech & Energy, Life Sciences & Health, High Tech en 
Maakindustrie. 

Verder investeert Oost NL in marktfondsen. Met geld van de rijksoverheid en de provincies Gelderland en 
Overijssel en Regio Twente investeert Oost NL in ruim 220 bedrijven met een totaal fondsvermogen van 
ruim e 330 miljoen. Omdat Oost NL met publiek geld investeert, is maatschappelijk rendement (stimule-
ren van onder andere werkgelegenheid, duurzaamheid en de regionale economie) van groot belang. 

Directeur Menno de Braak 

van DOVIDEQ medical
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We willen onze mensen niet in de nek 
hijgen, maar we houden wel scherp in 
de gaten of ze goed in hun vel steken

Financieel directeur Arjen Lammersen en 

commercieel directeur Vincent Jansen van Mirari Group
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Bij de Mirari Group worden bijna wekelijks sollicitatiegesprekken gehou-
den. Want de holding-maatschappij van vijf Twentse ondernemingen 
(Innotec, RJ Safety & Security, Eco2Work, RJ Opleidingen en Rovince 
ZECK-Protec) groeit. Ruim 330 werknemers zijn er nu al, en nog is de groei 
er niet uit. Zaak om goede mensen binnen te krijgen en te houden dus, én, 
nog belangrijker, te zorgen dat ze zich verder kunnen ontwikkelen, liefst 
binnen de holding. 

Bij specifieke functies laat het bedrijf werving en selectie over aan gespecia-
liseerde bureaus of huurt het tijdens het selectieproces externe specialisten 
in. ‘Die kunnen dat veel beter dan wij. De kandidaten die op sollicitatiegesprek 
komen zijn dus in elk geval goed gekwalificeerd om de job te doen. In zo’n 
gesprek kun je het dan hebben over meer inhoudelijke dingen: hoe gemo-
tiveerd ben je, welke ambities heb je. Wat zie je als de volgende stap in je 
loopbaan en wat heb je daarbij nodig? Een leven lang leren is hier geen 
loze kreet’, zegt Jansen.

Motivatie staat bij Mirari voorop. Jansen vergelijkt het met twee voetballers, 
die allebei talent hebben. ‘Alleen de voetballer die het maximale uit zichzelf 
wil halen, bereikt de top. Als we moeten kiezen, gaat motivatie hier boven 

talent. Als je bereid bent om elke dag een beetje beter te worden, dan komt 
het goed. Al het andere is te leren’. 

Om dat te bereiken is binnen Mirari Group een eigen academie opgericht. 
Hier kunnen medewerkers trainingen en opleidingen krijgen om hun com-
petenties te vergroten. Elke nieuwe werknemer krijgt meteen een persoonlijk 
ontwikkelplan, waarin duidelijk wordt waaraan nog kan worden gewerkt. 
Ook wordt een coach toegewezen, die in de dagelijkse werkzaamheden kan 
begeleiden of stimuleren. Zo heeft een sales-medewerker een salescoach 
die vakinhoudelijk meekijkt en tips kan geven, maar ook een HR-buddy die 
meer kijkt naar de ontwikkeling van menselijke aspecten.

Enkel een jaarlijks functioneringsgesprek met een leidinggevende, zoals dat in 
veel bedrijven wordt gehouden, heeft volgens de twee geen zin. ‘Onderzoek 
heeft aangetoond dat mensen die je in zo’n gesprek aanspreekt op verbeter-
punten een tijdelijke opleving hebben die hooguit anderhalve week duurt. Wij 
zijn hier wekelijks met onze mensen in gesprek. Dan hoor je niet alleen waar ze 
tegenaan lopen, je kunt ook samen de successen vieren’, legt Lammersen uit.

Die positieve insteek maakt Mirari Group een prettige werkgever. Dat blijkt 
wel uit de vele spontane open sollicitaties die Mirari krijgt. ‘We willen onze 
mensen niet in de nek hijgen, maar we houden wel scherp in de gaten of 
ze goed in hun vel steken. Als iemand in een dip zit, is de uitdaging er 
misschien een beetje af. Dan moet je in gesprek gaan over perspectief en 
hem of haar motiveren. We spreken mensen aan als het minder gaat, maar 
vieren ook een feestje als een afdeling succesvol is. We willen één van de 
betere werkgevers van Nederland zijn’, zegt Jansen ambitieus.

De samenhang tussen alle afdelingen is duidelijk: de één kan niet zonder 
de ander. Lammersen: ‘als sales een enorme order binnenhaalt, maar op 
ict of logistiek loopt iets verkeerd, kunnen we nog niks. Iedereen is van 
waarde in de keten, op zijn eigen vakgebied. Als wij zorgen dat alle mede-
werkers dat doen wat ze het beste kunnen en daarin samenwerken, is de 
keten het sterkst en dus ook het resultaat optimaal. We hebben een hoge 
loyaliteitsscore en weinig verloop. Je moet tegenwoordig sexy zijn voor 
talent en je verplaatsen in verschillende generaties. De jeugd hecht waarde 
aan heel andere dingen dan alleen een goed salaris. Hoe is de werksfeer, 
kan ik mij verder ontwikkelen et cetera. Die vragen moet je als werkgever 
positief kunnen beantwoorden, anders zijn ze zo weer weg’. /

Mirari Group haalt 
het beste uit talent

Eigen academie, buddies en coaches

Hoe voorkom je dat getalenteerde medewerkers 

weglopen? En hoe zorg je dat mensen binnen je bedrijf 

zich blijven ontwikkelen? Mirari Group in Enschede 

heeft daar een uitgekiende strategie voor en een eigen 

academie. ‘Je moet sexy zijn voor talenten, want er is 

momenteel werk genoeg’, zeggen financieel directeur 

Arjen Lammersen en commercieel directeur 

Vincent Jansen.

Twekkeler Es 7, 7547 ST Enschede / T 088 434 99 65 / www.mirarigroup.com

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Lars Smook



Het nieuwe bouwen vraagt 
om andere werknemers 

De bouw is geraakt door de crisis, een groot aantal vakmensen is uitgestroomd en heeft 

inmiddels een toekomst in een andere sector. Daarnaast zijn bedrijven op zoek gegaan 

naar andere verdienmodellen en innovatiemogelijkheden. Innovatie in zowel processen 

als producten. Hierdoor worden ook andere competenties van werknemers gevraagd. 

tekst: Carmen Oude Wesselink 

fotografie: WEBO, TWW en ROC van Twente

Pioneer WEBO is een goed voorbeeld van een 
timmerfabriek waar flink geïnnoveerd is, zowel in 
product als proces. Samen met hun klanten en 
medewerkers leggen ze continu de lat hoger. Dat 
betekent robotisering, automatisering, kortom: 
industrialisatie waar mogelijk. Volgens het bedrijf in 
kozijnen, HSB-elementen, BIM-ontwerpen en gevels 
is dát de toekomst voor onze bouwbranche. Minder 
mankracht in de productie en een maximalisatie van 
de menselijke creativiteit. Ze zijn zich ervan bewust 
dat dit wat van de medewerkers vraagt. Mensen die 
wars zijn van innovaties of zichzelf niet constant wil-
len verbeteren, passen niet binnen dit type bedrijven.

Persoonlijke ontwikkeling is een voorwaarde 
om toekomstgericht te kunnen werken. ‘We zijn 

voortdurend bezig om de scholingsbehoefte te 
inventariseren en spelen er op in. We hebben 
bijvoorbeeld een collega die naast haar baan 
een opleiding Commerciële economie volgt. Een 
collega die bedrijfshulpverlener wil worden, of een 
heftruckcertificaat wil halen? Wij ondersteunen dat 
in alle opzichten,’ zegt Eva van Musscher, corporate 
recruiter bij WEBO. ‘Natuurlijk is de krapte op de 
arbeidsmarkt ook bij ons merkbaar. Ik ben van 
mening dat je hier met ‘goed werkgeverschap’ 
adequaat op in kunt spelen.”  

Samen werken aan werk
Ook in de Grond- weg en waterbouw is er volop be-
hoefte aan leerlingen en vakmensen. Nog niet aan 
vaste krachten, maar nu de politiek de verstikkende 
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regelgeving verruimt zijn er meer mogelijkheden 
om medewerkers in (vaste) dienst nemen. Hopelijk 
stopt hiermee de uitstroom aan vakmensen in 
deze branche ook. ‘Wij halen alles uit de kast om 
de vakmensen die binnen zijn binnen te houden, 
maar als een werknemer de ambitie heeft om eens 
bij een collega te werken, gaan we daar menselijk 
mee om,’ aldus Karin Rog van het infrabedrijf 
Twentse Weg en Waterbouw. ‘Wij maken ons in 
Twente sterker om opleidingen te bundelen en 
versterken. Je wilt werken bij de club waar je bij wilt 
horen, waar je ruimte krijgt en kaders om vak-vol-
wassen te worden, met op zijn tijd een feestje en 
een luisterend oor.’ 

Het uitvoerende werk binnen deze branche ligt 
vast in functieprofielen en verschilt niet veel per 
bedrijf, ook de lonen zijn keurig ondergebracht in 
functiehuizen. Het gaat volgens haar dus om ‘de 
smoel’ van het bedrijf. ‘Niets is vanzelfsprekend in 
het leven, dus ook niet dat de vakman blijft. En net 
als in een huwelijk moet je blijven werken aan die 
relatie. Fit en competent samen naar de pensioen-
gerechtigde leeftijd. Want we hebben ze nodig ‘tot 
het eind’,’ benadrukt Karin.

Bouwen aan kennis
Vanuit de opleidingen wordt aan een veranderende 
arbeidsmarkt in de bouw aandacht besteed. De 
samenwerking tussen de onderwijsinstellingen en 
het bedrijfsleven is hierbij van essentieel belang. 
Naast de opleiding zelf kunnen de bedrijven dus 
ook een grote bijdrage leveren aan de opleiding 
van de toekomstige werknemer, middels stages en 
afstudeeropdrachten. 

Demi Mos is 19 jaar en heeft vorig jaar de mbo-
opleiding Infratechniek afgerond. ‘Toen ik begon, 
wist ik niet wat ik zou worden. Wat ik wel wist, was 
dat ik bezig wilde met natuur en omgeving. Het 
leek me leuk om onderdeel te zijn van iets groots. 
Plannen opstellen en ontwerpen, deze tot uitvoering 
zien komen. En ik was geïnteresseerd in de samen-
werking tussen mensen en binnen de bedrijven. 
Hoe bereiken ze samen hun doelen? Binnen de 
opleiding Infratechniek kom ik dit allemaal tegen,’ 
zegt Demi. ‘Het is een soort puzzel die je als 
uitvoerder voor elkaar moet krijgen. En niet zo’n 
makkelijke puzzel natuurlijk! Soms denk je dat alles 
past en vervolgens blijkt het niet zo te zijn.’

Goed werkgeverschap
Naast de juiste opleiding is het zaak dat de werk-
nemers zich ‘happy’ voelen. Naast opleidingsmoge-
lijkheden zijn ook secundaire arbeidsvoorwaarden 
en een prettige werksfeer belangrijk. ‘Bij WEBO 
doen we dit bijvoorbeeld met een hardloopteam van 
medewerkers, met ontbijtsessies voor stagiairs en 
activiteiten die medewerkers ook buiten werktijd met 
elkaar verbinden’, zegt Eva van Musscher. 

Ook TWW is actief als het gaat om het welzijn 
van medewerkers. Karin Rog: ‘Wij sponsoren ver-
enigingen waar onze mensen en/of hun kinderen 
actief zijn. Een goed sociaal leven draagt immers 
bij aan het welbevinden van de medewerker. En als 
vanzelfsprekend vieren wij uitbundig zaken als een 
jubileum. Wij betrekken geregeld het hele gezin bij 
ons bedrijf. Dat versterkt de band. Betrokken perso-
neelsbeleid, op papier en met het hart, resulteert in 
tevreden medewerkers, klaar voor de toekomst.’

LEGO systeem van Twente 
‘Onze Twentse Gemeenten hebben het bouwblok-
kenprincipe ingevoerd: een aanpak die mede geba-
seerd is op een creatieve dialoog met de werkgever 
om samen te kijken hoe de SROI (social return on 
investment, red.) ingevuld kan worden. Het heeft 
een tijd geduurd tot het klaar was, maar het is er. 
SROI werd ingevoerd tijdens een voor ons slechte 

markt en nu komt dit systeem in een tijd dat het 
voor de arbeidsmarkt niet meer nodig is’, aldus 
Karin Rog. ‘Want zeg nu eerlijk, zolang de school-
boeken niet op tijd zijn omdat er geen mensen zijn 
om ze in te pakken, is er geen werk-
gelegenheidsissue.’ 

Volgens haar hebben de gremia in Twente zich erop 
gericht om hoger opgeleiden naar Twente te halen en 
te behouden. Voorbij wordt gegaan aan de schreeuw 
om vakmensen in de uitvoering. En die zijn dus al 
langer op. ‘Van mij mag dat SROI legosysteem nu 
in de prullenbak, dan laten we gewoon de markt het 
werk doen. Scheelt een vracht aan adviseurskosten 
en ergernis bij opdrachtgever en opdrachtnemer. Ik 
geloof namelijk niet dat er nog mensen rondlopen die 
echt graag in de (wegen)bouw willen werken en die 
kans nog niet hebben gehad. Het tij is gekeerd, van 
werk komt werk, voor iedereen die wil.’

Basis
Demi Mos is ambitieus en heeft ervoor gekozen 
om na haar mbo de opleiding Civiele techniek aan 
Hogeschool Arnhem-Nijmegen te volgen. Ze vond 
zichzelf nog niet klaar om te werken en wil graag 
meer theoretische kennis opdoen. ‘Ik besef dat ik 
pas echt leer wat het vak inhoudt als ik er in bezig 
ga. Een diploma laat zien dat je de basis bezit, maar 
zegt niet dat je kennis hebt van het vakgebied.’ Het 
ROC van Twente is bezig om zo veel mogelijk the-
ma’s te agenderen door middel van gastcolleges en 
werkbezoeken. ‘De projecten die we hebben gedaan 
waren actueel en breed. Dit gaf een goede basis en 
tijdens de stageperiodes leer je nog zo veel meer.’
 
Op dit moment zijn de kansen op een baan in de 
bouw- of infrabranche groot. Bedrijven zoeken jonge 
gemotiveerde mensen, op alle niveaus. Op de vraag 
hoe Demi haar toekomst ziet, antwoordt ze: ‘Geen 
idee wat er de komende 20 jaar gebeurt. Wat ik weet, 
is dat het een vak is dat blijft bestaan. Misschien niet 
zoals we het nu kennen, maar het verdwijnt niet. 
Zonder infra-techniek zou de hele wereld een zooitje 
worden.’  /



pagina 20

Zoek samenwerking met studenten 
en vergroot je innovatievermogen

tekst: Barbel van Zuylen  fotografie: Abbink Fotografie / Eric Brinkhorst / Martijn Slont

Vernieuwen en innoveren zijn de toverwoorden voor bedrijven 

die willen groeien en hun voortbestaan willen garanderen. 

Welk vaardigheden vraagt dat? Waar vind je innovatietalent 

en hoe zorg je dat je ook in de toekomst voldoende talent in 

huis hebt? Jaap Beernink, ceo van Novel-T, en Ton Beune, 

programma-directeur bij Techniekpact Twente, zetten in op 

meer ondernemerschapsonderwijs en een sterke verbinding 

tussen studenten en maakindustrie in Twente.  

‘Talent is essentieel voor succesvolle innovatie’, 
durft Jaap Beernink te stellen. ‘Innovatie ontstaat 
vaak van onderop. Niet voor niets zien we zoveel 
veelbelovende startups van Universiteit Twente 
en Saxion.’ Bij studenten is de innovatiedrang en 
flexibiliteit groot en de hinder door regels en targets 
het kleinst. ‘Denk als een startup’ is inmiddels 
een populaire kreet in de boardroom van grote 
technologiebedrijven.

Nieuwe vaardigheden aanleren
Met ‘smart industry’, robotisering en de groeiende 
vraag naar technisch personeel staan ondernemers 
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in de Twentse hightech maakindustrie voor grote 
uitdagingen. ‘De technologische ontwikkelingen 
volgen elkaar razendsnel op. Gevolg is dat over 
twintig jaar de helft van onze huidige beroepen niet 
meer bestaat’, voorspelt Ton Beune. ‘Dat betekent 
dat we nu technische talenten moeten opleiden die 
vakgericht én flexibel zijn.’

Extra aandacht voor 
ondernemerschapsonderwijs
‘Een ondernemende houding is een vereiste voor 
de medewerker van de toekomst’, vult Jaap aan. 
‘Bedrijven verwachten van afgestudeerden dat ze 
naast vakbekwaam, ook initiatiefrijk en creatief zijn. 
Daarmee draag je bij aan de constante vernieuwing 
die nodig is in de snel veranderende samenleving.’ 
Ook het onderwijs verandert mee. Zo laat het Saxion 
Centrum van Ondernemerschap al een aantal jaar 
zien hoe ondernemerschapsonderwijs studenten 
en bedrijven verrijkt. ‘Innovatie en nieuwe business 
staan centraal en worden gedreven door passie, 
nieuwsgierigheid en ambitie’, vertelt Jaap. ‘Die 
samenwerking tussen studenten en bedrijven gaan 
we ook bij de Universiteit Twente uitbreiden. Zo ont-
staat een hechtere verbinding tussen de kennisin-
stellingen en de Twentse industrie. En bereiden we 
studenten voor op de beroepen van de toekomst.’

Zoek studenten op
Wacht je als bedrijf af tot je een vacature hebt 
of haal je talent eerder in huis? Jaap: ‘zorg dat 
je weet waar jij talent kunt vinden en zoek de 
samenwerking op.’ Denk aan afstudeer- of onder-
zoeksopdrachten, projecten, traineeships, events 
en awards, studieverenigingen en creathons. 
Mogelijkheden genoeg, ook in het mbo en vmbo. 
Novel-T verbindt bedrijven aan studenten de regio. 
‘Elke ondernemer die specifieke kennis zoekt of 
een onderzoeksvraag heeft, kan bij ons terecht. 
Zo vormt onze Science Shop Twente de brug 
tussen ondernemer, UT en Saxion’, legt Jaap uit. 
Samenwerken zorgt er ook voor dat scholieren en 
studenten de bedrijven in de regio leren kennen. 

Ton: ‘Twentse hightech maakbedrijven zijn onvol-
doende bekend. Hoe willen we afgestudeerden in 
de regio vasthouden als ze geen idee hebben van 
hun kansen op de arbeidsmarkt?’

Meer talent behouden voor regio
Techniekpact Twente werkt samen met onder-
wijsinstellingen en brancheorganisaties om de 
instroom en doorstroom van technisch talent te 
vergroten en hen te behouden in de regio. ‘Het 
aantal middelbare scholieren dat voor een tech-
nisch profiel kiest, steeg in onze regio het meest 

sinds de start van het landelijke programma’, 
vertelt Ton. Jaap ziet ook kansen in het aantrek-
ken van meer studenten. ‘Ik verwacht niet dat 
het percentage blijvers groeit. Wel dat we meer 
studenten naar onze regio kunnen trekken, 
zodat uiteindelijk een groter aantal uitstroomt 
en in onze regio aan het werk gaat of zelf gaat 
ondernemen. Daarvoor trekken we intensief 
op met de bedrijven, onderwijsinstellingen, 
Techniekpact Twente en Twente Branding. 
Samen maken we de regio aantrekkelijk om te 
studeren, werken en innoveren.’ /

Zoek samenwerking met studenten 
en vergroot je innovatievermogen
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Waar vind je die frisse koppen?

Op zoek naar talentvolle studenten om mee samen te werken? Bij de Science Shop Twente van 
Novel-T komen jaarlijks ruim 75 expertise- en R&D-vragen van mkb’ers binnen. ‘Per vraag kijken 
we welke kennis wordt gevraagd en zoeken daarbij de juiste vakexpert of studentonderzoeker 
van Saxion of UT’, vertelt coördinator Egbert van Hattem. Zo onderzocht afstudeerder Tom 
Evers voor aannemersbedrijf Haafkes uit Goor hoe zij hun eigen kantoorgebouwen kunnen 
verduurzamen. Naast concrete en uitvoerbare aanbevelingen die aantoonbaar energie besparen, 
kreeg Haafkes een heel andere kijk op de duurzaamheid van het eigen gebouw. Egbert: ‘bedrijven 
zijn vaak positief verrast door de frisse blik, en vooral ook de moderne aanpak.’

Benieuwd hoe ze jouw R&D-vraagstuk aanpakken? 
Stel je vraag aan de Science Shop Twente via www.novelt.com. 

Jaap Beernink, ceo van Novel-T, en Ton Beune, programma-directeur bij Techniekpact Twente
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Er zijn veel veranderingen gaande in allerlei bedrijfstakken. In de zorg 
klinkt bijvoorbeeld, onder druk  van verzekeraars en overheid, de roep om 
zelfsturende teams en het schrappen van een managementlaag. En dus 
melden zorginstellingen zich bij Eqib, bijvoorbeeld met de vraag om werk-
nemers te trainen op vaardigheden. ‘Alleen, dat trainen is maar één aspect. 
Wij willen graag de hele puzzel bekijken met zo’n organisatie. Waar wil je 
naar toe? Waarom is dat je doel? En hoe zet je dan je mensen in? Hebben 
ze training nodig, heb je er nieuwe mensen bij nodig en moet je misschien 
van anderen afscheid nemen? Het is altijd een totaalplaatje. Met alle veran-
deringen die nu spelen is dat van groot belang’, legt manager development 
Wendy Koster van Eqib uit.

Ook als een vacature moet worden vervuld, kijkt Eqib liever naar het grote-
re plaatje dan naar één poppetje. Marion: ‘als organisatie moet je het beste 
halen uit de mensen die je hebt. De juiste persoon op de juiste plek, daar 
geloven wij in. Alleen als je de kernkwaliteiten van je personeel kent, weet 
je wie je waar het beste op in kunt zetten. Neem die roep om zelfsturing en 
verantwoordelijkheid. Misschien vraag je daarmee wel dingen van mensen 
die helemaal niet in hun verlengde liggen. Misschien zijn die mensen 
elders in de organisatie gelukkiger en productiever’. 

Meepuzzelen 
voor duurzaam 

personeelsbeleid

Flexibel, multi-inzetbaar, zelfsturend. Bedrijven 

vragen nogal wat van hun werknemers de komende 

jaren. Hoe richt je je bedrijf of instelling met al die 

veranderingen optimaal in? Daarbij denkt Eqib | 

The Human Factor in Hengelo mee. ‘Werkgevers 

kijken vaak teveel naar de korte termijn in plaats 

van naar duurzame oplossingen’, zeggen directeur 

Marion Teesink en manager development Wendy 

Koster van Eqib, externe HR business partner 

voor werkgevers.

tekst: Frederike Krommendijk fotografie: Lars Smook

Eqib, the human factor



vervallen en nieuwe ontstaan. ‘Er is in allerlei sectoren volop verandering. 
Bij bedrijven is eigenaarschap bijvoorbeeld het nieuwe toverwoord: mensen 
meer beslissingen laten nemen en verantwoordelijkheid geven. Dat gaat 
allemaal niet zomaar. Juist als organisaties zo drastisch veranderen, zou 
je deskundigheid moeten inschakelen om dat proces te begeleiden, zodat 
je zelf focus houdt op je core business en de ambitie die je hebt met jouw 
bedrijf of instelling’, legt Marion uit.

