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Duurzame
innovaties
Hoe kunnen innovaties bijdragen aan duurzaamheid? Vooropgesteld dat we met duurzaamheid bedoelen dat toekomstige generaties ook gebruik kunnen maken van wat de aarde
ons biedt. Onze innovaties zijn gericht op evenwicht tussen mens, natuur en economie,
zodat we op langere termijn consumeren zonder uitputting. En dit zonder concessies te
doen aan welvaart voor iedereen.
Al snel denk je hierbij aan klimaatverandering, energiebehoefte, waterverspilling, luchtvervuiling,
mensenrechten en verschillen tussen arm en rijk. Een groot aantal van deze thema’s is alleen in internationaal verband écht op te lossen. Een aantal ook in de persoonlijke sfeer, zoals energieverspilling,
afvalverwerking of gebruik van bestrijdingsmiddelen.

foto: UToday

Vaak wordt over het hoofd gezien dat technologische innovaties een belangrijke schakel zijn in
duurzaamheid. Natuurlijk, veel innovaties in het verleden hebben niet direct bijgedragen aan duurzaamheid. De aarde leek onuitputtelijk qua grondstoffen of het absorberen van vervuilde lucht en
broeikasgassen. Innovaties hebben geleid tot welvaart, maar ook tot onbalans tussen arm en rijk.
Toch kunnen we met innovaties duurzaamheid realiseren. Vooral als we ze richten op maatschappelijke
uitdagingen. Hierin is de regio Twente goed geoutilleerd. In de ‘agenda van Twente’ die vorig jaar werd
gepubliceerd, staan veel aanzetten om gezamenlijk met de kennisinstellingen, de overheid en het
bedrijfsleven te werken aan een bloeiende economie én maatschappelijke opgaven, zoals gezondheid,
zorg, klimaat, milieu, leefbaarheid enzovoort.
Werkzaam in de nanotechnologie constateer ik ook dat informaticatoepassingen leiden tot innovaties
voor bijvoorbeeld de gezondheidszorg of waterzuivering. In het begin van de nanotech werd vooral
onderzoek gedaan naar snellere computers met nog betere opslagcapaciteit. Dat heeft geleid tot de
informaticatoepassingen in computers, mobiele telefoons en het internet. De afgelopen jaren heeft
nanotech, dankzij deze toepassingen en resultaten, oplossingen aangereikt voor vroegdiagnostiek van
verschillende kankersoorten, nieuwe medicijnen, betere imagingtechnieken en geavanceerde filters
voor waterzuivering. Hierdoor is ‘nano inside’ niet meer weg te denken uit ons dagelijks leven.
In het artikel van Oost NL in deze uitgave van INN’twente, lees je hoe fotonica bijdraagt aan gezondheidszorg. En in het artikel van Eqib lees je hoe organisaties met een open gesprek de duurzame inzetbaarheid
van medewerkers vergroten. In het rondetafelgesprek vertelt studente Lisanne de Weert hoe ze
andere studenten motiveert om met innovaties bij te dragen aan een duurzamere wereld. Allemaal
initiatieven, in Twente, die een basis leggen voor een duurzame toekomst.
In onze regio zijn alle ingrediënten aanwezig om te zorgen voor duurzame innovaties én innovaties die
bijdragen aan duurzaamheid. Laten we in Twente gezamenlijk onze schouders onder duurzaamheid
zetten: de landschappelijke kwaliteit en cultuur hebben we alvast mee.

Dave Blank
Hoogleraar Universiteit Twente
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NOM RENOVATIE STINSBURG ENSCHEDE

10

15

30 PV Panelen
en 8 termische collectoren
Totaal 8.250 Wp

Na-isoleren zolder Rc 4,2 m2K/W

Woning is geheel
luchtdicht gemaakt
(Qv10 van 0,4)

Warmtepomp in de
machinekamer

28

Gasloos koken
in de keuken

Infraroodpanelen in de
badkamer (verwarming)

Voor- en achterdeuren
dik 66mm inclusief
dubbele kierdichting

Warmteterugwinning
balansventilatie
Pilkington Optitherm™ S3 glas vanwege de
optimale combinatie van zon- en lichttoetreding.
Ug-waarde van 1,0 W/m²K (geluidswerend i.v.m.
de naastliggende spoorbaan) inclusief hand
bedienbare Screenline zonwering tussen het glas.

Achter de panelen (buiten)
geïsoleerd met Blue dec

38

20

Na-isoleren aan de
binnenzijde middels
voorzetwand Rc 4,2 m2K/W

Pilkington Optitherm™ S3 glas vanwege de
optimale combinatie van zon- en lichttoetreding.
Ug-waarde van 1,0 W/m²K inclusief elektrisch
bedienbare Pilkington Insulight™ met
ScreenLine®, zonwering tussen glas.

Vloerisolatie aan de
onderzijde RC 4,08 m2K/W

Vloerverwarming

40
54

60

68
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CEO Coulisse en in 2016
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directeur DesignLab
Universiteit Twente

wethouder gemeente Twenterand
en lid bestuurscommissie
Agenda Twente

student Industrial Design en
projectleider bij DesignLab
Universiteit Twente
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Van ‘best of the world’
naar ‘best for the world’

Hoe maken we vanuit Twente
de wereld beter en duurzamer?
Drie kopstukken én een talent voor
de circulaire toekomst voeren het
rondetafelgesprek van INN’twente.
tekst: Mirjam van Huet fotografie: Eric Brinkhorst

Duurzaamheid, is dat een product of een leefwijze?
Rob Boogaard: ‘ik geloof niet in een groen product uit een bruine organisatie.
Oftewel, als je met je bedrijf wil bijdragen aan verduurzaming, zit de grote
milieuwinst niet alleen in je producten. Het zit ‘m in je hele handelen. Wij willen
niet alleen ‘best of the world’ zijn, maar ook ‘best for the world’.’
Lisanne de Weert: ‘inderdaad, het groene product is het resultaat van alles
wat je doet, niet een product op zich.’
Frank Kresin: ‘al onze acties samen bepalen de toekomst van de wereld.
Duurzaam ondernemen is geen toefje op de taart, het is een gezamenlijke
kracht. En die is volgens mij groter dan iedereen nu vermoedt.’
Martha van Abbema: ‘om echt een verschil te maken, moet duurzaamheid
overal doorheen zijn vervlochten. Vroeger hadden we bij de gemeente
Twenterand 0,5 fte beschikbaar voor duurzaamheid. Tegenwoordig heeft >

duurzaamheid een eigen programma en loopt het
overal doorheen. Bovendien pakken we het samen
met ondernemers en inwoners op. De transitie
naar duurzaam, die krijg je alleen sámen voor
elkaar.’
Frank Kresin: ‘precies. DesignLab sluit aan op de
duurzaamheidsdoelen van de Verenigde Naties
(VN). Dat zorgt niet alleen dat we bijdragen aan
een hoger doel, het geeft ook een bredere kijk op
duurzaamheid. Het gaat de VN namelijk ook om
zaken als onderwijs, democatie en gelijkheid.’

Hoe ontstaan duurzame
oplossingen, producten en
werkwijzen?
Lisanne de Weert: ‘je moet het slim aanpakken.
Wil je een bestaand product verduurzamen, dan
heb je daar meestal een flinke kluif aan. Je moet
dan onderdelen anders gaan doen, in een proces
dat al jaren op een bepaalde manier loopt. Voor

Frank Kresin

Op financieel vlak is er
nog een wereld te winnen

nieuwe producten echter, begint het ontwerpproces vanaf nul. Dat is ideaal. Je kunt dan bij al
je keuzes de meeste duurzame optie kiezen.’
Rob Boogaard: ‘bij Coulisse stellen wij onszelf de
vraag: zijn we alleen een raambekledingsbedrijf
of ook een sleutel tot energie- en grondstoffenbesparing? Dat zegt iets over hoe we tegen onze
producten aan kijken. Wij zijn met onze raambekleding in staat om naast lichtregulering ook de
warmte in gebouwen te beheersen. Dit heeft een

positief effect op het energieverbruik. Bovendien
zijn nieuwe materialen de toekomst, dus we
moeten manieren vinden om die te gebruiken in
onze raambekleding. Hoe dat in de toekomst zal
gaan? Dat weet ik niet. ‘Niet weten’ is inherent
aan innoveren: als je alle antwoorden al hebt, is je
ambitie niet hoog genoeg.’
Martha van Abbema: ‘Coulisse loopt voorop in
die manier van denken. Dat is mooi, maar lang
niet alle bedrijven zijn zo vooruitstrevend. De
achterblijvers hebben stimulans nodig. We kunnen
ze helpen door verhalen over verduurzaming
te vertellen. Voorbeelden delen, kansen in kaart
brengen. We hebben in Twente zo veel ondernemers met de nuchterheid en het arbeidsethos
om van die kansen successen te maken. We
moeten het proces soms alleen een beetje op
gang helpen. Bij ons in de gemeente begon een
agrariër een veld met zonnepanelen. Daarover
werd een informatieavond georganiseerd. Het
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Rob Boogaard

Martha van Abbema

Ik geloof niet in een groen product
uit een bruine organisatie

Ik wil altijd sneller, maar
het is een proces

dorp Vroomshoop was zo getriggerd door het verhaal, dat ze een werkgroep
formeerden om er zelf ook mee aan de slag te gaan. Hun gedachte: waarom
stroom inkopen, als we het zelf kunnen opwekken? Zo zie je maar dat het
verhaal van de een, aanzet tot actie bij de ander.’

Kost duurzaamheid geld?
Rob Boogaard: ‘nietsdoen kost uiteindelijk meer geld voor de samenleving
en voor elke individuele onderneming. Bovendien, verduurzaming geeft een
organisatie een gemeenschappelijk doel. Verban allerhande verspilling uit de
operatie. Of het nu gaat om tijd, energie of grondstoffen. Bij mijn vorige
werkgever, Interface, bedacht een collega een manier om mensen op de
Filipijnen te helpen. De afgedankte visnetten die daar normaal gesproken in de
kust en op stranden rondzwerven worden verzameld en gaan in containers
naar Nederland. Hier worden ze verwerkt tot garen. De business case
rammelde aan alle kanten, maar we begonnen eraan vanuit een overtuiging.
Zonder dat we daar vooraf over nadachten, leverde het project een hoop
positieve publiciteit op. Radicale duurzaamheid levert een verrassend
innovatievermogen op. Verduurzaming maakt je toekomstgericht en het
trekt bekwaam en vooruitdenkend personeel aan.’
Martha van Abbema: ‘volgens mij moet je ook slim kijken wie je waarvoor inzet.
Bedrijven doen het goed, omdat ze passie hebben voor hun vak of branche. Zo
bekijken wij het ook in de Twentse energiestrategie. We zetten de ambtenaren
van de verschillende gemeenten in op datgene waar ze warm voor lopen.’

Wat moet er nog gebeuren om de transitie
te versnellen?
Frank Kresin: ‘op financieel vlak is er nog een wereld te winnen. Neem de
pensioenfondsen. Duizenden miljarden worden belegd en geïnvesteerd voor
rendement. Het geld zit in allerlei projecten, waarvan het grootste deel niets
met duurzaamheid te maken heeft. Wat nou als we het vermogen van de
pensioenfondsen inzetten om Nederland en de wereld duurzaam te maken?
Stel je voor dat de fondsen investeren in duurzame business cases. Dan krijgen
die business cases een kans. Bovendien levert het misschien wel een hoger
rendement op, omdat die duurzame initiatieven de toekomst hebben. De
duurzame telefoon Fair Phone is een voorbeeld van een duurzaam product met
rendement. Er zijn er meer dan 100.000 verkocht. En dan te bedenken dat het
louter was bedacht en ontwikkeld om mensen te inspireren.’
En dan, richting Martha van Abbema: ‘ik ben ook benieuwd hoe de gemeente
aankijkt tegen haar aanbestedende kracht, kun je daarmee bedrijven een zetje
in de duurzame richting geven?’
Martha van Abbema: ‘ja dat kan. En dat moet ook. Ik zeg er wel bij dat dit
makkelijker gezegd is dan gedaan. Ik ben niet de inkoper en ik ben als wethouder
ook niet de baas van de gemeente. Daarom moeten we binnen de ambtelijke
organisatie eerst met elkaar aan het werk. Daarvoor hebben we een
duurzaamheidsgroep gevormd. Natuurlijk wil ik altijd sneller, maar het
is een proces.’
Rob Boogaard: ‘het belastingstelsel kan ook anders. Wat gebeurt er als duurzaam
ondernemen financieel wordt beloond? In de circulaire economie willen we
producten en materialen hergebruiken. Maar dan moet je wel mensen hebben

Lisanne de Weert

Nieuwe duurzame producten
ontwerpen, is makkelijker dan
bestaande dingen verduurzamen

die de materialen uitpluizen en sorteren. Dit gebeurt vaak nog
niet, omdat arbeid voor bedrijven duur is. Als de belasting op
personeel wordt verlaagd en de belasting op energie en
materialen verhoogd, werk je de circulaire economie in de hand.’
Lisanne de Weert: ‘dat zou ook interessant zijn voor alle
studenten die binnenkort de arbeidsmarkt op gaan. Hun duurzame mindset is interessant voor de industrie. Als duurzaamheid
de ruimte krijgt en studenten zien dat ze ook met een duurzame
aanpak hun boterham kunnen verdienen, ontstaat een nieuwe
economie.’ /
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Milieuproblemen
omzetten in kansen
Je kunt depressief worden van klimaatproblemen en andere bedreigingen voor het milieu.
Je kunt ook innovatieve oplossingen verzinnen en in kansen denken. Advies- en ingenieursbureau TAUW en Sound Energy, huurder en oud-huurder van het BTC-Twente, doen
het laatste, vol passie.
tekst: Frederike Krommendijk fotografie: Lars Smook

NAAM: HERBERT BERKHOUT
BEDRIJF: SOUND ENERGY BV

Maakt duurzame airco’s die
koelen met geluidsgolven in plaats
van elektriciteit
‘Ik keek een paar jaar geleden een documentaireserie over het klimaat,
en dat was dramatisch. Ik was toen nog architect en natuurlijk volop
bezig om gebouwen te voorzien van verwarming, maar ook van
airco. Ik dacht: dit moet anders kunnen. Airco is in zuidelijke landen
verantwoordelijk voor veertig procent van het elektriciteitsverbruik.
Bovendien zit er een koudemiddel in met chloorfluorkoolwaterstoffen
(cfk’s), gassen die heel schadelijk zijn voor het milieu. Fabrikanten
betalen daar steeds hogere bedragen voor en zoeken alternatieven.
Zo kwam ik op het idee een airco te maken die niet op elektriciteit
werkt en ook geen koudemiddel nodig heeft. In de markt hoorde
ik dat de compressor in de traditionele airco ook aan slijtage onderhevig is en vaak defecten heeft.
Die problemen wilde ik oplossen, daarvoor is Sound Energy
opgericht. Simpel gezegd komt het erop neer dat ons systeem
energie haalt uit heet water van 160 graden. Dat krijg je door
glazen buizen met koperen leidingen waardoor heel langzaam
water stroomt op een dak te leggen. Daarin wordt het al snel
bloedheet, vergelijk het maar met je auto als die even in de zon
heeft gestaan. Van de hitte in het water maakt ons systeem een
geluidsgolf, vergelijkbaar met die hittetrillingen die je boven de
woestijn ziet. Die mechanische energie kun je gebruiken om
te koelen. Dat heet thermo-akoestiek, een technologie die
ontwikkeld is door co-founder Kees de Blok.
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Een andere manier om aan water van 160 graden te komen, is de warmte
op te vangen die uit schoorstenen komt. Bij een grote bakkerij in de regio
kijken we nu of we die warmte met een wisselaar kunnen omzetten in
koude, voor gekoelde opslag van producten maar ook voor airco in kantoren.
Heel veel bedrijven stoten restwarmte uit die voor ons systeem heel
geschikt is, maar waar je verder weinig mee kunt. Het mooie is dat bij
Sound Energy vraag en aanbod precies gelijk lopen. Op hete dagen werkt
het optimaal, dan kun je ook de meeste koeling maken.
De mogelijkheden zijn eindeloos. Bijvoorbeeld een boomkwekerij in Boskoop
die geen vergunning krijgt voor een enorme airco en toch zijn bomen
moet koelen. En ook een Duits ingenieursbureau dat in Dubai door terugkoelen in de hitte condenswater laat ontstaan, waarmee groenten kunnen
worden bevloeid. Mijn zorgen van toen zijn nu mijn uitdagingen.’

NAAM: ING. ERWIN STAMSNIJDER
BEDRIJF: TAUW, ADVIES- EN
INGENIEURSBUREAU

Betrokken bij allerlei projecten voor
een duurzame leef- en werkomgeving
‘Duurzaamheid staat steeds hoger op de agenda. Wij adviseren en
begeleiden daarin, of het nu om het duurzaam opzetten van een woonwijk
gaat of het saneren van asbest, het oplossen van wateroverlast of het
beschermen van kwetsbare natuur. We willen een echte partner in
duurzaamheidsoplossingen zijn.
In Overijssel zijn we onder andere betrokken bij de uitvoering van Natura
2000 en de opgave om minder depositie van stikstof in natuurgebieden

te realiseren. Daarvoor moeten veel werkzaamheden worden verricht in
kwetsbare gebieden. Hoe beperk je het aantal transport-bewegingen daarbij? En kun je de grond die vrijkomt wellicht elders nuttig gebruiken voor
de aanleg van een geluidwal?
We zijn ook één van de partners in AquaBASE, daarin werken we onder
andere samen met Ten Cate, Van de Bosch Beton en Rotim. We ontwerpen en
maken waterbuffers die voorkomen dat bij stortbuien overlast ontstaat. Op
het terrein van de Universiteit Twente is er bijvoorbeeld één aangelegd
onder een parkeerplaats. Wij hebben het systeem ontworpen en met
meetH2Osensoren die de waterstanden rechtstreeks naar ons versturen,
kunnen we de werking ook door de tijd heen monitoren.
Sanering van asbestdaken is in onze provincie ook een grote uitdaging. Voor
2024 moet alles gesaneerd zijn. Wij voeren onderzoek uit en adviseren onder
andere gemeenten om die noodzakelijke sanering te combineren met de
aanleg van zonnepanelen, zodat je nog meer verduurzaamt. Ook werken we
met een innovatieve asbestmeter die ter plekke een bepaling kan doen, wat
veel sneller duidelijkheid geeft dan wanneer een monster naar het lab moet.
Om energie te besparen koppelen we ook bedrijven die restwarmte via de
riolering uitstoten aan projecten die warmte nodig hebben, de zogeheten
riothermie. Bijvoorbeeld in Wezep bij CêlaVita, de restwarmte van die fabriek
wordt nu gebruikt om een zwembad te verwarmen. Als een partij huiverig is
voor de hoge kosten, worden we zelfs mede-investeerder omdat wij hier echt
in geloven. In Urk wordt met riothermie, warmte uit rioolwater, het zwembad
verwarmd. We zien ook zwembaden in deze regio die interesse hebben in
zulke oplossingen, bijvoorbeeld het zwembad in Oldenzaal.
TAUW wil een echte duurzaamheidspartner zijn, die samenwerkt met het
bedrijfsleven, overheid maar ook met innovatieve bedrijven en kennisinstellingen zoals hier Universiteit Twente. Wat dat betreft zitten we in het nieuwe
onderkomen van BTC aan het Capitool perfect, echt op het Kennispark.’ /

Aangeboden door BTC-Twente
Sound Energy BV / Kopersteden 24-6-6a, 7547 TK Enschede / www.soundenergy.nl
Tauw Enschede / Capitool 50, 7521 PL Enschede / T 057 06 99 911 / www.tauw.nl
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MET FOTONICA NAAR
EEN DUURZAMERE WERELD
Kanker opsporen met enkel wat druppels urine of een waarschuwing op
je mobieltje ontvangen wanneer je hartritme anders is dan anders. Dat
zijn toepassingen voor de gezondheid die in de toekomst mede mogelijk
worden gemaakt door de techniek ‘fotonica’. Oost NL, de ontwikkelingsmaatschappij van Oost-Nederland, ondersteunt de ontwikkeling van
fotonica. Arne Leinse van het bedrijf LioniX International in Enschede
en Guus Rijnders, professor bij MESA+ Instituut voor nanotechnologie,
Universiteit Twente, vertellen hierover.
tekst: Mirjam van Huet fotografie: Eric Brinkhorst

Fotonica is vooral bekend vanwege het vermogen
om data te versturen. Waar koper data met
elektronen verstuurt, doet glasvezel dat met
fotonen, oftewel licht. Die techniek kan op
meer manieren worden toegepast dan voor
alleen datatransport.
Het bedrijf LioniX International ontwikkelt
platforms die diverse toepassingen van fotonica
mogelijk maken. ‘Onze klanten ontwikkelen
zelf hun innovaties; wij leveren het fotonische
gedeelte dat zorgt dat de innovatie werkt. In het
geval van het opsporen van kanker, ontwikkelt
onze klant de biochemie die kankercellen aan
een oppervlak doet hechten en ontwikkelen wij
een fotonisch systeem om die onregelmatigheden
te ‘lezen’’, legt Leinse uit. ‘Pacific Biosciences
in Amerika is een klant van ons. Zij willen
een volledige dna-streng kunnen ontrafelen.
Daarvoor hebben ze een patroon met vele
lichtstripjes nodig. Dat deel ontwikkelen wij.
Zij bouwen het zelf in hun machine.’