De uitdaging voor organisaties is om ervoor te zorgen dat medewerkers 
voor de langere termijn een waardevolle bijdrage blijven leveren aan je 
organisatie. ‘Hoe neem je je mensen mee in al die veranderingen en zijn 
ze in staat om hier actief aan bij te dragen? Eqib helpt met het ontwikkelen 
van mens én organisatie’.

En als de economie in de komende decennia een terugslag krijgt? Dan is 
het volgens Marion juist zaak niet op de rem te gaan staan. ‘Je mensen zijn 
je kapitaal. Ook in slechte tijden moet je daarin blijven investeren. Als jij je 
organisatie bij de tijd houdt, loop je voorop zodra het weer beter gaat. Als 
je je bedrijf nog up-to-date moet maken als de markt weer aantrekt, ben je 
te laat. Je moet altijd klaar zijn voor nieuwe kansen’. /

De uitdaging is om in plaats van op de korte termijn te focussen, te kijken 
naar de langere termijn en te zoeken naar duurzame oplossingen op het 
gebied van personeel. ‘Er is bijvoorbeeld een probleem met onderbezetting 
door snelle groei en dus moet er personeel bij. Of de verkoopcijfers vallen 
tegen en er moet bijgeschoold worden. Het is beter iets meer tijd te nemen 
en te kijken wat de beste keuzes op lange termijn zijn. Wat heeft je organi-
satie nodig om duurzaam te verbeteren? Misschien bereik je wel meer met 
training of een ‘shuffle’ van je huidige personeel dan met het aannemen van 
nieuwe mensen. Daar willen wij de externe HR-partner in zijn’, zegt Wendy.

Niet alleen in de zorg verandert veel. De financiële sector maakt bijvoor-
beeld een grote digitale transformatie door, waarbij veel oude functies 
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Manager development Wendy Koster en directeur Marion Teesink van Eqib

Als organisatie moet je het beste halen uit 

de mensen die je hebt. De juiste persoon op 

de juiste plek, daar geloven wij in.
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Legamaster. ‘We hebben veel talent in huis. Dat willen we benutten. Veel 
meer dan voorheen kijken we waar mensen het beste tot hun recht komen. 
We kijken meer vanuit de mens in plaats van vanuit de functie.’

Kracht en voordeel
Eqib, de externe HR-businesspartner, die samen met klanten personele 
vraagstukken oplost, biedt Legamaster hulp tijdens dit proces. ‘We zijn 
sterk in het maken van de vertaalslag van de organisatieambities naar 
personele inzet. Wanneer we dit helder hebben, zetten we verschillende 
instrumenten in op het gebied van recruitment, training en coaching of 
andere HR-services. Zo zijn we ook van start gegaan met een vraagstuk bij 
de marketingafdeling van Legamaster’, verklaart Wendy Koster, manager 
development van Eqib. 

‘De ambitie van Legamaster is helder. Net als wat dit betekent voor de 
mensen. Hoe kunnen we talent optimaal benutten in deze transitie? We 
doen een uitgebreid assessment, de zogeheten ‘talent-motivatie-analyse’. 
We bepalen waar de kracht van iemand ligt, waardoor iemand gemotiveerd 
raakt en blijft, welke competenties mensen hebben en welke talenten 
wellicht latent aanwezig zijn. Als we het dan op teamniveau bekijken, komt 
naar voren hoe we talent beter kunnen inzetten en wat nog ontbreekt. Daar 
kan Legamaster haar voordeel mee doen.’

Tot dusver zijn er louter positieve reacties van de personeelsleden. ‘Ze zien 
het als een cadeautje om te weten wat hen drijft. Het is ook een luxe als 
een gesprek 2,5 á 3 uur alleen maar over jou gaat. Het stemt tot nadenken 
en zorgt voor eigen verantwoordelijkheid’, aldus Bazuin. ‘Dit soort perso-
neelsbeleid past helemaal bij organisaties en medewerkers van nu. Wij zijn 
ervan overtuigd dat we onze doelstellingen halen als we het talent van onze 
mensen kennen en benutten.’ /

Dit soort personeelsbeleid past helemaal 

bij organisaties en medewerkers van nu

Aan de werkgever de schone taak om dit samen met de mensen in goede 
banen te leiden; zonder tevreden personeelsleden, kun je als bedrijf wel 
inpakken.

Legamaster in Lochem staat voor een dergelijke uitdaging. Het van 
oorsprong productiebedrijf is aan het omschakelen naar een meer markt-
gericht bedrijf dat oplossingen biedt voor diverse soorten gebruikers. 
Legamaster produceert en vermarkt hoogwaardige analoge en digitale 
presentatiematerialen voor de professionele internationale business to 
business markt. 

‘Functies veranderen hierdoor en soms worden andere competenties ge-
vraagd van onze mensen’, vertelt Daniëlle Bazuin, managing director van 

Het is een cadeautje om te 
weten waar je kracht ligt
Het vraagt nogal wat van medewerkers als het roer om moet als de markt daarom vraagt. 

Historische functies veranderen, medewerkers moeten soms heel ander werk doen of 

krijgen ineens met klantvragen en -behoeftes te maken die anders zijn dan in het verleden.

tekst: Maaike Thüss  fotografie: Archief

Talenten van de medewerkers bepalen succes van het bedrijf
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‘In onzen haastigen en jachtigen tijd van tegenwoordig’, las ik onlangs in een voorwoord uit een boek 
van begin jaren veertig van de vorige eeuw. Hieruit blijkt dat de perceptie van haast en drukte van alle 
tijd is. Als ik een oude James Bond film terugkijk met de langzaam wisselende beelden, zou ik haast in 
slaap vallen door het gebrek aan actie en beweging. En toch zal die generatie een oprecht beeld gehad 
hebben van de ‘jachtigen tijd’. Bijzonder om te ervaren dat het schijnbaar een kwestie is van training. 
Ongetwijfeld zullen mijn toekomstige kleinkinderen mij confronteren met mijn gemijmer over haast.

Dezelfde metafoor kunnen wij maken over de ontwikkeling en ervaring met betrekking tot milieuregels. 
Over de omvang ervan en de hoeveelheid. Wist u dat de eerste Nederlandse milieuwetgeving door 
Napoleon in 1810 geïntroduceerd is? En dat er in die tijd ook al flink geklaagd is over riekende walmen, 
rottende sloten en trillingen? Anno 2017 hebben wij ten opzichte van toen op vele vlakken een beter 
milieu gecreëerd en desondanks stijgt het aantal nieuwe milieuregels en - wetten elk jaar. Politieke 
ambities over terugtredende overheden, verbeterde wetgevingskwaliteit en ‘vereenvoudiging’ ten spijt. 

Steeds meer bedrijven vallen nu onder het Activiteitenbesluit in plaats van de (omgevings)
vergunningplicht van ‘vroeger’. Echter het doorlopen van de bijbehorende internetmodule vraagt 
behoorlijk veel milieukundige kennis van de gebruikte definities. Gekscherend zeggen wij binnen 
onze adviespraktijk wel eens: ’met minder milieuregels meer werk’. Uiteraard is dit niet het 
primaire doel geweest van onze Nederlandse overheid.

Hoe gaat het er nu verder uitzien in de toekomst? Technologische ontwikkelingen, zoals 
sensortechnologie en draadloze communicatie zouden automatische registratie en terugkoppeling 
van milieuparameters in voor overheden inzichtelijke databases mogelijk moeten maken.

Met name bedrijven met een omgevingsvergunning Milieu kunnen hier slimmer mee omgaan. 
Een enorme tijdwinst kan worden behaald met het voortdurend en automatisch terugkoppelen van 
(gevalideerde) milieudata. In plaats van allerlei Excel-lijsten met data samen te moeten voegen in 
jaarverslagen. ‘Met minder regels ook echt minder werk’, ik kijk er naar uit!

Norman Smit

Directeur BMD Advies Oost
www.bmdadviesoost.nl

De toekomst van 
milieuvoorschriften

Het is een cadeautje om te 
weten waar je kracht ligt
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Een auto uit een printer, geen telefoon 

en e-mail meer, mensen die hun eigen 

leider zijn en hun eigen huis, kleding 

en meubels maken. Zo ziet futuroloog 

Wim de Ridder de toekomst. 

tekst: Annette Toonen  fotografie: Eric Brinkhorst

De mensheid is ziende blind. ‘We weten veel over de toekomst, maar willen het niet zien; 
het past niet in ons plaatje’, zegt emeritus-hoogleraar toekomstonderzoek Wim de Ridder 
(72 jaar). In 2015 nam hij afscheid van Universiteit Twente. Nu runt hij samen met zijn 
zoon vanuit Oegstgeest het bedrijf Futures Studies dat onder meer adviezen, presentaties, 
colleges en trainingen geeft. Onderwerp: verkenning van de toekomst. 

Voor futurologen is 2030 een belangrijk jaar, vertelt De Ridder. ‘Het is de overgang naar 
een nieuwe tijd, namelijk van de vierde naar de vijfde industriële revolutie.’

Industriële revolutie? 
We maken nu toch een digitale revolutie mee?
De Ridder lacht. ‘Die begon in 1965 en eindigde in 2000’, verbetert hij. ‘Toen kwamen de 
computer en het internet op. Die periode noemen we de derde industriële revolutie. We 
zitten nu in de vierde. Die vierde revolutie wordt bepaald door de macht van het internet 
en de netwerken. Er zijn vijf giganten ontstaan: Microsoft, Apple, Google, Amazon en 
Facebook. Ook andere bedrijven die inspelen op de nieuwe technologie doen het goed.  >

Is werk 
in 2030 een 
ouderwets 
woord?

FUTUROLOOG WIM DE RIDDER
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Zij dicteren de markt en eten gevestigde bedrijven op. Ze 
worden steeds efficiënter en groter, ten koste van veel arbeids-
plaatsen. Op grote schaal wordt er gerobotiseerd. Een bedrijf 
als Amazon, begonnen als een online boekwinkel, zit inmiddels 
overal in. In 2017 nam het een grote supermarktketen over. 
Meteen na de overname werden de prijzen sterk verlaagd. Er is 
een geweldige disruptie (ontwrichting, red.) aan de gang.’

Wat houdt die vijfde industriële 
revolutie dan in?
‘In de volgende fase, vanaf 2030, gaat het om gedachtencom-
municatie: brain-computer interface (afgekort BCI)’, volgens 
De Ridder. ‘Het is een technologie waarbij signalen uit de hersenen 
worden gedigitaliseerd en in acties omgezet, bijvoorbeeld om 
een exoskelet (een uitwendig ‘skelet’, red.) aan te sturen dat 
mensen met een dwarslaesie helpt te bewegen. Velen zijn er op 
allerlei manieren mee bezig. BCI kan grote gevolgen hebben. Als 
je met je gedachten via een cloud kunt communiceren, zou dat 
het einde van de telefoon en de e-mail kunnen betekenen.’

Doodeng, gedachten in een cloud.
‘Ja, dat is het ook. Maar daar zit wel de nieuwe toekomst. 
Als die gedachten worden gekoppeld, krijg je mega-intelligentie; 
de computer weet dan meer dan de mens.’ 

De Ridder vertelt over supercomputer Watson, vernoemd naar 
Thomas J. Watson, oprichter van computergigant IBM. Watson 
kan (in spreektaal gestelde) vragen interpreteren en geeft na 
raadpleging van boeken, tijdschriften en wetenschappelijke 
artikelen antwoord. 

De Ridder: ‘Dokter Watson is slimmer dan de dokter. Hij is 
beter in staat de juiste diagnose en behandeling vast te stellen 
dan een echte arts. Dokter Watson doet dat op basis van de 
medische dossiers van een groot aantal patiënten, laboratorium-
uitslagen en wetenschappelijke artikelen. Uit studies blijkt dat 
oncologische adviezen van Dokter Watson in 95 procent van 
de gevallen correct zijn en die van een ‘normale’ dokter tot 
80 procent. Enkele ziekenhuizen in Nederland hebben al teams 
geformeerd met de bedoeling Dokter Watson te introduceren. 
Er is ook Chef Watson. Die helpt je lekker te koken met wat 
je nog in de koelkast hebt liggen. Advocatenkantoren in het 
buitenland gebruiken Meester Watson om juridische dossiers 
samen te stellen.’ 

Moeten we dat allemaal willen, gedachten 
in een cloud, superintelligente computers? 
‘Dat hebben we ons met de introductie van de computer ook 
niet afgevraagd. De ontwikkelingen gaan gewoon door. Vorig 
jaar is er door de vijf IT-giganten 30 miljard dollar geïnvesteerd 
in kunstmatige intelligentie. Er zijn wel allerlei groepen actief 
om te kijken of er nieuwe wetgeving moet komen, maar de 
politiek heeft het tot nu toe niet opgepakt. Dat vind ik jammer. 
Zo laat je de macht over aan de markt. Je moet de macht be-
heersen; de macht moet naar de mensen.’

Je ziet wel het verzet opkomen tegen de 
Aftapwet/Sleepwet die met ingang van 
2018 inlichtingendiensten zonder concrete 
verdenking toegang geeft tot data. 
‘Ja, dat die wet er is gekomen, betekent dat de wetgever niets 
heeft begrepen van de vierde industriële revolutie. Maar je ziet 
een tegenbeweging; mensen vragen om transparantie. Er zullen 
bijvoorbeeld ook alternatieven komen voor Google.’

Wat gaan deze revoluties betekenen voor 
de arbeidsmarkt in 2030?
‘Werk dat saai, vies en gevaarlijk is wordt gerobotiseerd. 
Autorijden wordt autonoom - chauffeurs zijn niet meer nodig 
- het lopendebandwerk wordt geautomatiseerd. Ook ander 
werk waar een systeem of structuur in zit, bijvoorbeeld dat van 
advocaten en accountants, zal grotendeels worden geautoma-
tiseerd. Het werk dat nog wel door mensen wordt gedaan, is 
werk waar empathie, leiderschap, teamwork en coaching voor 
nodig zijn. Sociale vaardigheden. Daar zullen onderwijs en 
arbeidsmarkt zich op moeten richten; op het werken in teams. 
Innoveren doe je niet in je eentje, dat doe je met een collectief, 
bijvoorbeeld via crowdsourcing (publieksraadpleging, red.). 
Dan ben je effectiever. Werken in teams, zelfsturende teams, 
dat is de nieuwe tijd. Neem Buurtzorg, bekend van de efficiënt 
georganiseerde thuiszorg. Dat heeft een klein hoofdkantoor en 
teams die het zelf regelen.’

Wat betekent dat concreet voor 
de arbeidsmarkt?
‘Alles wat geautomatiseerd kan worden, wordt geautomatiseerd 
- waardoor alles wat machinaal wordt gemaakt in prijs daalt. 
Er komen meer systemen waarmee mensen hun eigen werk 
regelen. Je bent je eigen leider. Wist je dat er 12.000 thuiskoks 
zijn in Nederland; mensen die tegen betaling thuis koken voor 

In de volgende fase, vanaf 2030, gaat het om gedachten-
communicatie: brain-computer interface, een technologie 
waarbij signalen uit de hersenen worden gedigitaliseerd 
en in acties omgezet



bijvoorbeeld buren? De zogeheten producerende 
consument komt op. Je verhuurt je huis via 
Airbnb. Met een 3D-printer kun je je eigen huis 
bouwen en zelf meubels en kleding maken. Die 
kun je verkopen. Samen met anderen ga je op 
zoek naar innovaties. Je vult je eigen leven in. 
Dat wordt mainstream in 2030. Ik voorzie een 
driedaagse werkweek in 2030 en een tweedaagse 
in 2050. De vraag is of we tegen die tijd nog over 
werken praten. Steeds meer mensen volgen hun 
passie. Werk is na 2030 een ouderwets begrip.’

Ik heb de indruk dat dit soort 
inzichten tamelijk onbekend is. 
Hoe ziet u dat?
‘In Den Haag wordt niet gesproken over de vierde 
industriële revolutie, terwijl die in Eindhoven, 
Delft en Enschede al lang is begonnen. Een 
overheid die hotels wil beschermen tegen 
Airbnb loopt achter de feiten aan. Waarom zou 
je (traditionele) bedrijven die bezig zijn hun 
werknemers buiten de deur te zetten, helpen? 
Die creëren geen banen meer. Dat doen 
de mensen tegenwoordig zelf. Díe moet je 

helpen. De samenwerking tussen overheid en 
bedrijfsleven was nuttig in de jaren tachtig van 
de vorige eeuw, maar nu niet meer.’

Hoe verhouden opleidingsinsti-
tuten zich tot deze revoluties? 
‘Online onderwijs, gratis. Daar gaat het naartoe. Je 
moet niet iedereen in een klaslokaal willen hebben. 
Je maakt een online cursus - dat kost één keer geld 
- en studenten kijken elkaars werk na. Als je die lijn 
doortrekt, kunnen universiteiten voor de helft van 
het geld aan twee keer zo veel studenten lesgeven. 
Iedereen kan dan kennis binnenhalen, een leven 
lang; dat wordt één groot feest van innovatie. Ik 
sprak laatst op een mbo-college. Waarom printen 
ze daar geen 3D-auto? De technologie is er, de 
voorbeelden staan op internet. Als je het voorstelt, 
kijken ze je verbaasd aan. Over een paar jaar, heus, 
printen mensen hun eigen auto. Als je daar als 
ROC nu mee begint, ben je de eerste. Dat is toch 
een jongensdroom, een auto uit een printer? Maar 
ze vonden het niets. Dat zie je op veel scholen en 
universiteiten, ze vinden het gek. Het past niet 
in hun plaatje.’ /

pagina 29

Curriculum vitae 

Wim de Ridder, futuroloog 

Opgeleid tot econoom

Van 2002 tot 2015 
hoogleraar toekomstonderzoek 
Universiteit Twente

Van 1975 tot 1983 
hoofd Economisch Bureau en Planning 
van de bank NMB, die is opgegaan in 
de ING Bank

Van 1983 tot 2007 
directeur Stichting Maatschappij en 
Onderneming, kenniscentrum voor 
het bedrijfsleven

Oprichter Futures Studies (2007)

Auteur van een reeks boeken, waaronder 
Ontdekking van de toekomst (2014).

Futuroloog Wim de Ridder: ‘Online onderwijs, daar gaat het naartoe. Studenten kijken elkaars werk na.’



HumanCapitalCare helpt organisaties 
bij duurzame inzetbaarheid

Hoe blijft je organisatie springlevend als de komende decennia de vergrijzing toeslaat? 

Door je werknemers vitaal te houden. HumanCapitalCare in Enschede ziet de aandacht 

daarvoor nu al toenemen. ‘Organisaties vragen steeds meer van mensen. Als je ze duurzaam 

inzetbaar wilt houden, moet je vooruitkijken. Met alleen begeleiding bij ziekteverzuim 

ben je er niet’, zegt Jeroen Kremer, directeur Oost-Nederland HumanCapitalCare.

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Lars Smook

Werknemers in beweging krijgen

Marc Loffeld, adviseur arbeid & organisatie en 

Jeroen Kremer, directeur Oost-Nederland, beiden van HumanCapitalCare.



HumanCapitalCare helpt organisaties 
bij duurzame inzetbaarheid

Regiokantoor Enschede  /  Gebouw Linde 61
Calslaan 17, 7522 MJ Enschede / T 053 750 43 00  / www.humancapitalcare.nl
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Iedereen moet langer doorwerken. En de eisen 
van dat werk veranderen: meer flexwerk, minder 
zekerheid, technische ontwikkelingen die je moet 
bijbenen. Dat vraagt van werkgevers steeds meer 
aandacht voor de vitaliteit van hun werknemers. 
‘Er ligt meer op de schouders van je mensen. 
Het is belangrijk werknemers vitaal te houden, 
ook op de lange termijn. We zien dan ook een 
verschuiving van arbo-zorg, de begeleiding van 
zieke mensen dus, naar vitaliteitszorg’, zegt 
Kremer.

Oorzaken en preventie
Alleen maar aandacht hebben voor klachten als 
die zich eenmaal voordoen, is niet voldoende. 
Adviseur arbeid & organisatie Marc Loffeld van 
HumanCapitalCare gaat daarom in gesprek over 
oorzaken én preventie. ‘Neem bijvoorbeeld een 
werknemer die steeds rugklachten heeft. Daar 
kun je een dure stoel voor bestellen, maar dan is 
het misschien na een paar maanden weer mis. 
Beter is het om met die werknemer te kijken 

hoe we zijn rug sterker en belastbaarder kunnen 
maken. Daar heeft hij niet alleen in zijn werk 
baat bij. Uiteindelijk willen mensen ook voor hun 
eigen welbevinden liever gezond en vitaal zijn’, 
legt hij uit.

Coachen
Met het hele bedrijf naar de sportschool dus? 
Zo simpel is het volgens Loffeld niet. ‘Je moet 
mensen persoonlijk en regelmatig coachen. 
Tegen welke problemen lopen ze aan? En hoe 
zouden ze dat kunnen oplossen? Je kunt wel 
tegen iemand zeggen dat hij oefeningen voor 
zijn rug moet doen, maar als dat niet bij hem 
past, verwatert dat zo weer. Misschien houdt 
iemand wel van wandelen en kun je hem daarin 
stimuleren. Of is er een groepje mensen dat wel 
zou willen hardlopen onder begeleiding. Niet van 
interventie naar interventie maar naar continue 
aandacht en preventie dus.’ 

Eerder in gesprek
Dat kan bijvoorbeeld ook betekenen dat een 
stratenmakersbedrijf niet wacht tot het personeel 
rond de veertig afhaakt met rugklachten, maar 
al veel eerder in gesprek gaat, wanneer er nog 
geen klachten zijn. ‘En dat geldt natuurlijk voor 
veel meer beroepen. Het is goed met je mensen 
te overleggen hoe zij hun toekomst binnen het 
bedrijf zien. Misschien is er, met het oog op de 
toekomst, nu al wel scholing of training nodig. 
Of is het aan te raden dat mensen in hun latere 
werkjaren naar een functie buiten jouw bedrijf 
omkijken’, legt Loffeld uit.

Big data
Uniek van de begeleiding van HumanCapitalCare 
is dat het bedrijf bezit over een schat aan data 
over wat wel en wat niet werkt in de vitaliteits-
zorg. ‘Wat wij adviseren, komt niet voort uit 
onderbuikgevoel, maar is gestoeld op big data. 
We weten wat werkt, en wat niet’, zegt 

Kremer. Zo is bijvoorbeeld bekend dat mensen 
een gedragsverandering moeilijk zelf volhouden. 
‘Je moet mensen monitoren en begeleiden, 
anders draai je je om en ben je weer terug bij af. 
En we moeten ook niet vergeten dat de overgrote 
meerderheid van de werknemers wel redelijk 
gezond is. Die moet je zeker positief benaderen. 
Misschien vinden zij het wel leuk om wat te leren 
over gezond eten. Of willen ze wel een cursus 
mindfulness volgen om stress beter aan te 
kunnen. In dit werk zie je vaak dat alle aandacht 
uitgaat naar de relatief kleine groep die een 
ongezonde levensstijl heeft. Die moet je zeker 
begeleiden, maar het is ook zaak de overgrote 
meerderheid die redelijk gezond leeft te blijven 
motiveren.’

Kentering
Gezond leven lijkt gelukkig ook meer de norm te 
worden, vooral onder hoogopgeleide jongeren. 
‘Ongezond leven is op den duur ook geen optie. 
Je kunt niet meer meekomen in een wereld die 
toch steeds meer vraagt. Roken was tien jaar 
geleden nog heel gewoon, nu wordt het bijna als 
asociaal bestempeld. Er is wat dat betreft een 
positieve kentering gaande’, merkt Loffeld.

Uitdaging
Behalve de zorg voor het huidige personeels-
bestand zijn er natuurlijk ook de nieuwe talenten, 
die werkgevers graag willen binnenhalen. 
Er is werk genoeg momenteel en dus zul je 
meer moeten bieden dan alleen een goed 
salaris of carrièrekansen. Ook hier ziet Kremer 
een verschuiving. ‘Jongeren zijn niet alleen 
gefocust op carrière en geld, ze vinden andere 
dingen ook belangrijk: krijg ik energie van dit 
werk, heb ik bij dit bedrijf een goede balans 
tussen werk en privé, word ik uitgedaagd? Als 
je de beste talenten wilt binnenhalen, moet je 
ook op dat gebied wel wat aan begeleiding te 
bieden hebben’.  /
 

Wat wij adviseren, komt niet voort uit 

onderbuikgevoel, maar is gestoeld op big data. 

We weten wat werkt, en wat niet
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In de Agenda voor Twente ligt de focus op een goed vestigingsklimaat, 
vooral voor technische bedrijven. Dat betekent niet dat andere sectoren 
niet belangrijk zijn. ‘De focus op techniek kan zeker ook een vliegwiel zijn 
voor brede economische groei. De vrijetijdseconomie is en blijft belangrijk 
voor Twente. Zelfs tijdens de crisis bleek deze sector nauwelijks gevoelig 
voor de conjunctuur. Techniek en de vrijetijdseconomie kunnen elkaar 
versterken’, weet Nolte.

En een goede, gastvrije vrijetijdssector kan bijdragen aan een goed vesti-
gingsklimaat, meent Van den Hoeven: ‘het mes snijdt aan twee kanten. Als 
een zakenman hier een prettig verblijf heeft gehad met zijn gezin, onthoudt 
hij Twente ook als vestigingsplaats. En andersom: een zakenman die zich 
hier wil vestigen, kijkt ook wat er voor zijn gezin te doen is op het gebied 
van vrijetijdsbesteding, cultuur en scholing.’

Bedrijven brengen gezinnen mee
’t Lansink springt graag in op de behoefte van bedrijven om hoog opgeleid 
talent lang aan zich te binden. ‘Toen wij ons hotel verbouwden, hebben 
wij onderzocht waar bedrijven als Thales behoefte aan hadden. Vroeger 
hadden zulke grote bedrijven eigen huizen waar ze expats konden onder-

brengen. Nu bieden wij longstay-appartementen waar mensen maanden 
tot zelfs twee jaar verblijven. Van die expats horen wij dan weer dat ze 
Nederlanders erg op zichzelf vinden. Ook daar kan de vrije-tijdssector dus 
wat bieden met goede arrangementen.’

Als een bedrijf zich hier vestigt, komen er vaak ook gezinnen mee. Daarom 
is het belangrijk dat Twente niet alleen bedrijven heeft met carrièrekansen, 
maar dat er ook een rijk cultureel aanbod, mooie internationale sport- 
evenementen, culinaire verwennerij op hoog niveau en andere aantrekkelijke 
factoren zijn. ‘Natuurlijk begint het bij de bedrijven. Maar het verhaal 
eromheen moet ook kloppen’, vinden de twee.

Aantrekkingskracht
Nolte ziet ook mogelijkheden voor techniek en vrijetijdseconomie om 
verbindingen aan te gaan. ‘Er is hier zoveel hightechkennis die recreatie- 
ondernemers gebruiken en waar we ons voordeel mee kunnen doen. 
Neem een bedrijf als Yalp, dat de slimme kennis in Twente gebruikt voor 
interactieve speeltoestellen. Ik zag een mooi voorbeeld op een camping 
die in samenwerking met een high-techbedrijf een interactieve game-play-
grond voor twaalf- tot zestien-jarigen had aangelegd. Deze investering 

Twente moet complete 
plaatje bieden

Vrije-tijdseconomie en 
technische sector versterken elkaar 

Om de economie in Twente te laten floreren, heb je goede mensen nodig. 

En daarvoor is het zeker van belang dat hier genoeg te zien, te beleven en

 te doen is. Een mooie uitdaging voor de vrijetijdsondernemers in de regio, 

weten Rolien Nolte van Regio Twente en eigenaar Richard van den Hoeven 

van Tuindorphotel- restaurant ’t Lansink in Hengelo. ‘Het begint bij 

de bedrijven, maar het verhaal eromheen moet ook kloppen.’

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Lars Smook
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blijkt een enorme aantrekkingskracht te hebben. Maar laat de gebruikers 
en de gasten ter plekke dan ook weten dat die slimme kennis in Twente 
wordt ontwikkeld.’

Ook Van den Hoeven zoekt die verbinding. Zo heeft hij het DesignLab 
op het UT-terrein gevraagd om studenten die hun licht laten schijnen op 
nieuwe technologische mogelijkheden in het restaurant. ‘De kennis ligt 
hier in de achtertuin. Daar moet je gebruik van maken. Zoiets moois als 
3D-printing wordt al in de foodindustrie gebruikt. Ik zie voor me dat we op 
elke tafel een klein printertje zetten waar een gerecht naar keuze uit komt. 
Je moet niet weglopen voor innovatie.’

Creativiteit en vernieuwing
In de vrijetijdseconomie zelf veranderen beroepen ook onder invloed 
van techniek. Booking.com en andere boekingssites maken het folderen 
op beurzen achterhaald, Airbnb.nl daagt recreatieondernemers uit 
ook laagdrempelige formules in de markt te zetten. ‘Creativiteit en 
vernieuwing zijn de komende decennia de toverwoorden om te blijven 
groeien. Achterover leunen is geen optie’, is de overtuiging van  
Van den Hoeven.

Met een open blik blijven kijken naar technologie is volgens Nolte van  
levensbelang. ‘Je kunt heel negatief zeggen dat robotica arbeid gaat 
verdringen. Maar misschien kunnen sommige handelingen in de keuken 
wel heel goed door robots worden gedaan. En biedt robotica daarmee 
de oplossing voor het tekort aan koks. Waardoor de echte topkoks zich 
kunnen toeleggen op wat robots nooit zullen kunnen. Ook door digitali-
sering verandert veel. Een receptioniste hoeft door de boekingssites geen 
kamers meer te boeken. Ze kan zich onderscheiden door de gastvrijheid 
en persoonlijke aandacht, waaraan we juist zo’n behoefte hebben in deze 
jachtige tijd. Dat is bij uitstek een kwaliteit die Twente te bieden heeft, 
zoals we vertellen in onze Tijd Zat-campagne.’

Slimme techniek en goede ideeën
Van den Hoeven is ook niet zo bang dat robots straks in deze sector al 
het werk overnemen. ‘Gastvrijheid is niet te vervangen, net als de laatste 
touch door een chef. Mensen gaan graag uit eten, dus de vraag naar 
personeel is groot, maar de instroom op opleidingen wordt gewoon 
minder, door de vergrijzing en door het slechte imago van de horeca als 
werkgever. Slimme techniek en goede ideeën kunnen onze sector alleen 
maar vooruit helpen.’ /

Eigenaar Richard van den Hoeven van Tuindorphotel-restaurant ’t Lansink in Hengelo en Rolien Nolte van Regio Twente.
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De arbeidsmarktkansen voor studenten van Aeres 

Hogeschool Dronten zijn goed. Uit de recent gepubliceer-

de HBO-monitor blijkt dat afgestudeerden zeer tevreden 

zijn over hun op leiding. Werkgevers uit de sector staan 

te springen om goed opgeleide professionals. De meeste 

studenten hebben dan ook binnen 3 maanden een baan.

tekst: Manouk Jansen  fotografie: Peter Timmer

Harm Anne Meulenkamp (links)
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‘Onze studenten maken al vroeg kennis met de vragen 
die in de markt leven’, vertelt Rieke de Vlieger, directeur 
van Aeres Hogeschool. ‘We laten het onderwijs goed 
aansluiten op de actualiteit door veel projecten samen 
met ondernemers op te pakken. We vertalen hun  
behoeften naar onderzoeksvragen waar we docent- 
onderzoekers, lectoren en studenten bij betrekken. Zo 
ontstaan er projecten waarbij onderwijs, ondernemers 
en onderzoek met elkaar zijn verbonden. Daar hebben 
we ons de laatste jaren steeds meer voor ingezet.’

Binnen 3 maanden een baan
Uit de HBO-monitor, een jaarlijks onderzoek onder  
afgestudeerde hbo’ers, blijkt dat de hogeschool hoger 
scoort op tevredenheid dan het gemiddelde in het  
Hoger Agrarisch Onderwijs. Bovendien hebben de 
meeste afgestudeerden binnen 3 maanden al een baan. 
‘Daar zijn we trots op’, vertelt De Vlieger. ‘Zo’n onder-
zoek geeft door de jaren heen een goed beeld van hoe 
studenten terugkijken op hoe de opleiding aansluit 
op hun werk. En hoe ze de actualiteit van de inhoud 
waarderen. De werkloosheid onder onze studenten 
ligt bovendien laag, namelijk op 4,1 procent. Dat is ver 
onder het gemiddelde van 7,3 procent.’

Anders tegen zaken aankijken
Eén van de afgestudeerden die tevreden terugkijkt op 
zijn studententijd is Harm Anne Meulenkamp. ‘Ik kwam 
tijdens mijn studie al vanaf het eerste jaar bij bedrijven 
over de vloer’, vertelt hij. Dit jaar is hij afgestudeerd aan 
de opleiding Bedrijfskunde & agrifoodbusiness bij Aeres 
Hogeschool Dronten. Na zijn studie is hij aan de slag 
gegaan als Relatiemanager Agrarische Bedrijven bij zijn 
voormalige stagebedrijf ABN AMRO. 

‘Een bedrijf heeft een probleem of vraagstuk en wij  
als studenten maken dan voor die onderneming een 
bedrijfsanalyse en stellen verbeterpunten voor. Door  
dit soort projecten kom je in contact met ondernemers. 
Je leert hun taal spreken. En je krijgt de vraagtechnieken 
onder de knie om informatie boven tafel te krijgen.’

Levelen met een boer
Die ervaringen zijn waardevol geweest voor de advies-
gesprekken die hij nu voert met agrarische ondernemers. 
‘Ik adviseer klanten op het gebied van financiering. Dat 
ik heb geleerd hoe ik met ondernemers om kan gaan 
en hoe je je plannen presenteert, is een goede basis 
geweest. Daarnaast heb ik natuurlijk ook veel agrarische 
kennis opgedaan, waardoor ik kan levelen met een boer. 
Ik moet me kunnen inleven in zijn vraagstukken. Als 
adviseur weet ik nu waarover ik het heb.’

Ook alumnus Henk-Jan ten Hove kreeg na zijn stage 
een contract aangeboden. Hij werkt als agrarisch bedrijfs-
kundige bij Holtland Accountants in IJsselmuiden en 
runt daarnaast samen met zijn ouders een melkveebedrijf. 
‘Zo’n stage is natuurlijk de ideale manier voor een 
werkgever om zijn toekomstige medewerkers te leren 
kennen’, zegt hij. ‘Ook heb ik in het laatste jaar een 
minor Accountancy gevolgd die aansluit bij het werk dat 
ik nu doe en de kennis die daarvoor nodig is. Zo verzorg 
ik voor zo’n 60 klanten de mestboekhouding.’

Opgeleid worden tot bedrijfsopvolger
Vanuit zijn opleiding Agrarisch ondernemerschap  
Dier- en veehouderij werd hij ook opgeleid om straks het 
bedrijf van zijn ouders over te kunnen nemen. ‘Je leert 
binnen zo’n opleiding niet alleen veel over de bedrijfs-
kundige kant van een bedrijfsovername, maar ook wat 
er op emotioneel gebied bij komt kijken. Want hoe regel 
je het bijvoorbeeld met je broers en zussen? Ook die 
zachte kant komt aan bod, daar heb je veel aan.’

Volgens Henk-Jan is de belangrijkste reden dat studenten 
van Aeres Hogeschool snel aan een baan komen dat 
de hogeschool zo’n groot deel van de arbeidsmarkt 
bedient. ‘Je kunt met deze basis bij veel bedrijven aan de 
slag. Naast het runnen van een agrarisch bedrijf, kun je 
ook de advieskant op en bijvoorbeeld bij een bank, ver-
zekering of fokbedrijf aan de slag gaan. Je kunt de route 
uitstippelen die jij voor ogen hebt. Als je de liefde hebt 
voor het agrarische vak, kun je veel kanten op.’  / 

Opleidingen Aeres 
Hogeschool Dronten 
sluiten aan op arbeidsmarkt

De Drieslag 4, 8251 JZ Dronten / T 088 020 60 00  /  www.aereshogeschool.nl



is en nog wat kwijt kan in auto of bus. Die krijgt 
een push-bericht op zijn telefoon en kan de 
zending meteen ophalen. Supersnel dus. 

Groot bijkomend voordeel van de ‘alwetende’ 
Miles is dat op één route ook meerdere klanten 
kunnen worden bezocht. Dan duurt het iets 
langer, maar dat merkt de klant wel in zijn 
portemonnee: combi-ritten zijn tien procent 
goedkoper, en Kleizen verwacht dat dat voor-
deel nog verder kan oplopen als er binnenkort 
veel gebruikers zijn.

Nu is de app net twee maanden operationeel. 
De kinderziektes zijn eruit, dankzij proefgebruikers 
als Duursma en Drukwerkdeal. ‘Voor zulke 
bedrijven met meerdere filialen of klanten in het 
hele land is het ideaal. Zo snel als Miles dingen 
kan regelen, kun je het als mens nooit.’

Miles is slimste 
online-koeriersdienst

Je brief, pakketje of zelfs een hele pallet razendsnel laten vervoeren? 

Miles regelt het. Deze slimme app, ontstaan onder de vleugels van 

MSG, vindt altijd een koerier in de buurt. En, wel zo goed voor het 

milieu: de koerier rijdt zelden met een lege wagen terug. ‘Dit is de 

toekomst van het koerieren: snel, efficiënt en duurzaam’.

tekst: Frederike Krommendijk fotografie: Archief

Snel, efficiënt en duurzaam

Zo ging het pakweg vijf jaar geleden nog. Wie met spoed iets wilde laten vervoeren 
belde MSG in Enschede. Daar belden de planners op hun beurt één van de 300 
koeriers in het land. Maar soms was de één bezet, de ander ver uit de buurt en 
een derde ziek. ‘Een heel geregel dus, wat veel tijd kostte. Dat is niet meer van nu. 
Daarom hebben we Miles bedacht. Een slimme app die met GPS vraag en aanbod 
op elkaar afstemt’, legt directeur/eigenaar Arjan Kleizen uit.

Miles is slim in eenvoud. Koeriers kunnen met de app aangeven dat ze beschik-
baar zijn voor een rit. Door middel van GPS ziet Miles precies waar ze zitten. Als 
een klant invult dat er iets moet worden vervoerd, kijkt Miles welke koerier dichtbij 

Toekomstmuziek? 

Je zou in de wijk drones met kleine 

pakketjes kunnen laten afleveren
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MSG is een sociale ondernemer. Dat is al te zien 
aan het werknemersbestand: 72 procent van het 
personeel heeft een afstand tot de arbeidsmarkt. 
Bij dat sociale gezicht hoort volgens directeur/
eigenaar Gert-Jan te Lindert ook een meer duurzame 
bedrijfsvoering. ‘In het oude systeem reed 
99 procent van de koeriers met een lege wagen 
terug. Dat is voor hen niet efficiënt, want lege 
ritten worden niet betaald. En het is slecht voor 
het milieu. Miles ziet als de zending is afgeleverd 
ook voor de terugweg of nog ergens wat kan 
worden opgehaald en afgeleverd. Daardoor 
kunnen we het aantal lege ritten zeker met de 
helft verminderen.’

Hoe weet een koerier of het vrachtje dat wordt 
aangeboden nog wel past? Ook dat rekent Miles 
uit. De klant voert op de app in hoe groot het 
pakje of zelfs de pallet is, en Miles kijkt of de 

dichtstbijzijnde auto of bus dat volume er nog bij 
kan hebben. Te groot? Dan gaat het pushbericht 
naar de eerstvolgende koerier die dichtbij rijdt 
en nog wel voldoende plek heeft. De match is 
meestal binnen minuten gemaakt. ‘Is het binnen 
een kwartier niet gelukt, dan komt de klant bij 
onze back-office terecht en fiksen we het op 
de ouderwetse manier’, belooft Te Lindert.    

Miles werkt voorlopig nog voor ritjes van 
bedrijven naar bedrijven. Voor de toekomst 
verwachten de twee directeuren dat ook ritten 
van bedrijven naar consumenten of ritten van 
de ene consument naar de andere kunnen 
worden geregeld. Te Lindert: ‘stel dat je een 
bank koopt op Marktplaats. Dan moet je een 
bus huren en helemaal daarheen rijden. Terwijl 
een koerier hier uit de buurt daar misschien wel 
een pallet aflevert en op de terugweg die bank 

prima kan meenemen. Miles kan dat allemaal 
combineren.’

Hoe de toekomst er verder uitziet? De twee 
directeuren denken zeker dat slimme technologie 
ook hier steeds meer een rol gaat spelen. ‘We 
denken ook mee met de gemeente Enschede over 
de mogelijkheden van drones. Je zou bijvoorbeeld 
met een vrachtwagen een wijk kunnen inrijden 
en van daaruit drones met kleine pakketjes naar 
afleveradressen kunnen laten vliegen. Toekomst-
muziek, maar vijf jaar geleden hadden we ook 
niet kunnen bedenken dat iets slims als Miles 
zou kunnen. De ontwikkelingen gaan snel, ook 
in onze branche.’

Meer weten over Miles? 
Kijk op www.miles.delivery /

Veilingstraat 10, 7545 LZ Enschede / T 088 434 12 12 / www.msg.eu

Arjan Kleizen en Gert-Jan te Lindert, beide directeur/eigenaar van Miles en MSG
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Digitaliseren levert 
volgens UPX geld op

De wereld wordt steeds digitaler. En mensen worden steeds 

makkelijker vervangbaar. Des te meer reden om te zorgen dat 

je software klaar is voor 2030. ‘Als je je werkprocessen goed 

digitaliseert, kan je zo 400 procent groeien. En veel makkelijker 

flexwerkers inzetten’, zegt William Sprakel, eigenaar van UPX 

in Enschede met bravoure.

tekst: Frederike Krommendijk   Illustratie: Peter van den Oever

Sprakel komt ze nog elke dag tegen. Werkge-
vers die worden bedolven onder Excelsheets, 
papieren voorraadlijsten en zelfs faxen. Zijn 
bedrijf UPX richt zich op digital commerce en 
product database voor het midden- en klein-
bedrijf (producenten en groothandel). ‘Soms is 
het proces zo ingewikkeld ingericht dat mede-
werkers het niet eens aan een invaller kunnen 
uitleggen. Dat kan echt niet. In de toekomst wordt 
arbeid alleen maar flexibeler en moeten mensen 
op diverse plekken in een bedrijf het werk van een 
ander kunnen overnemen. Werkgevers die steeds 
roepen dat ze het dan zelf wel even doen, stevenen 
af op een burn-out’.

Voordeel
Het lijkt misschien duur om alles te digitaliseren, 
maar Sprakel denkt juist dat het onderaan de 
streep veel geld oplevert. ‘Als een berg e-mails 
orders ondersneeuwt, als je uit angst om ‘nee’ 
te verkopen te veel voorraad hebt of als je trager 
levert dan belooft omdat het overzicht ontbreekt, 
kan dat klanten kosten. Soms leveren bedrijven 
nog enorme orders uit terwijl bij de Kamer van 
Koophandel al bekend is dat de klant failliet is. Ik 
kan zo wel honderd redenen bedenken waarom 
niet-digitaal beheersen van je werkproces en het 

William Sprakel, eigenaar van UPX
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missen van informatie echt op een fiasco kan 
uitdraaien. En door al dat rondpompen van 
Excel-sheets, faxen en mails gaat ook nog eens 
kostbare tijd verloren die beter aan klanten kan 
worden besteed.’

Ondoorzichtig
Mensenwerk is prima, maar het kan volgens 
Sprakel niet zo zijn dat een order blijft liggen, 
omdat een medewerker eerder naar huis gaat. 
Of dat slechts één persoon op een afdeling 
weet welke klant hoeveel korting krijgt. ‘Want 
wat doe je dan als die medewerker omvalt? 
Dit werkt misschien als je met twee of drie man 
op kantoor zit en van elkaar precies weet wat je 
doet. Het wordt een stuk lastiger als je gegroeid 
bent naar 300 werknemers. Bij veel bedrijven 
leven de afspraken in Word-documenten, dropbox 
en sheets. Dat is totaal ondoorzichtig. Soms 
werken vier mensen in één mailbox en weet 
niemand of iets al is afgehandeld of niet. Dat is 
echt niet van deze tijd.’

‘Last mile’
Een goed ingericht software-systeem maakt in 
één klap alle benodigde gegevens zichtbaar. Is 
het bestelde product op voorraad? Waar staat 

het in het magazijn? Wanneer kan het worden 
uitgeleverd? Krijgt de klant staffelkorting? Is 
hij kredietwaardig? De klant die inlogt in de 
webwinkel kan op zijn beurt ook precies zien 
waar hij aan toe is. Wanneer wordt het product 
bezorgd, krijg ik korting, wat zijn de condities 
voor retourneren? Geen ‘nee’ verkopen en 
toch geen bergen voorraad: hét geheim voor 
succesvol zakendoen, weet Sprakel.

Hij vreest dat met de enorme toename van het 
webwinkelen de zogeheten ‘last mile’, het laatste 
stuk tot de voordeur van de klant, wel eens de 
flessenhals kan worden. Want al die pakketjes 
moeten aan de deur worden bezorgd. ‘Dat is een 
megaprobleem, want het wordt steeds drukker 
op de weg. En in principe kan elk besteld pro-
duct ook weer terug moeten. Ook hiervoor geldt: 
zorg als ondernemer zelf tenminste dat je proces 

inzichtelijk is. Ik kom bedrijven tegen die nog 
pakketlabels met de hand schrijven. En die rustig 
alles in één bulk bij de koerier aanleveren en dan 
maar zien of het op tijd gaat lukken. Terwijl als 
alles goed geautomatiseerd is, je een order ook 
prima in fases kunt aanleveren in plaats van de 
klant maar te laten wachten. Communiceren, 
helderheid, duidelijkheid over hoe het proces 
loopt, daar staat of valt alles mee. Nu al, maar in 
de toekomst nog meer.’