Duurzaam
Oost NL draagt bij aan de regionale en mondiale
doelen rondom verantwoorde energie. De
ontwikkelingsmaatschappij helpt dus mee om de
doelen van het klimaatakkoord van Parijs en van
het Nederlandse regeerakkoord te realiseren. De
uitstoot van broeikasgassen, zoals CO2, moet
drastisch omlaag. De energie-transitie leidt naar
een nieuw systeem om de energie op te wekken
die we nodig hebben om te leven en te werken,
zonder de aarde uit te putten. Fotonica is een
voorbeeld van duurzame techniek.
Fotonische chips gebruiken namelijk licht in
plaats van stroom. Met verschillende kleuren
licht kun je parallel meer data vervoeren.
Bovendien is het sneller en energiezuiniger
dan gebruikelijke methodes. Dankzij fotonica
kunnen computers sneller werken. Dat brengt
het energieverbruik omlaag.
En die milieuwinst is snel geboekt, benadrukt

Leinse. ‘Want het internet beslaat een groot
deel van ons energieverbruik. We staan er niet bij
stil, maar iedere zoekopdracht op je computer
of mobiel vraagt energie. Met de hoeveelheid
energie die tien ‘Google searches’ samen vragen,
kun je ook een lamp van 60W 3 minuten laten
branden.’

Koploper
Nederland loopt voorop in de ontwikkeling van
fotonica. Rijnders: ‘bijna vijftig procent van alle
Europese fotonica onderzoeken vindt plaats in
Eindhoven en Twente. Je mag Nederland dus
zeker koploper noemen.’
Universiteit Twente biedt faciliteiten voor
onderzoekers en ondernemers die zich bezighouden met fotonica. ‘We hebben hier kennis
en fysieke plekken die de ontwikkeling van
fotonica versterken. In het MESA+ nanolab
kunnen zowel studenten van onze universiteit
als bedrijven uit de omgeving terecht. LioniX
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Arne Leinse en Guus Rijnders

International maakt er ook gebruik van. Het
is een onderzoekslocatie. Bedrijven kunnen
hier ook testen of iets werkt of een kleine serie
produceren. De uitvindingen van nu zijn de
toepassingen van morgen. Daar dragen we als
universiteit graag aan bij.’

siteit zijn ontwikkeld, door het bedrijfsleven
worden toegepast, is heel belangrijk. Als
universiteit willen we immers impact creëren.
Dus moeten ontwikkelingen zoals fotonica de
markt op, want daar hebben ze impact.’

Leinse is het roerend met Rijnders eens: ‘we
moeten met zijn allen blijven ontwikkelen,
want als een techniek standaard wordt,
kunnen andere landen het straks ook maken.
Door te blijven innoveren, houden we onze
voorsprong.’

Samen sterker

Oost NL helpt die impact versterken, bijvoorbeeld door te participeren in LioniX International. ‘In de beginfase, in 2001, was Oost NL
vanuit het Innovatiefonds Overijssel betrokken
bij het starten van het bedrijf. Ook hebben we
gebruik gemaakt van de financiering vanuit het
participatiefonds Oost NL, om meetapparatuur te leasen’, zegt Leinse.

Voor die ontwikkeling hebben alle partijen
elkaar nodig, vinden de ondernemer en de
professor. ‘Zonder LioniX International was
er geen fotonisch gebaseerde glucosesensor
voor diabetici geweest. En andersom zijn er
bedrijven die niet hadden bestaan zonder ons
nanolab. Dat de technieken die op de univer-

Behalve over de financiële mogelijkheden die
Oost NL creëerde, is Leinse ook te spreken
over het netwerk van Oost NL. ‘Oost NL is de
boer op gegaan voor ons. We hebben meerdere
leads ontvangen. Dat zijn klanten geworden,
die we anders niet hadden gehad.’

Ontwikkelingen moeten
de markt op, want daar
hebben ze impact

Impact

Postbus 1026, 7301 BG Apeldoorn / T 088 667 01 00 / www.oostnl.nl

Ecosysteem
Leinse benadrukt de noodzaak van het
Twentse ecosysteem: ‘de nauwe samenwerking en openheid tussen bedrijfsleven en
onderwijsinstellingen als UT en Saxion levert
mogelijkheden op voor bedrijven als LioniX International en andere innovatieve initiatieven.
Het nieuwe bedrijf PHIX photonics assembly
bijvoorbeeld. PHIX richt zich op het aansluiten
en afmonteren van fotonische chips in volume.
Daarvoor is het hele Twentse ecosyteem nodig.
Bijvoorbeeld om te zorgen dat er voldoende
geschoolde mensen beschikbaar zijn.’ /
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BLIK OP HET MILIEU ÉN
OP GEZONDE BEDRIJFSVOERING

Boer zoekt toekomst
Steeds meer boeren hebben zorgen, de sector is in beweging. Is mijn bedrijf wel toekomstbestendig? Wil ik wel steeds groter groeien? En hoe houd ik verbinding met
de samenleving? Heleen en Rogier Lansink uit Sint Isidorushoeve gooiden de luiken
van hun boerderij open en legden hun vragen en onzekerheden voor, onder andere
bij de Rabobank. Het resultaat: een blij boerengezin met een duurzaam bedrijf.
Goed voor het milieu en goed voor de toekomst.
tekst: Frederike Krommendijk fotografie: Lars Smook

Heleen Lansink is niet om een woordje verlegen. Maar ze
kan ook goed luisteren. Juist die eigenschap kwam haar de
afgelopen jaren goed van pas. ‘We werkten twee jaar geleden
langdurig onder de kostprijs: op elke liter melk die we afzetten,
verloren we geld. Je weet met een eigen bedrijf dat je fluctuaties
moet opvangen, maar dit duurde lang. Bovendien dienden zich
steeds nieuwe regels aan uit Den Haag en Brussel en ervoeren
we toenemende maatschappelijke druk.’
Reden genoeg om bij de pakken neer te zitten, maar dat deden
Heleen en Rogier niet. ‘Je kunt iedereen de schuld geven en in
paniek raken, je kunt ook constateren dat het huidige systeem
van de melkveehouderij niet langer houdbaar is. We zouden
best groter kunnen groeien van 85 naar 140 koeien, maar
worden we daar gelukkiger van? En welke prijs vraag je voor die
topsport van ons mooie coulissenlandschap, het milieu? Wij
besloten dat we het anders wilden.’

Open
Daarbij gooiden Heleen en Rogier echt de luiken open naar de
buitenwereld en zogen alle informatie op die ze konden krijgen.
Ook van hun adviseur Johan van Dragt bij Rabobank Enschede/
Haaksbergen. ‘Elke ondernemer staat wel eens op een punt dat
hij denkt: wil ik zo verder, is dit wel houdbaar voor de toekomst?
In de agrarische sector werken mensen met passie. Als een boer
bij ons komt met een investeringsvraag is groot-groter-grootst
lang niet altijd de oplossing. Waar word je als mens blij van?
Wil je zelf het voeren en melken in de hand houden of wil je
veel meer op afstand boeren en personeel aansturen? Dat is
de huidige uitdaging: samen met de boer zoeken naar waar hij
warm voor loopt en niet zonder meer inzetten op groei zoals
jarenlang is gebeurd’, legt hij uit.

Contact
Rogier had echt een drive om zelf het voeren en melken in de
hand te houden, zijn grote passie. Heleen ontdekte haar kracht:
het contact met klanten en het in gesprek gaan met consumenten. Ook wilden ze hun bedrijf zoveel mogelijk circulair maken:
zo min mogelijk voer van buiten aanvoeren dus, en zo min
mogelijk mest er weer uit. Zo halen ze nu de vezels uit de mest
en hergebruiken die als ligmateriaal voor de koeien. En doen ze
proeven met het kweken van eendenkroos als eiwitrijk voedsel
voor de dieren. Om het contact met de klant te bevorderen
begonnen ze op het erf De Melktapperij, waar klanten dagverse
melk zelf kunnen tappen en het bedrijf kunnen bekijken. Heleen
gaat actief op pad als boerin 2.0. Ze hebben nog genoeg tijd over
voor hun vier kinderen en voor een rijk sociaal leven. En belangrijk: ze werken weer met plezier voor een fatsoenlijke boterham.

Horizon
Johan van Dragt vindt de Lansinks een mooi voorbeeld van
een boerengezin dat vooruit kijkt en werkt aan duurzaamheid.
‘Duurzaamheid is veel meer dan alleen omschakelen naar een
milieuvriendelijker manier van werken. Duurzaam werken in
deze sector is ook: kijken hoe je verder wilt, hoe je je bedrijf
levensvatbaar houdt. Voor de één betekent dat groter groeien en
dus een lagere kostprijs voor de melk, maar er zijn ook steeds
meer boeren die naar alternatieven zoeken. Het één is niet beter
dan het ander, de Rabobank wil sparringpartner zijn en samen
met die ondernemer zoeken naar wat het optimale is. Wat is
jouw stip op de horizon en hoe kom je daar?’

Dialoog
Heleen wil graag een dialoog op gang brengen. Met de overheid, met onderwijs, met andere ondernemers, maar ook met
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consumenten. ‘De boerensector is in transitie.
Alleen maar groter groeien is een ‘race to the
bottom’. Samen met de omgeving op zoek naar
een nieuwe waardevolle, duurzame en gedragen
sector. We moeten een eerlijk verhaal houden
zodat de consument zich bewust is van zijn
betrokkenheid. Zoiets als onze Melktapperij geeft
al zoveel verbondenheid van mensen met ons
bedrijf, dat is echt mooi. Ik hoor wat er leeft onder
mensen, zij horen waar wij mee worstelen.’
Draagvlak creëer je volgens Heleen ook door te
vragen, je open te stellen. ‘Ga in gesprek. Zeg

dat je het lastig hebt en aan het zoeken bent. Door die gesprekken kom je steeds dichter bij
de kern van wie je bent, wat je wilt. Doordat wij Johan deel hebben laten uitmaken van onze
zoektocht, is hij nu ook betrokken bij ons. Wacht niet tot het water je aan de lippen staat en de
zuivelfabriek of de regering voor jou beslissen, maar onderzoek waar jij blij van wordt.’

Passie
Johan haalt het voorbeeld aan van een boer die zijn hulp had ingeroepen omdat hij een
dure machine wilde kopen. ‘Hij zat zuchtend en steunend achter zijn computer. Cijfers,
fosfaatrechten, hij was er helemaal klaar mee. En aan zijn dieren kwam hij amper toe, daarvoor
had hij personeel. Al gauw ging het gesprek helemaal niet over die investering, maar over
de toekomst van het bedrijf. Was dit wel de goede weg voor hem? De nieuwe machine is er
niet gekomen, hij heeft zijn passie terug. Wat je ook kiest, dat is wat je bedrijf ook voor de
toekomst duurzaam maakt.’ /

Heleen Lansink en Johan van Dragt

De Melktapperij / Stegenhoekweg 21, 7482 PH Haaksbergen / 0547 333 273 / www.demelktapperij.nl
Rabobank Enschede-Haaksbergen / Het Eeftink 2, 7541 WH Enschede / T 053 488 58 85 / www.rabobank.nl
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HET GROENSTE ENERGIEBEDRIJF
VAN NEDERLAND + HOOFDSPONSOR VAN FC TWENTE = VERDUURZAMING IN DE REGIO!

Pure Energie bij FC Twente
Pure Energie timmert hard aan de weg en helpt
huishoudens én bedrijven in Nederland te verduurzamen met groene stroom en zonnepanelen.
Met de hoofdsponsoring van FC Twente is het sein
voor veel supporters op groen gezet: veel businessclubleden hebben écht duurzame stappen gezet
met Pure Energie.

tekst & fotografie: Pure Energie

HST
Op het dak van HST Groep in Enschede kijk je niet alleen
prachtig uit op de Grolsch Veste, je vindt er ook een
Pure Energie zonne-installatie van 2300 m3. De panelen
wekken 80.000 kWh groene stroom op, genoeg voor
zo’n 26 huishoudens.

RTV Oost
Grolsch Veste
Uiteraard is ook de Grolsch Veste verduurzaamd door
Pure Energie. De groene stroom die de Veste gebruikt
wordt volledig opgewekt door windmolens in Nederland.
Hiermee bespaart FC Twente meer dan 5,5 miljoen kilogram
CO2-uitstoot. Mega-impact dus!

De zonnepanelen van RTV Oost
besparen de omroep jaarlijks
395.000 kilo CO2. Dat is
vergelijkbaar met het plaatsen
van bijna 20.000 bomen!
De zonnestroom wordt volledig
verbruikt door RTV Oost.
De overige energie die nodig
is wordt geleverd door
Pure Energie.
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Texperium

Pure Energie levert de allergroenste stroom. Gewoon uit

Texperium vergroent haar energieverbruik met 2100
zonnepanelen. Pure Energie plaatste de panelen op het
bedrijfsdak in Haaksbergen, waarmee het tot op heden
een van de grootste solarprojecten in Twente is. Goed
bezig Texperium!

Nederland, opgewekt met eigen windmolens en zonneprojecten. We helpen je ook zelf groene stroom opwekken
uit de zon. Zo maken we Nederland samen schoner en
mooier. Niet voor niets zijn we als enige energiebedrijf door
Consumentenbond, Greenpeace en Natuur&Milieu al vijf
keer op rij uitgeroepen tot groenste energieleverancier van
Nederland.
Klant worden is heel makkelijk! Ga naar pure-energie.nl of
bel naar 088 10 13 000. Wij regelen alles.

Aangeboden door FC Twente
Pure Energie / Hengelosestraat 569 / Postbus 3141, 7500 DC Enschede / www.pure-energie.nl
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Mirari Group:
focus op de factor mens
Veel bedrijven zijn gefocust op resultaat. Maar commercieel directeur Vincent
Jansen van de Mirari Group weet dat voor een duurzaam resultaat de focus op
mensen in het bedrijf moet liggen. ‘Hoe zorg je dat jouw mensen de dagelijkse
uitdagingen aankunnen? Hoe zorg je voor een omgeving waarin ze hun talent
optimaal kunnen ontwikkelen? Hoe creëer je werkgeluk? Als je daaraan werkt,
komt dat resultaat vanzelf’, weet hij uit ervaring.
tekst: Frederike Krommendijk fotografie: Lars Smook

De Mirari Group, een holding-maatschappij van zeven Twentse ondernemingen (Innotec, RJ Safety & Security, Eco2Work, Rovince, TechnoZorg,
Opfico en SupportFlex) maakt een enorme groei door. Inmiddels telt
de holding 350 werknemers. Maar mensen aannemen is één ding, ze
duurzaam aan je bedrijf weten te binden en optimaal laten floreren is een
heel andere tak van sport. Bij Mirari wordt daar onder andere aan gewerkt
door businesscoach Hans Fleer van BRAVO Business Coaching en Cees
van der Kooij van Xcdes, een bedrijf dat ondersteunt op het gebied van
strategisch opleiden en performance management.

Preventief
Jansen schakelde deze kenners in, niet omdat hij al problemen ondervond, maar omdat hij die voor wilde zijn. ‘Veel bedrijven trekken pas
iemand aan als er problemen zijn: veel uitval, hoog ziekteverzuim,
personeel dat zijn heil elders zoekt. Terwijl ik er heilig in geloof dat je
mensen kunt helpen zich persoonlijk te ontwikkelen. Dan kunnen ze niet
alleen de uitdagingen van elke dag beter aan, maar voelen ze zich ook
gelukkiger in hun persoonlijke leven. Met gelukkige werknemers haal je
betere resultaten, daar ben ik van overtuigd.’

Volgens Van der Kooij wordt in veel bedrijven niet
strategisch opgeleid: een cursus voor een hele
afdeling bijvoorbeeld, waarin de nadruk ligt op
kennis en vaardigheden. ‘Natuurlijk moeten kennis
en vaardigheden van jouw werknemers in orde
zijn. Maar hoe ga je met de andere aspecten van
het werk om? Met het mentale deel? Neem een
verkoper die een bezwaar van een klant moet
afhandelen. Hoe zorg je ervoor dat die klacht niet
door jou als afwijzing wordt ervaren en dat je met
een negatief gevoel blijft zitten? Waarna je datzelfde negatieve gevoel weer meeneemt naar een
volgende klant? Motivatie en zelfvertrouwen zijn
minstens zo belangrijk als kennis en vaardigheden.’

Positieve mindset
Elke werknemer heeft wel eens een rotdag. Sterker
nog: onderzoek heeft uitgewezen dat maar liefst
25 procent van de mensen één werkdag per week
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Vincent Jansen, Cees van der Kooij en Hans Fleer

Met gelukkige werknemers
haal je betere resultaten

even een appje, de invloed van social media. Je
kunt niet op alle prikkels ingaan, ook daar moet
je weerbaar mee leren omgaan’, zeggen Fleer en
Van der Kooij.

Energie
als negatief ervaart. ‘Moet je je eens voorstellen
wat zoveel negativiteit kan betekenen voor een
afdeling, voor een organisatie. Gelukkig is een
positieve mindset te leren. Je kunt je mensen trainen
om negatieve gedachten en patronen te doorbreken.
Als je mensen leert om in kansen en uitdagingen te
denken in plaats van in problemen, worden ze mentaal weerbaarder. Dan worden de negatievelingen
buitenbeentjes en voert het positieve de boventoon.
Als ze die mentale weerbaarheid hebben, werkt dat
ook door in het privé-leven. Als je mensen diep in
hun hart kijkt, wil niemand een verzuurd persoon
zijn. Daarom helpen we mensen van dip naar

kick, van denken in problemen naar kijken in
kansen’, weet Fleer uit ervaring.
Om innerlijke rust te houden is het bijvoorbeeld
belangrijk dat mensen leren hoofd- en bijzaken
uit elkaar te houden. Bij jongere werknemers ligt
het gevaar van burn-out op de loer: ze hebben
een jong gezin, willen alles meemaken en ook
carrière maken. Bij oudere werknemers kan
de hoeveelheid prikkels ook te groot worden,
bijvoorbeeld door een overload aan data
of mantelzorgtaken. ‘De druk op mensen is
tegenwoordig enorm. Een mailbox die overloopt,

Twekkeler Es 7, 7547 ST Enschede / T 088 434 99 88 / www.mirarigroup.com

Directeur Jansen is ervan overtuigd dat de energie
die de Mirari Group op deze manier in mensen
steekt, zich dubbel en dwars uitbetaalt. ‘Als je wilt
dat mensen zich duurzaam ontwikkelen, zul je
geregeld ‘face to face’ met ze moeten praten. Hoe
gaat het met je, waarom doe je de dingen zoals je
ze doet, daagt je werk je nog voldoende uit of wil
je je verder ontwikkelen? De vorige generatie was
alleen maar hard aan het werk, niemand had het
over privé-werkbalans. Maar als je ontevreden bent
en tegen elke werkdag opziet, kun je nooit optimaal
presteren. Gelukkige mensen maken een bedrijf
groot, de factor mens is onbetaalbaar.’ /
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KARLIJN TIJHUIS, GGD TWENTE

Gezondheid
is van ons
allemaal
Gezonde en vitale Tukkers, dat moeten we worden. Tenminste,
als het aan Karlijn Tijhuis ligt. Zij is adviseur gezondheidsbevordering bij de GGD Twente en stond samen met anderen
aan de wieg van Twente Gezond. Binnen dit in 2014 geboren
initiatief werken publieke en private partijen samen aan
Positieve Gezondheid in de regio. Karlijn hierover aan het woord,
enthousiast én kritisch: ‘het is een proces van lange adem.’
tekst: Heidi Temmink fotografie: Eric Brinkhorst

‘Om een beweging in gang te zetten, moesten we
breken met de oude opvatting van de wereldgezondheidsorganisatie. Die zegt dat je pas gezond bent als er
bij jou een vollédige toestand van én fysiek én mentaal
én sociaal welbevinden is. Wie heeft dit nou? Positieve
Gezondheid gaat juist om de manier waarop je omgaat
met de dingen die je tegenkomt in het leven. Een ziekte
of beperking, het overlijden van een dierbare of het verlies van een baan bijvoorbeeld. We moeten gezondheid
veel ruimer zien dan alleen als ‘niet ziek zijn’. Het gaat
ook om je mentaal goed voelen, zingeving ervaren en
meedoen in de maatschappij. Een bredere kijk dus, op
de mens in zijn context. Twente Gezond is een groeiend
netwerk van Twentse partners die elkaar vinden in het
werken vanuit déze visie.’
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Eigen kracht is niet
‘zoek het lekker zelf uit’

Winst
‘Werkgevers willen voorkomen dat werknemers uitvallen, omdat
ze moeilijk te vervangen zijn. Maar de aandacht gaat nog
teveel naar de achterkant, naar de behandeling van mensen die
uitvallen. Er is zoveel winst te halen als je aan de voorkant gaat
zitten. Hoe kunnen we voorkomen dat we ooit dat hele traject
aan die achterkant in moeten? Tuurlijk, de verantwoordelijkheid
voor je gezondheid ligt in eerste instantie bij jezelf. Maar de
omgeving waarin je woont, werkt, studeert en recreëert heeft
een behoorlijke impact. We brengen zoveel uren door op ons
werk, daar liggen kansen. We moeten onze omgeving zo inrichten
dat het voor iedereen makkelijker wordt om gezond gedrag te
vertonen. Zodat dit standaardgedrag gaat worden. Uitgaan van
eigen kracht is dan ook niet bedoeld als ‘zoek het lekker zelf
maar uit’. Vraag als werkgever, manager of coach hoe je iemand
kunt ondersteunen in zijn eigen verantwoordelijkheid.’

Driehoek
‘Met Twente Gezond organiseren we vier keer per jaar een
netwerkbijeenkomst. Hier vinden verrassende ontmoetingen
plaats. Partners ontdekken elkaar op gedeelde ervaringen,
uitdagingen en wensen rondom Positieve Gezondheid. Deze
bevindingen hebben we vertaald naar een plan van aanpak,
onze ‘routekaart’. Allereerst delen we kennis, vraagstukken
en inspirerende voorbeelden. Daarnaast voeren we concrete
activiteiten uit. Tot slot willen we schudden aan de boom van
wet- en regelgeving. Laten zien dat het loont om in te zetten op
preventie en gezondheidsbevordering. Vanuit het onderwijs en
onderzoek zijn het ROC van Twente en de Universiteit Twente
aangehaakt. Zij vragen de andere partners geregeld om mee
te denken over hun vraagstukken. Binnen Twente Gezond vind
je de theorie, het werkveld en overheid bij elkaar. Een mooie
driehoek.’

Innovatief
‘Partners van Twente Gezond vragen zich vaak af ‘wat doen
innovatieve ondernemers waar wij nog niet aan hebben gedacht?’
De non-profit-hoek heeft veel kennis en ideeën, maar is meestal
wat minder proactief. Aan de profit-kant zijn ze goed in het
in de markt zetten van een product, dienst of boodschap.
Zij hebben daar ook perfecte communicatiestrategieën voor.

Het zou zo mooi zijn om de boodschap van de zachte kant
te verbinden met de proactiviteit van de hardere kant. We zien
dat het sociale domein en de sociale wetenschap kijken naar
bedrijven; die kunnen hun klanten zo goed verleiden. Dus vraagt
‘sociaal’ zich af: hoe kunnen wij hun strategieën gebruiken voor
het verleiden tot gezond gedrag? Dat waar ze in de reclame en
marketing goed in zijn, dat kan ‘de non-profit’ best leren. Leren
kunnen we ook van mensen die net van school komen. Hen
gaat het er heel vaak niet meer alleen om zoveel mogelijk geld
te verdienen. Hoe zijn de secundaire arbeidsvoorwaarden, is er
aandacht voor ontspanning op het werk, kan ik mijn uren flexibel
indelen en is er teambuilding? Zet je als organisatie in op al
deze onderdelen, dan ben je onderscheidend en heb je over
de aanwas van talent niet te klagen.’

Medicijn
‘Werk is als een medicijn: het geeft zingeving, ritme, status
en inkomen. Er is steeds meer belangstelling voor inclusief
werkgeverschap, waarbij ondernemers mensen met afstand tot
de arbeidsmarkt kansen bieden. Een mooi initiatief van AOC
Oost, Landschap Overijssel en de veertien Twentse gemeenten
is Baanbrekend Landschap. Mensen werken vier dagen per
week in het groen, onder leiding van een voorman en een
coach. Het prachtige is: die coaching gebeurt helemaal vanuit
die brede kijk op gezondheid. Het gaat niet alleen om de
werknemersvaardigheden, maar om alle elementen van
iemands leven en gezondheid. Waar ligt jouw passie en waar
wil je naartoe werken? Dan wordt er een match gezocht met
een geschikte werkgever. Bij sommige reïntegratiebedrijven
is de uitval heel hoog, maar bij dit project worden mensen
langdurig geplaatst. Deelnemers zeggen allemaal: ik heb veel
meer lol in het leven, ik zit lekkerder in mijn vel. Dát is waar
het om gaat bij gezondheid. Als werkgever kun je vragen wat
nou maakt dat iemand met plezier naar z’n werk gaat. En of
diegene zijn collega’s wil inspireren en hoe jij daarin kunt
ondersteunen. Nodig mensen uit om ambassadeur te worden
van Positieve Gezondheid in jouw bedrijf.’

Thuis
‘Het is erg als iemand na z’n werk - waar ‘ie gezond doet - thuis
met een magnetronmaaltijd op de bank ploft. Daarin ligt een
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Werk is als
een medicijn

uitdaging. Het is een proces van lange adem.
Je kunt op het werk impulsen geven, maar we
moeten consequent overal diezelfde stimulans
geven. Zo verleid je mensen tot gezond gedrag.
Vraag je personeel wat voor hen werkt. Dat
leidt vaak tot verrassende inzichten. Dan is dat
fruit op kantoor misschien niet zo belangrijk,
maar wil iemand graag flexibeler werken, een
uitdagender takenpakket, mantelzorg bieden

of een training volgen. Ja natuurlijk, nu zijn er
werkgevers die vrezen dat ze hieraan geld kwijt
zijn en dat er straks geen mens meer op de
werkvloer loopt. Maar ga toch dat gesprek aan,
want we hebben allemaal belang bij gezonde
werknemers. Je weet wat het kost als mensen
uitvallen. Je weet niet wat je inspanningen aan de
voorkant gaan kosten, dat maakt het spannend,
maar je bent zeker goedkoper uit. Weet je, op

school krijgen we allerlei diploma’s - voor veters
strikken, verkeer, tafeldiploma. Maar we krijgen
geen diploma voor gezond zijn en lekker in je vel
zitten. Het gaat om onderliggende vaardigheden
die je je hele leven kunt gebruiken. Die moeten
we al op de basisschool leren. Vanuit het Instituut
voor Positieve Gezondheid komt die beweging
nu gelukkig op gang, maar het kan mij niet snel
genoeg gaan.’ /

pagina 24

Stapels onvervulde vacatures? Veel ziekteverzuim? Bij Plegt-Vos Bouwgroep uit
Hengelo is het allemaal niet aan de orde. Dankzij ‘talent & performancemanagement’
werkt iedereen vanuit werkplezier en halen werknemers het beste uit zichzelf om
zo een bijdrage te leveren. Zo hou je mensen duurzaam inzetbaar én gedijt de
organisatie als geheel. HumanCapitalCare begeleidt Plegt-Vos naar een hoger level.
tekst: Frederike Krommendijk fotografie: Lars Smook

WERKPLEZIER STAAT BIJ PLEGT-VOS ALS EEN HUIS

HumanCapitalCare
begeleidt bouwer naar nóg
meer wendbaarheid
Het is nogal wat voor mensen in een bouwbedrijf, écht over
zichzelf te praten. En toch is dat volgens hoofd HRM Rachel
van Raan-Boensma het geheim van goed personeelsbeleid:
het eerlijke gesprek. Plegt-Vos haalde onlangs het blad
Cobouw met de opmerkelijke resultaten: waar andere bouwbedrijven zuchten onder bergen onvervulde vacatures en flink
ziekteverzuim, gaat het hier crescendo. ‘Ons ziekteverzuim
ligt onder de twee procent, dat is ongeveer de helft van het
landelijk gemiddelde. Ik geloof heilig dat dat komt doordat
mensen hier in hun kracht staan en met plezier werken. Maar
daarvoor moet je elkaar wel eerst écht leren kennen.’
Alleen een jaarlijks functioneringsgesprek houden is niet
toereikend. ‘Dan zijn mensen zenuwachtig, en gaat het al
gauw over wat niet goed gaat. Bij ons is het in gesprek zijn
een continu proces. We vergelijken het met een sportteam: we
dragen allemaal hetzelfde tenue, we gaan samen voor het beste
resultaat. In dat team heeft elke persoon andere talenten. De
kunst is om iedereen op te stellen op die plek waar hij of zij
kan uitblinken. De één is op zijn sterkst in de spits, de andere
functioneert meer als spelverdeler. In gesprekken ontdekken
we waar onze mensen trots op zijn en warm voor lopen, maar
kunnen ze ook toegeven dat ze ergens minder goed in zijn. Pas
als iedereen in zijn kracht staat, haal je het beste uit je team.’

Platte structuur
Om die reden begon Plegt-Vos jaren geleden al met een
platte structuur met zo min mogelijk hiërarchie. Zo pakken
mensen zelf op hun eigen manier hun verantwoordelijkheid.
‘En we denken niet in problemen, maar in oplossingen. Bij
ziekteverzuim kijken we wat iemand wél kan. Als iemand
een papadag wil, plannen we die in. Allemaal verplicht met
de bouwvak vrij? Bij ons niet. Als een oudere werknemer
aangeeft graag een tandje terug te willen doen, faciliteren we
dat. Dat is ook de reden dat vacatures invullen hier minder
een probleem is. We zoeken wel mensen die zelfredzaam en
leergierig zijn en werken vanuit toegevoegde waarde. Functies
veranderen in de bouw razendsnel, en dan moet je wel kunnen
schakelen. Maar doordat we nieuwe mensen selecteren op
kwaliteiten in plaats van op een strak functieprofiel, zijn we
ook veel wendbaarder.’

Schoolvoorbeeld
Adviseur Arbeid & Organisatie Rosanne Oudshoorn van
HumanCapitalCare vindt Plegt-Vos een schoolvoorbeeld van
een organisatie die goed voorbereid de toekomst in gaat. ‘Er is
een heel duidelijk beeld van waar de organisatie staat en een
visie die staat als een huis. Vaak merken wij dat organisaties
zelf niet scherp hebben wat ze willen. Vitale, gemotiveerde
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werknemers, is een veelgehoorde wens. Maar die begrippen zijn voor elk
bedrijf of instelling anders. Dus dat zul je eerst moeten concretiseren.’
Een heldere visie en concrete doelen zijn het vertrekpunt. HumanCapitalCare
ondersteunt en kijkt wat nodig is. Maatwerk dus. En dan niet een eenmalige
coaching of training, maar een langetermijnrelatie tussen de adviseurs
van HumanCapitalCare en de organisaties. ‘We moeten elkaar echt leren
kennen. En door de tijd heen blijven monitoren of wat er gebeurt nog
bijdraagt aan het bereiken van de doelen en in lijn is met de visie.
Hiervoor heeft HumanCapitalCare het Vitaliteitsvliegwiel ontwikkeld,
dat steeds in beweging moet blijven.’

Expertise
Dat Plegt-Vos bij HumanCapitalCare aanklopte, kwam door de behoefte
om kennis te delen. ‘HumanCapitalCare heeft zo veel expertise, door
samenwerking met Universiteit Twente en enorme hoeveelheden data.
Wij denken dat we door uit al die kennis te putten de organisatie nog
een stap verder kunnen brengen’, legt het hoofd HRM uit.

We zoeken mensen die
zelfredzaam en leergierig zijn

Plegt-Vos was zo verstandig om jaren geleden deze vernieuwingsslag al
te maken. Dat is lang niet overal zo, weet Rosanne. ‘Wij zien vaak dat
organisaties pas gaan nadenken over bijvoorbeeld vergrijzing als een
groep mensen al tegen de zestig loopt en er problemen met inzetbaarheid ontstaan. Terwijl je met werknemers van dertig, veertig al om tafel
zou moeten. Ook al zijn ze nu topfit en blij met hun job, is dit wat ze tot
hun 72e willen? En houden ze dat tempo wel vol? Alleen door nu al in
gesprek te gaan, weet je wat er in de toekomst op je af komt. Zo hou je
mensen op elke leeftijd fit voor werk.’ /

Rosanne Oudshoorn en Rachel van Raan-Boensma

Regiokantoor Enschede
Gebouw Linde 61 / Calslaan 17, 7522 MJ Enschede / T 053 750 43 00 / www.humancapitalcare.nl
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TIJDLOOS GENIETEN VAN ’T BESTE UIT DE STREEK

Slow Food Twente brengt producent
en consument weer samen
Slow Food is genieten van het beste uit de streek. Met liefde
geteeld of gefokt, met liefde bereid. Geen vulling maar échte
voeding, waar je in alle rust van geniet. Echt iets voor Twente,
waar tijd voor het goede leven nog geen schaars goed is.
tekst: Frederike Krommendijk fotografie: Lars Smook
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Slow Food Twente bestaat twee jaar en is een
afdeling van Slow Food Nederland. De afdeling
groeit gestaag en heeft nu al een kleine vijftig
leden, van boeren en kleinschalige producenten tot
horeca en consumenten. ‘We hebben hier zo veel
streekproducenten die prachtige producten op de
markt brengen. En ook culinair is in deze regio van
alles te beleven. Het was eigenlijk raar dat Twente
nog een blinde vlek was op de slow food kaart’,
zegt Dennis Rerink, die op zijn Erfgoed Bossem in
Lattrop het ouderwetse Brandrode rund fokt, een
dubbeldoelkoe die smakelijk vlees levert en gemakkelijk bevalt en waarbij de kalfjes bij de moeder
kunnen drinken.

Ook de Brandrode runderen van Dennis krijgen
de tijd om lekker buiten te grazen en langzaam tot
wasdom te komen. En dat proef je. ‘Ons voedsel
komt van moeder aarde. Een komkommer die op
substraat is gegroeid, smaakt echt anders dan een
komkommer van de volle grond. Slow Food wil
telen en fokken met respect voor het landschap, de
bodem. Daar ligt de basis. En voor wat met geduld
en respect wordt geproduceerd, moet je ook de tijd
nemen om het klaar te maken en heerlijk samen op
te eten. Dat sociale aspect van koken, samen aan
tafel genieten, vinden wij ook heel belangrijk. Geen
schermpjes aan tafel, even geen gejacht en gejaag,
wij merken dat daar behoefte aan is.’

Plannen

Activiteiten

Aan tafel zit ook Edgar de Poel, fokker van de
Twentse Landgans in Markelo. Een zeldzaam ras,
waarvan in ons land nog maar zo’n honderd
exemplaren rondscharrelen. Ook hij is lid van Slow
Food Twente, en met overtuiging. ‘Vroeger had
iedereen wel een boer in de familie. Daar ging je
vakantiewerk doen, of logeren. Zo raakte je bekend
met het boerenleven. Nu zijn veel bedrijven potdicht
en weet de consument niet meer hoe voedsel
wordt geproduceerd. We zijn gewend dat alle voedsel
het hele jaar door beschikbaar is, maar dat gaat ten
koste van de smaak. De Twentse Landgans heeft
bijvoorbeeld een half jaar nodig om slachtrijp te
worden. Dan heeft hij wintervet. Niet voor niets
eten we traditioneel in november met Sint Maarten
een gans. Als producenten en consumenten meer
contact hebben, kun je vraag en aanbod ook beter
afstemmen, dan kan ik in februari bijvoorbeeld al
plannen hoeveel eieren uitgebroed moeten worden
en heb je ook geen verspilling.’

Boeren leven niet alleen van het Twentse land, ze
zorgen er ook goed voor. ‘Zonder boeren is het
Twentse landschap weg, dat realiseren mensen
zich lang niet altijd’, vinden de drie. Slow Food
Twente timmert flink aan de weg, bijvoorbeeld op
Facebook (slowtwente) en met mooie culinaire
activiteiten. Zo wordt op 21 juni de langste
dag gevierd bij de watermolen van Frans
(zie www.drostes.nl), en staat in november de
Sint Maartensgans op het menu.

Volle smaak
Een mooi voorbeeld van volle smaak is de
buffelmozzarella die wordt geproduceerd op de
Buffalo Farm Twente in Denekamp. Andra Westerhoff
en Alfons Blokhuis houden hier buffels, waarvan
Italiaanse kaasmaker Gennaro de echte buffelmozzarella maakt. ‘We gebruiken de volle melk, niet
afgeroomd, zodat je die heerlijke romige smaak
krijgt. Conserveermiddelen en kleur- en geurstoffen
komen er niet in. Onze buffels krijgen geen krachtvoer en zijn wel tien tot vijftien jaar productief, bijna
het dubbele van de reguliere melkkoe. Als ze naar de
slacht gaan, kunnen we alle vlees vermarkten, ook
bijvoorbeeld de wangen en de tong. Zelfs de huiden
gaan nog naar de looier om er bijvoorbeeld
armbanden en tassen van te maken.’

twente@marketingoost.nl / www.beleeftwente.nl

Volgens merkleider Quirine ter Haar van Twente
Marketing raakt Slow Food Twente het hart van wat
de rijkdom van onze streek is. ‘Twente profileert
zich met de slogan ‘Tijd zat, in Twente’. Hier kun
je relaxen, onthaasten en genieten, en leven we
bewuster. Nederlanders rennen tegenwoordig vooral van deadline naar deadline en van afspraak naar
afspraak en vergeten daarbij hoe het leven eigenlijk
bedoeld is. Met die boodschap willen we mensen
uit het hele land hierheen halen. Omdat je hier
gewoon jezelf kunt zijn, oprechte aandacht krijgt
en tijdloos kunt genieten. Slow Food Twente is daar
een prachtig voorbeeld van. Voedsel dat wordt
geproduceerd met tijd en aandacht, en respect
voor het Twentse land. Daar kun je samen echt
tijdloos van genieten.’ /

Twente, waar tijd voor
het goede leven nog geen
schaars goed is
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Twente kenmerkt zich naast haar textielhistorie door het grote aantal inwoners
dat werkzaam is in de bouw. Het is dan ook niet vreemd dat binnen onze regio
verschillende bedrijven en instellingen deze beide thema’s verbinden. Textiel
wordt in diverse vormen toegepast in de bouw. Binnen het netwerk van Stichting
Pioneering kennen we een aantal koplopers die hier dagelijks mee bezig zijn. Mooie
ontwikkelingen, die nog niet altijd even goed bekend zijn bij het grote publiek.
tekst: Carmen Oude Wesselink en Esmée Tijink fotografie: Pioneering en Reimarkt

Aan duurzaam wonen
wordt gebouwd
Corporaties, bedrijven en kennisinstellingen experimenteren met Meest Duurzame
Oplossingen (MDO) in de speciale MDO-labs van Pioneering aan deze opgave.
Vanuit eerder uitgevoerde projecten die Pioneering samen met de Twentse
corporaties heeft uitgevoerd, werd al duidelijk hoe groot de renovatieopgave is
en dat, om verschillende redenen, op dit moment niet alle woningen naar ‘Nul
op de Meter’ (er wordt geen gas en elektra ingekocht) te brengen zijn. Vooral
voor de woningen met een groen label (C en hoger) is dit moeilijk, maar geregeld
ook voor de woningen met een rood label (E en lager). De deelnemers aan de
labs kijken samen hoe dit slim en verstandig voor 2050 kan worden gedaan.
Het doel kan dus worden bereikt door in een keer naar Nul op de Meter te gaan,
maar ook in doordachte opeenvolgende stappen in de tijd.

Uitgangspunten
Omdat woningen met verschillende labels een andere aanpak vergen, zijn er
meerdere MDO-labs gestart: voor grondgebonden woningen uit de jaren vijftig
en zestig, voor grondgebonden woningen uit de jaren zeventig, voor gestapelde
bouw uit de jaren vijftig en zestig en NoM-renovatie. Het doel is om in 2050
energieneutraal te zijn met betaalbare, comfortabele en gezonde woningen op
basis van integrale oplossingen waarbij zicht is op sluitende business cases. De
samenwerking tussen corporaties als launching customers en bedrijven is een
van de uitgangspunten van de MDO-labs, evenals de bedrijfskundige leercurve
(prijsreductie en opschaling) en de principes van trias energetica en BENG: eerst
de energievraag zoveel mogelijk reduceren en voorkomen dat de huurder in de
toekomst hoge netwerkkosten krijgt.
‘Als Twentse corporaties hebben we allereerst de keuze gemaakt om gezamenlijk
aan innovatieve aanpakken te werken rond de varianten, die uiteindelijk leiden
tot een CO2-neutraal gebouw. Dat kan in één of meerdere stappen. Samen met
bedrijven willen we kansrijke aanpakken ontwikkelen die breed toepasbaar zijn.
Als voorbeeld: gestapelde bouw uit de jaren vijftig en zestig bestaat uit meerdere

herkenbare bouwstijlen. Binnen dit MDO-Lab
hebben we bewust gekozen om eerst te kijken
naar de jaren vijftig portiekflats met maximaal
drie bouwlagen om te voorkomen dat je met
hoge investeringen te maken krijgt voor bijvoorbeeld een lift’, aldus Hans Krabbe van corporatie
Welbions uit Hengelo.
Een team van corporaties en bedrijven heeft,
met als ambitie CO2-neutraal op termijn, deze

Alle Reimarkt-producten zijn van tevoren grondig gescreend
op duurzaamheid en kwaliteit. Daarnaast zijn ze stapelbaar,
waardoor elke stap die nu wordt gezet ook een juiste stap
voor de toekomst is. Zo kan iedereen in eigen tempo
verduurzamen.
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Omdat zowel verschillende woningtypen als verschillende energielabels een andere aanpak vergen,
zijn er meerdere MDO-labs gestart om te kijken naar de meest duurzame oplossing per type.

casus opgepakt. De basis is om achteraf geen
spijt van de maatregelen te krijgen. Drie bouwkundestudenten zijn ook bij het project betrokken.
‘We zijn als groep vol enthousiasme aan de
slag gegaan en direct in de inhoud gedoken op
zoek naar innovatieve oplossingen. Al snel werd
duidelijk dat de haalbaarheidsanalyse ontbrak.
Hiervoor hebben we de keuzematrix bedacht, die
een eerste realistische inschatting kan geven’,
zegt Mees Vermeulen.

stijgen in rap tempo. Door in de labs na het ‘overleggen’, het bedachte ook daadwerkelijk te doen
en te ervaren, ontstaat kennis die belangrijk is
om de doelstellingen uit het energieakkoord
te behalen. De manier van kennisdelen en
-ontwikkelen is bovendien landelijk vertaalbaar,
en hiermee ook opschaalbaar. Daarmee laat
Pioneering weer haar toegevoegde waarde zien
als kennisplatform voor innovatie in de bouw.