Naarmate er meer flexwerkers komen, is 
duidelijkheid op de werkvloer nog meer 
een must. ‘Iemand moet het met een korte 
uitleg zo over kunnen nemen. Nu hoor ik 
directeuren zeggen: dat kan ik allemaal niet 
uitleggen. Nee, omdat het domweg ook niet 
uit te leggen is. Met goede software heb je 
dat allemaal getackeld.’  /

Lonnekerbrugstraat 105, 7547 AL Enschede / T 088 544 55 55 / www.upx.nl

Ik kan zo wel honderd redenen bedenken waarom 
niet-digitaal beheersen van je werkproces echt op 
een fiasco kan uitdraaien



pagina 40

ene medewerker is het belangrijk dat je aan 
zijn verjaardag en aan die van zijn kinderen 
denkt, voor de ander zorgt een maatschappelijk 
betrokken werkgever voor loyaliteit.’

‘Nu, en in de toekomst nog meer, zal de om-
schakeling moeten komen van directief naar 
coachend leiderschap. Wij bieden ondernemers 
instrumenten die zorgen voor ‘werkgeluk’. Werk-
geluk leidt naar effectievere en productievere 
medewerkers. Hou bijvoorbeeld assessments, 
vraag naar de voorkeuren van medewerkers 
en laat mensen meekijken met elkaar, zodat 

Wendbaarheid gevraagd van 
werknemer én werkgever

De arbeidsmarkt van nu is anders dan die van enkele jaren 

geleden en anders dan die van de toekomst. Van werkne-

mers wordt wendbaarheid gevraagd, in steeds hoger tempo. 

Werkgevers moeten zorgen dat zij hun personeel behouden. 

Dat vraagt nogal wat op het gebied van HR.

tekst: Maaike Thüss fotografie: Lars Smook

Esther Koeman, Baker Tilly Berk

Esther Koeman, HR-consultant bij Baker Tilly Berk: ‘Dat is waarover wij adviseren. 
Goed personeelsbeleid is meer dan het bieden van een goed salaris. Als je met je 
bedrijf stappen wilt maken, moet je zorgen dat je het personeel meeneemt in de 
toekomst van de onderneming. Dan ontstaat commitment. Wat verwacht het be-
drijf van de toekomst en welke bijdrage kunnen de medewerkers daaraan leveren? 
Betrek je medewerkers erbij; ondernemers hoeven niet alles alleen te doen. Je kunt 
hiervoor instrumenten inzetten die je al gebruikt, zoals een personeelsbijeenkomst 
om je medewerkers bij te praten over de vooruitzichten. Of: gebruik het beoor-
delingsgesprek vooral om vooruit te kijken in plaats van om terug te blikken.’

‘Wij zijn sparringpartner voor ondernemers. Het hoeft allemaal niet zo heel ingewikkeld 
te zijn om ervoor te zorgen dat je medewerkers met je mee gaan, maar je moet wel 
weten hoe je dit voor elkaar krijgt.’

Kwetsbaar
‘Het lijkt een open deur, maar als je wilt dat je werknemers zich kwetsbaar 
opstellen door je te vertellen wat er in hun ogen anders kan of moet in je bedrijf, 
zul je zelf ook je fouten moeten durven toegeven. Als je van je mensen verwacht 
dat ze meer wendbaar zijn, zul je moeten laten zien dat je zelf ook bereid bent 
om kritisch naar je eigen functioneren te kijken. Alleen door allemaal uit je 
comfortzone te komen, ontstaan veranderingen. Het begint dus met zelf het 
goede voorbeeld geven.’ 

Ook werkelijke aandacht voor mensen is belangrijk volgens Koeman. ‘Voor de 
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duidelijk wordt met welke uitdagingen collega’s 
te maken hebben. Zo ontstaat verbinding met 
collega’s en het bedrijf. Verbinding draagt bij 
aan werkgeluk. Ik krijg energie van mijn werk en ik 
vind dat ik betekenisvol werk doe’, aldus Koeman. 
‘Dat is wat ik heel werkend Nederland ook gun’.

Investeren het beste middel
Op deze – en andere - manieren helpt Baker 
Tilly Berk ondernemers hun talenten te behouden. 
‘Als je ervoor zorgt dat mensen graag bij je 
blijven werken, kunnen de kosten voor werving 
en selectie omlaag. In deze tijd van schaarste op 

het gebied van goed personeel, is investeren in de 
mensen die je hebt het beste middel.’

Voor relaties en klanten is er de mogelijkheid om 
trainingen te volgen die onder andere Koeman 
geeft. Zo staan onder meer ‘Hoe geef ik goede 
feedback’ en ‘Hoe voer ik een goed functionerings-
gesprek’ op het programma.

‘Veel werkgevers worstelen met brede vraagstukken 
omtrent personeel’, weet Koeman. ‘De HR-tak 
van Baker Tilly Berk werkt nauw samen met ons 
team van specialisten. Binnen ‘employment 
advisory’ kunnen we daarom breed adviseren 
over werkgeverschap op juridisch en fiscaal 
vlak en op het gebied van salarisverwerking en 
HR-consultancy.’ /

Werkelijke aandacht zorgt voor commitment

Esther Koeman, Human Resources Consultant bij Baker Tilly Berk.

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



pagina 42

Op zoek 
naar de klik 

Hoe de arbeidsmarkt in 2030 eruit ziet? Dat 

is in deze snel veranderende maatschappij 

koffiedik kijken, volgens Werkplein Twente. 

‘De cijfers van een half jaar geleden zijn 

nu alweer achterhaald. Daarom moeten we 

beter samenwerken met bedrijven, om van 

binnenuit op ontwikkelingen in te spelen’, 

zegt kwartiermaker Martin Penninga van 

Werkplein Twente, waarin 14 Twentse 

gemeenten en het UWV samenwerken.

WERKPLEIN TWENTE 

STAART ZICH NIET BLIND 

OP HET PERFECTE CV

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Lars Smook

Kwartiermaker Martin Penninga van Werkplein Twente



De ideale werknemer, zó uit het werkzoekendenbestand geplukt. Wat zou 
het prachtig zijn als UWV en gemeenten die pasklaar konden aanleveren. 
Maar de werkelijkheid is weerbarstiger. En dus kiest Werkplein Twente voor 
een andere aanpak: niet alleen cv’s en functie-eisen naast elkaar leggen 
om vacatures letterlijk te kunnen invullen, maar een kandidaat zoeken die 
betrouwbaar en gemotiveerd is en goed binnen het bedrijf past. ‘Wat er 
eventueel ontbreekt aan vaardigheden is vaak prima bij te scholen. Is iemand 
bijna klaar om die baan te vervullen? Dan kunnen wij die persoon samen met 
de werkgever prima aan laten sluiten bij wat gevraagd wordt’, weet Danielle 
Brouwer, namens UWV in het managementteam van Werkplein Twente.

Niet langer op zoek gaan naar het perfecte puzzelstukje dus, maar bereid 
zijn om samen aan een bijna passend stukje te schaven. ‘Of de hele 
legpuzzel door elkaar schudden. Als iemand nu een collega nodig heeft en 
bijvoorbeeld de helft van zijn tijd kwijt is aan routinematig werk dat ook 
prima door een minder hoog opgeleide persoon gedaan kan worden, neem 
dan voor de routineklussen iemand aan. Dan kan de medewerker in kwestie 
strategisch of specialistisch werken. Daar wordt die persoon misschien ook 
gelukkiger van. We willen toe naar een modulaire aanpak: welke taken kan 
deze persoon met zijn capaciteit invullen. En wat ontbreekt nog om die 
taak goed te doen? Maatwerk dus’, legt Penninga uit.

Mensen die werk zoeken, klampen zich soms ook te veel vast aan hun 
arbeidsverleden. Maar sommige beroepen (zoals secretaresse of verkoopster) 
worden nu eenmaal minder gevraagd. Volgens Brouwer is het dan 
belangrijk mensen tóch perspectief te bieden. ‘Misschien kun je niet meer 
aan de slag in een winkel als verkoopster. Maar de bol.coms en andere 
internetbedrijven van deze wereld zijn misschien blij met jouw capaciteiten 
op hun klantenservice.’

Nog een mooi voorbeeld: de logistiek in Twente staat te springen om harde 
werkers. ‘Werkzoekenden die zorgvuldig zijn en de juiste houding hebben, 
kunnen daarvoor worden opgeleid. Het begint met motivatie en inzien dat 
werken meer is dan geld verdienen; dat je weer meedoet en kansen krijgt’, 
benadrukt Arnoud Berghuis, manager van Werkplein Twente, werkgebied 
Hengelo en omstreken.

Om werkzoekenden die bredere blik te geven, organiseert Werkplein 
Twente ook bedrijfsbezoeken  aan nieuwe en bestaande bedrijven. Of ‘meet 
& greets’ tussen werkgevers en werkzoekenden, waarbij ze laagdrempelig 
aan elkaar kunnen snuffelen. Penninga: ‘dan staan mensen niet zo stijf van 
de zenuwen als bij een echte sollicitatie. En komt een werkgever misschien 
daar wel iemand tegen die perfect in zijn team past, terwijl hij diegene 
op grond van alleen een cv nooit zou hebben uitgenodigd. Met de juiste 
bijscholing maken we dan de match compleet.’  

Twente telt zo’n 65.000 mensen met een uitkering. De helft daarvan heeft 
een uitkering uit WW of bijstand. De andere helft heeft een arbeidsongeschikt-
heidsuitkering (WIA, WAJONG of WAO). Niet al deze mensen zijn in staat 
om te werken. Penninga: ‘lange tijd was het perspectief op de arbeidsmarkt 

slecht, waardoor motivatie vanuit een grote achterstand lastig op te brengen 
was. Maar degenen die wel kunnen werken, kunnen we met de huidige 
ontwikkeling van de arbeidsmarkt wél weer een perspectief bieden. Om dat 
perspectief te activeren en te verbinden aan de kansen bij werkgevers, zijn 
onlangs 14 arbeidsmarktcoaches gestart bij Werkplein Twente.’

Nieuw is ook dat binnen Werkplein Twente de 14 Twentse gemeenten 
zich hebben uitgesproken om vacatures regionaal in te vullen en niet 
alleen naar het plaatselijke belang van uitstroom uit de eigen bestanden 
te kijken. Berghuis: ‘mensen werken tegenwoordig allang niet meer alleen 
in de plaats waar ze wonen. Wij kunnen het aanbod voor werkzoekende 
enorm verbreden als we in alle gemeenten vacatures kennen. Het is een 
gezamenlijk probleem wat we ook gezamenlijk moeten oplossen. Daarvoor 
is vertrouwen nodig. Als een andere gemeente iemand kan plaatsen binnen 
jouw gemeente zal jij de volgende keer een kandidaat elders kunnen plaat-
sen. En Werkplein Twente kan, als een gemeente qua uitstroom achterblijft, 
daar ook een extra inspanning doen door bijvoorbeeld zo’n ‘meet & greet’ 
op te zetten.’

Volgens Brouwer is vooruitkijken een must. ‘Als wij geregeld bij bedrijven 
komen, kunnen we zien wat er nu speelt en welke ontwikkelingen er nog 
komen. Als een werkgever nu al weet dat over twee jaar bijvoorbeeld een 
grote groep met pensioen gaat, moeten wij nu al samen met het bedrijf een 
plan maken hoe we dat kunnen invullen en bijvoorbeeld scholing inzetten. 
Anders loopt over twee jaar de bedrijfsvoering vast en staan aan de andere 
kant werkzoekenden onnodig lang in onze bestanden.’  /

Op zoek 
naar de klik 

We willen toe naar een modulaire 

aanpak: welke taken kan deze persoon 

met zijn capaciteit invullen

WERKPLEIN TWENTE 

STAART ZICH NIET BLIND 

OP HET PERFECTE CV
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Werkplein Twente  /  www.werkpleintwente.nl

Martin Penninga met zijn collega’s van het managementteam. Van links naar rechts: 

Wim Schoot, Danielle Brouwer, Martin Penninga, Manon Rohaan en Arnoud Berghuis.
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FLEXIBELE, ARBEIDSFITTE WERKNEMERS NODIG 
VOOR AMBITIES AGENDA VOOR TWENTE

Twente, werkgevers, vakbonden, iedereen denkt 
mee. De meerderheid van de beroepsbevolking 
in Twente heeft mbo-niveau. De komende jaren 
gaat de arbeidsmarkt zó snel veranderen dat we 
de kreet ‘een leven lang leren’ nu echt concreet 
moeten maken’.

In de rest van Nederland heeft Twente een goede 
positie als het gaat om de samenwerking tussen 
onderwijs, overheid en ondernemers. ‘Daar wordt 
best met enige jaloezie naar gekeken. We willen 
met ons idee van het Scholingsfonds eind dit jaar 
ook echt naar het nieuwe kabinet om te laten zien: 
zo gaan wij het aanpakken. Mogelijk kan het een 
pilot worden voor andere arbeidsregio’s. Hier zijn 
de randvoorwaarden aanwezig om het te laten 
werken, omdat we elkaar zo goed weten te vinden.’

Om te zorgen dat (technische) bedrijven nu en in de toekomst een beroep 
kunnen doen op de Twentse beroepsbevolking, is scholing nodig. Daarom 
wordt nu al hard gewerkt aan het vormgeven van een Scholingsfonds, waar 
iedereen uit kan putten die om- of bijscholing nodig heeft. ’In de cao’s 
van de verschillende branches is dat nu al geregeld voor werkenden. Elke 
werkende heeft een budget dat hij of zij kan inzetten voor scholing. Per 
branche verschilt wel hoeveel, maar het is wel geregeld. Maar voor heel veel 
mensen is niets geregeld op het gebied van scholing: neem zzp’ers, mensen 
zonder uitkering, contractanten. Daarom willen wij een Scholingsfonds waar 
iedereen een budget uit kan krijgen om arbeidsfit te blijven. Of het nou is 
om in je eigen baan een nieuwe machine te kunnen bedienen of je totaal 
om te scholen omdat je bijvoorbeeld weinig kans maakt op een baan in de 
administratieve sector.’

Concreet maken
Volgens Ten Heuw werken in Twente allerlei partijen samen om van het 
Scholingsfonds een werkbaar instrument te maken. ‘Het UWV, ROC van 

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Archief

Alle hens aan dek
Het is de komende jaren alle hens aan dek op de arbeidsmarkt. Helemaal 

als Twente de ambities uit de Agenda voor Twente wil waarmaken om dé 

toonaangevende techniekregio van Nederland en Europa te worden. ‘We 

moeten de mensen die al werken arbeidsfit houden en wie aan de kant staat 

moet kunnen meedoen. Werknemers zijn het kapitaal voor onze bedrijven’, 

zegt Mariska ten Heuw, plaatsvervangend lid van de Bestuurscommissie 

Agenda voor Twente en wethouder van de gemeente Hengelo.



pagina 45

Ook zonder diploma kun je van waarde zijn, 

als je houding maar goed is

Trekker
Een goed en up-to-date geschoold arbeidspotentieel 
kan een trekker zijn voor nieuwe bedrijven om 
zich te vestigen, kan voorkomen dat bedrijven 
vertrekken of kan werknemers van elders laten 
komen. Ook is het een voorwaarde voor succes 
van de Agenda voor Twente. Werkgevers moeten 
nu al alle zeilen bijzetten om vacatures ingevuld te 
krijgen. ‘Op bijeenkomsten hoor je dan: er zitten 
wel 40.000 mensen in de kaartenbakken. Dat zijn 
helaas niet allemaal mensen die je zomaar kunt 
inzetten. Soms is hun arbeidshouding heel goed, 
maar missen ze net een stuk opleiding. Of ze 

hebben wel de goede opleiding, maar zijn ze door 
een handicap, geestelijke problemen of sociale 
problematiek lastiger in te passen. Werkgevers zijn 
daar vaak huiverig voor, maar er is geld beschikbaar 
voor scholing, coaching en begeleiding. Zo is 
er een no-riskpolis zodat werkgevers geen loon 
hoeven door te betalen bij ziekte. Of er kan een 
aanpassing worden geregeld op de werkvloer. Met 
wat geduld is veel te bereiken. De werkzoekenden 
die precies in de profielen passen zijn allang op, 
je zult als werkgever bereid moeten zijn om tijd 
te investeren in iemand die het niet meteen kan, 
maar wel alle potentie heeft om het te leren.’

Werkend leren
Jongeren die geen startkwalificaties hebben voor 
de arbeidsmarkt kunnen bij bedrijven terecht 
voor een traineeship. Werkend leren dus. ‘Onze 
mkb-bedrijven en de detailhandel werken daar 
al volop aan mee. Zij krijgen ook ondersteuning. 
Het begint allemaal bij de basishouding: je bent 
welkom en we gaan je helpen om het wél te laten 
slagen. Als ze eenmaal thuis op de bank zitten 
en geen uitkering aanvragen, hebben we ze hele-
maal niet meer in beeld. En dat terwijl we alle 
handjes nodig hebben, nu en in de toekomst. 
Zodra schooluitval dreigt, moeten we ze meteen 
bij de lurven pakken: terug naar school of aan 
het werk. Ook zonder diploma kun je van waarde 
zijn, als je houding maar goed is.’

Ten Heuw heeft niet de illusie dat door alle 
maatregelen de arbeidsmarkt ooit één-op-één in 
balans raakt. ‘Sommige ontwikkelingen zijn geen 
‘rocket-science’, die kun je zien aankomen. Dat 
we door de vergrijzing minder verloskundigen 
nodig hebben en meer bejaardenverzorgers bij-
voorbeeld. Maar niet alles is te voorzien. Een aantal 
jaren geleden studeerde een grote groep meiden 
op het ROC van Twente af voor de kinderopvang, 
toen daar net fors op werd bezuinigd. Die moesten 
ineens het roer omgooien. Op de bouw werden 
in de crisistijd bijna geen plekken beschikbaar 
gesteld voor BBL-plekken (Beroeps Begeleidende 
Leerweg) en was niet te voorzien dat daar nu 
handen tekort zijn. Over Smart Industries hoor 
je het ene jaar dat daar veel hbo’ers voor nodig 
zijn, nu lijkt het erop dat dit ook voor mbo’ers 
kansen biedt. Wij moeten daarom als overheid 
steeds in nauw overleg blijven met onderwijs en 
ondernemers om de aansluiting zo goed moge-
lijk te maken. En iedereen moet meedoen, ook 
financieel. ‘Een leven lang leren’ is daarbij hét 
instrument om onze beroepsbevolking arbeidsfit 
te houden.’  /

Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede / T 053 487 65 43 / www.regiotwente.nl
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AGENDA VOOR TWENTE

Samen investeren 
in de toekomst

Twente is dé plek als het gaat om techniek. Kennis- en 

onderwijsinstellingen, bedrijfsleven en haar beroeps-

bevolking vormen een ecosysteem van slim bedenken 

en slim maken van slimme producten. Deze mix geeft 

Twente waarde en heeft samen met haar landschap-

pelijke kwaliteit en stedelijke cultuur, een internationale 

aantrekkingskracht op mensen en organisaties.

Alle ingrediënten voor succes zijn aanwezig in Twente: 625.000 
inwoners, veertien gemeenten, een provincie, een waterschap, de 
kennis- en onderwijsinstellingen, een ondernemend klimaat, de 
aantrekkelijke woonomgeving met bereikbare banen, een gunstige 
ligging dichtbij Duitsland en vele ondernemers en grote bedrijven. 
Je hoeft ze alleen maar nóg meer samen te brengen om meer 
met elkaar te bereiken. Dat is gedaan in het huidige investerings-
programma, dat loopt tot eind 2018 en al vele mooie resultaten 
opleverde. Met de nieuwe Agenda voor Twente wordt de komende 
vijf jaar ingezet op het versterken van het technologisch cluster, de 
arbeidsmarkt, de bereikbaarheid en het vestigingsklimaat van Twente. 
Door samenwerking wordt Twente meer en meer op de kaart gezet 
als technologische topregio.

Hiervoor is het belangrijk dat de aantrekkingskracht voor (nieuw) 
talent groot is. Voor talent van binnen en buiten de regio, talent dat 
komt en blijft vanwege het carrièreperspectief. En voor talent dat 
kansen ziet binnen deze innovatieve regio met een ondernemend  
klimaat en een aantrekkelijke woonomgeving, waar banen 
bereikbaar zijn. Universiteit Twente, Saxion Hogeschool en ROC 
van Twente bieden volop mogelijkheden voor talent en spelen als 
kennisinstellingen soepel in op maatschappelijke ontwikkelingen. 

De Agenda voor Twente actielijn ‘Arbeidsmarkt & talent’ zet in op het 
verminderen van de spanning op de arbeidsmarkt, spanning tussen 
vraag en aanbod en tussen onderwijs en arbeidsmarkt. De focus ligt 
op het opleiden, aantrekken en behouden van (top)talent en het nog 
meer tot bloei laten komen van ondernemerschap. Een goed carrière-
perspectief van technisch talent in Twente is hierbij het uitgangspunt.

Willem Noort 

Nadat Willem Noort zijn bachelor Informatica 

en master Cyber Security aan de Universiteit 

Twente afrondde, begon hij als softwareontwik-

kelaar bij InnoValor in Enschede. Een innovatief 

Twents bedrijf dat een onafhankelijke en duur-

zame bijdrage levert aan het realiseren van waarde 

uit digitale innovatie voor bedrijven en overheden. 

Dit doen zij door middel van advisering en de 

ontwikkeling van innovatieve softwareoplos-

singen. InnoValor geeft advies over digitale 

identiteit, privacy en digitaal vertrouwen.

De Universiteit Twente werd als enige universiteit door Willem bezocht 
in zijn zoektocht naar een passende studie. ‘Ik keek niet zozeer naar 
de regio, maar meer naar de universiteit zelf. De Universiteit Twente 
sprak mij direct aan door de hartelijkheid en het open karakter. 
Achteraf ben ik blij met mijn keuze, Enschede heeft als stad namelijk 
alles en tegelijkertijd ben je met vijf minuten in de natuur. Het enige 
nadeel is dat Twente voor velen ver weg is, terwijl dat van Twente 
naar het westen niet zo wordt ervaren. Wij moeten iets verder reizen 
naar Schiphol, wanneer we bijvoorbeeld naar klanten in het buiten-
land gaan.’

Als young professional begon hij in een verkennersrol bij InnoValor. 
Een afwisselende functie, waarbij hij zich vooral richtte op het adviseren 
over software en de ontwikkeling daarvan. ‘Ik had alle vrijheid om 
met verschillende aspecten van het bedrijf kennis te maken. In het 
eerste jaar zorgde dit voor een breed scala aan activiteiten. Juist die 
afwisseling was de belangrijkste reden om voor InnoValor te kiezen. 
Het is een innovatief, nieuw en jong bedrijf en dat zie je ook terug in 
de mentaliteit van het bedrijf.’

TWENTS TALENT 
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Marieke Nijkamp

Als kind was ze vaak te vinden in de Hengelose bibliotheek, 

waar ze ‘toch wel minstens de helft gelezen heeft’. Deze passie 

voor lezen en schrijven bracht Marieke Nijkamp, een ‘getogen 

Tukker’, ver buiten Twente. Met een eerste plaats op de  

‘New York Times Bestseller list’ kwam haar schrijversdroom uit.

‘Ik wilde altijd al schrijver worden’ vertelt Marieke. ‘Als kind en ook nu nog, kan ik me 
helemaal verliezen in een boek.’ Marieke studeerde geschiedenis, filosofie en middel-
eeuwse studies. ‘Ik ben geïnteresseerd in verhalen van mensen, als manier van zin- en 
betekenisgeving. Tijdens mijn studie heb ik veel gereisd en besloot ik om in het Engels   
te schrijven.’