Het bezit van de corporaties is divers. De grondgebonden woningen uit de jaren zeventig en
begin jaren tachtig zijn bijvoorbeeld technisch
goede woningen met een gunstige indeling en
grootte. Kortom: woningen, die de corporaties
nog vele jaren goed kunnen verhuren. Enige
uitdaging bij dit type is wel om de woning met
een redelijke investering duurzaam te maken.

De MDO-labs werken volgens het principe van
open innovaties en leveren concepten op die
toepasbaar zijn voor alle deelnemende corporaties.
Daarnaast worden de resultaten ook open
gedeeld in de markt: kennisdelen en van elkaar
leren staan centraal. Het is niet eenvoudig om
te zeggen of de ene oplossing duurzamer is
dan de ander. Dit is lastig te beoordelen voor
corporaties, en nog lastiger voor particulieren.

Kennisdeling

Particulieren

Iedere corporatie heeft natuurlijk wel zijn
eigen specifieke aandachtpunten en wensen,
maar in deze proeftuinen wordt gewerkt aan
genoeg oplossingen. ‘Wij zijn enthousiast over
de scenario’s’, zegt Evert-Jan Voortman van
Woningstichting De Goede Woning in Rijssen.
‘Elke corporatie kan zo zijn eigen keuzes maken.’
De ontwikkelingen en daardoor de mogelijkheden
voor het duurzamer maken van woningen,

Overal om je heen zie je daken met zonnepanelen,
op verjaardagen wordt gepraat over het fenomeen
‘de warmtepomp’ en collega’s vertellen over het
isoleren van de spouwmuren van hun huis. Ook
voor de particuliere huisbezitter is het energetisch
verbeteren van zijn woning belangrijk. Vanuit
milieuoogpunt, maar vooral vanwege het extra
comfort en de besparing op de energierekening
die het met zich meebrengt. Maar waar begin je?

De ontwikkelingen en daardoor de mogelijkheden voor
het duurzamer maken van
woningen, stijgen in rap tempo

Er zijn zoveel aanbieders op de markt die allemaal
een ander advies uitbrengen en met verschillende
technieken en materialen werken. Men ziet vaak
door de bomen het bos niet meer. Dit moet én
kan anders.

Meters maken
De gemeente Enschede en de woningcorporaties De Woonplaats en Domijn werkten al in
2012 samen aan een plan voor verduurzaming
van de Enschedese woningvoorraad onder de
naam ‘Maatschappelijke Investeringsopgave
Duurzaamheid’ (MIO Duurzaamheid). Het doel
hiervan was om sneller ‘meters te maken’ met het
verduurzamen van 40.000 woningen in Enschede,
zowel huur- als particuliere woningen.
Om de verduurzamingsopgave zo effectief
mogelijk invulling te geven, is er een advies- >

NOM RENOVATIE STINSBURG ENSCHEDE
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Nieuwe innovaties worden toegepast in innovatieve proefwoningen.

en verkooporganisatie, die los zal staat van de
gemeente en de woningcorporaties, geselecteerd
middels een aanbestedingsprocedure. De organisatie moest de schakel zijn tussen de particuliere
woningeigenaar of de huurder en de uitvoerende
marktpartijen. In 2014 kon dit proces worden
afgerond en is de keuze hierbij gevallen op het
versnellen van de verduurzamingsopgave op
Reimarkt: dé winkel voor duurzaam wonen. En,
voor duurzaam wonen is natuurlijk niet alleen
in Twente animo. Daarom heeft Reimarkt ook
inmiddels vestigingen in Groningen, Hoogeveen,
Den Bosch, Delft en Zoetermeer geopend.
In de winkel vind je kant-en-klare verduurzamingsmaatregelen, van zonnepanelen en warmtepompen
tot muurisolatie en HR++glas. Je kunt kiezen voor
een losse maatregel of samen met de Reimarktadviseur je eigen pakket samenstellen. Ook hier is
het, net als bij de grote projecten van corporaties,
van groot belang de juiste stappen te zetten
waardoor je later geen spijt hebt als je nog
verder wilt verduurzamen. Dankzij vaste prijsafspraken met de uitvoerende partijen en ruime
kennis van woningtypologieën kan Reimarkt
binnen één uur een offerte op maat maken. Zo
weet je als particuliere woningbezitter meteen
wat de mogelijkheden, de besparing én de
bijbehorende kosten zijn. Er is ook de mogelijkheid om hulp te krijgen bij de financiering
en eventuele subsidieaanvraag. Hierdoor kan
de particulier van A tot Z worden ontzorgd en
wordt duurzaam wonen makkelijk.

Nul op de Meter renovatie
Een uniek traject binnen de MDO-Labs, dat
Pioneering in samenwerking met Reimarkt
heeft uitgevoerd is de renovatie van een jarentachtigwoning van woningcorporatie Domijn.
In samenwerking met een aantal Pioneers
is de woning omgetoverd tot een bijzonder
duurzame proefwoning, waardoor het de eerste
woning is met het etiket ‘Nul op de Meter
renovatie’ in deze regio. De prestaties van de
woning én de beleving van de huurder worden
gemeten en vergeleken met een andere woning
van hetzelfde type. Bij deze woning zijn een
aantal nieuwe ontwikkelingen toegepast die
op deze wijze ook in de praktijk kunnen worden
getest. Hierbij is het belangrijk dat opdrachtgevers
dit soort projecten mogelijk willen maken, zodat
innovatie ook een kans krijgt. Door vergelijkend
onderzoek uit te voeren met een vergelijkbare
woning kan het product ook aantonen welk

voordeel het biedt ten opzichte van de bekende
producten. Het vergroten van het aanbod voor
verduurzaming is belangrijk voor de versnelling
van de energietransitie.
Eén van de belangrijke focuspunten van Reimarkt
is het grote aantal koopwoningen die tussen
huurwoningen in liggen. Deze koopwoningen
zijn uitermate geschikt voor duurzame verbeteringen, ze hebben vaak een laag energielabel
en de bewoners hebben een hoge energierekening. Dankzij de opgedane kennis, uit de
bijna 2.000 verduurzaamde huurwoningen in
Enschede, kan Reimarkt eenvoudig een compleet
duurzaamheidspakket samenstellen voor de
tussenliggende koopwoningen. Indien er niet
voldoende spaargeld is, kan de verduurzaming
gefinancierd worden met de Energiebespaarlening. Met deze lening van de overheid leen je
al tegen een rentepercentage van 1,2 procent bij
een looptijd van 7 jaar. Zo kunnen bewoners,
van een tussenliggende koopwoning die minder
te besteden hebben, toch comfortabel en energiezuinig wonen. En een bijkomend voordeel
is dat een heel blok hiermee gelijk compleet
energetisch kan worden aangepakt.

30 PV Panelen
en 8 termische collectoren
Totaal 8.250 Wp
Woning is geheel
luchtdicht gemaakt
(Qv10 van 0,4)

Gasloos koken
in de keuken

Voor- en achterdeuren
dik 66mm inclusief
dubbele kierdichting

Warmteterugwinning
balansventilatie
Pilkington Optitherm™ S3 glas vanwege de
optimale combinatie van zon- en lichttoetreding.
Ug-waarde van 1,0 W/m²K (geluidswerend i.v.m.
de naastliggende spoorbaan) inclusief hand
bedienbare Screenline zonwering tussen het glas.

Comfortverbetering
Reimarkt past voor de renovatie van huurwoningen de ‘N=1 aanpak’ toe. Dit houdt in
dat er niet voor een hele rij woningen dezelfde
maatregelingen worden uitgevoerd, maar dat
de bewoner zelf mag kiezen welke duurzame
maatregelingen hij willen laten uitvoeren. Aan
de hand van de verschillende woningtypes zijn
er verduurzamingspakketten opgesteld. De
woningcorporatie doet de investering in de
woning en rekent dit middels een maandelijkse
huurverhoging aan de huurder door. Voor de
huurder levert dit vaak een enorme comfortverbetering op.
De uitvoering van de werkzaamheden wordt
gedaan door lokale aannemers. Dit zorgt voor
korte lijntjes, waardoor er snel kan worden geschakeld. Ook aan de voorkant wordt de samenwerking met Twentse partners vaak gezocht. Zo
werkt Reimarkt nauw samen met de gemeente
Enschede, energiecorporatie Enschede Energie,
de Rabobank, ten Hag Makelaarsgroep en
Hypotheeknet. Elke samenwerkingspartner
heeft te maken met verduurzaming en zo wordt
het onderwerp op een voor de klant ‘natuurlijk
moment’ ter sprake gebracht.

Het is bijvoorbeeld extra aantrekkelijk om je huis
meteen bij aankoop te verduurzamen, je kunt
dan 106 procent lenen in plaats van 100 procent.
Daarnaast is een woning met energielabel A vaak
duizenden euro’s meer waard dan een woning
met energielabel D. De besparing die de verduurzaming met zich meebrengt, is vaak hoger dan de
kosten, waardoor je er maandelijks gelijk op vooruit
gaat. Steeds meer mensen zijn zich daarvan
bewust en slaan bij aankoop van een woning twee
vliegen in één klap.
De opgave om te verduurzamen is groot en het
belang ervan ook. Het biedt voor de bouw enorme kansen. Het stimuleren van kennisvergaring
en -deling is daarbij de smeerolie voor versnelling. Samenwerking en transparant zijn vormen
de basis om deze beweging verder te helpen.
Met het netwerk van Pioneering geven wij hier
met meer dan tweehonderd deelnemers elke dag
invulling aan. /
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Na-isoleren zolder Rc 4,2 m2K/W

Warmtepomp in de
machinekamer

Infraroodpanelen in de
badkamer (verwarming)

Achter de panelen (buiten)
geïsoleerd met Blue dec

Na-isoleren aan de
binnenzijde middels
voorzetwand Rc 4,2 m2K/W

Pilkington Optitherm™ S3 glas vanwege de
optimale combinatie van zon- en lichttoetreding.
Ug-waarde van 1,0 W/m²K inclusief elektrisch
bedienbare Pilkington Insulight™ met
ScreenLine®, zonwering tussen glas.

Vloerisolatie aan de
onderzijde RC 4,08 m2K/W

Vloerverwarming

Reimarkt

Pioneering

Je vindt de duurzaamheidswinkel aan de Boulevard 1945 20 in Enschede. Van maandag tot en
met vrijdag kan iedereen tussen 09.00 en 17.00
uur binnenlopen voor gratis advies. Het is ook
mogelijk om online of telefonisch een afspraak
in te plannen of advies in te winnen. Dit kan
via www.reimarkt-enschede.nl/contact en
053 – 850 60 90.

Het innovatienetwerk van Pioneering maakt de
bouw innovatiever en succesvoller. Pioneering
stimuleert, met meer dan tweehonderd deelnemers, vernieuwend ondernemerschap door
samen te werken aan innovatie in proces,
product en technologie in de bouwbranche.
www.pioneering.nl

Hengelosestraat 500, 7521 AN Enschede / T 088 112 50 00 / www.pioneering.nl
Boulevard 1945-20, 7511 AE Enschede / T 053 850 60 70 / www.tenhag.nl
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Techmar in Hengelo levert 12-volts tuinverlichting met led. Dat is al heel duurzaam, maar
elk onderdeel van rubbertje tot kapje en koppelstukje is ook nog eens los na te bestellen.
Zo gaat de tuinverlichting een leven lang mee. Om die klantvriendelijke service uit te kunnen
voeren, gebruikt Techmar het business cloudplatform van Galleon.One uit Enschede.
‘We zijn straks van heel veel rompslomp af’, zegt directeur Roy Middelbos van Techmar.
tekst: Frederike Krommendijk fotografie: Lars Smook

Techmar uit Hengelo met
Galleon.One op koers
Techmar heeft twee lijnen 12-volt tuinverlichting: Garden Lights,
die de consument heel makkelijk zelf kan plaatsen en Light Pro,
aan te leggen door de hovenier. Allebei makkelijk te verplaatsen en
uit te breiden. De systemen gaan naar 25 landen, van kleine pakjes
van een paar euro tot orders van tienduizenden euro’s op pallets.
Omdat Techmar kwaliteit ook op de lange termijn wil garanderen,
is alles vervangbaar. ‘Die kleine solar-lampjes die je voor vijf euro
kunt kopen, gaan vaak na een jaar al kapot en gaan dan zo de grijze
afvalbak in, met zonnecel, batterij en al. Over duurzaam gesproken.
Wij geven drie tot vijf jaar garantie afhankelijk van het product, maar
levenslange service: alles is bij te bestellen, zelfs het kleinste rubbertje of stekkertje’, legt Middelbos uit.

Onderscheidend
Juist met die service onderscheidt Techmar zich. Tegelijk leverde
dat voor een bedrijf met zoveel producten in het assortiment een
berg menselijke handelingen op. ‘We klopten de meeste orders nog
handmatig in. Elk jaar verwerkten we zo’n 9.000 mails voor 3.000
service- en orderregels. Dan maakten we een formuliertje, regelden
we de verzending. Enorm omslachtig. En kwetsbaar, want als één
werknemer met cruciale kennis ziek wordt, hingen we al. Van dat
gedoe zijn we straks af’.

Combineren
Het probleem is herkenbaar voor Jeroen Hakkert van Galleon.One.
Hij komt het heel regelmatig tegen bij bedrijven. ‘Vaak is er wel
geautomatiseerd, maar zijn het allemaal aparte systemen: een
boekhoudpakket, een klantsysteem, vooraadbeheer… Die combineren
wij met onze software op een slimme manier in onze oplossing
Galleon.One. Als een klant straks inlogt op het portaal kan ‘ie in
één oogopslag zien wat hij vorige keer heeft besteld, welke facturen

nog open staan, maar ook even een handleiding downloaden, de
garantie bekijken, top-10 van verkopen zien. En Techmar hoeft
bijvoorbeeld niet 70 prijslijsten per mail naar 800 klanten te
verzenden, maar kan voor elke klant een gepersonaliseerde prijslijst
klaarzetten’.

‘Shareable’
Klanten willen niet zoeken, weet Middelbos. Dus wordt straks na het
inloggen alleen nog getoond wat voor die specifieke klant van belang
is. Een YouTube-filmpje met instructies bijvoorbeeld als een bepaald
product is aangeschaft. ‘We kijken heel goed: wat is ‘shareable’ en
met wie? Een klant hoeft jouw inkoop niet te zien, de boekhouder
heeft geen gebruiksaanwijzingen nodig maar moet wel kredietwaardigheid kunnen controleren en een hovenier heeft ’s avonds na
het werk ook geen belang bij een portaal vol consumentenverlichting.
Zo wordt alles een stuk eenvoudiger en overzichtelijker voor klant én
bedrijf’, legt Hakkert uit.

Op maat
Op maat gesneden dus, net als de verlichtingssystemen zelf. Een
klant die bijvoorbeeld alleen een rubbertje wil bestellen logt in, kan
meteen zien welk type lamp hij heeft besteld en kan dan zelf het
gewenste onderdeel aanvinken. Die order gaat automatisch zijn weg
in het bedrijf. Moet er een defect onderdeel naar Hengelo worden
gestuurd, dan maakt het systeem zelf al een brief aan met een
pakketsticker en verstuurt die naar de klant.
Klinkt allemaal reuze simpel en toch houden veel mkb-bedrijven nog
liever vast aan gedeelde systemen en handmatig orderen. ‘Er is veel
koudwatervrees. Maar wij denken helemaal mee wat nodig is, en
weten ook dat de impact op de bedrijfsvoering eerst best groot is:
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Dit scheelt
ons 1,5 fte én
geeft ruimte
in ons hoofd
Roy Middelbos en Jeroen Hakkert

je hele manier van werken verandert. Daarom
begeleiden we straks de implementatie ook echt
op de werkvloer’, zegt Hakkert.

Innoveren
De directeur van Techmar is er blij mee: UPX
Company heeft de wensen van het bedrijf goed
vertaald en straks staat het als een huis. ‘Je moet
je als ondernemer met je bedrijf bezig houden:

creatief zijn, innoveren. Al die organisatorische
rompslomp wil je er helemaal niet bij hebben.
En klanten vinden het ook prima om online zelf
aan te geven wat ze precies willen. Deze omslag
scheelt ons straks 1,5 fte aan personeel. En veel
belangrijker: er komt weer ruimte in ons hoofd
om te doen waar wij goed in zijn’.
Hakkert benadrukt wel dat bij elk bedrijf de

Lonnekerbrugstraat 105, 7547 AL Enschede / T 088 544 55 55 / www.galleon.one

oplossing anders is. En het hoeft ook niet
meteen een totaaloplossing te zijn zoals bij
Techmar. ‘Je kunt het ook eerst wat beperkter
aanvliegen, bijvoorbeeld door productinfo in een
klantportaal te delen en dan later pas orders te
laten aansluiten of automatisch rapportages naar
de boekhouder te verzenden. Wij denken met de
klant wel na over de totale oplossing op lange
termijn, en die is best gefaseerd uit te voeren.’ /

Risico op cybercrime is
gemakkelijk te verkleinen

Gelegenheid
maakt de dief

Je voordeur doe je op slot, op je auto zit een alarm
en je peinst er niet over om je portemonnee op een
terrastafel te laten liggen als je even wegloopt.
Je denkt niet eens na over al deze voorzorgsmaatregelen, ze vormen een automatisme. Waarom dan
als ondernemer de deuren op IT-gebied wagenwijd
open laten staan? Want dat gebeurt volgens
Rob Havermans van Baker Tilly Berk volop.

tekst: Maaike Thüss fotografie: Lars Smook
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Wat wij willen, is dat onze klanten,
meest mkb’ers, zich in elk geval
bewust zijn van de risico’s

‘Gelegenheid maakt de dief’, zegt de director
IT-Advisory van belastingadvies- en accountancykantoor Baker Tilly Berk. ‘Sommige hackers doen
het voor de lol, een systeem platleggen, andere
om geld weg te sluizen of om gegevens te stelen
en die vervolgens duur te verkopen.’
Havermans ziet het als zijn taak om klanten voor
te lichten over de risico’s van cybercrime en hen te
helpen om ze te voorkomen. ‘Bij heel veel bedrijven
is beveiliging op IT-gebied een ondergeschoven
kindje. Je ziet dat HR, administratie, financiën
en acquisitie op orde zijn en IT-beveiliging wordt
overgeslagen. Wat wij doen, is fungeren als vraagbaak en gesprekspartner voor ondernemers. We
willen ze helpen met het opstellen van een plan
van aanpak.’

Imagoschade is reëel gevaar
Het publiek krijgt steeds vaker te maken met
cybercrime; betalingsverkeer dat stil ligt door een
DDoS aanval of persoonsgegevens die op straat
liggen door een datalek. Recent nog de miljoenen
wachtwoorden die iedereen zo via google kon
inzien. ‘Niet alleen kan dit soort dingen financiële
gevolgen hebben, ook imagoschade is een reëel
gevaar. Klanten worden steeds kritischer over de
beveiliging bij bedrijven’, aldus Havermans. ‘Wat
wij willen, is dat onze klanten, meest mkb’ers,
zich in elk geval bewust zijn van de risico’s. En:
stel dat ze worden gehackt, wat is dan het plan?
Sommige ondernemers zijn bereid meer risico te
nemen dan andere, dat is logisch. Voor het ene
bedrijf is beveiliging op dit gebied belangrijker
dan voor andere, ook logisch. Maar wat veel
ondernemers zich niet realiseren, is wat

kwaadwillenden allemaal kunnen achterhalen. Je
wilt als bedrijf niet dat je ‘track and trace systeem’
wordt gehackt, waardoor precies te zien is waar je
vrachtwagens met waardevolle goederen zich op
dat moment bevinden. Of dat alle bijzonderheden
over een nieuw ontwikkeld product gestolen
worden en ineens elders op de markt opduiken.’

Op de agenda: beveiliging
Baker Tilly Berk kan helpen een drempel op te
werken. Havermans: ‘we stellen een risicoprofiel
op, inventariseren welke maatregelen bedrijven
al nemen en wat – extra - zou moeten gebeuren.
We maken een plan om daadwerkelijk tot een
goede beveiliging te komen’.
De IT-veiligheidsadviseur heeft zijn sporen in het
vak verdiend. Elf jaar werkte hij bij de Rabobank
als Security Officer en hij weet dus waarover
hij praat.
‘Ik vind het belangrijk dat ondernemers een
drempel opwerpen tegen cybercrime. De kans
dat er gericht wordt gehackt is misschien niet zo
heel groot. Net als in de fysieke wereld bestaat
honderd procent veiligheid niet. Een auto die
niet op slot staat, zal eerder worden gestolen dan
ééntje die er op slot naast staat. Maar als die ene,
wel op slot en met alarm, een kostbaar exemplaar
is, doen criminelen natuurlijk wel even wat extra
moeite. Dat is online niet anders.
Als bedrijven IT-beveiliging maar standaard op
de agenda zetten, kunnen ze een hoop ellende
voorkomen en duurzaam gebruik maken van alle
mogelijkheden die internet biedt.’ /

Adastraat 7, 7607 HA Almelo / T 0546 82 70 00 / www.bakertillyberk.nl
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Carintreggeland is vol goede zorg voor haar klanten. Maar
optimale zorg leveren kan alleen als ook de medewerkers goed
in hun vel zitten. Daarom is de organisatie volop bezig met
duurzame inzetbaarheid en dat betekent oog en oor hebben
voor iedereen op de werkvloer. Eqib | The Human Factor,
klinkt dit als muziek in de oren.
tekst: Frederike Krommendijk fotografie: Lars Smook

Carintreggeland heeft
oog voor medewerker
Werknemers in de zorg klagen niet gauw. Zij hebben het belang van de
cliënt voorop staan, eigen problemen of verlangens laten ze niet snel
zien. Maar bij Carintreggeland komt daarin wel een verschuiving op gang.
‘Natuurlijk was er al wel van alles binnen de organisatie geregeld voor de
werknemers, denk aan loopbaanbegeleiding en een cursus omgaan met
werkstress. Maar wij willen dat duurzame inzetbaarheid, het welbevinden
van onze mensen dus, integraal onderdeel wordt van de hele cultuur. Het
moet vanzelfsprekend zijn dat als jij niet lekker in je vel zit, je daarover kan
praten, bijvoorbeeld met een teamgenoot of een leidinggevende en dat er
dan ook naar een passende oplossing wordt gezocht’, zegt Lieselore van
Donselaar, arbo-adviseur en preventiemedewerker bij Carintreggeland.

Oprecht
Lieselore benadrukt dat duurzame inzetbaarheid geen project is van de
HR-afdeling alleen. ‘We hebben sessies gehouden met alle geledingen van
de organisatie, van de zorgmedewerkers tot aan de raad van bestuur. Daar
kwam uit dat voor Carintreggeland duurzame inzetbaarheid betekent dat
mensen met plezier naar hun werk gaan, over de juiste vakkennis bezitten,
dat ze zich gezond, fit en gemotiveerd voelen en dat privé en werk in balans
zijn. Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid. Iedereen moet zich hier

vrij voelen om te zeggen dat de belasting te groot is, of dat nu komt door
het werk of omdat er bijvoorbeeld ook nog zware mantelzorgtaken zijn. Of
kunnen toegeven dat hij of zij behoefte heeft aan een opleiding om bij te
blijven. Medewerkers moeten kunnen aankloppen en dan moet er oprecht
worden geluisterd en worden gezocht naar een oplossing op maat.’

Succes
Directeur Marion Teesink van Eqib is blij dat in steeds meer organisaties
oog is voor deze menselijke factor. ‘Natuurlijk moet je als bedrijf of instelling
klantgericht zijn. Daar verdien je je geld en betaal je je mensen mee. Maar
als je onvoldoende oog hebt voor hoe de mensen binnen jouw organisatie
zich voelen en of ze zich wel voldoende kunnen ontwikkelen, haal je nooit
een optimaal resultaat. De menselijke factor is de basis voor succes,
zeggen wij altijd. Een werknemer die goed in zijn vel zit, veel werkplezier
heeft, voldoende kansen krijgt en zich gehoord voelt, is een voorwaarde
voor een optimale bedrijfsvoering. Vaak wachten bedrijven en organisaties
te lang. Dan is er al een hoog ziekteverzuim of stappen mensen over naar
de concurrent. Vooral in sectoren die met een groot personeelstekort kampen,
zoals de zorg, is het extra van belang dat jouw mensen het bij jouw organisatie
fijn hebben, dat vertellen ze ook weer verder.’
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Lieselore van Donselaar en Marion Teesink

Duurzaam inzetbaar zijn,
willen we voor iedereen

maat gesneden oplossing voor een medewerker die zich meldt omdat hij/
zij bijvoorbeeld chronisch vermoeid is en dreigt uit te vallen. Duurzaam
inzetbaar zijn, willen we voor iedereen. Niet alleen de 3.700 vaste medewerkers van Carintreggeland, ook de 500 leerlingen en 2.600 vrijwilligers
moeten zich vrij voelen om tijdig aan de bel te trekken.’

Betrokken
Bespreekbaar
Dat betekent volgens Lieselore geenszins dat Carintreggeland nu de focus
verschuift van cliënt naar interne organisatie. ‘Maar we onderkennen wel
heel duidelijk dat onze slogan en strategie ‘Waardevol leven’ niet alleen van
toepassing is op de cliënten die we verzorgen, maar ook geldt voor onze
eigen mensen. Zij moeten het doen, zonder hen geen Carintreggeland.
Dat willen we intern uitdragen: Jij doet ertoe, kom als je met iets zit. Of
je nu een cursus wilt volgen in je vakgebied, of je voelt dat je overbelast
bent, praat erover. En vervolgens moeten we heel goed inzichtelijk maken
welke hulp we kunnen bieden. Dus niet een cursus over werkbelasting
voor het hele bedrijf omdat die nou eenmaal staat ingepland, maar een op

Hazenweg 60, 7556 BM Hengelo / T 074 - 349 40 74 / www.eqib.nl

Het kennen van je organisatie is van groot belang, vindt Marion Teesink.
‘Bij een grote organisatie kunnen leidinggevenden natuurlijk niet precies
elk individueel probleem kennen. Maar als je nooit op de werkvloer komt
en alleen met andere managers praat, weet je totaal niet wat er speelt. Dan
wordt er pas hulp ingeroepen als er acute problemen zijn, zoals een hoog
ziekteverzuim of een burn-out. Bij Carintreggeland zijn de leidinggevenden echt
betrokken bij het wel en wee in de zorg en op de werkvloer. De leidinggevenden
hier zien in dat goed zorgen voor je medewerkers de organisatie alleen
maar ten goede komt. Als je alleen maar investeert in je klanten en niet
in je mensen, loop je uiteindelijk vast. Zorg dat je werknemers blij, goed
toegerust, gemotiveerd en geïnspireerd zijn. Wij zien bij Eqib dat juist die
bedrijven en organisaties die goed voor hun eigen mensen zorgen, veel
betere resultaten boeken.’ /
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Wat waardeloos lijkt, waardevol maken. Dat is één van de uitdagingen als
het om duurzaamheid gaat. Het project Mineral Valley Twente onderzoekt met
boeren en wetenschappers hoe mest, een afvalstof die nu tot hoofdbrekens
leidt, met slimme innovaties een bodemverrijker wordt. ‘Nu is mest nog afval,
maar je kunt er iets waardevols van maken. In zeventien proeftuinen zoeken
we uit hoe’, zegt projectleider Erik Back van Mineral Valley Twente.
tekst: Frederike Krommendijk fotografie: Lars Smook

Mineral Valley Twente mooi voorbeeld
van ambities Agenda voor Twente

De bodem in balans

Erik Back en Aleid Diepeveen
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In Twente is het grondgebruik door de
veehouderij best intensief. Alleen in Brabant
leven nóg meer landbouwhuisdieren per
vierkante kilometer. Veel dieren betekent
veel mest. En die wordt nu afgevoerd naar
akkerbouwgebieden in het noorden van
het land, verwerkt of geëxporteerd naar het
buitenland omdat hier anders teveel nitraat
in het grondwater zou komen. Tegelijk bemesten boeren hun grond met kunstmest,
waarin voornamelijk stikstof en kali zitten.
Zou het niet logischer zijn om de grond
weer met componenten uit natuurlijke mest
te voeden? Of de bodem beter in balans te
brengen met compost van bermmaaisel of
gft-afval?
‘Met kunstmest brengen boeren vooral
enkelvoudige stikstof op de bodem. Daar
groeit gras goed van, maar het voegt geen
waardevolle mineralen en organische stof
toe. We willen toe naar een bodem die in
balans is. Die vocht beter vasthoudt, heel
belangrijk gezien de klimaatverandering.
Dat zouden we kunnen bereiken met
mest uit de vergister (digistaat), compost
van Twence, bokashi (een gefermenteerde
compost van bermmaaisel) of een mix van
ruige stalmest met veel organisch materiaal.
Twente zou door het verwaarden van afvalproducten zelfs als eerste regio kunstmestvrij
kunnen worden, wat ook weer een waardevermeerdering voor je landbouwproducten
betekent. Dat willen we in proeftuinen
onderzoeken.’

Proeftuinen
Evenwichtig verdeeld over de regio worden
de komende periode zeventien proeftuinen
aangelegd, waarop met diverse manieren
van bemesting en beplanting proeven
worden genomen. Wetenschappelijk onderbouwd, met meetgegevens van slimme
sensoren die de effecten nauwkeurig

We moeten deze problemen
samen adresseren

monitoren, maar ook pragmatisch: gewoon
kijken en vastleggen wat er gebeurt dus. Een
ontwikkeling die perfect past in de toekomstvisie van de regio, vindt programmaleider
Aleid Diepeveen van de Agenda voor Twente.
‘Eén van de doelstellingen uit de Agenda
voor Twente is dat onze regio meer dan
gemiddeld in Nederland wil bijdragen aan
de verduurzaming van de landbouw door
technologie en kennis. Landbouw is een
belangrijke economische factor van de
Twentse regio. Ook zet Twente zich in voor
een vermindering van de CO2-uitstoot met
25 procent in 2020 ten opzichte van 1990.
Verder is in de agenda het belang onderschreven van een circulaire economie, waarin
grondstoffen efficiënt worden ingezet en
optimaal worden hergebruikt. Mineral
Valley Twente laat zien dat deze doelstellingen
te combineren zijn.’
Ook staat in het nieuwe uitvoeringsprogramma van de Agenda voor Twente
dat techniek de motor is van de regionale
economie en in Mineral Valley Twente gaan
innovatie, techniek en landbouw hand in
hand. ‘Met de Agenda voor Twente willen we
als overheid met onderzoekers, onderwijs en
ondernemers maatschappelijke uitdagingen
samen te lijf gaan’, legt ze uit.

bodem het beste in balans kan worden
gebracht. ‘De meetresultaten van de proeftuinen worden nauwkeurig vastgelegd en
geanalyseerd om te zien wat het beste werkt
om de bodem weer in balans te brengen.
De boeren kunnen het ook letterlijk bij hun
buurman gaan bekijken; zien is geloven.
Het is niet alleen hun probleem maar
een maatschappelijke uitdaging die ook
kansen biedt. Twente kan zichzelf echt op
de kaart zetten met mooie innovaties in de
landbouw en zich te zijner tijd profileren als
eerste kunstmestvrije regio. Deze vernieuwingen trekken nieuw talent aan en bieden
uitdagingen zodat technische mensen
hier niet wegtrekken. Een florerende
landbouw is ook voor het sociale leven op
het platteland van wezenlijk belang. En een
gezonde bodem met biodiversiteit maakt
het landschap aantrekkelijker. We bekijken
het probleem echt breder dan: we moeten
van die mest af’, schetst Back.
Volgens Diepeveen ontstaan door dit soort
projecten ook mooie nieuwe verbindingen:
met natuurorganisaties, innovatieve startups,
universiteiten en hogescholen. ‘Het bewustzijn dat we samen dit soort grote problemen
moeten adresseren, groeit. Daarin kunnen we
als regio echt onderscheidend zijn.’

Zien is geloven
Het is dus zeker niet de bedoeling boeren
oplossingen op te dringen, maar voldoende
objectief bewijs te verzamelen hoe de

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

Meer lezen?
www.agendavoortwente.nl
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TWENCE SCHAKELT KINDEREN IN
VOOR HULP BIJ AFVALSCHEIDING

Wij denken vooruit,
volwassenen niet

Twee enorme lopende banden. Een ploeg – veelal Poolse - medewerkers met
stofkapjes, die per dag tonnen bouwafval door hun handen laten gaan. Letterlijk.
Iedere halve steen, ijzeren staaf, plastic grootverpakking of stuk oud hout
wordt van de band gehaald en in de juiste container gegooid. In de ruimte stinkt
het, er klinkt lawaai. Je waant je er in een fabriek van lang geleden of ver van
hier. Maar niets is minder waar: het is dagelijkse praktijk bij ‘Grondstoffen en
energie producent Twence’ in Hengelo.
tekst: Maaike Thüss fotografie: Annemiek Völkers
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Jan Volbers

Samen met een groep studenten van UT
en Saxion willen we de nieuwsgierigheid die
kinderen van nature hebben behouden

Van vijf uur ’s ochtends tot twaalf uur
’s avonds zijn, in ploegen van elf, mannen
en vrouwen bezig ‘ons’ bouwafval te
scheiden. ‘Niet meer van deze tijd’ vinden
ze bij Twence en daarom moet er snel een
oplossing komen. Naast de eigen techneuten, heeft het bedrijf een opmerkelijke
groep ingeschakeld bij de zoektocht naar
het gouden idee: kinderen uit groep 7 en
8. ‘Het allermooiste zou natuurlijk zijn dat
een groepje leerlingen dé manier vindt om
dit werk te automatiseren’, stelt manager
advies en beleid van Twence Albert Vos.
‘Dat verwacht ik niet, maar als we door hun
ideeën inspiratie opdoen of als ze ons in
een andere denkrichting kunnen duwen,
zou dat fantastisch zijn.’
En dat is precies waarom Hogeschool Saxion
en Universiteit Twente de RED Engineers
Challenge hebben bedacht. Dit jaar dus
in samenwerking met energieleverancier
Twence. Leerlingen van basisscholen
interesseren voor techniek, bedrijven helpen

een probleem op te lossen, de regio Twente
helpen door ieder jaar een actueel onderwerp
te kiezen op het gebied van duurzaamheid,
techniekstudenten warm maken voor het
onderwijs … aan hoeveel kanten kan een
mes snijden?

Nieuwsgierigheid behouden
Jan Volbers is projectmanager van
Pre-University, het wetenschapsknooppunt
van Universiteit Twente. Doel is de band
tussen het (basis)onderwijs en de wereld
van wetenschap en techniek te versterken.
‘Een van de middelen daarvoor is de RED
Engineers Challenge’, vertelt hij. ‘Samen
met een groep studenten van UT en Saxion
willen we de nieuwsgierigheid die kinderen
van nature hebben behouden, zodat deze
straks kan worden ingezet voor de wetenschap en de techniek. Soms wordt namelijk
de keuze voor een vervolgopleiding in
techniek en wetenschap niet gemaakt,
louter omdat deze niet wordt voorgelegd.
Dat probleem ondervangen we hier.’

Groep 7 van basisschool De Kubus in
Enschede is één van de deelnemende
klassen aan de challenge. Op een bloedhete
maandag komt science coach Matthijs
Koridon van Pre-U, de uitdaging van dit
jaar uitleggen. In een grote RED Box zit
allerlei bouwafval: hout, metaal, een kapotte
ijskrabber. ‘Hier hebben we jullie hulp bij
nodig’, geeft Koridon aan. ‘Wij krijgen het
niet voor elkaar dit te scheiden zonder dat
er mensen bij nodig zijn. Van jullie vragen
we iets te ontwerpen om dit proces slimmer
te laten verlopen.’ Die uitdaging willen ze
wel aangaan, de leerlingen van groep 7. ‘Ik
heb al wel een oplossing’, zegt de tienjarige
Evelien de Wals. ‘Maar die is wel technisch
hoor. Ik denk iets van een robot die met een
soort oog bijvoorbeeld alle plastic ziet en
eruit haalt, en een andere robot voor het
metaal, enzovoort.’
‘Leuk hoor, om hier over na te denken’,
vindt ze. ‘Ik houd heel erg van techniek.
En van koken en bakken, dus ik weet nog
niet wat ik later wil worden. Ik denk dat ze
onze hulp wel kunnen gebruiken bij Twence.
Waarom? Nou kinderen denken vooruit en
volwassenen niet. Ik denk heel vaak: waarom doen ze dat niet anders? Bijvoorbeeld
dingen met een snoer. Waarom hebben ze
niet overal één lader voor? Of: douchen
na de gym. Dat is zo’n gedoe. Waarom
geen lopende band of zo waar je op kunt
gaan staan zodat je wordt gedoucht en
gedroogd?’

Frisse kijk
Precies dat soort gedachten is waar Twence
naar op zoek is. ‘Bij kinderen ontbreekt het
referentiekader nog. Ze hebben nog nooit
eerder over zulke problemen nagedacht
en komen daardoor waarschijnlijk met een
frisse blik’, aldus Vos. ‘Ik verwacht echt niet
dat bij de challenge direct dé oplossing uit
de bus komt rollen, maar misschien worden
Albert Vos

Jan Volbers
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Matthijs Koridon geeft uitleg aan Groep 7 van basisschool De Kubus in Enschede

wij wel geïnspireerd en helpen de kinderen ons
een stap verder. Ik vergelijk het met de manier
waarop startups ontstaan; vaak met jonge
outside-the-box-denkers.’
Vos verwacht dat Twence, door mee te doen
aan dit soort projecten, jongeren kan interesseren
voor techniek. ‘Alle deelnemers krijgen een
rondleiding bij ons. Zo zien kinderen ambachtelijk
en technisch werk in de praktijk. Het scheidingsproces heeft nog een ambachtelijke component
naast een verder hoogwaardig technologisch
verwerkingsproces in de verschillende verbrandingsinstallaties. Ik merk dat kinderen in deze
leeftijdsgroep zeer begaan zijn met wat er in de
wereld gebeurt, daar past een baan bij ons heel
goed bij. Duurzaamheid is de toekomst.’ /

Van afvalverwerker naar
energieleverancier

Jongeren porren
voor techniek

Twence wil af van de naam ‘afvalverwerker’.
Liever staat het bedrijf te boek als energieleverancier. Jaarlijks produceert het bedrijf
energie voor 160.000 huishoudens. In
Enschede worden diverse wijken verwarmd
met warm water dat wordt geproduceerd
met biogas uit huishoudelijk restafval.
Ook de Campus van de UT en de Grolsch
Veste worden door Twence duurzaam verwarmd. In 2017 werd 99 procent van alle
afval (meer dan 1.000.000 ton) omgezet
in herbruikbaar materiaal, grondstoffen
en energie. Daardoor gebruikte de regio
185 miljoen kuub minder aardgas en werd
341 ton minder CO2 uitgestoten.

Techniekonderwijs staat in Twente hoog
op de agenda. Het streven – 35 procent
van alle studenten studeert techniek - in
2018, werd al in 2016 bereikt. In 2020
moet het 40 procent zijn. Hard nodig,
maar het mag nóg hoger, want er zijn nu
ruim 2.000 openstaande vacatures in de
techniek en ruim 200 in de ICT.
Zie Twente.com/vacatures.
Pre-U, met onder meer het project
RED Engineers, stimuleert jongeren richting
techniek en wetenschap, maar ook het
bedrijfsleven is actief op dit vlak. Zo is Twence
medeoprichter van het Praktijkcentrum voor
Procestechnologie (PCPT) waarin bedrijven
en opleiders de handen ineen slaan om
ervoor te zorgen dat er operators worden
opgeleid. Ook is Twence met een traineeprogramma gestart speciaal om mbo-ers
klaar te stomen voor een baan bij de afvalverwerkende energieleverancier in Twente.
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Hoogleraar Dave Blank van UT ziet kansen in
Nationale Wetenschaps Agenda

Technologie met
maatschappelijk nut
Welke problemen zouden wetenschappers moeten oplossen?
Die vraag stelde de overheid in 2015 aan de bevolking en er kwam
een lawine aan vraagstukken: 12.000 om precies te zijn. Daarvan
bleven 25 thema’s met 140 probleemstellingen over die goed te
onderzoeken zijn. De Nationale Wetenschaps Agenda is het kader
waarin universiteiten en andere kennisinstituten samen met bedrijven,
instellingen en overheid met die uitverkoren vraagstukken aan de
gang gaan. Vooral in die samenwerking ziet prof.dr.ing. Blank
kansen. ‘Het zou echt mooi zijn als we elk vanuit onze eigen
expertise kunnen samenwerken. Een bedrijf of organisatie kijkt
heel anders naar een probleem dan een wetenschapper. Juist het
bundelen van die krachten biedt kansen op vruchtbare nieuwe
samenwerkingsverbanden.’

Hoe kan de wetenschap bijdragen aan
maatschappelijke uitdagingen? Het is
de kernvraag die gesteld wordt in de
Nationale Wetenschaps Agenda. Hoogleraar
Dave Blank van de Universiteit Twente ziet
goede mogelijkheden voor zijn eigen
universiteit om bij te dragen. ‘De combinatie
van technologie en maatschappelijke
context zit in het dna van de UT.’
tekst: Frederike Krommendijk fotografie: UToday

De Universiteit Twente timmert al langer aan de weg met de
slogan ‘High Tech, Human Touch’: de combinatie van technologie
en menselijke aanpak dus. Blank gaat nu met andere onderzoekers
en wetenschappers van de UT aan de slag om een programmavoorstel te maken van mogelijke onderzoeken. Daarmee dingt de
Twentse universiteit mee naar een deel van de 70 miljoen euro
die alleen al dit jaar beschikbaar is in het kader van de Nationale
Wetenschaps Agenda.