Haar eerste boek gaat over een schietpartij op een Amerikaanse school, gevolgd door 
de ogen van vier jongeren. Haar tweede boek, dat vanaf 12 december in de winkels ligt, 
is een thriller die zich afspeelt in Alaska. Marieke schrijft young adult literatuur, boeken 
voor jongvolwassenen die vaak gaan over het vinden van je plek in de wereld. ‘Een nieuw 
genre met nog niet zo vast omlijnde conventie en er worden thema’s behandeld waarover 
je normaal niet zo gemakkelijk praat.’

Naast het schrijven werkt Marieke als decaan binnen het Traineeship Twentse Overheid. 
Een programma dat pas afgestudeerde talenten kennis laat maken met het werken voor 
overheidsorganisaties. ‘Ik ben altijd bezig met de gedachtewereld van jongeren. In Twente 
zijn veel mogelijkheden; je kunt je hier ontwikkelen in de ‘luwte’. De verwachtingen zijn 
absoluut niet lager, maar hier hangt een gemoedelijke sfeer waar samenwerking heel 
belangrijk is. Wanneer ik in New York een boekpresentatie doe, geniet ik daar enorm van, 
maar als ik dan Twente binnenrijd, kom ik weer thuis.’

Lees meer op twente.com/talent

Carrière maken in Twente? 
Met meer dan 800 vacatures biedt twente.com 
een overzicht van alle carrièremogelijkheden op 
hbo- en wo-niveau in de regio. De vacatureportal 
ondersteunt Twentse topbedrijven bij het invullen 
van hun vacatures. 

Zie twente.com/vacatures

Hoe verder?
Het doel is duidelijk: Twente is straks nog meer een 
krachtige, (inter)nationaal verbonden topregio met 
een specifieke economische potentie. Twente is dé 
plek als het gaat om techniek. Kennis- en onderwijs-
instellingen, bedrijfsleven en onze beroepsbevolking 
vormen een ecosysteem van slim bedenken en 
slim maken van slimme producten. Deze mix geeft 
Twente waarde en heeft samen met landschappelijke 
kwaliteit en stedelijke cultuur, een internationale 
aantrekkingskracht op mensen en organisaties.

De nieuwe agenda ligt er en samenwerkingen en 
proeftuinen zijn gestart. Er wordt hard gewerkt aan 
het verhogen van de economische waarde van de 
technologische oplossingen zelf én leveren van een 
enorme maatschappelijke meerwaarde. Deze geeft 
vervolgens weer waarde aan de regio en Twente als 
merk. Toptalent en mondiale bedrijvigheid, balans 
in de arbeidsmarkt en het creëren van een aantrek-
kelijke en bereikbare regio, dát zijn de uitdagingen 
waar we voor staan. Met elkaar gaat dat lukken!

Lees meer op www.agendavoortwente.nl 

TWENTS TALENT 

Twente als proeftuin voor 

technologische oplossingen
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Hoe zien jongeren 
hun toekomst?

LIEVER WERKEN BIJ BEDRIJF DAN OVERHEID

tekst: Annette Toonen  fotografie: Eric Brinkhorst

Romy van Dijk (17, vwo 5): ‘Er is een aantal 
dingen waarvan ik denk, die zijn leuk. Iets met 
sport, voeding en gezondheid. Ik kom uit bij 
fysiotherapie en andere hbo-opleidingen, maar 
ik wil naar de universiteit. Ik moet me er echt 
nog verder in verdiepen. Later wil ik in elk geval 
werk waarbij ik niet alleen achter een bureau 
zit. Ik wil ook contact met mensen.’

Kees Lammertink (16, havo 5) twijfelt tussen de 
studies bedrijfskunde en technische bedrijfs-
kunde. ‘Media en entertainment klinkt ook 
leuk, maar ik weet nog niet waar die studie 
precies over gaat.’ Hij zou in Enschede willen 
studeren of in Nijmegen, waar zijn moeder 
werkt. ‘Op kamers wonen is duurder, maar ik 
heb het er wel voor over.’ Lammertink over-
weegt nog een universitaire studie na zijn hbo. 
Het liefst wil Lammertink later aan de slag in 
het bedrijfsleven. ‘Werken bij de overheid lijkt 
mij helemaal niks. Mijn vader werkt voor de 
overheid. Ik mocht een keer een dagje met hem 
meelopen; de hele dag vergaderen. Liever ben 
ik buiten of werk ik aan een project. Ik wil geen 
werk waarvan ik denk, hier wil ik niet zijn. Leuke 
collega’s vind ik ook belangrijk.’

De werknemers van de toekomst zitten nog op school. Wie zijn ze? 

Wat zijn hun ambities? INN’twente vroeg het een groep van zeven 

(bijna) eindexamenleerlingen van het Bataafs Lyceum in Hengelo. 
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onderwijs

Victor Fabries (16, havo 5) wist al jong wat 
hij wilde worden: piloot. Hij probeert het bij 
defensie als straaljager- of helikopterpiloot. 
‘Daar wordt de opleiding voor je betaald en heb 
je altijd werk. Bij defensie is meer actie dan in 
de burgerluchtvaart – het werk is meer divers’, 
meent Fabries. Zijn vader, die zijn diensttijd 
vervulde bij het Korps Commandotroepen, staat 
er achter. Zijn moeder is minder enthousiast. 
Wat als je wordt uitgezonden naar het buiten-
land? Wat als je mensen moet doden? Fabries: 
‘Misschien dat het wat lomp klinkt, maar in de 
lucht krijg je niet mee dat mensen sneuvelen. 
En wat mijzelf betreft, ik heb liever een kort 
leuk leven dan een lang saai leven.’  

Anouk Lentelink (16, vwo 5) is straks liefst eigen 
baas. ‘Een baas hebben, is niks voor mij’, zegt 
ze. Ze werkt nu regelmatig in de zaak van haar 
vader, verf- en behangspeciaalzaak Lentelink in 
Hengevelde. ‘Ik weet het altijd beter. Ik heb niet 
altijd gelijk, maar ik zou het wel anders doen. 
Mijn vader wil niet dat ik het bedrijf overneem. 
Aan de ene kant zou ik dat wel willen - het zou 
jammer zijn als het verdwijnt - maar aan de 
andere kant, het heeft niet mijn interesse. Je 
moet je werk leuk vinden, anders houd je het 
niet vol. Mijn vader zegt, met werken kom je er 
niet, studeren helpt je verder.’ 

Julian Simons (15 jaar, havo 5) weet ‘niet echt’ 
wat hij wil worden. ‘Ik ga mijn eindexamen niet 
halen’, voorspelt hij. Hij staat een 5,5 gemid-
deld. Kantje boord, dus. ‘Mocht ik het wel halen, 
dan neem ik een tussenjaar… of vier’, grapt hij. 
Als het wel lukt om te slagen, heeft een studie 
technische bedrijfskunde op hogeschool Saxion 
zijn voorkeur. Simons ziet zichzelf later werken 
bij een bedrijf, bijvoorbeeld Mercedes. ‘Proces-
sen verbeteren.’ Tegen betaling van ‘veel loon’, 
zodat hij ‘veel dingen kan kopen. Of ik word 
zzp’er, dan begin ik mijn eigen bedrijf.’

Joppe de Boer (16, havo 5) heeft geen idee wat 
hij graag wil worden. ‘Ja’, verzucht hij, ‘ik weet 
het niet. Ik wil in elk geval met plezier naar mijn 
werk gaan. Het moet gezellig zijn. Dat is be-
langrijker dan mijn salaris.’ Hij oriënteert zich 
op technische bedrijfskunde en international 
business management. 

Wessel Vrielink (16, havo 5), naar eigen zeggen 
goed met cijfers, wil later graag financieel 
directeur worden, plezier hebben in zijn werk 
en ‘normaal’ verdienen. ‘Ik wil mij niet hoeven 
afvragen of ik iets wel of niet kan beta len.’ 
Waarschijnlijk kiest Vrielink voor een studie 
bedrijfskunde aan een hogeschool in Enschede. 
‘Als ik in Twente blijf, kan ik kosten besparen’, 
zegt hij. ‘Dan kan ik voorlopig thuis blijven 
wonen. Op mijn zestiende het huis uit gaan, 
vind ik wel erg jong.’

Hoe zien jongeren 
hun toekomst?
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Veel leerlingen liggen wakker van hun studiekeuze, weten ze bij 
het Landelijk Aktie Komitee Scholieren (LAKS), een organisatie 
van, voor en door scholieren. ‘Op je zestiende kiezen wat je 
over dertig jaar wilt doen, valt niet mee’, verzucht Joppe de 
Boer (16 jaar, havo 5 Bataafs Lyceum Hengelo). 

Decaan Tonicha de Sousa van het Twents Carmel College in 
Oldenzaal ziet dat steeds meer jongeren moeite hebben om een 
keuze te maken. Het aanbod van de opleiding is te groot, stelt 
ze. Er zijn 168 mbo-opleidingen, 194 hbo- en 185 universitaire 
bacheloropleidingen. Door het enorme aanbod, vaak door de 
vele variaties op dezelfde studierichting, raken scholieren het 
spoor bijster. 

Bredere studierichtingen
De Sousa is daarom voorstander van bredere studierichtingen 
waarbij studenten later in de opleiding een specifieke richting 
kiezen. ‘In het huidige aanbod moet je al meteen heel gericht kie-
zen. Als een opleiding dan net niet aansluit, haken leerlingen af.’

Directeur Tessa Leonhard van NVS-NVL, de onderwijsvereniging 
voor decanen, mentoren en leerlingbegeleiders in het voorgezet 
onderwijs en mbo, spreekt van een wildgroei aan opleidingen. 
Studies verschillen soms maar weinig van elkaar, stelt ook zij. 
‘Daarom is goede begeleiding van de leerlingen belangrijk.’ 

Zowel LAKS als NVS-NVL pleit voor betere begeleiding van 
leerlingen, liefst al vanaf de brugklas. ‘Alleen een beroepentest 
met marginale vragen, is niet genoeg. Het gaat ons erom dat 
scholen de urgentie voelen leerlingen al vroeg te stimuleren om 
na te denken over wie ze zijn en wat ze willen’, zegt LAKS-
medewerker Louis Stassen.

Loopbaanoriëntatie ‘light’
Decaan De Sousa wil nog een stapje verder gaan; zij zou loop-
baanoriëntatie ‘light’ geïntroduceerd willen zien in het basis-
onderwijs. ‘Kinderen zouden er jonger mee in aanraking moeten 
komen, zodat ze eerder voelen waar hun interesse ligt en ze 
eerder gaan nadenken over wie ze zijn en wat ze kunnen.’ 

In haar werk probeert De Sousa leerlingen gaandeweg bewust 
te maken van hun studievoorkeur, zodat ze hun éigen keuze 
maken en zich niet te veel aantrekken van hun vrienden en/of 
hun ouders. ‘Om leerlingen te helpen laat ik ze bijvoorbeeld 
alle opleidingen afstrepen die ze niet willen doen. Dan gaan we 
verder met wat overblijft.’ 

Studieleenstel legt druk
De Sousa merkt dat het studieleenstelsel druk oplegt. ‘Een ver-
keerde keuze betekent dat ze 10.000 tot 15.000 euro over de balk 
smijten.’ In het eerste jaar hbo valt één op drie studenten uit en 
op de universiteit één op vijf, schreef de Volkskrant onlangs. 
Het komt steeds vaker voor dat leerlingen een ‘tussenjaar’ 
nemen. Zij gaan een jaar werken of reizen voordat ze aan een 

Enorm studieaanbod 
maakt kiezen moeilijk 
Leerlingen vinden het moeilijk om een studie te kiezen, merken schooldecanen. 

Het aanbod is groot en een verkeerde keuze heeft consequenties; de studieschuld loopt op.
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vervolgstudie beginnen. De Sousa: ‘Een jaar 
voor jezelf kan je echt helpen bij het maken van 
keuzes.’ 

Tal van organisaties spelen op die trend in 
met een aanbod aan activiteiten, zien ze bij 
de NVS-NVL. Scholen vragen de vereniging 
geregeld om advies; hoe kunnen scholieren zo’n 
jaar tot een succes maken? Zonder gericht plan, 
maar met feestjes en reisjes, brengt een tussen-
jaar namelijk weinig. 

Grillig
Leerlingen moeten zich bij hun keuze niet al 
te veel laten leiden door het perspectief op de 
arbeidsmarkt, vinden Leonhard en De Sousa. 
De ontwikkelingen op het gebied van robotica, 
nanotechnologie en kunstmatige intelligentie laten 
zich moeilijk voorspellen. Leerlingen moeten 
vooral leren ‘meebewegen’ met de arbeidsmarkt. 
De decaan merkt op: ‘Er zijn opleidingen waar 

weinig werk in is. Het omgekeerde is ook het 
geval; voor banen die er straks wel zijn, is nog 
geen opleiding.’

Edwin Lenferink, twaalf jaar decaan (vmbo-tl) 
bij scholengemeenschap Canisius in Almelo, 
heeft begrip voor leerlingen die kiezen voor een 
studie met minder goede vooruitzichten op de 
arbeidsmarkt: ‘Ik zeg dan ‘als je zo’n studie heel 
graag wilt, moet je ervoor zorgen dat je de beste 
wordt’. Ik maak leerlingen wel bewust van het 
toekomstperspectief van een opleiding.’ 

Leerlingen in het voortgezet onderwijs hebben 

de neiging een profiel te kiezen waarmee ze zo 
veel mogelijk opties openhouden, stelt De Sousa. 
Maar dat pakt niet altijd goed uit: ‘Als je weet dat 
je rechten wilt studeren, heeft het geen zin om 
koste wat kost een profiel met natuurkunde te 
doen, alleen maar om alle mogelijkheden open 
te houden. Want jouw belangstelling ligt daar 
dan toch niet.’ 

Decanen bespeuren wel bij steeds meer leerlingen 
de ambitie om na hun vervolgopleiding door te 
stromen van mbo naar hbo of van hbo naar het 
wetenschappelijk onderwijs. De ‘opwaartse druk’ 
is hoog, weet Stassen van LAKS.  /

Op je zestiende kiezen wat je over 
dertig jaar wilt doen, valt niet mee
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Technologie verovert de wereld

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Archief

Het lijkt ver weg, 2030. Maar hoogleraar Dave Blank van 

de Universiteit Twente houdt mensen graag een spiegel 

voor door 13 jaar terug te blikken. ‘Dan is het ineens heel 

erg dichtbij. 2004 lijkt eergisteren toch? In datzelfde tempo 

zijn we ook zo in 2030.’ Zijn voorspelling voor de komende 

decennia: de technologische ontwikkelingen buitelen over 

elkaar heen. Nog sneller dan we nu voor mogelijk houden.

Als hij naar zijn eigen vakgebied, de nanotechnologie, kijkt, 
weet prof.dr.ing. Blank hoeveel er in 13 jaar kan veranderen. 
‘Dat stond nog allemaal in de kinderschoenen. Nu is 
nanotechnologie één van de snelst groeiende sectoren 
wereldwijd. Ik denk dat het ook met andere technologische 
ontwikkelingen hard zal gaan de komende jaren, en dat zal 
grote gevolgen hebben in de hele maatschappij.’

Technologie zal zijn intrede doen in allerlei aspecten van 
ons leven. Vooral in de gezondheidszorg zijn volgens 
Blank grote veranderingen in aantocht. ‘Technologie gaat 
een grote rol spelen bij bijvoorbeeld het opsporen van 
ziektes, meer op de persoon geschreven behandelingen, 
het vergemakkelijken van medisch handelen. Dat is ook 
noodzakelijk om kosten te verminderen, die roep uit de 
maatschappij is er en dus staat er ook druk op het versnel-
len van die ontwikkeling.’

Hoogleraar Dave Blank van UT voorspelt storm van vernieuwingen



pagina 53

Technologie in huiskamers
Kunnen de ouderen van straks wel overweg met alle technologie die de 
huiskamers binnendring? Daar is Blank niet zo huiverig voor. ‘Onze ouders 
hadden nog niet veel met technologie te maken, dus die kregen het lastig 
om bij te blijven. De ouderen van 2030 zijn de zestigers van nu, die zijn al 
gewend aan mobiele telefoons, computers en andere techniek. Dan is het 
een kwestie van bijblijven, je hoeft geen totaal nieuwe dingen te leren. Ik 
denk juist doordat je straks een maatschappij hebt waarin bijna iedereen 
ervaring heeft met technologie de ontwikkelingen nog sneller gaan. Er is 
minder weerstand te overwinnen, de acceptatie is groter.’

Creatief
Voor Twente ziet hij vooral mogelijkheden in het ontwikkelen van baanbre-
kende nieuwe materialen. ‘Innovatieve materialen bedenken zit hier in het 
dna. Vroeger hadden we de textielindustrie, nu wordt bijvoorbeeld gewerkt 
aan kleding waarmee je uit lichaamswarmte energie kan opwekken. Of 
kleding die gedurende de dag je gezondheid monitort. In die creatieve 
toepassing van materialen zie ik echt een rol voor de regio.’ 

Maar, benadrukt hij, in jezelf gekeerd zijn als regio werkt averechts. ‘Juist 
een open opstelling, naar andere regio’s en internationaal, geeft meer 
kansen. Enschede doet het zo goed doordat de stad een uitstraling heeft 
in de regio en ver daarbuiten, niet alleen voor de eigen inwoners. De 
Universiteit Twente wordt ook steeds meer een wereldspeler, met een 
enorme toename van het aantal internationale studenten. Een deel daarvan 
zal hier blijven en weer bijdragen aan het versterken van de regio.  

Afschermen en naar binnen gekeerd raken werkt alleen maar averechts 
op je ontwikkeling.’

Een leven lang leren
Voor de Universiteit Twente ziet Blank in de veranderingen van de komende jaren 
een belangrijke rol weggelegd om het motto ‘een leven lang leren’ handen en 
voeten te geven. ‘Dat wordt echt een taak voor ons en de andere universiteiten. 
De ontwikkelingen volgen elkaar zo snel op dat je niet meer kunt volstaan met 
een opleiding. Mensen moeten hun leven lang op universiteiten kennis kunnen 
vergaren. Vooral omdat we ouder worden en ook langer blijven doorwerken.’

Ondanks de enorme toename van technologie weet Blank zeker dat onze 
samenleving straks geen behoefte heeft aan alleen maar ‘nerds’ die alles 
weten van techniek. ‘Juist als de mogelijkheden zo ongekend zijn, kun 
je het niet alleen. Je móet samenwerken omdat je nooit in je eentje het 
hele proces kunt beheersen, daarvoor is het veel te complex. Dat vraagt 
communicatieve eigenschappen, het vermogen om samen te werken en 
een flinke portie creativiteit. Ik voorspel een grote toekomst voor knappe 
koppen die goed kunnen communiceren.’ /

Drienerlolaan 5, 7522 NB Enschede  /  T 053  489 27 15  /  www.utwente.nl

Innovatieve materialen bedenken 
zit in het dna van Twente

Je móet samenwerken omdat je nooit in 

je eentje het hele proces kunt beheersen, 

daarvoor is het veel te complex. Dat 

vraagt communicatieve eigenschappen, 

het vermogen om samen te werken en 

een flinke portie creativiteit
Hoogleraar Dave Blank
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Studenten ROC van Twente 

flexibel en optimistisch

Danny de Maat (19) uit Hengelo
Studie: mechatronica aan 
ROC van Twente in Hengelo

‘Ik wilde eigenlijk de juridische kant op, maar bij de laatste open dag 
van ROC van Twente in De Gieterij zag ik dit en ben ik geswitcht. Het 
was een nieuwe opleiding en dus een testjaar en het leek me meteen 
leuk. Ik werk graag met mijn handen, ben dol op sleutelen aan brom-
mers en auto’s.

Een baan vinden? Dat gaat wel lukken; er is volop werk. Ik heb nu al 
een baantje bij een bedrijf dat besturingskasten bouwt en installeert. 
Dat bedrijf werkt ook mee aan de Dubai Eye, het grootste reuzenrad 
ter wereld. Ook vet, maar ik weet nog niet of ik wil ontwerpen of bouwen. 
Dit jaar eerst maar eens examen doen. Waar ik sta in 2030? Een vaste 
baan in de mechatronica zou mooi zijn, maar voor hetzelfde geld 
word ik toch nog jurist.’

Cherlyn van Dalm (22) uit Enschede
Studie: ruimtelijk vormgeven aan 
ROC van Twente in Enschede

‘Ik deed eerst mode-maatwerk in Enschede, toen een secretariële 
opleiding en nu dus Ruimtelijke vormgeving aan het ROC van Twente, 
locatie ‘De Maere’ aan de Van Galenstraat in Enschede. Ik heb eindelijk 
iets gevonden waarin ik met plezier mijn creatieve kant kan ontwikkelen.

Je kunt met deze opleiding veel kanten op. Stand- en beursbouw, 
etaleren of visual merchandise. Op school zijn ze optimistisch over 
de kans een baan te vinden. Want al gaat in de toekomst veel met 
computers en robots, creativiteit blijft een menselijke toevoeging. 
In 2030? Dan ben ik misschien wel voor mezelf begonnen. Ik kan 
zelfstandig werken en marketing is ook onderdeel van de opleiding. 
Maar als een modemerk als Guess of Gucci belt, vlieg ik daarheen. 
Ik wil doen waar mijn hart ligt’.

tekst: Frederike Krommendijk   fotografie: Lars Smook

Klaar voor 
de toekomst

Een vaste baan in 2030? Voor deze studenten van 

ROC van Twente is dat geen must. Ze kozen hun 

studierichting vooral met hun hart en zijn flexibel en 

optimistisch. Misschien wordt het later wel een heel 

ander vak dan waarvoor ze nu worden opgeleid. 

Of een eigen zaak, of een baan in het buitenland. 

De wereld ligt voor ze open.
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hoofdlocatie: Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo / T 074 852 50 00 / www.rocvantwente.nl

Niels Vriezema (17) uit Enschede
Studie: manager/ondernemer horeca tweetalig aan 
ROC van Twente in Almelo

‘Dit is een ontzettend interessante studie waarmee je veel kanten op 
kunt. Ook als ik niet de horeca in ga, is het nooit weg. Ik kan hiermee 
namelijk ook verder in de marketing of als bedrijfsleider. En tweetalig 
staat natuurlijk mooi op je cv. Ik wilde eerst game-developer worden, 
maar de hele dag op een stoel zitten was het niet voor mij. Dit is veel 
praktischer en je ontwikkelt ook je communicatieve ‘skills’. Ik ben dit jaar 
begonnen en kan nu al veel beter contacten leggen en communiceren. 

In 2030? Dan woon ik echt niet meer in Nederland. Mijn droom is een 
café-restaurantje waar mensen gezellig komen drinken of eten met 
vrienden of familie. Het liefst in Azië, want die cuisine vind ik top. Als 
de horeca instort, ga ik toch wat anders doen? Of je succesvol wordt 
in wat je doet, hangt volgens mij veel meer af van een positieve mindset 
dan van welke opleiding je nou precies kiest.’