Handschoen oppakken
‘Wij willen die handschoen wel oppakken. Er gebeuren hier al veel
mooie dingen als het gaat om de maatschappelijke context van
technologie. Er worden belangrijke technologieën ontwikkeld op

pagina 45

allerlei vakgebieden, bijvoorbeeld het gebruik van kunstmatige intelligentie
om cold cases alsnog op te lossen. Maar ook methodes om razendsnel
dna vast te stellen in forensisch onderzoek. Daarbij komen niet alleen
technologische aspecten kijken, maar zeker ook menselijke zoals het
bewaken van privacy en het beschermen van persoonsgegevens. Juist die
combinatie van techniek met ethiek is interessant.’
Op Blanks eigen vakgebied, de nano-technologie, zijn bijvoorbeeld
toepassingen denkbaar met computers die werken als onze hersenen en
daarmee slechts toe kunnen met een fractie van de energie die we nu met
de huidige computers verbruiken. Hiervoor zijn nieuwe materialen nodig
met unieke eigenschappen.
Ook op het thema Duurzaamheid kan UT een partijtje meeblazen. Thema’s
die daarover gaan in de Nationale Wetenschaps Agenda zijn onder andere
energietransitie, kwaliteit van de omgeving en logistiek & transport. ‘Als
je praat over duurzaamheid kun je bijvoorbeeld denken aan het gebruik
van grondstoffen. Is het echt nodig dat in een batterij zoveel schadelijke
stoffen zitten die ook nog eens schaars worden zo langzamerhand?
Kunnen wij membranen maken die selectief medicijnresten uit het rioolwater zuiveren? En als je het over de duurzaamheid van onze samenleving
hebt: hoe kan je technologie inzetten om het groeiend aantal ouderen
goed te verzorgen zonder dat de kosten exploderen?’
Een belangrijke speler binnen de UT op het gebied van duurzaamheid is
ook het ITC (Faculty for Geo-information Science and Earth Observation)
dat ontwikkelingslanden helpt bij het tackelen van de enorme (milieu)

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

problemen, variërend van overstromingen tot grote droogte, de uitputting
van grondstoffen en de trek naar de steden. ‘Wij willen van betekenis zijn voor
de maatschappij. Hetzelfde geldt voor veel bedrijven en maatschappelijke
organisaties en ook de overheid. Door kennis te bundelen en van verschillende
invalshoeken naar de uitdagingen van deze tijd te kijken, bijvoorbeeld naar
duurzaamheid, is de kans op oplossingen groter. Bedrijfsleven en wetenschap
worden door deze Nationale Wetenschaps Agenda echt uitgedaagd.’
Het mooie is dat de uitdagingen zijn aangedragen uit het veld, door heel
gewone mensen. ‘Dat bijvoorbeeld de energietransitie en het leefbaar
houden van onze steden en omgeving zo vaak zijn genoemd, geeft aan
hoe deze thema’s in de maatschappij leven. De universiteiten werken
steeds vaker vanuit die vragen van de maatschappij. Die maatschappelijke
context geeft ons niet alleen bestaansrecht, we gaan ook uit wetenschappelijk
oogpunt graag de uitdaging aan om ons steentje bij te dragen.’
Of het programmavoorstel van UT wordt uitverkoren voor verdere uitwerking
binnen de Nationale Wetenschaps Agenda, is niet zeker. ‘Daar werken
we het komende half jaar hard aan. Als ons voorstel het haalt, kunnen we
volgend jaar van start met de onderzoeken.’ /

Kijken vanuit verschillende
perspectieven creëert kansen
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De wereld
mooier én
duurzamer
maken
Mode-ontwerpers willen de wereld
een beetje mooier maken. Maar de
kledingindustrie is tegelijkertijd de op
één na vervuilendste bedrijfstak ter
wereld. Reden voor ROC van Twente
om op de opleiding Mode & Textiel
aandacht te besteden aan duurzaamheid. Bij het Fair & Fashion evenement
stonden studenten en docenten
bewust stil bij de uitdagingen.

tekst: Frederike Krommendijk fotografie: Lars Smook

Bewustwording is
een zaak van lange adem
Romée Mulder (27), komt uit Hengelo en woont nu in Amsterdam.
Geeft met Britt Vonk (24) voor Young & Fair gastlessen in het hele
land en heeft een duurzaam modemerk: Guave.
‘Mensen die kleding kopen, zijn zich vaak helemaal niet bewust dat de
kledingindustrie de op één na vervuilendste industrie ter wereld is. Elke
week verschijnen nieuwe collecties, en daarvan haalt dertig procent de
winkels niet eens. Aan het eind van de keten wordt ook veel weggegooid
wat niet is verkocht.
Jouw kleding wordt ook niet op één plek ter wereld gemaakt. Het kan
maar zo zijn dat de garens uit India komen, de stof uit Indonesië en
de knopen en ritsen weer ergens anders vandaan. Een gemiddeld
kledingstuk in de winkel heeft al 25 landen gezien.
We willen niet alleen consumenten bewust maken, maar ook jonge
ontwerpers. Hun keuzes doen er echt toe. We merken dat er steeds
meer vraag is naar alternatieve materialen. Bijvoorbeeld ananasblad,
wat je na bewerking kunt gebruiken als leer. Ook het gebruik van
restmateriaal neemt toe, en innovatieve bedrijven maken zelf nieuwe
stoffen die niet zo milieubelastend zijn als bijvoorbeeld katoen. De mensen
op deze school zijn straks zelf onderdeel van het hele proces en het is
goed hun ervan bewust te maken dat het ook anders kan.
Bij scholieren proberen we ook een zaadje te planten waardoor ze zich
misschien wat vaker afvragen: moet ik echt alweer nieuwe gympen?
Of hoe is dat shirtje van drie euro gemaakt? We zien gelukkig al veel
mensen die meer tweedehands kleding kopen, of met elkaar ruilen op
feestjes. Het bewustzijn komt wel, maar het is een zaak van lange adem’.
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Duurzaamheid gaat ook over
hoe we met mensen omgaan

Een beslissing van
een modeontwerper kan
het verschil maken

Danya Weevers (23) uit Hengelo is oud-studente mode aan
ROC van Twente en heeft nu een eigen duurzame kledinglijn
en een webshop.
‘Duurzaamheid gaat voor mij niet alleen over milieubelasting, maar ook
over hoe we met mensen in de derde wereld omgaan. Ik laat mijn kleding
momenteel maken in Enschede en help daarnaast een stichting, Vrienden
van Judah Mahama om in derdewereldlanden naailes te geven. Vijf
procent van mijn omzet gaat naar de stichting. Ik vind mode ontwerpen
nog steeds leuk, maar merk dat het accent toch meer verschuift naar het
helpen van mensen.
Ik denk dat consumenten best weten hoe vervuilend de mode-industrie is,
maar ook de kop in het zand steken. Om de paar weken wat nieuws kopen
is aangeleerd gedrag, dat kan je afleren. Het is een geluksmomentje om
wat nieuws te kopen. Bij een goed en eerlijk product duurt dat geluk
langer. En je draagt het ook veel langer. En wil je toch wat anders, dan kun
je ook ruilen, bijvoorbeeld via unitedwardrobe.com. Net zoals je met je
schoenen naar de schoenmaker gaat, kun je kleding ook laten repareren,
maar nu is kleding vaak zo goedkoop dat het voordeliger uitpakt om het
maar weg te gooien. Ik word daar boos van.
Ik vind het mooi dat ik een steentje kan bijdragen aan de bewustwording
van de studenten. Zij gaan uiteindelijk in een markt werken die dan
hopelijk al meer is ingespeeld op duurzaamheid. Doordat ze daar nu al
mee bezig zijn en zich daarin verdiepen is dat een win-winsituatie.’

Geert Westerhof is teammanager Mode- & Textiel bij ROC van
Twente in Enschede, met zo’n 200 studenten.
‘Duurzaamheid is een thema dat in de maatschappij leeft, en hier. Als
school willen we graag een rol spelen in de bewustwording van onze
studenten én docenten. Enschede is van oudsher een textielstad en ik
vind het mooi om te zien hoe hier ook allerlei innovaties ontstaan, zoals
de sheltersuit van Bas Timmer, waarin daklozen warm en droog kunnen
blijven. Ook duurzamer ontwerpen en produceren is zo’n ontwikkeling.
Natuurlijk gaan onze studenten ook wel naar die kleding-kiloknallers waar
ze voor weinig geld veel kunnen kopen. We willen ze alleen wel meegeven
wat de keerzijde daarvan is. Zij zijn straks de voorlopers en daar willen
we ze bewust van maken. Welke materialen gebruik je? Hoe kunnen we
stoffen recyclen? Is er geen alternatief voor katoen en andere materialen
die bij de productie veel vervuiling veroorzaken? Laat je je producten ver
weg in elkaar zetten of werk je met ateliertjes hier in de buurt?
Modestudenten willen de wereld graag een beetje mooier maken. Met
goede ontwerpen, mooie kleding. Als ze succesvol zijn, kunnen ze zelfs een
hype ontketenen. Daarom is het goed dat ze zich in elk geval bewust zijn
van hun verantwoordelijkheid ook op het gebied van milieu en arbeidsomstandigheden: een beslissing van hen kan het verschil maken.’

hoofdlocatie: Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo / T 074 852 50 00 / www.rocvantwente.nl
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Je denkt, ik ga met mijn collega’s of studiegenoten een spelletje doen, maar voor je
het weet vertel je ze van alles wat je nog nooit eerder met ze hebt gedeeld. Dat kan
zomaar gebeuren bij het WaardeNspel, ontwikkeld door Wiggele Oosterhoff,
docent, coördinator en onderzoeker bij Aeres Hogeschool in Dronten. ‘Het doel is
dat je je bewust wordt van je eigen en elkaars waarden. Dan begrijp je elkaar beter,
kun je beter samenwerken en weet je van elkaar welke kant je op wilt.’
tekst: Mirjam van Huet fotografie: Peter Timmer

Inspiratie, diepgang en
verbinding door WaardeNspel
De ervaringen liegen er niet om. Meerdere
spelers van het WaardeNspel merkten dat
er meer los kwam dan zij vooraf hadden
verwacht. Jaap Boersema uit Zwolle is coach
bij YouRoute. Hij vertelt: ‘op een ontspannen
manier worden de meest essentiële waarden
zichtbaar. Gesprekspartners gaan daardoor
het gesprek aan. Van hart tot hart. Dat brengt
inspiratie, diepgang en verbinding.’

Spelregels
De spelregels zijn simpel. Allereerst: er is
geen goed of fout. ‘Waarden zijn als een
taal om te duiden wat je belangrijk vindt.
En dat kan niemand anders voor je bepalen.
Anders is het met normen; die worden van
buitenaf opgelegd. Bijvoorbeeld dat je binnen
de bebouwde kom niet meer dan vijftig
kilometer per uur mag rijden. Maar waarden,
dat zijn persoonlijke drijfveren’, legt
Oosterhoff uit.
De spelleider kiest – eventueel samen met de
spelersgroep – het onderwerp van het spel.
Bijvoorbeeld persoonlijke waarde, familiewaarde of bedrijfswaarde. Vervolgens worden
op twee assen zogenaamde richtingskaarten
gelegd. Bijvoorbeeld ‘nieuw’ en ‘bestaand’,
‘lange termijn’ en ‘korte termijn of ‘circulair’
en ‘lineair’. Zo ontstaat op de speeltafel een
kwadrant. En dan wordt het persoonlijk.

Je kiest uit een setje van dertien, drie kaarten, met waarden die voor jou
belangrijk zijn. Je legt ze op de plek binnen de kwadranten waar ze voor
jou het beste passen. Klinkt op papier als een puzzel, maar is in de praktijk
heel eenvoudig.

Gesprek
Dan ontstaat het gesprek. Oosterhoff fungeerde het afgelopen jaar vaak
als gespreksleider. ‘Aan mij de taak om vragen te stellen’, legt hij uit.
‘Wat betekent die waarde voor jou? Waarom liggen de door jou
gekozen waarden op die plek in het kwadrant? Wat is je verhaal erbij?
De antwoorden geven jouzelf en eventuele medespelers veel inzicht in
wat jij belangrijk vindt.’
Het spel is sinds december 2017 in gebruik. Oosterhoff, die onder meer
het vak ‘Beroepsethiek’ doceert en zodoende geregeld het gesprek over
waarden aangaat, startte ongeveer vijf jaar geleden met de ontwikkeling
ervan. ‘Het idee ontstond toen ik geen laagdrempelig spel kon vinden om
waarden tot onderwerp van gesprek te maken.’
Het spel blijkt in een grote behoefte te voorzien. Coaches schaffen het aan
om hun cliënten bewust te maken van hun waarden, maar ook binnen
Aeres Hogeschool wordt het ingezet. ‘Tijdens verdiepingsdagen zoals
de management-tweedaagse en de ‘De Grote Dialoog Dag’, maar ook
tijdens lessen. Studenten van de minor Circulaire Economie gebruiken het
bijvoorbeeld om de kernwaarden voor circulaire business helder te krijgen.’

Inzichten
Afhankelijk van het onderwerp, worden spelers soms emotioneel. ‘Ik speelde
het bij een familiebedrijf in een overnametraject. Een zoon vertelde aan
de hand van zijn waarden dat hij buiten het familiebedrijf voor zijn gevoel
meer erkenning kreeg, dan daarbinnen. Dat zijn belangrijke inzichten
voor zulke trajecten.’
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Soms kan het spel een vermoeden ook bevestigen. ‘Ik heb het gespeeld
met twee partijen die een samenwerking wilden aangaan. Ze hadden ‘het
gevoel dat het klikte’. Tijdens het spel bleek dat ze precies dezelfde waarden
hadden. Ze kozen beiden continu voor waarden als ‘wij’ en ‘omgeving’.
Geen wonder dat ze het gevoel hadden dat het klikte. Door het spel wisten
ze niet alleen zeker dat ze wilden samenwerken, maar ook waarom.’
Een heel andere toepassing kreeg het spel tijdens een bijeenkomst voor
boeren-bestuurders van ZLTO, een organisatie voor belangenbehartiging voor
de landbouw in het zuiden van het land. ‘Ze gingen eerst aan de slag met
hun persoonlijke waarden en toen met hun sectorwaarden. Voor sommige
deelnemers bleken die behoorlijk te verschillen. Ze werden zich ervan bewust
dat ze met de ene pet op ‘zus’ deden en met de andere pet op ‘zo’. Ook hier
geldt weer: niets is goed of fout. Het gaat om bewustwording.’

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

Aeres Hogeschool
Het WaardeNspel is uitgegeven door Aeres Hogeschool in het kader van
het zestigjarig bestaan van de agrarische hogeschool. Aeres Hogeschool
Dronten heeft ondernemerschap hoog in het vaandel staan. Zo heeft de
hogeschool van de NVAO het bijzonder kenmerk ondernemen gekregen.
Vanwege de christelijke wortels van de hogeschool is er veel aandacht
voor kern-waarden. Het WaardeNspel stimuleert het gesprek over
WaardeNvol Ondernemen en is daarmee een passend ‘special product’
in het jubileumjaar. /

Meer informatie over of bestellen van het WaardeNspel (€ 74,50):
Wiggele Oosterhoff, w.oosterhoff@aeres.nl, 088 0205887
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Campus Business Center bestaat 12,5
jaar. Wat ooit begon als centrum
voor startups groeide uit tot
incubator en aanjager van new
business. Deze ontwikkeling maakte
Campus Business Center samen met
huurders en flexhuurders door.
tekst en fotografie: Campus Business Center

WE STELLEN
DE HUURDER CENTRAAL

12,5 jaar
Campus
Business
Center
‘Met een gemiddelde huurperiode
van drie tot vier jaar zijn we één
van de voorbeeld business centers in Nederland’, zegt directeur
Hans Hammink. ‘Dat schept
verwachtingen waaraan we graag
voldoen. We stellen onze huurders centraal, want zij
maken de campus tot wat het is: een fijne werkomgeving
waar iedereen zich thuis voelt. Alle ondernemers
hebben zo hun eigen redenen om te kiezen voor dit
Business Center en de faciliteiten die de Campus
biedt. Het is leuk om dat terug te lezen in hun verhalen.
Ik maak graag van deze gelegenheid gebruik om onze
huurders, ons team en onze aandeelhouders te
bedanken voor de afgelopen 12,5 jaar. Samen gaan we
weer volle kracht vooruit de komende jaren.’

‘Perfecte plek
om inspirerend
te verbinden’

Annerie Bemthuis is directeur van de
stichting Industriële Kring Twente (IKT),
sinds 2018 gevestigd in Campus Business
Center.
‘Hiervoor was IKT gevestigd in het Ondernemingshuis in
Enschede. Op dezelfde locatie als de Kamer van Koophandel,
want als netwerkorganisatie willen we graag dichtbij de ondernemers
zijn. Toen IKT begin dit jaar een andere locatie zocht, lag de campus
voor de hand. Niet alleen omdat alle aandeelhouders deelnemers
zijn van IKT, ook vanwege de bereikbaarheid langs de A1 en
de goede faciliteiten. Naast drie kantoren, waar wij met zes
mensen werken, gebruiken we geregeld het grand café voor
netwerkbijeenkomsten. Ook de catering van Verslokaal, de
elektrische oplaadpaal op de parkeerplaats en de betaalbare
vergaderfaciliteiten zijn prettig. De kracht van IKT schuilt in
het verbinden van ondernemers onderling en het verbinden
van ondernemers met overheden, kennisinstellingen en andere
netwerken. We zijn betrokken bij nagenoeg alle initiatieven die
economische groei in Twente versterken. Daar betrekken we
graag alle ondernemers op de Campus bij. Deze locatie is een
perfecte plek om inspirerend te verbinden.’
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‘Startups kunnen
hier doorgroeien’

‘Ik voel me hier
helemaal thuis’

Ondernemer Ad van den Ende is met
Ad Metam sinds 2006 gevestigd in
Campus Business Center.
‘Na dertig jaar in de kinderhulpverlening te hebben gewerkt,
volgde ik in 2005 de opleiding familiemediation. Daarna startte
ik als zelfstandig communicatiedeskundige om mensen te begeleiden bij echtscheiding, relatiebeëindiging en het schrijven
van een ouderschapsplan. Ik zocht een ruimte waar ik mijn
cliënten kon ontvangen. Die vond ik op de campus. Het sprak
me direct aan. Ik doe geregeld een beroep op de receptionisten
om mijn cliënten te ontvangen. En schakel hier makkelijk de
hulp van mijn accountant en it-specialist in, omdat die hier ook
zijn gevestigd. Ook de perfecte ligging naast IKEA, waar veel
van mijn cliënten na hun relatiebreuk nieuwe meubels inkopen,
is een voordeel. Tegenwoordig zit ik in kamer 274, met veel
ramen en een schitterend uitzicht. Ik heb hier een huiselijke
sfeer gecreëerd met eikenhouten meubels, kunst, in between
gordijnen en een eigen koffiemachine. En wekelijks een vers
bosje bloemen op tafel. Ik voel me hier helemaal thuis.’

Gerko Hulshof, Roel Mellink en Jacques
Vermeiden zijn de ondernemers achter
Huygens Engineers. Zij huren sinds 2013
werkruimte in Campus Business Center.
‘In onze tijd op de campus is ons bedrijf flink gegroeid. We
begonnen met 3 man in een ruimte van 25 vierkante meter.
Inmiddels zijn we met 15 mensen en bezetten we een groot deel
van de tweede verdieping. Het is prettig dat we tijdens deze
groeifase in hetzelfde pand konden blijven. We hebben zelfs een
hal erbij gehuurd die we als werkplaats gebruiken om prototypes
te bouwen en ontwikkelingen te testen. Ook maken we geregeld
gebruik van een meeting room voor ‘conference calls’ met
partners en klanten, die zich over de hele wereld bevinden. Alles
op de campus is goed voor elkaar. Een voorbeeld daarvan is de
catering van Verslokaal. Huygens Engineers werkt veel samen
met studenten. Voor hen is deze locatie ook ideaal: het is goed
bereikbaar.’

>

‘Een goede sfeer
én al het andere
wat nodig is’

Raymond Steffann en Jan Jonquiere van
Axilium (voorheen WebIT) huren sinds
2006 ruimte in Campus Business Center.
‘Wij ontwikkelen software voor online webapplicaties en deze
markt groeit. In 2014 namen we ons eerste personeel aan en
door een overname in 2015 hadden we behoefte aan meer ruimte.
De huurder naast ons was zo vriendelijk om door te schuiven
binnen de Campus, zodat wij twee geschakelde ruimtes konden
huren, die inmiddels zijn uitgebreid naar drie. We kennen veel
ondernemers op de campus. Het is leuk om samen te lunchen
in het grand café, waar we inmiddels een stamtafel hebben voor
als we niet ‘in de cloud’ zijn. Uiteraard maken we ook gebruik van
elkaars kennis en diensten wanneer dat nodig is. Er heerst een
goede sfeer en deze locatie heeft ook al het andere wat je nodig
hebt: een nette uitstraling, een heerlijk restaurant, ruim voldoende
parkeergelegenheid, vriendelijke receptionisten en zelfs een
schoonmaakservice.’

‘Hier kan ik
mijn foodconcept
verwezenlijken’

Charlotte Minnegal van Verslokaal huurt
sinds 2017 in Campus Business Center.
‘Al sinds augustus 2015 werk ik op de Campus, destijds in
dienst bij Boenders Catering. Toen ik Boenders Catering vertelde
over mijn idee voor een foodconcept met zo veel mogelijk pure
en ambachtelijke producten, gaven ze mij in 2017 de kans om
deze locatie over te nemen. Zo ontstond Verslokaal. Sindsdien
kon ik mijn droom verwezenlijken op een ideale locatie waar
ik veel ondernemers ken en mijn collega’s Truus en Ellen kon
meenemen. Om alle lunches, salades en overwerkmaaltijden
vers te bereiden, heb ik een ruime keuken en opslagruimte.
Het grand café met zonneterras voor 75 tot 100 personen ligt
perfect: naast de entree in de centrale hal. Hier lunchen de
huurders en worden borrels en meetings georganiseerd. Ik vind
het super leuk werken hier, ook vanwege de diversiteit aan
mensen en bijeenkomsten. Zelfs medewerkers van bedrijven in
de buurt weten Verslokaal te vinden voor lunch, maar ook voor
takeaway op donderdag- en vrijdagavond.’