Ilse Dijk (16) uit Enschede
Studie: manager/ondernemer horeca tweetalig aan 
ROC van Twente in Almelo

‘De horeca leek me altijd al leuk. Ik ging met mijn ouders geregeld uit eten 
en vond alles wat daar gebeurde interessant. Op de open dagen van ROC 
van Twente was dit het meteen voor mij. Mijn Engels was niet geweldig en 
als je dat kunt verbeteren, vergroot je je mogelijkheden buiten Nederland. 
En ik vind het fijn dat we één dag in de week horeca-praktijk hebben: of in 
de bediening of in de keuken.

In het eerste jaar gaan we twee weken naar een hotel in Engeland, de tweede 
week run je dan al samen dat hotel. En ook je stage is in het buitenland, dat 
lijkt me vet. Ik word hier in elk geval heel open, sociaal en zelfstandig, dat 
is voor veel banen handig. Stewardess worden lijkt me ook leuk. Dan heb je 
ook veel aan Engels en sociale vaardigheden. Ik zie het wel. In 2030 zou ik 
wel een strandtent willen hebben, dat lijkt me geweldig. Misschien ga ik ook 
wel doorstuderen op de Hogere Hotelschool en daarna op een hoger niveau 
verder. Ik ga nu in elk geval graag naar school, de rest zien we later wel.’  /

tekst: Frederike Krommendijk   fotografie: Lars Smook

Succes hangt meer af 
van je positieve mindset dan 
van je opleidingskeuze
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Maar als je zoveel huizen zelf kunt bekijken en een 
schat aan informatie over huizenprijzen, de ligging 
en het energieverbruik voor het oprapen ligt, wat 
is dan nog de rol van de taxateur en de makelaar?

Michel ten Hag, directievoorzitter van ten Hag 
Makelaars & Financiële Dienstverleningsgroep 
verwacht in beide beroepsgroepen veel veran-
deringen. ‘Informatie is tegenwoordig gratis 
verkrijgbaar’, begint hij. ‘Dat vergt – nu al, maar 
zeker in de toekomst - voor ons een andere 
manier van werken. We moeten in mijn ogen 
veel meer toe naar de vraagzijde van de markt, 
deze is nu nog aanbodgericht.’

‘We kunnen een enorme slag maken’, voorspelt 
Ten Hag. ‘Al die data die beschikbaar is wordt 
nu nog veel te weinig gebruikt. Je kunt het zoek-
gedrag van gebruikers op Funda bijvoorbeeld 
gebruiken om de behoefte te peilen. Als mensen 
‘ineens’ gaan zoeken naar huizen met twee 
badkamers, kun je daarop inspelen, als makelaar 
en als taxateur.’

Inleven in huizenkoper
Ten Hag filosofeert verder: ‘een makelaar zal 
zich in de toekomst nog veel meer dan nu moeten 
inleven in een huizenkoper. Informatie over 
onder meer de buurt en de voorzieningen, wordt 
dan de toegevoegde waarde. En we moeten ook 
nadenken over het aanbieden van andere zaken 
die het aanschaffen van een nieuwe woning zo 
aangenaam en gemakkelijk mogelijk maken. Als 
alles ‘klopt’ aan een huis, behalve een verouderde 
keuken, bied dan diverse offertes van keuken-
leveranciers aan. Als de tuin ‘niks is’, leg alvast 
contacten met hoveniers en tuinontwerpers en 
geef informatie over erkende verhuisbedrijven 
met wie het goed zakendoen is, geef aan dat 
Ziggo de aanbieder van internet is, vertel alvast 
wat er aan een huis kan gebeuren om het van 
energielabel B naar A te krijgen.’

Op een andere manier, maar op hetzelfde principe 
gestoeld, krijgt ook een hypotheekadviseur 
een andere functie. ‘Je kunt heel veel zelf als 
koper van een huis. Voer je inkomsten in en 

je maximale maandlasten rollen zo uit het 
systeem. Met een druk op de knop sluit je een 
hypotheek af. Maar is het verantwoord? Wat 
als je werkloos wordt? Of arbeidsongeschikt? 
Of weduwe/weduwnaar? Kun je dan nog in je 
droomhuis blijven wonen? Dan is het prettig als 
er een financieel adviseur naast je zit die met 
alles rekening houdt voordat je op enter drukt. Je 
wilt toch zeker weten dat je de goede beslissing 
neemt als het om zoveel geld gaat. Dan wil je 
een expert in de buurt.’

Realiteitszin komt terug  
‘Voor taxateurs geldt in mijn ogen dat er in de 
nabije toekomst nog meer regels moeten wor-
den nageleefd. Het vertrouwen in de financiële 
wereld is nu laag doordat de crisis door die 
markt is veroorzaakt.’ Ten Hag begrijpt dat wel, 
maar voorziet ook dat dat niet blijvend is. ‘Het is 
een pendule-beweging die - nadat deze in onbalans 
was - is doorgeschoten naar een onbalans aan de 
andere zijde, in plaats van naar een evenwichts-
situatie. Daarna neemt het vertrouwen weer toe 
en zullen de regels weer wat kunnen worden 
losgelaten. Dan wordt weer duidelijk dat integriteit 
voorop staat, dan komt de realiteitszin weer terug. 
Dan kunnen we onze meerwaarde als financieel 
dienstverleners ten volle laten zien door taxaties - 
nog meer dan nu - te baseren op de (toekomstige) 
markt, de toekomstige bebouwing in de buurt, de 
omgeving, door rekening te houden met eventuele 
vervuiling, enzovoort. Veel meer wetenschappelijk 
en op data gebaseerd. Transparanter ook. 
Makelaars, financieel adviseurs en taxateurs 
blijven altijd nodig, daarvan ben ik zeker.’  /

Funda. Vanuit je eigen huis op zoek naar je droomhuis en 

ongegeneerd bij anderen binnen kijken. Zo vaak en zo veel je wilt. 

Je bent niet de enige, per maand heeft de ‘huizenzoeksite’ 

40 miljoen bezoekers. Daarmee staat Funda in de top vijf van 

de best bezochte websites van ons land.

Zoekgedrag als fundament 
voor de toekomst

tekst: Maaike Thüss   fotografie: Lars Smook

MAKELAAR, FINANCIEEL ADVISEUR EN TAXATEUR 
ONMISBAAR IN FUNDA-TIJDPERK
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Boulevard 1945-20, 7511 AE Enschede / T 053 850 60 70 / www.tenhag.nl



Netwerken en 
noaberschap in Twente

tekst: Robitex / MKB Twente  fotografie: Abbink Fotografie

‘De regio Twente’ en ‘het verbinden van mens en organisatie’, dat 

is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Wij zijn in Twente goed in 

netwerken,  hieruit is ooit ook de term noaberschap ontstaan. 

Naast netwerken wordt tegenwoordig meer 
flexibiliteit van de medewerkers en organisaties 
verwacht en is maatschappelijk verantwoord 
ondernemen een thema wat steeds belangrijker 
wordt richting de arbeidsmarkt 2030. Deze onder-
werpen krijgen binnen Robitex de volle aandacht. 

Er wordt meer van medewerkers verwacht. Niet 
wordt er alleen gekeken of een medewerker 
geschikt is voor een bepaalde functie. Marcel 
Venix: ‘wij kijken juist naar de verschillende 
kwaliteiten en wensen van de medewerker en 
creëren op deze manier een functie binnen de 
organisatie. Hierdoor ontstaan op de werkvloer 
meerdere teams die flexibel met elkaar werken. 
Het is belangrijk te kijken waar een medewerker 
goed in is en op deze manier voor maatwerk te 
zorgen bij een bepaalde functie. Zo weet je zeker 
dat de medewerker het beste uit zichzelf haalt 
en met plezier zijn werkzaamheden uitvoert’. 

Vanuit dit noaberschap is in 2007 de belangenvereniging voor ondernemers 
MKB Twente opgericht, als regionale partner van MKB Nederland. Inmiddels 
is MKB Twente met meer dan 500 leden uitgegroeid tot een van de grootste 
belangenverenigingen van Oost-Nederland. De kracht van MKB Twente is 
de laagdrempeligheid van het lidmaatschap vanaf slechts 120 euro per jaar 
voor de kleinere MKB-bedrijven. Daarnaast heeft MKB Twente een groot 
aantal premium en strategische partners. Een van deze strategische partners 
is Robitex B.V. uit Enschede. Robitex is gespecialiseerd in relatiegeschenken, 
kerstpakketten en bedrijfskleding. 

De Twentse cultuur zit enorm verweven in onze organisatie en bedrijfsvoering 
en daar worden wij als organisatie om gewaardeerd. Het netwerken in de regio 
is daarbij een belangrijk onderdeel. Vandaar dat wij afgelopen jaar strategisch 
partner zijn geworden van MKB Twente’, aldus Marcel Venix, sales manager bij 
Robitex. ‘MKB Twente biedt mensen en bedrijven een podium om elkaar goed 
te leren kennen, waardoor de term noaberschap nog meer tot uiting komt.’ 

MKB Twente heeft in samenwerking met een van haar strategisch partners, Saxion 
Centrum voor Ondernemerschap, zijn intrede gedaan in het voormalig ziekenhuis 
aan het Ariënsplein in Enschede. Op deze inspirerende locatie is ruimte voor 
bedrijven om zich te vestigen en het noaberschap ten volle tot uiting te brengen. 

Wij zijn ervan overtuigd dat als we allemaal een 
steentje bijdragen, we bergen kunnen verzetten
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Dit verandert tevens de beoordelingsgesprekken. 
Het traditionele beoordelingsgesprek bestaat niet 
meer. Iemand beoordelen op vooraf gestelde taken 
behoort tot de verleden tijd. De gesprekken zijn 
korte feedback gesprekken over de wensen 
en behoeftes van de medewerkers. Indien een 
medewerker taken doet die hij of zij niet leuk vindt, 
wordt gekeken of een andere medewerker deze kan 
overnemen. Werknemers worden multi-inzetbaar en 
taken zijn flexibel te verdelen. Maatschappelijk 
verantwoord ondernemen is daarnaast een 
belangrijk thema aan het worden. Binnen 
Robitex wordt dit vertaald naar een intern en 
extern beleid. 

Intern wordt er bijvoorbeeld alleen water gedronken 
uit een Dopper. Een Dopper is een mooi voorbeeld 
van een product met een geweldig duurzame ge-
dachte. Daarnaast eten wij in de kantine een dag 
in de week geen vlees. De impact van een dag 
in de week geen vlees eten is enorm. Het heeft 
hetzelfde effect op het milieu als een auto 1.250 
kilometer minder gebruiken. 

Naast een intern beleid verlangen wij van onze 
medewerkers dat zij twintig uur per jaar 

besteden aan vrijwilligerswerk bij Sheltersuit en 
de Voedselbank. Sheltersuit produceert van oude 
kleding nieuwe producten zoals portemonnees, 
tassen en schorten. Deze producten worden 
gemaakt door vluchtelingen en mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. De Voedselbank 
heeft aan het eind van het jaar veel vrijwilligers 
nodig voor het vullen van de kerstpakketten. 
Helaas zijn er in Nederland nog steeds te veel 
mensen afhankelijk van de Voedselbank. Robitex 
heeft daarnaast partnerships afgesloten met sterke 
duurzame merken, deze zijn vertegenwoordigd in 

een eigen duurzame relatiegeschenken shop.  

‘Wij zijn ervan overtuigd dat als we allemaal een 
steentje bijdragen, we bergen kunnen verzetten. 
Dus niet alleen sterker worden door netwerken in 
Twente, maar ook door na te denken over een 
flexibele organisatiestructuur en Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen. Op deze manier gaan 
we samen naar een mooie toekomst voor de 
regio en zorgen we ervoor dat ook de volgende 
generaties een gezonde duurzame arbeidsmarkt 
kunnen betreden.’  /

MKB Twente: Ariënsplein 1, 7511 JX  Enschede  /  T 088 019 13 44 / www.mkb-twente.nl

Helen Hilberink (MKB Twente) en Marcel Venix (Robitex B.V.)

Word nú lid van MKB Twente

De meest interactieve vereniging voor onder-
nemers in het Midden- en Kleinbedrijf in de 
Regio Twente, toegankelijk voor zowel jonge 
als gevestigde ondernemers!

MKB Twente is:
+ Informeel + Persoonlijk + B2B

www.mkb-twente.nl/mkb-twente/lid-worden
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kinderen al jong ontdekken wat ze leuk vinden, 
waar hun talent zit. Op het voortgezet onderwijs 
kun je dat dan verder ontwikkelen. Als je in 
techniek bent geïnteresseerd, kun je je de theorie 
makkelijker eigen maken.’

Beleving
De drie regio’s van Techniekpact in Overijssel 
(Zwolle, Twente en de Stedendriehoek) willen 
verregaand samenwerken. Want waarom zou je 
niet bij elkaar in de keuken kijken en succesvolle 
projecten provinciebreed uitrollen? Zo heeft 
Deltion College in Zwolle samen met Ziggo al 
een project rondom programmeren opgezet, 
voor 256 basisschoolleerlingen. ‘Ze hebben dat 
verbonden aan Het geheim van Zwolle, dus het 
raakt vakken als aardrijkskunde en geschiedenis. 
Die multimediale beleving, dat sluit aan bij de 
scholieren van nu’, legt De Graaf uit.

Aansprekende bedrijven
In Twente bezoeken scholen in het kader van 
de Lokale Agenda al technische bedrijven in de 
buurt. ‘Vaak fietsen scholieren er dagelijks langs, 
maar hebben ze geen idee wat er gebeurt. We 
moeten bedrijven bezoeken die aanspreken. Een 
kippenslachterij is eng, maar een laboratorium 
waar ze uitleggen hoe je het knapperige korstje 
om een kipnugget maakt spreekt aan. We willen 
zulke bedrijfsbezoeken ook inbedden in het 
onderwijs. Beter één of twee bedrijven goed 
voorbereid bezoeken met duidelijke uitleg en een 
nabespreking dan tien keer ergens naar binnen 
rennen en nog geen inspiratie opdoen’, stelt 
Beune. Om aan te haken bij wat de jeugd mooi 

Dierenarts of schooljuffrouw. Dat zijn beroepen 
waar de meeste leerlingen op basis- en voort-
gezet onderwijs zich wat bij kunnen voorstellen. 
Techniek daarentegen is abstract. Daarom wil 
het Techniekpact leerlingen tonen hoe veelzijdig 
de technische sector is. ‘Je moet ze grijpen met 
dingen waar ze wel warm voor lopen. Of het 
nou de technologie achter hun mobieltje, de 
populaire VR-bril of een drone is: het raakt hun 
belevingswereld’, legt Beune uit.

Onderdeel van lesprogramma
Veel scholen brengen wel eens een bezoekje aan 
een technisch bedrijf. Maar daarmee ben je er 
niet, vindt De Graaf. ‘De aandacht voor techniek 
moet onderdeel zijn van het lesprogramma. Op 
pabo’s moeten we de leraren van de toekomst 
daar al van doordringen. Het gaat erom dat 

Hoe krijg je jongeren geïnteresseerd in techniek? Dat is dé 

vraag voor de komende jaren. ‘We komen nu al zowel gouden 

handen als knappe koppen tekort. Als de instroom op de tech-

nische opleidingen niet groter wordt, hebben we al in 2020 een 

probleem’, zeggen projectmanager Jan de Graaf van Techniek-

pact regio Zwolle en directeur Ton Beune van Techniekpact 

Twente. Hun oplossing: samenwerking. Met het onderwijs, 

met bedrijven én met elkaar.

Technisch vak 
moet verleidelijker

tekst: Frederike Krommendijk   fotografie: Lars Smook

TECHNIEKPACT: 
KRUIP IN DE HUID VAN SCHOLIEREN
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vindt, zouden zelfs bedrijfsbezoeken via ‘virtual 
reality’ een mogelijkheid zijn. 

Volgens beide experts moeten leerlingen en hun 
ouders beter worden ondersteund bij het maken 
van een keuze. Voordat ze kiezen voor een 
vakkenpakket of vervolgstudie, moeten leerlingen 
ook structureel in aanraking met techniek en 
technologie zijn geweest.

Meisjes
Het slechte imago van techniek (slecht betaald, 
werken in een overall) is achterhaald. Wie een goede 
opleiding in de techniek doet, kan straks uit vele 
banen kiezen. En aan het gros van die beroepen 
komt geen overall te pas. De Graaf: ‘het UWV heeft 
becijferd dat we binnenkort al een miljoen vacatures 

hebben, waarvan een groot deel technische 
vacatures. En de ontwikkelingen gaan razendsnel. 
Van de basisschoolleerlingen heeft straks 65 procent 
een beroep dat nu nog niet eens bestaat’. Door 
duidelijk te maken dat techniek raakt aan allerlei 
menselijke sectoren als geneeskunde, psychologie 
en design, kunnen ook meer meisjes worden 
geprikkeld om voor een technisch vak te kiezen’. 

Urgentie
Bij alle regio’s van het Techniekpact in Over-
ijssel is de urgentie hoog, want een florerende 
economie zonder techniek en maakindustrie is 
ondenkbaar. Beune en De Graaf: ‘onze provincie 
heeft veel goed onderwijs op dit gebied: de 
Universiteit Twente, de hogescholen Saxion en 
Windesheim, ROC’s die goed staan aangeschreven. 

Daar moeten we het optimale uit halen door 
de instroom van leerlingen te bevorderen. Als 
we de jeugd niet structureel enthousiasmeren 
voor de boeiende kanten van techniek, hebben 
al die opleidingen straks een enorm probleem. 
En onze maatschappij ook’.  /

Projectmanager Jan de Graaf van Techniekpact regio Zwolle en directeur Ton Beune van Techniekpact Twente.

Regio Zwolle: T 038 499 75 68   /  Regio Twente: T 06 30 72 13 80  /  www.techniekpact.nl

Dit doet het Techniekpact

Het Techniekpact signaleert, ondersteunt, 
stimuleert en verbindt. Er vinden vanuit 
samenwerkingsverbanden, platforms en 
fondsen activiteiten, evenementen en 
projecten plaats. Techniekpact inventariseert 
de goede initiatieven die er al zijn en brengt 
ze in verbinding. De technische sector wil de 
instroom van jonge mensen op de opleidingen 
bevorderen, zorgen dat goede krachten aan 
boord blijven en nieuwe aanwas creëren 
middels zij-instroom uit andere beroepen.
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Dagvoorzitter met passie voor elk onderwerp

Samen oplossingen bedenken 
voor de arbeidsmarkt

De meeste mensen staan niet te springen om op een podium achter een 

microfoon plaats te nemen. Zenuwen gieren door hun keel, de beren op 

de weg zijn niet te tellen en slapen de nacht ervoor lukt ook niet zo best.

tekst: Maaike Thüss  fotografie: Abbink fotografie
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Dagvoorzitter met passie voor elk onderwerp

Postbus 411, 7570 AK  Oldenzaal  /  T 06 39 88 01 75  /  www.belsofie.nl

Voor Sandy Nijhuis is spreken in het openbaar 
juist het leukste wat er is. Zó leuk zelfs, dat ze 
twee jaar geleden haar bedrijf S.O.F.I.E begon 
en haar geld nu verdient als dagvoorzitter.
‘Ik heb echt het leukste werk dat er bestaat’, 
vertelt Nijhuis. ‘Fantastisch om je iedere keer 
weer te mogen inlezen in een ander onderwerp 
en om na te denken over hoe het doel van de 
opdrachtgever het best kan worden bereikt.’ 
Daarin gaat Nijhuis ver. Niet alleen bereidt 
ze zich gedegen voor, voorafgaand aan ‘de 
dag’ heeft ze al heel wat werk verzet. ‘Omdat 
ik veel jaren als eventmanager werkzaam ben 
geweest – en nog - kan ik ook adviseren over 
de zaal, de setting en meedenken over het 
programma.’

Sfeer, verbinding en interactie
‘Een goede dagvoorzitter zijn, behelst meer 
dan iedereen welkom heten, de sprekers 
voorstellen en de boel ‘een beetje aan elkaar 
praten’. Het gaat erom dat je de juiste 
vragen stelt, dat je weet waar het over gaat, 
dat je de juiste sfeer weet te creëren, verbin-
dingen weet te leggen, dat je interactie weet 
te bewerkstelligen. Dat je het kennisniveau 
van het publiek weet in te schatten waardoor 
je een gesprek op het juiste niveau kunt 
voeren. Als je met al deze facetten rekening 
houdt, voeg je als dagvoorzitter echt iets toe. 
Dan kun je ervoor zorgen dat het doel dat 
je opdrachtgever voor ogen heeft ook wordt 
bereikt.’

Met het onderwerp van deze uitgave van 
INN’twente  - de arbeidsmarkt in 2030 - heeft 
Nijhuis toevalligerwijs heel veel. Als event-
manager was ze werkzaam voor Werkplein 
Twente en organiseerde ze evenementen voor 

werkgevers en (toekomstige) werknemers. 
Nog steeds is het werkplein één van haar 
opdrachtgevers. 

Kloof bedrijfsleven en 
onderwijs dichten
‘Dus die arbeidsmarkt? Ja, daar heb ik wel wat 
mee’, vertelt ze. ‘Sowieso zou het mijn boodschap 
zijn om veel verder in de toekomst te kijken. Zorg 
ervoor dat je weet wie de mensen zijn die in 2030 
de schoolbanken verlaten. Zoek nu al uit welk 
soort werknemers je tegen die tijd nodig hebt.’ 

‘Ik sta helemaal achter het concept van
 INN’twente: alleen door samen te werken 
-onderwijs, onderzoek, ondernemers en over-
heid - kun je wat bereiken. Er zijn al veel initia-
tieven die geweldig zijn waarbij ondernemers 
in gesprek zijn met onderwijsinstellingen om 
de kloof te dichten tussen onderwijs en arbeids-
markt. Mooi: niet afwachten en met vingers 
wijzen, maar vanuit je eigen kracht denken en 
bekijken wat je zélf kunt bijdragen om problemen 
op te lossen of zelfs voor te zijn.’

Nijhuis vindt daarnaast dat het bedrijfsleven 
soms te voorzichtig omspringt met het aanbieden 
van (bij)scholing. ‘Vaak wordt er gedacht: als ik 
mijn personeel scholing aanbied, ben ik aan het 
opleiden voor de buurman. In mijn ogen werkt 
het zo niet: hoezo wil je mensen behouden die 
eigenlijk weg willen bij je bedrijf? Dat moet je 
helemaal niet willen. De buurman heeft misschien 
wel iemand opgeleid die graag bij jou aan de slag 
wil. In het geval van de arbeidsmarkt: iedereen 
heeft ermee te maken; het is ieders ‘probleem’. 
Stop met roepen en wijzen en kijk naar wat je zelf 
kunt bijdragen.’ /

Zorg ervoor dat je weet 
wie de mensen zijn die 
in 2030 de schoolbanken 
verlaten
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dak hebben. Mensen van wie je exact weet 
welke kennis en kwaliteiten ze in huis hebben. 
Eigen vakmensen waar je de klant volledig aan 
toevertrouwt.’

Met de prof om tafel
YIKE helpt uiteenlopende bedrijven met 
goede digitale communicatie, zoals websites, 
webshops en apps. En met alles wat hiermee 
samenhangt, zoals commercieel advies, een 
succesvolle marketingstrategie, manieren om 
hoger in Google te verschijnen, unieke vorm-
geving en aansprekende tekst. ‘Korte lijnen 
zijn bij ons ook echt kort. Heb jij als klant onze 
hulp nodig? Je kunt zo bij ons binnenlopen, we 
bieden je een goede kop koffie aan en zetten je 
direct aan tafel met degene die jou het beste kan 

Een website die niet meer eigentijds oogt en ook al niet is geoptimaliseerd 
voor de zoekmachines. Een webshop die er misschien gelikt uitziet, maar 
niks verkoopt. Een app die je een vermogen heeft gekost, maar die de 
gebruiker niet weet te boeien, laat staan te binden… Het is de frustratie 
van menig bedrijf. Dat kan anders en dat moet ook anders, volgens YIKE. 
Door alle digitale communicatie-diensten aan te bieden onder één dak, 
hou je de lijnen kort. Het effect dat dat heeft op de website, webshop of 
app die de klant uiteindelijk krijgt, is verrassend groot. 

Alles zelf in huis
Tom Wilmink, manager van YIKE Enschede, denkt graag met de opdracht-
gever mee. ‘Hoe fijn is het dat je alles wat je aan digitale communicatie 
nodig hebt, bij één vertrouwd adres kunt neerleggen. Bij een bureau dat 
ook echt al het werk zelf voor je doet. Met hun eigen grafisch vormgevers, 
een eigen web- en app-ontwikkelaar én een eigen tekstschrijver. Met de 
meest gevraagde diensten onder één dak ben je er nog niet, ontzorg je 
je klant denk ik niet voldoende. Je moet ook alle specialisten onder één 

tekst & fotografie: Yike

YIKE VEROVERT DE MARKT MET 
WEBSITES, WEBSHOPS EN APPS

Analoog is uit, digitale communicatie is het heden en de toekomst tegelijk. 

Terecht dat ondernemers willen dat de communicatie met hun doelgroep - 

via desktop, laptop, tablet of smartphone - zo soepel mogelijk verloopt. 

YIKE helpt hierbij. Met een vestiging in Enschede en Eindhoven zet dit 

mediabedrijf ondernemers digitaal én doelgericht op de kaart.
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Henk Bogerd van Unipro BV 
en Martin Akcay van Baker Tilly Berk NV.

helpen. Geen accountmanager die de briefing 
doet, geen ge-heen-en-weer, geen tijdverspilling 
en vooral: duidelijkheid. Wil je een nieuwe foto 
in de header van je website? Ontdekken hoe je 
nog meer uit je webshop kunt halen? Weten of 
een nieuwe feature in je app het resultaat zal 
geven waar je op hoopt? Een stuk tekst op je 
website dat je net iets anders wilt verwoorden? 

Wie anders kan jou dan beter begeleiden dan 
de specialist zelf? Onze vormgever, webbouwer, 
app-ontwikkelaar of tekstschrijver leeft zich in, 
denkt met je mee en voorziet je van de juiste 
adviezen. Niet een tussenpersoon, maar de 
prof zelf staat bij ons voor je klaar, altijd. En dat 
is geen freelancer, maar een specialist in dienst 
van YIKE, echt betrokken bij het bedrijf dus.’ /

Korte lijntjes

Kijk jij verder en wil je vooruit, mee met 
je doelgroep? Zoek je nieuwe manieren 
om mensen te benaderen, betrokken te 
maken en aan je te binden? YIKE staat voor 
je klaar. Vertelt en verspreidt met unieke 
creaties jouw verhaal. Digitaal. 

YIKE VEROVERT DE MARKT MET 
WEBSITES, WEBSHOPS EN APPS

Lonnekerbrugstraat 105, 7547 AL Enschede  /  T 053 20 34 020  /  ww.yike.nl
Paradijslaan 30, 5611 KN Eindhoven  /  T 06 41 27 18 42

Hoe fijn is het dat je alles wat je aan digitale 
communicatie nodig hebt, bij één vertrouwd 
adres kunt neerleggen

Tom Wilmink, manager YIKE Enschede



tekst: Annette Toonen  fotografie & illustratie: Archief / Tess ter Avest
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Hoe vind je geschikte medewerkers? Hoe krijg je een 

leuke baan? Zorg dat je profiel op LinkedIn aantrekke-

lijk is, luidt het advies aan werkgevers en werknemers. 

Ondertussen rukken textmining, gamification en de 

strength based approach op.

Op zoek naar een baan ploos je vroeger de 
zaterdagkranten uit. Die stonden vol vacatures. 
Je schreef een brief met curriculum vitae en 
kreeg een afwijzing of een uitnodiging voor 
een gesprek. Zo gaat het nog maar zelden.  

Textmining, gamification en strength based 
approach (‘sterke punten-benadering’, red.) 
hebben hun intrede gedaan. ‘Op het gebied 
van sollicitaties is er veel veranderd’, schetst 
Jaap Paauwe, hoogleraar organisatie en human 
resource management aan de Universiteit van 
Tilburg.

Vooral LinkedIn is een belangrijk medium gewor-
den voor bedrijven en instellingen die op zoek 
zijn naar kandidaten en voor mensen die op 

Solliciteren, 
een spel
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INN’ovatie

zoek zijn naar een baan, volgens Paauwe. 
Op een krappere arbeidsmarkt doen bedrijven er 
verstandig aan zich via sociale media als ‘merk’ 
te positioneren en te werken aan hun imago. Zo 
vallen ze sneller op bij potentiële werknemers. 
Als sollicitant moet je zorgen dat je profiel op 
sociale media aantrekkelijk is.

Eigen website
Vacatures worden tegenwoordig vooral op de 
eigen website of via LinkedIn gepubliceerd, met 
een ‘aanjager’ op Twitter. ‘Bij kleinere bedrijven 
zie je ook vaak dat ze een beroep doen op hun 
eigen netwerk, op hun eigen medewerkers’, 
zegt Paauwe. ‘Dat zijn de ambassadeurs van 
het bedrijf.’ Het ligt voor de hand om het eigen 
personeel dan ook te betrekken bij de selectie 

van de kandidaten – ook een trend. 

Steeds vaker krijgen sollicitanten de gelegenheid 
een dagje mee te lopen of wordt hen gevraagd 
een opdracht uit te voeren, eventueel in con-
currentie met anderen. ‘Dat kost iets meer tijd, 
maar dan weet je wel beter of iemand past’, aldus 
Paauwe. Studenten die bijna klaar zijn met hun 
studie, raadt hij een internship (bedrijfsstage) 
aan. Dat geeft de student en het bedrijf de 

mogelijkheid een half jaar lang kennis te maken 
met elkaar. 

Meedoen aan game 
Verder nemen textmining en gamification een 
vlucht. Bij gamification doen sollicitanten via 
een website mee aan een game waarmee een 
organisatie nagaat of een kandidaat een succesvolle 
werknemer zal zijn. Aan de hand van vaardigheden 
en persoonlijke kenmerken die tijdens het spel  > 

Het ligt voor de hand om het eigen personeel ook 
te betrekken bij de selectie van de kandidaten



blijken, wordt een (eerste) inschatting gemaakt 
van de geschiktheid van een kandidaat. 

Paauwe over gamification: ‘Sollicitanten voelen 
zich daar af en toe heel ongemakkelijk bij. Het 
duurt soms wel een paar rondes voordat het 
eerste contact met het bedrijf tot stand komt. Als 
je wordt afgewezen, heb je nooit iemand gezien 
en krijg je niet precies te horen waarom.’ 

Bij textmining wordt met behulp van algoritmen 
(een reeks instructies op de computer die helpen 
bij het filteren) een selectie gemaakt uit brieven, 
cv’s en/of profielen. ‘Bij textmining kijk je naar 
de eigenschappen van mensen die binnen een 
bedrijf het best presteren. Je weet dan naar 
welke eigenschappen je bij de kandidaten moet 
zoeken’, legt de hoogleraar uit. 

Volgens promovendus Paul van der Laken van 
de Tilburgse universiteit, gespecialiseerd in 

optimalisatie van human resource-processen 
door data-analyse, wordt textmining nog nau-
welijks toegepast in Nederland. In de Verenigde 
Staten is die werkwijze al wel gemeengoed. 
Bedrijven als Google, Amazon en Facebook 
zijn volgens hem volop bezig met ‘datagedreven 
hr-analyse’. Selectie via games komt in Nederland 
alleen nog maar op kleine schaal voor bij grote 
bedrijven als Unilever. 

Nauwkeuriger selecteren
Van der Laken denkt dat selectie met behulp 
van data nauwkeuriger kan zijn dan selectie 
alleen door recruiters. Bij recruiters spelen altijd 
persoonlijke opvattingen en aannames mee, 
gebaseerd op gevoelens en gedachten, stelt hij. 
Recruiters lezen volgens hem sowieso zelden 
motivatiebrieven en kijken slechts vluchtig naar 
cv’s. ‘Als je drieduizend brieven krijgt, zoals bij 
grote bedrijven gebeurt, kun je ze niet allemaal 
bekijken.’

Paauwe: ‘Mijn bezwaar tegen textmining is dat 
je zoekt naar mensen met kenmerken die het 
bedrijf in het verleden succes hebben opgeleverd. 
De vraag is of zij de arbeidskrachten zijn die het 
bedrijf in de toekomst nodig heeft. Misschien dat 
dit goed uitwerkt voor een bedrijf in een stabiele 
markt, maar voor een bedrijf in een dynamische 
markt is dit misschien juist een verkeerde 
benadering.’

Sterke punten
Ook de strength based approach wint aan 
populariteit, volgens de hoogleraar. Hierbij gaan 
organisaties uit van de sterke punten van een 
kandidaat. ‘Daar bouwen ze dan een functie om-
heen’, stelt Paauwe. ‘Op die manier stel je niet de 
functie, maar de persoon centraal. Je komt los van 
de eisen. Je ziet dit vooral bij bedrijven die belang 
hechten aan de drive van mensen; innovatieve 
bedrijven of designbedrijven bijvoorbeeld. Voor 
werkgevers die een lasser, machinebankwerker, 
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accountant of verpleegkundige zoeken, geldt dit 
niet of nauwelijks. Daar heb je gewoon mensen 
met bepaalde diploma’s voor nodig.’

Blijf leren
Zijn advies aan zijn eigen studenten: ‘Zorg dat 
je tijdens je werk blijft leren, dat je steeds weer 
nieuwe ervaringen opdoet. Zo kun je later ook 
weer ergens aan de slag. Ik ging ooit werken bij 
de vakbond, waarbij van mij werd verwacht dat 
ik binnen vijf jaar zou uitstromen naar de weten-
schap of de overheid. Dan moet je, terwijl je zo’n 
baan vervult, ook de mogelijkheid krijgen om je 
te ontwikkelen. Je moet zo je eigen weerstand 
versterken. Bedrijven kunnen worden over-
genomen, ze zorgen echt niet levenslang voor 
hun werknemers.’  /

Wilt u zelf een onlinesollicitatiespel spelen, 
probeer www.pymetrics.com

Bouwbedrijf Dura Vermeer uit Hengelo gooide het enige tijd 

geleden over een ander boeg toen het een marketingcommunicatie-

specialist zocht. De onderneming vroeg in de vacaturetekst om 

een ‘waarmaker van ambities’. 

Dura Vermeer somde daarna niet een lijstje met eisen op, maar vroeg sollicitanten hun 
eigen profiel samen te stellen. ‘Hoe zie jij jouw rol binnen Dura Vermeer? Hoe ga je ons 
verrassen? Wie ben je? Wat kun je? Geef aan hoe jij jouw droombaan ziet en wij creëren 
hem voor je.’ 

Dura Vermeer Hengelo kreeg vijftien tot twintig reacties. ‘Een heel ander type reacties 
dan we gewend waren, veel creatiever. We kregen geen brieven met cv’s, maar filmpjes, 
Prezies en infographics’, zegt Marieke Mentink, adjunct-directeur klant en markt bij 
Dura Vermeer.

Over de reden van de afwijkende vacature zegt ze: ‘Wij zochten iemand die zelf het 
initiatief zou nemen, iemand met durf en creativiteit. Als je zo’n persoon zoekt, moet je 
niet alles van te voren vastleggen. In zo’n situatie moet je iemand zijn eigen baan laten 
invullen. Wij dachten, we proberen het gewoon.’

Ze vervolgt: ‘Wij hebben een bedrijfscultuur waarin ruimte is voor goede ideeën. 
Wij merken om ons heen dat mensen vaak zeggen: ‘Jullie doen bijzondere dingen’, 
terwijl wij dat zelf eigenlijk heel gewoon vinden. We zochten iemand die zich zou 
verwonderen over hetgeen wij vanzelfsprekend vinden en die er met een frisse blik 
tegenaan zou kijken. Zo’n vacature zou niet voor alle functies werken, maar voor 
deze wel.’

Zorg dat je tijdens 
je werk blijft leren, zodat 
je steeds weer nieuwe 
ervaringen opdoet

Dura Vermeer laat sollicitant 
‘eigen profiel creëren’

Marieke Mentink, adjunct-directeur klant en markt bij Dura Vermeer



tekst: Primatch  fotografie: Lars Smook

Tiemeister Es 2, 7541 PH Enschede  /  T 088 53 25 113  /  www.primatch.nl

JOLANDA SCHONEWILLE OPENT 
VESTIGING PRIMATCH IN TWENTE

Primatch staat voor de beste match op uur-
basis en is specialist in (online) recruitment. 
Van het maken van een wervingscampagne 
tot het afnemen van assessments, Primatch 
biedt modulaire recruitmentondersteuning 
voor (mkb-)bedrijven. De samenwerking start 
met een analyse van het wervingsproces en 
het vaststellen van het verbeterpotentieel. 
Vervolgens wordt in overleg gekozen voor 
de verdere invulling van de samenwerking, 
specifieke taken of het hele recruitment-
proces van A tot Z. De klant weet vooraf 
op basis van de urenindicatie wat de te 
verwachten kosten zijn. 

Partner in de regio Enschede: 
Jolanda Schonewille
Sinds 1 september 2017 heeft Primatch een 
partnervestiging in Twente. Eigenaar Jolanda 
Schonewille heeft zich verbonden aan Primatch 
om de eerlijke marktbenadering en het 
modulaire dienstenpakket. Ze helpt bedrijven 
in Twente met werving vanuit de kernwaarden 
transparant, maatwerk en samen.  De pay-off 
van Primatch is niet voor niets ‘Together we 
do the job’.

Tool2Match
Primatch biedt klanten haar eigen ontwik-
kelde recruitmentsoftware Tool2Match. 
Via T2M heeft de opdrachtgever een eigen 
‘werken-bij-site’ en zien kandidaten, ongeacht 
het device waarop ze zoeken, de vacature 
altijd goed weergegeven. Solliciteren kan 
met één klik en de gegevens komen in een 
afgeschermde kandidatendatabase van de 
opdrachtgever. Het systeem levert meer 
sollicitanten en een enorme tijdwinst op. 
Via analytics wordt duidelijk welke wervings-
campagne het beste resultaat geeft. 

Kennissessies
Verbeteren en kennisdelen typeert Primatch. 
Primatch organiseert regelmatig kosteloze 
trainingen op het gebied van arbeidsmarkt-

communicatie, employer branding en media 
& jobmarketing. Iedereen kan zich hiervoor 
aanmelden via de eventkalender op de 
website.

Werken en leren
Een persoonlijke missie van Jolanda is om 
iedereen een kans te geven op zinvol werk en 
nieuw werkgeluk. Vanuit haar ervaring als op-
leidingsadviseur en recruiter weet ze hoe lastig 
het voor volwassenen is om een carrièreswitch 
te maken. Dienstverbanden voor het leven 
bestaan niet meer. Daarom blijft ze zoeken 
naar mogelijkheden om het voor werkenden 
en werkzoekenden eenvoudiger te maken om 
leren en werken te combineren. Alleen zo blijft 
iedereen inzetbaar, ook op de Arbeidsmarkt 
van 2030.  /

Zoals de arbeidsmarkt innoveert 

zo innoveert Primatch werving & 

selectie. Geen bemiddelingsfee voor 

een geleverde kandidaat maar hulp 

voor duurzame optimalisatie van 

het werving- & selectieproces. 
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'Wij gaan Twente verrassen'

‘We gaan Twente verrassen’, voorspellen Jante Oosting en Marcel van Dijk, 

beiden eigenaar van COMcept en VILLA5. ‘Onze mensen zijn strategische 

en creatieve doeners, dat past bij een stad als Enschede.’

tekst: Maaike Thüss fotografie:Pieter Timmer

De eerste klanten die gebruik maken van het communicatieadvies, de 
concepten en de detacheringsmogelijkheden van de bureaus zijn er al in 
de regio. De gemeente Enschede, Twente Milieu, Hof van Twente en de 
gemeente Twenterand hebben COMcept al weten te vinden. 

Van Dijk: ‘Wat ons onderscheid van andere bedrijven is dat we naast 
marketingadvies en communicatiestrategieën ook in staat zijn de con-
cepten uit te werken en het gewoon te doen. We kunnen snelle analyses 
maken en goed adviseren. Net als Twentenaren zijn we geen schreeu-
wers, maar aanpakkers. We hebben bewust gekozen om in dit deel van 
het land uit te breiden. En Enschede is ‘booming’, dus over de plaats 
hoefden we niet lang na te denken. We voelden ons uitgenodigd.’

‘We zijn zes jaar geleden begonnen in Ommen’, vertelt Oosting. ‘Omdat we 
dicht bij onze klanten willen zijn, hebben we nu ook een kantoor in het be-
drijfsverzamelgebouw aan de M.H. Tromplaan. Vanuit onze nieuwe locatie 
geven we strategisch communicatieadvies, voeren we projecten uit en zijn 
we bijvoorbeeld ook inzetbaar als flexibele schil voor bedrijven in Twente.’

Nuchter en behulpzaam
Teamchef Lotte Nijland: ‘We horen vaak terug van onze klanten dat 
we zulke goede mensen hebben. Daar zijn we wel trots op. We zoeken 
mensen uit die in ons team passen, met eenzelfde soort DNA. Nuchter, 
hardwerkend, behulpzaam en ieder op zijn eigen manier verrassend. 
We nemen onze ervaring en kennis mee naar onze klanten en zijn niet 
benauwd om te delen. Als er een piek is op een afdeling, vliegen we 
geruisloos in.’

COMcept en VILLA 5 wil een goede werkgever zijn. ‘Ik vind het belangrijk 
dat mensen graag voor ons willen werken. We geven onze mensen 
verantwoordelijkheid, ze denken mee over de toekomst van het bedrijf. 
Waarom zou dat niet kunnen?’, aldus Oosting. ‘We zijn sociaal voor onze 
mensen en daar krijgen we harde werkers en gelukkig personeel voor 
terug. Dat merkt de klant ook. Ik denk dat deze gedachtegang past bij de 
huidige tijd en bij de huidige generatie. Wij willen het leukste bureau zijn 
om mee én voor te werken.’ /

COMCEPT EN VILLA5 KIEZEN VOOR 
‘BOOMING’ ENSCHEDE

Jante Oosting en Lotte Nijland

Zeesserweg 5, 7531 BG Ommen  /  M.H. Tromplaan 9, 7511 JJ Enschede
www.villa5.nl  /  www.comceptcommunicatie.nl



tekst & fotografie: 1Twente Enschede

Flexibiliteit
‘Deze nieuwe werkwijze vraagt flexibiliteit van 
de journalisten’, laat Van Willigen weten. ‘Maar 
geeft ook veel energie! Waar een krantenjournalist 
voorheen alleen in krantenartikelen dacht en een 
tv-journalist alleen in beeld, moeten ze nu breder 
denken. Elk nieuwsonderwerp kan namelijk op 
alle kanalen terugkeren: radio, tv, online en krant. 
Journalisten moeten creatief denken, want je wilt 
niet vier keer hetzelfde verhaal vertellen. Je wilt 
dat hetzelfde onderwerp van verschillende kanten 
wordt belicht en dat alle verhalen elkaar aanvullen. 
Bij een onderwerp over diftar laat je op televisie 
het gedumpte afval zien, in de krant breng je de 
cijfers over afvaldump en op de website een kaart 
waarop te zien is waar afval is gedumpt. Op de 
radio kun je dan de wethouder laten reageren 
hierop. Zo vullen de verschillende platformen 
elkaar goed aan. En als journalist moet je hier op 
kunnen inspelen en met alle kanalen rekening 
houden. Dat is een mooie uitdaging.’

Balengebouw
In het nieuwe onderkomen is ook ruimte voor debat. 
Letterlijk. Op de onderste etage is onder de naam 
Studio Balengebouw een debatcentrum gemaakt, 
waarin zo’n 120 bezoekers te gast kunnen zijn. Het 

‘Je hoort geregeld dat het zo slecht gaat in de journalistiek, en dat niemand weet 
hoe dat tij moet worden gekeerd’, vertelt Flip van Willigen van 1Twente Enschede. 
‘Wie dat zegt, nodig ik graag uit bij ons. Vanuit het Balengebouw zetten we ons 
dagelijks in om de berichtgeving over Enschede op peil te houden en uit te breiden. 
We vinden dat elke Enschedeër elke dag goede journalistieke producties over zijn 
eigen stad tot zich moet kunnen nemen. Wat wij hier dan ook doen is een nieuwe 
vorm van regionale journalistiek bedrijven. Gezamenlijk zorgen onze mensen 
elke dag weer voor een grote hoeveelheid nieuws over Enschede. Journalisten van 
omroep en krant werken daarbij met studenten en burgerjournalisten samen aan 
producties over actuele onderwerpen, die via radio, tv en krant worden verspreid.’ 

In de prijzen
Naast de samenwerking op het dagelijkse nieuwsvlak heeft dit geresulteerd in grotere 
producties rondom grondwateroverlast, afvalinzameling, vuurwerk rond oud 
en nieuw en over het plaatsen van windmolens en zonnepanelen in Enschede. Een 
aantal van deze producties is landelijk in de prijzen gevallen. Newsroom Enschede 
lanceerde onlangs het meldpunt diftar, waarbij Enschedeërs foto’s kunnen insturen 
van gedumpt afval in hun wijk. Honderden foto’s kwamen al binnen. 

Hier ontstaat 
de journalist van 
de toekomst

Wie beweert dat de journalistiek geen toekomst meer heeft, moet 

eens in Enschede komen kijken. In het Balengebouw zetelt sinds 

kort de Newsroom Enschede, het samenwerkingsverband van 

1Twente Enschede, voorheen TV Enschede FM, en de stadsredactie 

van Tubantia. Het historische pand in de wijk Roombeek is nu een 

bruisende plek voor de regionale journalistiek. Vanuit dit pand 

komen dagelijks radio- en tv-uitzendingen. Ook wordt er elke dag 

een krant volgeschreven en worden online diverse websites en 

sociale media voorzien van artikelen, foto’s en video. 