Office for a day
Vanuit de vraag van ondernemers om flexibele werkplekken, ontstond ‘Office for a day’. Dit is één van
de laatste innovaties van Campus Business Center. De beginnende huurder heeft alle mogelijkheden
om voor een dag een gemeubileerd kantoor of vergaderruimte te huren.
Jan Tinbergenstraat 202, 7559 ST Hengelo / T 074 750 15 15 / www.campusbc.nl
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De soep wordt niet zo heet...
... gegeten als ze wordt opgediend. Zo werd al door mijn grootmoeder gezegd. En zo herhaalden
mijn ouders dit ook vele malen. En het leek in mijn professionele loopbaan alsof zij daar ook gelijk in
hadden. Maar - zoals ook vaak wordt geroepen - de uitzondering bevestigt de regel.
Begin mei werd er door onder andere het Centraal Planbureau het rapport ’Monitor Brede Welvaart’
aangeboden aan het kabinet. Volgens de auteurs is er in dit rapport voor het eerst een relatie gelegd
tussen de welvaart van de Nederlander en de mondiale ecologische voetafdruk.
Ik ben enorm verheugd dat steeds beter zichtbaar wordt, wat de invloed is van ons ’luxe’ leven, zowel
lokaal als mondiaal. Op basis hiervan kunnen gefundeerde beslissingen worden genomen voor het
verbeteren van onze voetafdruk. Tevens kunnen hierdoor producten verbeterd worden.
(Bijna) niemand is tegen een beter milieu en een betere verdeling van rijkdommen. Het gevaar is
daarom ook dat op basis van grote politieke druk het rapport als ‘waar’ wordt beschouwd. Zo is er in
Oost-Nederland een aantal gemeenten dat op basis van demografische rapporten proactief het eigen
wooncontingent beperkt. Zo wordt het onderzoek met de vele aannames een ‘self fulfilling prophecy’.
In eerdere ‘welvaartrapportages’ werden voorspellingen gedaan op basis van ’trendmatig beleid’. Het
is dan ook niet vreemd dat onze overheid botst met disruptieve ontwikkelingen als Uber en AirBNB.
De toekomst voorspellen door de achteruitkijkspiegel...
Alle trendwatchers voorspellen disruptie en een parabolische trend inzake ontwikkelingen en innovaties.
Hoe match je dit met ‘trendmatig beleid’. Vanaf afstand is het natuurlijk makkelijk om kritiek te leveren.
Persoonlijk vind ik het veel interessanter om te weten, waar onze ‘welvaarts-euro’ het meeste effect
heeft. Een welvaartsverbetering van 1 procent in bijvoorbeeld China heeft mondiaal gezien een enorm
ecologisch gevolg. Dat dit soort landen zich enorm ontwikkelt, is een feit. Onze ‘welvaart-euro’ zal naar
mijn idee daar ook veel meer effect hebben. Laten we dit eens onderzoeken en bespreekbaar maken!
Enige voorzichtigheid met dit rapport is wel op zijn plaats. Gelukkig wordt de soep niet zo heet
gegeten als ze wordt opgediend. Eet smakelijk! /
Norman Smit
Directeur BMD Advies Oost, Deventer
www.bmdadviesoost.nl
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Iedere Twentse
ondernemer zou lid
moeten zijn
Onze regio staat bol van de businessclubs. Als je wilt, kun je bij de ene ’s morgens
ontbijten, tijdens de lunch aanschuiven bij een andere en ’s avonds borrelen bij
een derde. Zeven dagen per week. MKB Twente brengt ondernemers ook met
elkaar in contact, maar doet dat op een andere manier: partijen gericht bij elkaar
brengen en zo langdurige en inhoudelijk sterke banden smeden.
tekst: Maaike Thüss fotografie: Karlijn Dam

‘We zetten ons netwerk in om ondernemers te helpen’, vertelt Laura
Reimerink (relatiebeheer). ‘MKB Twente is veel meer dan een businessclub.
Het is een platform waar kennis gedeeld wordt en we zijn belangenbehartiger
voor ondernemers.’
MKB Twente heeft ruim 400 leden en is van plan nog veel meer ondernemers
aan zich te binden. Door strategische partnerschappen aan te gaan, verwacht
Reimerink dat de groei van de belangenvereniging snel zal gaan. ‘Eén van
onze strategische partners is INN’twente. Een logische keuze, want ons
doel is hetzelfde: een platform bieden, een podium zijn.’

Bruggen slaan en lijntjes leggen
Jan Bruins van INN’twente: ‘wij versterken elkaar. Als INN’twente verbinden
we ondernemers, onderwijs, onderzoek en overheid met elkaar om ervoor
te zorgen dat de regio economisch sterker wordt. We slaan bruggen
en leggen lijntjes. Voor ons is MKB Twente dé vertegenwoordiger en
gesprekspartner voor ondernemers. Dat we een strategisch partnerschap
hebben, is meer dan logisch.’
Net als MKB Twente wil INN’twente groeien. Niet per se in aantallen, wel
in nóg betere samenwerkingsverbanden. ‘De afgelopen tijd hebben we
flink geïnvesteerd in ons social media platform’, vertelt Bruins. ‘Naast
ons kwalitatief hoogwaardige magazine ook een geweldige manier om
innovaties te tonen en gesprekken op gang te brengen.’
Reimerink: ‘Strategische partnerschappen hebben we ook met heel
andere partijen zoals Damsté advocaten en notarissen, die voor onze
Jan Bruins en Laura Reimerink
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De strategische partners
van MKB Twente:

Manon Haverkamp en haar collega Marcel Nijland, beiden MKB-lid

leden op juridisch vlak veel kan betekenen en
bijvoorbeeld informatie deelt tijdens kennissessies. Hetzelfde geldt voor Het Zilveren Kruis,
dat daarnaast ook nog eens ledenvoordeel biedt
in de vorm van collectiviteitskorting.’

Rode bak
Een van de andere partners is Haverkamp Groep,
bekend van de Rode Bak (afvalcontainers). Het
onderhoudsbedrijf voert schoonmaakwerkzaamheden uit, kan onder meer ingeschakeld
worden voor ontruimingen en gevelonderhoud
en biedt de mogelijkheid tot het online ‘bestellen’
van een glazenwasser wanneer men wil. Reimerink
bewondert het personeelsbeleid van Haverkamp
met ruim negentig personeelsleden. ‘Niet alleen
is er weinig verloop, maar maatschappelijk
verantwoord ondernemen staat er ook hoog in

het vaandel. Mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt krijgen er bijvoorbeeld een kans.
Dit soort ondernemerschap is waardevol en
kan Haverkamp delen met andere MKB-leden’,
aldus Reimerink. Manon Haverkamp ziet ook
andere mogelijkheden. ‘We zouden bijvoorbeeld
eens iets kunnen vertellen over asbestsanering
of over de manier waarop wij er met nanotechnologie voor zorgen dat gevels hun kleur
behouden.’
Haverkamp ziet MKB-Twente met het nieuwe
- en volgens haar betrokken bestuur dat nu uit
meer bestuursleden bestaat - in de toekomst
groeien. ‘Door interessante kennissessies, door
ook de wat grotere bedrijven aan te spreken en
door het MKB-netwerk volop in te zetten voor
leden wordt de stijgende lijn voortgezet.’ /

Haverkamp Groep / Kanaalstraat 255, 7547 AS Enschede / T 053 434 04 04 / www.haverkampgroep.nl
MKB Twente / Ariënsplein 1, 7511 JX Enschede / T 053 - 487 13 44 / www.mkb-twente.nl

Gemeente Enschede - Werkplein
Logic 4
Rabobank
Holland Casino
Damsté
Creative ICT
Heracles
Saxion Centrum voor Ondernemerschap
Twente Mobiel
MSG
Robitex
ROC van Twente
Wilminktheater Muziekcentrum
Kroese Wevers
te Sligte Olijdam
Weeninc Ondernemingsrecht
Intercity Hotel
ZilverenKruis Achmea
INN’twente

MKB Twente heeft een
samenwerkingsverband met:
Twentse Ambassade
Ronde van Overijssel
Enschedese Uitdaging
WTC Hengelo
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Elke dag rijden in het hele land koeriers met lege auto’s. Ze zijn niet compleet
geladen of rijden na een bezorging leeg terug. Niet efficiënt en al helemaal niet
goed voor het milieu. De slimme app Miles, ontstaan onder de vleugels van MSG,
maakt het koerierswerk een stuk duurzamer. ‘Met Miles willen we bereiken
dat elke koerier in Nederland efficiënt rijdt. Dat werkt sneller, is goedkoper en
duurzaam’, legt manager marketing & communicatie Veertje Heemstra uit.
tekst: Frederike Krommendijk fotografie: Lars Smook
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MILES: DE DUURZAME INNOVATIE
VAN DE KOERIERSMARKT

Slimmer rijden
dankzij technologie
De koerierswereld was tot dit voorjaar een vrij traditionele
markt. Een klant belde met koeriersbedrijf MSG voor
een (spoed)rit. De planners belden dan één van de 300
aangesloten koeriers in het land. Maar vooraf wist zo’n
planner niet of de koerier wel in de buurt was, tijd had
of beschikbaar was. ‘Omslachtig dus. In een wereld waarin
bijna alles online gaat, was dit nog een ouderwetse manier
van werken. Zo ontstond het idee voor Miles: een
slimme app die door GPS vraag en aanbod op elkaar
afstemt’, legt Heemstra uit.
Nu de app staat als een huis, vraag je je bijna af waarom
dit niet eerder is bedacht. Miles is namelijk slim in
eenvoud. Koeriers kunnen met de app aangeven dat ze
beschikbaar zijn voor een rit. Door GPS ziet Miles precies
waar ze zich bevinden. Zodra een klant een rit plaatst
(via de website of app) selecteert Miles automatisch de
meest geschikte koerier. De meest geschikte koerier is
de koerier die qua locatie en lading van de wagen het
beste past bij de wens van de klant. Supersnel geregeld.

Minder lege ritten
En duurzamer, want niet alleen heeft de koerier minder
aanrijkilometers, Miles ziet ook wanneer de koerier zijn
zending heeft afgeleverd en kan dan voor de terugreis
ook weer een match met een klant maken. Zo komt een
einde aan nodeloos leeg terugrijden. ‘Simpel gezegd
kun je het aantal lege ritten met de helft terugbrengen
en heb je dus 50 procent minder loze kilometers’, rekent
Heemstra voor.
Miles is sinds maart operationeel. ‘Klanten haken snel
aan, omdat ze al goede ervaringen hebben met MSG in
de loop der jaren, maar uiteraard willen we nog groter
groeien. De focus ligt nu dan ook op het benadrukken
van de betrouwbaarheid van ons nieuwe systeem.
Miles is een start-up, maar de mensen achter het idee
hebben wel 25 jaar koerierservaring in hun bloed. Voor
onze klanten is het belangrijk dat ze weten dat de ritten
worden uitgevoerd door betrouwbare en gekwalificeerde
mensen. We zien dat belangrijke grote klanten zoals

de groothandels Solar Nederland en Duursma, maar
ook Drukwerkdeal en Sikkens al interesse tonen in de
innovatieve mogelijkheden van Miles. Voor hen is het
interessant omdat ze zeer regelmatig koeriersopdrachten
hebben en de efficiëntie van Miles gepaard gaat met
tijdswinst en dus lagere kosten.’

Snelle match
Heemstra verwacht dan ook een flinke toename van
het aantal gebruikers én koeriers die de app gebruiken.
’Zo snel als Miles een match kan maken, lukt het je
als mens nooit. Ik denk echt dat we over een tijdje
terugkijken en zeggen: waarom deden we het eerder zo
omslachtig? Tegenwoordig regelen we alles via apps:
onze bankzaken, boodschappen bestellen of een taxi
regelen. Ik geloof er in dat we ook die kant op gaan met
de koeriersmarkt’.
Groothandel Duursma locatie Apeldoorn is in elk geval
tevreden. Vestigingsmanager John Testerink was één
van de eerste gebruikers en ziet grote voordelen van de
slimme koeriers-app. ‘Het systeem is van deze tijd en
vernieuwend op de koeriersmarkt. Het werkt in principe
net zoals wij onze eigen webshop runnen: de klant geeft
aan wat ze nodig hebben en het systeem selecteert
automatisch het passende product’, legt hij uit.
Het gebruiksgemak speelt zeker een rol in het enthousiasme over Miles. ‘Als beheerder heb ik in het dashboard
een duidelijk overzicht van alle lopende orders in Miles.
Ik zie dus in één oogopslag wat alle statussen zijn,
ideaal. Ik wil niet overspoeld worden met mailtjes of
telefoontjes, nu heb ik gewoon alles op één plek.’
De nieuwe manier van werken is wel even wennen. ‘Ik merk
dat onze verkoopmedewerkers uit gewoonte nog snel de
telefoon pakken om te bellen in plaats van de app of
website te gebruiken, die overgang heeft even tijd nodig.
Het zou mooi zijn als Miles hen ook helemaal meekrijgt.
Ik ben in ieder geval enthousiast: het is een super systeem,
het is logisch gebouwd en het werkt razendsnel.’ /

Veilingstraat 10, 7545 LZ Enschede / T 088 434 12 12 / www.msg.eu
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Duurzaam. Het lijkt wel een modewoord. Iedereen heeft het erover, iedereen doet eraan.
Of beweert dat... Wat je ook van de term vindt, duurzaam handelen is meer nodig dan ooit.
Voor onszelf, voor de aarde en voor de generaties na ons. Toegegeven, het is een cliché van de
bovenste plank. Maar ‘who cares’, als je bedenkt dat de gevolgen van niet duurzaam handelen
steeds beter voelbaar worden. Actie is nodig en komt soms uit onverwachte hoek. Tom Wilmink
(commercieel manager bij YIKE) en Jeannet Nijland (algemeen directeur bij ZB Service) in
gesprek over hoe mediabureau YIKE klanten ondersteunt in ‘duurzaam doen’.
tekst: Heidi Temmink fotografie: YIKE

Je hebt allerlei manieren
om duurzaamheid rendabel
te maken
Tom Wilmink: ‘de meeste ondernemers hebben duurzaamheid wel op de
agenda staan. Maar er echt aan doen, de handen uit de mouwen steken,
dat blijkt vaak lastig. Misschien ook omdat de resultaten niet direct
zichtbaar zijn. En de meerwaarde voor je doelgroep is niet altijd duidelijk. Zo
hebben we bij YIKE elkaar aan zitten kijken: ‘wij ontwerpen en ontwikkelen
voornamelijk websites, webshops en apps. Waarin zijn wij nou duurzaam?’
Twijfel alom over het antwoord, totdat we de vraag eens voorlegden aan
onze klanten. Blijkt dat onze digitale producten hen geweldig ondersteunen
in hun duurzame activiteiten. Dit zeggen ze ook bij ZB Service. Voor hen
hebben we onlangs een mooie, overzichtelijke nieuwe website live gezet.’

laten zien wat de opties zijn voor onze klant.
Daar horen ook onze mogelijkheden voor
hergebruik bij, iets dat op de nieuwe website een
prominente plek heeft gekregen. We merken dat
iedereen het belang van recycling inziet. De vraag
hiernaar wordt met de dag groter. Doordat ze
bij YIKE heel goed inzagen wat onze website
nodig had, kunnen wij er nu online voor zorgen
dat nog meer mensen kiezen voor duurzaam,
voor hergebruik van goed materiaal.’

Jeannet Nijland: ‘wij zijn al meer dan dertig jaar een adres voor nieuwe
en gebruikte winkelwagens en winkelinrichting. En ook voor montage,
onderhoud, reparatie en demontage. Een goede website is een must,
willen wij onze artikelen en service goed onder de aandacht brengen en
onze doelgroep overtuigend vertellen wat we precies doen. Door de juiste
indeling, tekst en sfeerimpressies kunnen we op een heel krachtige manier

Tom: ‘het mooie is: met onze websites en
-shops ondersteunen wij onze opdrachtgevers
in hun duurzame activiteiten, maar de websites
zelf zijn ook nog eens duurzaam. Zo gebruiken
wij altijd WordPress, omdat dit het meest
gebruikte open source systeem is met een
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Tom Wilmink

Jeannet Nijland en Tom Wilmink

het mooie is: met onze
websites en -shops
ondersteunen wij onze
opdrachtgevers in hun
duurzame activiteiten,
maar de websites zelf zijn
ook nog eens duurzaam

garantie voor toekomstige ontwikkelingen. En
we maken een website responsive, zodat ‘ie op
desktop, laptop, tablet én smartphone perfect
in beeld komt. Ook helpen we onze klanten met
strategie, vindbaarheid, onderhoud en eventuele
nieuwe content. Want als alle punten op orde
zijn, gaat je website veel langer mee.’
Jeannet: ‘dat is ook de roep vanuit de maatschappij, dat dingen langer mee moeten gaan.
En dat als iets niet meer voldoet, het wordt
aangepast en hergebruikt. Daarom recyclen wij
winkelwagens en winkelinterieur zoveel mogelijk. Helemaal volgens de wensen van onze
klant wordt alles daarna weer ingezet.’
Tom: ‘duurzaam is in dit geval dat je iets niet
verspilt, niet zomaar weggooit. En als je, zoals

ZB Service dat doet, dan ook nog waarde toe
kunt voegen, dan is dat natuurlijk geweldig.
Een stapje verder gaan dan dat de overheid
van je vraagt. Omdat je blik gericht is op de
toekomst.’
Jeannet: ‘in het leveren van die meerwaarde zit
voor ons wel een uitdaging hoor. Het lastigste
is om zo goed mogelijk te recyclen en dit tegelijk
snel en efficiënt te doen, voor een niet al te hoge
kostprijs. Het vergt veel handwerk en ja, tijd is
nog altijd geld. Binnenkomende goederen worden
gesorteerd en de materialen die niet worden
ingezet voor hergebruik worden gerecycled in
ons gescheiden afval. Dit gaat best ver, omdat
we ernaar streven zo min mogelijk restafval
over te houden. De winkelinrichting die wel

YIKE / Lonnekerbrugstraat 105, 7547 AL Enschede / T 053 20 34 020 / www.yike.nl
ZB Service / Kanaalstraat 319, 7547 AT Enschede / T 053 43 25 270 / www.zbservice.nl

wordt ingezet voor hergebruik kan op verschillende manieren weer terug naar een winkelier.
Nieuwe onderdelen, eigen logo erop, opnieuw
verzinken, andere kleuren; bij recycling is veel
mogelijk. Hiervoor werken we samen met andere
bedrijven die ook het belang van duurzaamheid
onderstrepen, die geen schadelijke middelen
gebruiken
enBogerd
die zelfs
hun
afvalBV
weer recyclen.’
Henk
van
Unipro
en Martin Akcay van Baker Tilly Berk NV.
Tom: ‘fantastisch dat wij indirect een bijdrage
leveren aan dit mooie proces. ‘Gewoon’ door heel
goed na te denken over hoe je met een website
mensen echt kunt overtuigen en tot actie kunt
aanzetten. Zouden jullie met ZB Service nog meer
willen doen op het gebied van duurzaamheid?’
Jeannet: ‘ja, absoluut! We willen nog graag
stap voor stap onze hele bedrijfsvoering
doorlichten om te kijken of we op alle vlakken
bewuster, milieuvriendelijker en maatschappelijk
verantwoord bezig kunnen zijn. Voor innoveren
staan we meer dan open en tips en advies van
collega-bedrijven zijn zeer welkom. We hopen
dat we andere ondernemers inspireren om niet
altijd de makkelijkste weg te kiezen, maar er
waar nodig moeite voor te doen om duurzaam
te zijn. Onderschat de kracht van een juist
ontworpen en ingerichte website daarbij vooral
niet. En: er zijn altijd manieren om het proces
ook nog rendabel te maken.’ /
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Twentse gemeenten pakken
samen handschoen op

Operatie
Duurzame
Energie
Denk aan Twente. En denk dan in dat gebied
240 tot 340 windmolens en 6.600 hectare
zonnepanelen. Science fiction? Integendeel:
een heel reële berekening van wat de regio
nodig heeft om ook in de toekomst aan onze
energiebehoefte te blijven voldoen, zelfs als
we volop besparen en afvalverwerker Twence
ook nog eens 7,5 keer zoveel energie zou
leveren. De Twentse gemeenten zijn druk
bezig om die opgave eendrachtig te realiseren.

tekst: Frederike Krommendijk
Illustratie & fotografie: Annemiek Völkers, Eric Brinkhorst

Stroom komt uit een stopcontact, en gas uit de gaskraan. Zo abstract is energievoorziening nu nog voor
de meeste mensen. Maar als Twente wil voldoen aan
de opgave om over te schakelen op duurzame energie
uit wind en zonlicht, wordt energievoorziening een stuk
zichtbaarder. Want waar laten we al die windmolens
en zonnepanelen in ons landschap en onze steden?
De Twentse gemeenten, vertegenwoordigd door een
ambtelijke kerngroep ‘Twentse Energie Strategie’,
overleggen hier samen over.
‘Wij realiseren ons dat deze opgave niet iets is wat
elke gemeente afzonderlijk kan doen. Het is geen
ambitie die we hier hebben bedacht of een streven
wat je ook naast je neer zou kunnen leggen, maar een
echte, stevige opgave die voortkomt uit nationale en
internationale akkoorden. Dit kun je als gemeente
niet alleen’, zegt bestuurlijk afgevaardigde Ellen
Prent, wethouder in Haaksbergen. Daar komt bij dat
je samen ook veel beter kunt overleggen met andere
stakeholders, van waterschappen en provincie tot
landbouworganisaties en netwerkbeheerders. >
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Bron: Agenda voor Twente (investeren in de toekomst)
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Vooruit schuiven naar
2050 is geen optie,
we moeten er nu mee
aan de slag

Even schrikken
Het was wel even schrikken, toen de berekeningen
op tafel kwamen, geven de leden toe. ‘In Enschede
hebben we dit een paar jaar geleden al voor
onze eigen inwoners laten berekenen en toen
kwamen we er al achter dat we het aantal windmolens en zonnepanelen dat wij nodig hebben
om Enschede van energie te voorzien, niet eens
op ons grondgebied kwijt kunnen’, schetst

Benny Scholte Lubberink. Verdelen dus, en met
elkaar kijken wat de minst ongeschikte plekken
zijn om windmolens neer te zetten.
Uit de eerste inventarisaties lijken stroken langs
kanalen en langs verkeersaders als A1 en A35
de beste opties. Maar een grensgemeente als
Losser kijkt bijvoorbeeld ook over de grens
om aan te sluiten op de windmolens die bij de
Duitse buren al draaien. Hierover wordt nu in
breder verband in de Euregio gesproken. Voor
zonnepanelen wordt onder andere gekeken
naar de vele platte daken op bijvoorbeeld
bedrijventerreinen.
Zijn de kleinere gemeenten niet bang dat zij
straks worden ‘opgescheept’ met grote velden
zonnepanelen of windmolens? August Kamphuis van de gemeente Rijssen/Holten en
Merlinn van Nieuwkuijk van Oldenzaal, Losser,
Tubbergen en Dinkelland zijn daar niet

huiverig voor. ‘Het zijn ook kansen. Als je een
rol kunt spelen in de energietransitie kan dat
bijdragen aan de leefbaarheid van de kleine
kernen. Het biedt arbeidsplaatsen en er hangt
een verdienmodel aan.’ Nu wordt in Twente
jaarlijks voor ongeveer 500 miljoen euro aan
energie ingekocht. Dat bedrag kan bij een zelfvoorzienende opzet in de regio blijven en dat
kan bijvoorbeeld kansen bieden aan boeren die
een deel van hun grond willen besteden aan de
nieuwe energieopwekkers.