1Twente Enschede
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Lonnekerspoorlaan 114, 7523 JM Enschede  /  T 053 431 03 98  /  www.1twente.nl

debatcentrum is volgehangen met camera’s, zodat 
elk debat ook gefilmd en live uitgezonden kan 
worden via internet of televisie. In oktober werd hier 
in samenwerking met Pakhuis Oost het eerste debat 
gehouden, een discussieavond over de toekomst 
van de ouderenzorg. ‘Alle kaarten waren binnen 
een half uur weg’, vertelt Van Willigen enthousiast. 
‘We hadden gehoopt dat er veel belangstelling 
zou zijn voor dit debat, maar dat het zo storm zou 
lopen hadden we niet verwacht. Dit laat zien dat er 
zeker animo is voor een goed debat in Twente en 
dat we er dus nog vele kunnen organiseren in ons 
debatcentrum. Een goede manier om mensen met 
elkaar in contact te brengen en met elkaar te laten 
discussiëren over thema’s die ons raken. Mooie 
bijkomstigheid is dat deze debatten ook weer 
nieuwswaarde kunnen hebben. Handig dus dat deze 
debatten in hetzelfde gebouw worden gehouden 
als waar de media hun onderkomen hebben.’

Toekomst
Nu journalisten van krant, online, radio en tv 
samen in hetzelfde gebouw werken, kan de sa-
menwerking tussen de krant en omroep worden 
uitgebouwd. ‘Wat we nu in Enschede doen, kan 
ook worden opgezet in andere gemeenten om 
ons heen. Dan denk ik allereerst aan Hengelo, waar 
journalisten van Tubantia en 1Twente Hengelo, 
voorheen Radio Hengelo TV, al samen het 
politieke programma Hengeloos Peil maken. We 
kijken ook naar media in Duitsland, net over de 
grens. Hoewel in Duitsland de regionale media 
anders zijn georganiseerd, zijn we in gesprek 
met Radio WMW en de krant Westfälische 
Nachrichten. Wat ons betreft staan we open voor 
elke samenwerking, zolang er sprake is van een 
win-winsituatie. Want door samen te werken 
zorgen we voor toekomst in de journalistiek.’  /

Samenwerking geeft de journalistiek toekomst

1Twente Enschede

Televisie: 
1Twente

Radio: 
1Twente Enschede

Internet:
www.1twente.nl/enschede

Twitter:

� @1twente

Facebook:

� 1Twente/Enschede

Instagram:

� newsroomenschede



En eerlijk, wie is niet meteen ‘verkocht’ bij alleen al de aanblik van de buitenkant 
van het hotel-restaurant? In het bos, heideveld aan de overkant, een uitnodigende 
verwarmde veranda en bij binnenkomst een verademend vriendelijke bediening.

Bijna een eeuw geleden besloot een ondernemende dame, mevrouw Mollink, dat er een 
theehuis moest komen op deze plek. In die tijd liep er een zandpad tussen Hellendoorn 
en Holten, maar een pleisterplaats ontbrak. Het bleek een gouden greep; nog steeds is 
het een locatie waar wandelaars, fietsers en mensen uit de regio graag neerstrijken. Een 
kop koffie en weer verder, een weekje op adem komen in een van de 13 stijlvolle hotel-
kamers, een werkbespreking of een bruiloft, alles is mogelijk in De Uitkijk.

Eigenaren Lars en Helen Kijftenbelt prijzen zich nog iedere dag gelukkig met hun 
werkplek. ‘We hebben tien jaar een hotel gerund in Friesland’, vertelt Helen Kijftenbelt. 
‘Heel leuk, maar het werd tijd voor iets nieuws. Iets waar we onze eigen ideeën kwijt 
konden. Dat hebben we hier helemaal gevonden.’
   
Koken voor onderduikers
De Uitkijk herbergt een schat aan verhalen. In de Tweede Wereldoorlog had een aantal 
joden een schuilplek in het theehuis. Mevrouw Mollink kookte er ook voor ondergedoken 
joden die zich in de huizen in de buurt schuilhielden. Veel eten koken in een restaurant 
viel niet op. Verzetsmensen brachten het eten iedere dag langs bij de mensen in de 
buurt. Nog ieder jaar komen overlevenden en hun families bijeen in De Uitkijk.  

Ambiance van toen 
met het comfort van nu

De eerste keer dat de eigenaren van landgoed De Uitkijk het 

pand zagen, was het winter. De rijp lag op de bomen, de heide 

en op het bijna een eeuw oude pand. Meteen wisten ze drie 

jaar geleden: dit wordt het. 

tekst: Maaike Thüss  fotografie: De Uitkijk

Landgoed De Uitkijk: een bijzondere plek voor iedereen
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Eigenaren Lars en Helen Kijftenbelt
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 ‘We horen nog altijd van gasten wat voor bijzonder 
plek we hebben’, vertelt Kijftenbelt. ‘Mensen die 
met hun opa en oma al hier kwamen en nu met 
hun kleinkinderen, gasten die er hun bruiloft 
hielden…moeders die hun kinderen het kabouter-
huisje laten zien dat zij zelf vroeger zo leuk vonden. 
Het is een voorrecht om al die verhalen te mogen 
horen.’

Het echtpaar heeft het landgoed in de drie 
jaren dat ze eigenaren zijn van boven tot onder 
gerenoveerd. De sfeer bleef behouden en tegelij-
kertijd is het pand nu van alle moderne gemakken 
voorzien. De hotelkamers zijn stijlvol ingericht 
en allemaal anders, er zijn verschillende zalen te 
bespreken. Bijzonder is dat iedere zaal een eigen 
terras heeft, waardoor elk gezelschap een privé 
binnen en buitenlocatie heeft, zonder ‘last’ te 
hebben van andere gasten.

   
Mountainbikers 
en zakenmensen
Kijftenbelt is er trots op dat De Uitkijk een 
gemêleerd publiek trekt. ‘Dat was precies 
onze bedoeling. Of je nu met je wandelschoenen 
komt, in je mountainbike-outfit of in je pak 
met een zakenrelatie, iedereen voelt zich hier 
op zijn gemak. Op de kaart is deze mix ook 
terug te vinden. Je kunt kroketten met brood 
bestellen, en ook een gezonde salade bowl.’  

Het gastenboek bewijst dat sinds de twee het 
roer in handen hebben -na een aantal jaren snelle 
wisselingen van de wacht in de jaren ervoor- 

De Uitkijk weer helemaal de plek is die mevrouw 
Mollink in 1927 voor ogen had. 

‘We hebben een heerlijk weekend gehad bij jullie, 
we komen zeker terug’. ‘Heerlijk die oorverdovende 
stilte’, ‘Toplocatie met zeer goede bediening’. 
‘Geweldige smaaksensaties’, ‘Jullie hebben onze 
trouwdag tot een onvergetelijke gemaakt, dank 
jullie wel.’ 

Wie het landgoed nog nooit heeft bezocht, moet 
dat zeker één keer doen; van een high-tea tot een 
uitgebreid diner, van een bruiloft tot een congres, 
de sfeer bij De Uitkijk is altijd de juiste. /

Bij Michelin is De Uitkijk ook niet onopgemerkt gebleven; 

in 2018 staat het landgoed vermeld in de Bib Gourmand
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De stichting ‘FC Twente, Scoren in de wijk’ begon eind september een nieuw 

project: ‘Supporter van elkaar’. 22 teamleden, waaronder eerste elftalspelers 

Tom Boere en Nick Hengelman en oud-spelers Eddy Achterberg en Rik Platvoet, 

zetten zich in voor Enschedese gezinnen die een steuntje in de rug kunnen ge-

bruiken. Vier teamleden en een deelnemend gezin vertellen wat hen motiveert. 

Supporter van elkaar

tekst: Willem Korenromp  fotografie: Ebo Fraterman 

Mensen helpen die minder kansen kregen
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Jim Kok, 
In Person
‘Ik ben benaderd door Willy Berends om mee te 
doen aan dit project. Zijn verhaal sprak mij aan. 
Het project heeft veel raakvlakken met mijn werk. 
Ook bij In Person helpen we mensen die een 
steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ik kan met 
ze in gesprek gaan, kijken waar hun problemen 
vandaan komen en hoe we dit kunnen oplossen. 
Ik heb begrepen dat veel van de mensen die 
geholpen moeten worden bankzitters zijn. Ik wil 
ze naar buiten laten gaan. Ze laten zien wat er 
allemaal te zien is in de buitenwereld. Dat kan 
van alles zijn. Maar het zou mooi zijn als er voor 
sommige deelnemers ook werk uitrolt.’

Myrthe Moorrees, 
speelster FC Twente Vrouwen
‘Voor mij is sporten vanzelfsprekend, maar voor 
veel mensen is het niet normaal. Ik vind het 
belangrijk dat ik hen kan helpen. Ik ben ook 
ambassadeur van de Stichting FC Robinstijn 
en vind het mooi dat ik me in kan zetten voor 
mensen die het lastiger hebben dan ikzelf. Tijdens 
Supporter van elkaar wil ik mensen stimuleren om 
te bewegen en gezond te eten. Hoe ik dat wil doen? 
Ik denk vooral door mijn eigen ervaringen te delen. 
Bijvoorbeeld hoe ik heb besloten om te gaan voet-
ballen, of wat mijn eetpatroon is en hoe ik op mijn 
voeding let. Ik hoop dat ik de mensen daarmee 
kan helpen. Dat is het doel van dit project.’

Rik Platvoet, 
oud-speler
‘Ik vind het leuk om mensen te helpen die minder 
kansen hebben gehad dan ik of dan mijn kinderen. 
Om een bijdrage aan de ontwikkeling van een 
gezin te kunnen leveren. Van ons als teamleden 
wordt verwacht dat we als een soort motivator aan 
de slag gaan. Een dagdeel per maand werken we 
met een gezin aan een doelstelling. Wat dat precies 
is, ligt aan de behoefte van een gezin, maar ik denk 
bijvoorbeeld aan het toewerken naar de Singelloop 
of iemand helpen afvallen. Toen de club me vroeg, 
leek het me dankbaar werk.’

Nick Hengelman, 
doelman FC Twente
‘Als voetballer heb je een voorbeeldfunctie. Mensen 
kijken tegen je op. Vanuit die rol kan je ook iets 
voor andere mensen betekenen. Ik ben helemaal 
niet van de goede doelen als Kika of WNF, maar ik 
vind het wel mooi dat ik op deze manier mensen 
kan helpen. Hier krijg je direct waardering terug. 
Met dit project willen we de mensen uit de onder-
ste regionen van de samenleving helpen. Wat mijn 
rol precies wordt, weet ik nog niet, maar uit één 
familie heb ik een jongetje op het oog die ik graag 
wil laten sporten. Wie weet wordt hij wel de nieuwe 
Messi. Dat zou toch mooi zijn? Het belangrijkste 
is dat hij plezier heeft. Hoe kan dat beter dan met 
voetballen?’

Ronny Weerkamp, 
vader van een deelnemend gezin
‘Via de Doen! Beurs zijn we bij dit project terecht-
gekomen. Ik vind het fantastisch dat FC Twente 
dit doet. We zijn thuis met zijn zessen en gek op 
FC Twente. Ik heb een tatoeage van de club op 
mijn arm staan, met daarin een handtekening van 
Sander Boschker. Ik heb ook al meegedaan aan 
Scoren met Gezondheid. Daar kregen we voor-
lichting over voeding en gingen we één keer per 
week sporten. Dat gaan we nu met het hele gezin 
een vervolg geven. Wat ik van het project verwacht? 
Ik wil verder werken aan mijn eigen gezondheid, er 
nog een paar kilo’s afhebben. Maar veel belangrijker 
vind ik nog dat we als gezin samen iets doen en 
met elkaar plezier maken.’  /

Postbus 706, 7550 AS Hengelo / T 06 496 50 079 / www.fctwente.nl
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Reisopera zoekt 
de samenwerking

De Nederlandse Reisopera ziet de toekomst vol vertrouwen tegemoet. 

Helemaal nu het nieuwe kabinet in het regeerakkoord niet langer rept 

over subsidie voor cultuur, maar over investeringen. ‘Subsidie heeft 

een nare bijsmaak, alsof we zwak en hulpbehoevend zijn. We zijn een 

succesvol bedrijf, waarin ik persoonlijk prima durf te investeren’, zegt 

algemeen en artistiek directeur Nicolas Mansfield.

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Lars Smook, Marco Borggreve

De Nederlandse Reisopera heeft dit jaar triomfen 
gevierd met Verdi’s La traviata. Om zulke 
prachtige producties te blijven maken, is geld 
nodig. Maar van achteroverleunen en wachten 
op Den Haag is geen sprake. Mansfield en 
commercieel manager Mariska Stijnen zoeken 
ook samenwerking met bedrijven in de regio en 
daarbuiten. ‘Wij hebben het bedrijfsleven ook 
heel wat te bieden. En dan denk ik niet aan een 
logo in een programmaboekje of een banner. Wij 
leveren hier onder enorme tijdsdruk toppresta-
ties: van een creatief idee naar een volwaardige 
productie, met alle facetten die daarbij horen 

zoals techniek en logistiek. Daarom is het voor 
bedrijven inspirerend om bij ons achter de 
schermen te kijken. We kunnen ook trainingen 
geven in bijvoorbeeld presentatie en optreden in 
het openbaar. We kijken nu veel meer wat we de 
maatschappij kunnen brengen. Want elke euro 
die we uitgeven, is gemeenschapsgeld’.

Ook worden door Stijnen al uitwisselingen 
georganiseerd tussen businessclubs uit deze 
regio en daarbuiten. ‘Samen beleven ze hier 
een mooie middag en dat leidt tot goede ge-
sprekken en meer verbinding’. 

Voor 2030 zou ze wensen dat mensen in het 
algemeen meer tijd nemen om te genieten van 
cultuur. ‘Productiehuizen zouden een breder 
aanbod kunnen brengen, waardoor je ook nóg 
meer verschillende doelgroepen bereikt. Zet je 
mobiel en tv uit en laat je raken in het theater, 
dat wens ik iedereen toe. Onderzoeken tonen 
aan dat muziek goed is voor het welzijn en de 
gezondheid van mensen, net als sporten’.

Mansfield ziet ook toekomst in het stimuleren 
van de regionale popcultuur. ‘In Engelse steden 
waar dat is gebeurd zie je dat het andere 
culturele activiteiten enorm aanjaagt. En ik zou 
een reëlere prijs willen voor een theaterkaartje. 
Mensen betalen rustig 90 euro voor een 
popconcert of een topwedstrijd in het voetbal-
stadion, maar om theater hangt nog altijd het 
idee: dat is gesubsidieerd en dan moet het 
gratis of goedkoop. Dat is niet reëel.’ Verder 
beijvert Mansfield zich in Den Haag voor een 
verruiming van de zogeheten Geefwet, die het 
voor bedrijven fiscaal aantrekkelijk maakt om 
een goed doel te steunen.

Culturele instellingen die toekomstbestendig 
willen zijn, zouden zich ook in het onderwijs 
meer moeten laten zien. ‘Bij de generale van 
La traviata mochten scholieren achter de schermen 
kijken. Dat was zo’n succes en leverde zulke 
mooie gesprekken op, dat gaan we zeker 

SUCCESVOL GEZELSCHAP HEEFT 
BEDRIJFSLEVEN VEEL TE BIEDEN

Artistiek directeur Nicolas Mansfield Commercieel manager Mariska Stijnen
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Reisopera zoekt 
de samenwerking
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vaker doen’, zegt Stijnen. Dat jongeren niet 
alles begrijpen, is geen punt. Mansfield, fel: 
‘dat is even dom als zeggen: je kunt pas vrijen 
als je de Kama Sutra hebt gelezen. Het gaat 
om het beleven, je ergens in verliezen, geraakt 
worden. Het Royal Opera House in Covent 
Garden nodigt tienjarigen uit en volgt die jon-
geren daarna. Twintig jaar later krijgen ze een 

persoonlijke uitnodiging. Dat bezoekje uit hun 
jeugd en de herinnering daaraan zorgen dat ze 
als dertigers weer in de opera komen’.

Ook al treedt de Nederlandse Reisopera in het 
hele land op, de binding met Twente is sterk. De 
provincie Overijssel draagt de opera een warm 
hart toe, net als de gemeente Enschede. En de 
banden met Het Orkest van het Oosten zijn ook 
prima. Mansfield straalt volop daadkracht en 
optimisme uit: ‘Het zou dramatisch zijn als één 
van de grote culturele instellingen weg zou gaan 
uit de regio. Daarom moeten we samenwerken 
en niet benepen zijn, je moet elkaar wat gunnen. 
Ook de samenwerking met het Gelders Orkest 
zie ik daarom niet als een bedreiging. We willen 
in kansen denken. We hebben alles in huis, we 
zijn klaar voor de toekomst.’ /

Nieuwsgierig geworden wat de Nederlandse 
Reisopera voor uw bedrijf of organisatie kan 
doen? Bel of app Mariska op 06 82 34 09 41.

Nieuwe productie
De Nederlandse Reisopera is alweer druk bezig 
met de repetities voor de volgende productie: 
Siroe, re di Persia. De première is op 26 januari 
2018 in Enschede. De overige speeldata zijn: 

29 januari 2018 Amsterdam
1 februari 2018 Leeuwarden
4 februari 2018 Utrecht
8 februari 2018 Zwolle
17 februari 2018 Amstelveen
21 februari 2018 Den Haag
24 februari 2018 Maastricht

Perikweg 97, 7512 DP Enschede / T 088 028 5000 / www.reisopera.nl

Zet je mobiel en tv 
uit en laat je raken in 
het theater, dat wens 
ik iedereen toe

Met een zaalbezetting van 95 procent heeft deze La traviata een recordaantal bezoekers getrokken in heel het land.
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Het sociale gezicht van het bedrijfsleven 

UITDAGING ROLT ALS EEN 
SNEEUWBAL DOOR ENSCHEDE

Onder de noemer mvo valt echter meer. De 
Enschedese Uitdaging helpt bedrijven op 
sociaal vlak meer te betekenen voor de maat-
schappij en stimuleert zo het maatschappelijk 
betrokken ondernemerschap. De organisatie 
– onderdeel van de Nederlandse Uitdaging 
met een netwerk van 65 Uitdagingen - helpt 
bedrijven in een gemeente hun sociale 
gezicht te laten zien. Zo zijn het in Enschede 
bijvoorbeeld Grolsch, Damsté, SW Groep 
en Rabobank die als partner meedoen en 
een bijdrage leveren aan de leefkwaliteit van 
kwetsbare doelgroepen. 

‘In het bedrijfsleven is zoveel kennis en kunde 
aanwezig die kunnen worden ingezet voor 
de maatschappij’, weet Monique Beernink, 
manager bij de Enschedese Uitdaging. Samen 
met haar team is ze dagelijks bezig matches 
tot stand te brengen. Het kan van alles zijn: 
‘Grolsch’ (beschikbaar stellen locatieruimte), 

‘Bewustmakers’ (strategisch advies geven 
aan een nieuw op te richten stichting) of 
‘Subvention’ (personeel inzetten bij een 
verzorgingshuis) zodat mensen met bijvoor-
beeld niet-aangeboren-hersenletsel een dag 
uit krijgen aangeboden. Het afgelopen jaar 
heeft de Enschedese Uitdaging – nu voor 
het derde jaar actief - 439 matches met ruim 
332.000 euro aan waarde tot stand gebracht. 

Onder de indruk
‘Iedereen wordt hier beter van’, zegt Beernink. 
‘Niet alleen de organisaties, maar ook het 
personeel van de bedrijven. Zo hebben we eer-
der een manager van een accountantskantoor 
ingezet die samen met zijn team een dag lang 
autistische jongeren heeft begeleid. Zeer onder 
de indruk vertelde hij dat hij toen geleerd heeft 
om een kant van zichzelf aan te spreken die hij 
tot dusver nooit had hoeven gebruiken in het 
bedrijfsleven. Het kan soms zó mooi zijn.’

Twee keer per jaar wordt een groot 
evenement georganiseerd: de Beursvloer 
en de Uitdaging XXL. Op de Beursvloer 
komen - met gesloten beurs - vraag en 
aanbod snel tot stand, en tijdens XXL 
wordt jaarlijks een kwetsbare doelgroep in 
het zonnetje gezet. Vorig jaar kregen vijftig 
minima-gezinnen in de Grolsch Veste een 
metamorfose en werden ze geëntertaind 
door diverse artiesten. Dit jaar werden 
eenzame alleenstaande ouderen in de 
watten gelegd.

Bedrijven kunnen niet alleen tijd, geld, mens-
kracht en kennis ‘doneren’, maatschappelijke 
organisaties zijn ook blij met bijvoorbeeld over-
tollig kantoormeubilair. Zelfs de opslagruimte 
voor de bureaus, stoelen en kasten is gratis 
beschikbaar gesteld door makelaar ten Hag. 
‘Geweldig hoe dit initiatief als een sneeuwbal 
door de stad rolt’, vindt Beernink. /

Zonnepanelen, afval scheiden, elektrisch rijden, 

duurzaam produceren, een fietsenplan: het is 

gemeengoed in het bedrijfsleven. Maatschappelijk 

verantwoord ondernemen staat hoog op de 

agenda. Zit gebakken dus, dat mvo, zou je denken.



Ik kom uit Utrecht en woon in de Achterhoek, maar 
mijn hart ligt in Twente’, zegt Rob de Koning, directeur 
BTC-Twente. ‘Graag ben ik ambassadeur voor INN’Twente. 
Deze regio is uitgeroepen tot een van de meest innovatieve 
van Nederland. We hebben zoveel om trots op te zijn, 
er gebeuren geweldige dingen hier. Ik krijg elke dag een 
kick van wat ik allemaal om me heen zie ontstaan. De 
Universiteit, Saxion, ROC, grote bedrijven en ook startups 
die wereldwijd voorop lopen in de markt, fantastisch.’ 

‘Er zijn echter twee zaken waaraan ik mij stoor: waarom 
dragen we niet meer uit hoe goed we bezig zijn? Die 
mentaliteit van KWW (Kiek’n wat’t wödt, red.) en ‘eerst 
zien, dan geloven’ zorgt ervoor dat we niet de kracht 
uitstralen die we zouden kunnen uitstralen, dat we kansen 
mislopen. Zonde.’

‘Het tweede is dat in Twente plannen vaak plannen blijven. 
Bedrijven willen zich hier vestigen, maar het duurt allemaal te 
lang, waardoor ze elders hun heil zoeken. Dat moeten we toch 
niet willen? Bij deze een dringende oproep om slagvaardig op 
te treden en te laten zien waar we goed in zijn. Bluffen hoeft 
niet, maar een grote mond mag. Moet zelfs.

Het talent vanuit de opleidingen blijft gelukkig steeds meer in Twente en gaat niet zoals voorheen na 
het afstuderen werken bij de bekende werkgevers in de rest van het land. Als we nu ook nog doorpakken, 
gebouwen realiseren in plaats van alleen te tekenen, kunnen we grote slagen maken. Bedrijven staan in de
rij vanwege de vele kennisinstellingen, mooie bedrijven die hier al gevestigd zijn, de geweldige ligging bij de 
grens, het woongenot, de mooie omgeving, maar dan moeten de vestigingsmogelijkheden er wel zijn.

Laten we pronken met de juwelen die we hebben. Als we die twee zaken voor elkaar hebben, zie ik de 
toekomst zonnig tegemoet. Dan blijft het talent behouden, komen bedrijven hier zelfs naartoe om gebruik 
te maken van het talent dat we hier afleveren en floreert de arbeidsmarkt.

De kritiekpunten komen voort uit passie: we moeten eruit halen wat erin zit, we hebben alles mee.’  /

Ambassadeur Rob de Koning, directeur BTC-Twente:

‘Bluffen hoeft niet, maar 
een grote mond mag’
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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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