Aan de slag
De techniek schrijdt razendsnel voort. Is het
dan geen betere optie om te wachten op alternatieven die minder ingrijpend zijn? Volgens
Ineke Nijhuis, procesregisseur duurzaamheid
van de gemeente Hengelo, is dat geen optie.
‘Er worden al maatregelen voor de nabije
toekomst aangekondigd: straks worden geen
cv-ketels meer geplaatst, gaat de gaskraan
in Groningen dicht, worden wijken gasvrij
gebouwd. Vooruit schuiven naar 2050 is geen
optie, we moeten er nu mee aan de slag.’
De Agenda voor Twente biedt met de focus
op techniek ook volop kansen om deze
mega-operatie goed uit te voeren, vindt wethouder Prent. ‘Zonder samenwerking met de
UT, Saxion en ROC van Twente gaat het niet.
Er moeten allerlei nieuwe technieken worden
bedacht en uitgevoerd. De leerlingen van nu
leren al zonnepanelen installeren, maar ook
de huidige beroepsbevolking moet omscholen
van bijvoorbeeld gasfitter naar warmtepomp-installateur.’
Reden waarom de kerngroep niet alleen nauw
overlegt met onderwijs, maar ook met andere
actoren, zoals bijvoorbeeld woningbouwverenigingen die voor de enorme opgave
staan om hun 80.000 sociale huurwoningen
te verduurzamen.

V.l.n.r.:
Benny Scholte Lubberink / Enschede
Ineke Nijhuis / Hengelo
August Kamphuis / Rijssen-Holten
Ellen Prent / Haaksbergen bestuurlijk initiatiefnemer
Merlinn van Nieuwkuijk / namens Oldenzaal, Losser,
Tubbergen en Dinkelland

Om de energietransitie breed omarmd te
krijgen, wordt ook veel energie gestoken in
voorlichting. ‘Uiteindelijk komen we met de
energietransitie echt bij mensen achter
de voordeur. Je zult goed moeten uitleggen
waarom we dit moeten doen. We merken dat
jongeren er al heel anders tegenaan kijken
en echt van de noodzaak zijn doordrongen.
En er zijn ook al spontane initiatieven van
bijvoorbeeld bedrijven die samen een
oplossing zoeken. Het draagvlak groeit’, denkt
Marie-José Herik-Jonker van de Regio Twente.

Marie-José Herik-Jonker / Regio Twente

Meer info op www.regiotwente.nl/TES
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Wim en Tim Schulte

Schulte in Denekamp
had vooruitziende blik
Wim Schulte zag het 14 jaar geleden al aankomen: duurzaamheid wordt een hot item. En dus besloot de eigenaar
van Schulte Energie & Techniek in Denekamp zich niet
langer alleen te richten op het traditionele installatiewerk, maar ook op duurzame energie.
In de beginjaren werden maar een paar warmtepompen per jaar geïnstalleerd en één of twee kleine systemen met zonnepanelen per week. Dit
jaar installeert het bedrijf alleen al zo’n 29.000 zonnepanelen die zo’n
8 megawatt opleveren, goed om zo’n 2.000 huizen helemaal zelfvoorzienend te maken.
‘Ik heb het bedrijf in 1999 overgenomen en wilde iets toevoegen, wat
nog ongebruikelijk was. In Duitsland en Scandinavië zag je die hele
duurzaamheidsontwikkeling al eerder op gang komen. Doordat wij vroeg
hebben ingehaakt, hebben we nu al een enorme kennis en ervaring in
huis’, zegt Wim, die het bedrijf nu leidt met zijn zoon Tim. Doordat
Schulte traditionele installatie combineert met duurzame is het één van
de weinige totaalinstallateurs in den lande.
En de klantenkring blijft maar toenemen. Niet alleen van particulieren en
projectontwikkelaars, maar ook van grote bedrijven en maatschappelijke
partijen als woningbouwcorporaties. Er zijn veel klanten die in het eerste
gesprek al zeggen dat ze geen gasaansluiting wensen. Liefst zit Schulte
al vroeg in het bouwproces aan tafel. ‘Voor een beetje warmtepomp heb

je toch al een ruimte van een bij drie meter nodig. Dat gegeven kan de
architect dan meteen meenemen.’

Tekort aan monteurs
Tim ziet de technische ontwikkelingen hard gaan. ‘Als je zonnepanelen
van vijf jaar geleden vergelijkt met die van nu, heb je met de nieuwste
35 procent meer opbrengst.’ De sky is de limit dus? Daar valt nog wel
wat op af te dingen. Want goede monteurs vinden is lastig. ‘Wij moeten
steeds bijblijven. Zo snel kan het onderwijs nooit mee veranderen. Als
iemand een goede basisopleiding heeft, moeten we in de praktijk de rest
aanvullen’, legt Tim uit. De gedroomde energietransitie in de Agenda
voor Twente zou door gebrek aan goed geschoold personeel best een
vertraging kunnen oplopen, waarschuwen de twee.
Ook zou een wereld te winnen zijn als de overheid duidelijkheid gaf,
vindt Wim. ‘Mag ik in de toekomst opgewekte energie teruggeven aan
het energiebedrijf en krijg ik daar dan een reële prijs voor? Hoe lang blijft
een subsidieregeling in stand? De klant wordt huiverig als daar geen
duidelijkheid over is. En regels zijn ook niet eenduidig: voor het plaatsen
van een zonnepaneel in de tuin stelt de ene gemeente andere regels dan
de andere. Kom met één duidelijk beleid en geef als overheid het goede
voorbeeld, zoals in Oldenzaal.’ /

Kom als overheid met één duidelijk beleid,
dat is goed voor verduurzaming
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1Twente Enschede

De meest duurzame
omroep van Nederland
In het karakteristieke Balengebouw in de wijk Roombeek in Enschede
is sinds november vorig jaar de omroep 1Twente Enschede gehuisvest.
De omroep van Enschede heeft in het gebouw onder meer twee
radiostudio’s, twee tv-studio’s en een grote redactievloer, waar
journalisten van 1Twente Enschede en TC Tubantia samenwerken
aan het nieuws over Enschede en Twente. Deze journalistieke
samenwerking is uniek in Nederland en ook het pand en de inrichting
ervan zijn uniek te noemen. ‘Ik durf wel te stellen dat wij de meest
duurzame omroep van Nederland zijn’, claimt stationsmanager
Flip van Willigen van 1Twente Enschede.
tekst & fotografie: 1Twente Enschede

Het monumentale Balengebouw is belangrijk industrieel erfgoed voor de stad Enschede.
Het is een van de weinige gebouwen die bleven staan bij de vuurwerkramp op 13 mei
2000. Plannen om daarna in het pand een museum rondom Jan Cremer te realiseren,
mislukten. Al sinds 1973 stond het gebouw leeg, maar onder de nieuwe eigenaren
John Landewé en Huub Punte heeft het pand eindelijk opnieuw invulling gekregen.
Het Balengebouw wordt nu ‘hergebruikt’ door 1Twente Enschede, Tubantia, architectenbureau Lksvdd en uitzendbureau Timing.

Bijzonder
‘Het bijzondere pand vraagt om een bijzondere invulling’, zegt Van Willigen. ‘Onze
ruimte was een grote kale verdieping. We konden dus zelf aangeven waar de redactie,
de lunchruimte en de vergaderruimtes moesten komen, waar we de studio’s
wilden hebben en ook hoe groot deze moesten zijn. We hebben goed gekeken naar
hergebruik van materialen. Het is zonde om dingen nieuw aan te schaffen als ze net
zo goed hergebruikt kunnen worden. Zo is de beeldafdeling, waar dagelijks video’s
en nieuwsitems worden gemonteerd, met een glazen wand afgeschermd van de
nieuwsredactie. Deze grote glazen panelen komen uit winkelcentrum De Zuidmolen
in Enschede, dat onlangs volledig is verbouwd. Het glas was over en heeft in ons
pand een tweede leven gekregen.’
Midden op de redactie staat ook een inspreekcel, een grijze cabine die eruit ziet
als een teletijdmachine, maar die gebruikt wordt door dj’s om nieuwsbulletins en

voice-overs in te spreken. Van Willigen: ‘we
noemen deze cabine ook wel onze onderzeeër,
je zou er zo mee kunnen afdalen in een diepe
zee. Deze cabine is afkomstig van een kno-arts
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en werd gebruikt om gehoortests af te nemen.
Omdat de cabine geen geluid van buitenaf
doorlaat, is deze ideaal voor ons als inspreekcel.
Onze dj’s maken er dagelijks gebruik van.’
Sinds kort gaat 1Twente ook de regio in met een
mobiele radiostudio. De studio wordt geplaatst
bij evenementen in Twente om daar uitzendingen
te verzorgen, zoals bij de Hulsbeekdag, de
Enschede Marathon en de FBK Games. ‘De
mobiele studio is in feite een huisje met veel
plexiglas, gebouwd op het onderstel van een
aanhangwagen. De studio is eerder in gebruik
geweest bij Serious Request en via-via konden
we deze op de kop tikken.’ Alleen de studio
zelf wordt hergebruikt; de apparatuur voor de
uitzendingen is nieuw.

Energiezuinig
Bij het inrichten van de ruimtes is ook rekening
gehouden met energiebesparing. Vooral in
de tv-studio’s is op dat gebied veel winst te

behalen. Van Willigen: ‘in een televisiestudio
wordt altijd veel licht gebruikt om de mensen
maar ook het decor en het publiek goed uit te
lichten. Wij hebben energiezuinige verlichting
aangeschaft, deze verbruikt veel minder dan de
standaardlampen die in studio’s in Hilversum
hangen. Uiteraard hebben we wel gekeken of
deze lampen net zo goed zijn, want aan de
kwaliteit doen we geen concessies.’
De verlichting in andere ruimtes gaat automatisch aan en uit. Vergeten het licht uit te doen,
is er niet meer bij. Als er niemand meer in een
ruimte zit, schakelt de verlichting namelijk na
een paar tellen vanzelf uit. ‘Toen we hier net
zaten, moesten we de verlichting nog wel goed
inregelen. Vooral op het toilet was de tijd iets
te kort ingesteld, daar zaten mensen in het
donker op de wc omdat de verlichting alweer
uit sprong’, vertelt Van Willigen. Met een
lach: ‘We waren daar dus wat te zuinig met
energie.’ /

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

1Twente Enschede
Televisie:
1Twente
Radio:
1Twente Enschede
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www.1twente.nl/enschede
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@1twente
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Je hebt van die locaties die tot de verbeelding spreken bij iedereen
die er komt. Niet zo eentje waar je ‘geweest moet zijn’, maar zo
eentje waar je geweest wílt zijn. Het evenemententerrein van
Vliegveld Twenthe bijvoorbeeld. Als je daar rondloopt, hoeft
commercieel directeur Marten Foppen de mogelijkheden die het
terrein biedt niet eens te noemen. Ze doemen zo in gedachten op.
tekst: Maaike Thüss fotografie: Lars Smook

Vliegveld Twenthe

The sky is niet
the limit
voor evenementen
De uitgestrektheid, de natuur, de historische shelters, bunkers, de hangars en
de verkeertoren: allemaal ‘voer’ om je tussen de F16, de militairen en geheime
missies te wanen.

Centrum van Europa

Foppen vindt dat wij Twentenaren heel trots
moeten zijn op deze evenementenlocatie. ‘Het
terrein ligt op het kruispunt van Amsterdam,
Hamburg, München en Londen, centraal in
Europa. Vanuit alle hoeken gemakkelijk te
bereiken, ook via de lucht. Hoe mooi is dat?
We moeten écht groter denken hier dan we nu
doen, Amerikaans wat mij betreft. Er staat ons
helemaal niets in de weg om een congresregio
te worden voor Europa.’

De oud-directeur van Het Dolfinarium in Harderwijk verdiende zijn sporen in de
leisure-industrie ook bij pretpark Hellendoorn en Walibi. Toen hij door eigenaar
Van Eck werd gevraagd mee te helpen aan de ontwikkeling van het vliegveldterrein,
hoefde hij niet na te denken. ‘Ik werd meteen gegrepen. De mogelijkheden zijn
eindeloos hier. Stel je voor, 52 hectare. Echt álles kan: een diner voor twee in de
oude verkeerstoren, een congres of een meerdaags dancefestival? Een testrit
met een nieuwe auto over de oude taxibaan? You name it.’

Momenteel bestaat het team van Foppen uit
vijftien vaste mensen plus stagiairs en werknemers op een werkervaringsplaats. ‘We bieden
daarnaast vier scholieren van het ROC een
vakantiebaan en schalen natuurlijk op bij grote
evenementen. Goed voor de werkgelegenheid

‘Inderdaad. De historie is voelbaar hier’, zegt Foppen. ‘Had ik ook meteen toen
ik hier voor het eerst kwam. Kilometers asfalt, historische gebouwen, interieurs
met gewapend beton, een industriële look and feel met een militair sausje - alles
is aanwezig.’’

Marten Foppen

dus. En: door onze evenementen profiteren
andere ondernemers ook. Hotels als Van der Valk
en Frans op de Bult bijvoorbeeld. We versterken
elkaar.’

Van diner voor twee tot internationaal
dancefestival voor tienduizenden

Kaas, bier en een tv-programma
Eén van de pareltjes op het terrein is shelter
B527, die ligt aan de kilometerlange voormalige
taxibaan tegenover de oude kazerne, waar je ook
al nieuwsgierig van wordt. Vroeger werd de shelter
gebruikt voor het stallen van een F16. Nu is het
gebouw, met een grote glazen pui en wanden
van een meter dik gewapend beton, ingericht
in stijl. Oude legervoorwerpen, steigerhout op
de vloer, industriële plafonds, een houten bar;
zelfs als er geen feest is, is het een feestje om er
alleen al rond te lopen.

Het hele terrein nodigt uit tot nieuwe ideeën.
‘En die worden hier ook uitgevoerd’, vertelt
Foppen. ‘Niet alleen bijeenkomsten, feesten
en lanceringen van producten worden gedaan,
een aantal bunkers is ook verhuurd aan pionierende ondernemers. Wist je bijvoorbeeld dat hier
bunkerbier wordt gelagerd door Grolsch? Dat een
kaasboer hier zijn bunkerkaas rijpt? Dat Universiteit
Twente hier de solar-auto assembleert en test?

Vliegveldweg 345, 7524 PT Enschede / T 053 750 45 00 / www. vliegveldtwenthe.nl

Dat RTL bij ons het programma ‘Professor Nicolai
en dr. Beckand’ opneemt?’
Volgens Foppen is de evenementenlocatie in vier
jaar tijd van onbekend (wat onbemind maakt) naar
‘bekend bemind’ gegaan. ‘We hebben nu aanvragen
liggen van een aantal ministeries, producenten en
regisseurs. Fantastisch, het kan alleen nog maar
beter worden. Wie zegt dat the sky the limit is?’ /
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Drone Flight Company

Vliegensvlug van A naar B
Drones die pakjes aan huis bezorgen of waarin je snel van A naar B vliegt. Het klinkt nog
knap futuristisch, maar volgens oprichter Roel van der Wal van Drone Flight Company
in Enschede is dit binnen afzienbare tijd realiteit. ‘De eerste testvluchten met taxidrones
willen we binnen twee jaar houden. Duurzaam, snel en veel efficiënter dan vervoer over
de weg.’ En dat is niet de enige toepassing die het bedrijf ziet.
tekst: Frederike Krommendijk fotografie: Jeroen Keep
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De mogelijkheden met drones zijn eindeloos.
En dus neemt de klantenkring van Drone Flight
Company flink toe. Van der Wal begon twee
jaar geleden in zijn eentje en heeft nu vijftien
mensen aan het werk. En de groei is er nog lang
niet uit, want de opmars van de drone is niet te
stoppen. ‘Van de brandweer die beter zicht wil
hebben op branden tot energiemaatschappijen
die windmolens en hoogspanningskabels
willen inspecteren. En van fotografen die zo hun
dienstenaanbod verbreden tot koeriersdiensten en
taxidrones - de grote doorbraak moet nog komen.’
Het wachten is daarbij vooral op eenduidige
Europese wetgeving. Nu zijn regels en wetten
nog niet overal gelijk, en dat gelijkschakelen
duurt lang. Amerika en China zijn al veel verder,
Van der Wal kijkt er met enige jaloezie naar. ‘Wij
willen graag dat het goed en duidelijk wordt
geregeld. Ook om ongerustheid weg te nemen.
Wij hebben ook geen belang bij cowboys die de
luchtvaart in gevaar brengen of hulpverleners
hinderen. Maar op sommige dingen die nu
nog verboden zijn, zoals het vliegen buiten
zicht, wordt door bedrijven echt gewacht. Als je
tachtig kilometer hoogspanningsleiding moet
inspecteren, wil je natuurlijk niet die hele afstand achter je drone aan rennen. De techniek is
er wel klaar voor, alleen de regelgeving nog niet.’

Huiverig
De Drone Flight Company biedt bedrijven en
instanties die met de drone aan de slag willen
het totaalpakket: van opleidingen tot verkoop en
consultancy, want de regelgeving die gestoeld
is op de luchtvaart heeft nu veel haken en ogen.
‘Dat maakt bedrijven ook huiverig om een drone
aan te schaffen. Straks heb ik zo’n ding en wat kan
ik er dan mee, technisch en juridisch? Daarmee
helpen wij.’
In Nederland zijn nu vier bedrijven die echt kunnen
bestaan van drone-vluchten, maar de laatste twee
jaar zijn er nog eens 600 gestart en die wil
Drone Flight Company graag helpen succesvol

te worden. Of het nou om safety en security,
koeriersdiensten, agricultuur, energievoorziening
of inspecties gaat. Sommige toepassingen lijken
nu nog toekomstmuziek, maar zijn volgens
Van der Wal binnen handbereik zodra de regelgeving klaar is. Je van A naar B laten vervoeren
met een zelfvliegende drone-taxi bijvoorbeeld.
‘Dat zou enorm bijdragen aan de duurzaamheid
en grote mobiliteitsproblemen oplossen. In
de lucht is veel meer ruimte, je vervoert rechtstreeks van A naar B en je hoeft er geen wegen
voor aan te leggen. Nu lijkt dat futuristisch,
maar we hopen binnen twee jaar in Twente
hiermee te experimenteren.’

Integer
Hangt er dan straks om de haverklap een drone
boven je tuin te zoemen? Niet zo fijn voor de
privacy en je woongenot misschien? Volgens
Van der Wal schrijdt de techniek voort en is
lawaai in de toekomst geen issue meer. En met
goede regelgeving is de privacy ook te waarborgen.
‘We denken actief mee over hoe we drones op
een integere en veilige manier kunnen inzetten
in de maatschappij. Daarom nemen we ook
graag deel aan onderzoeken van bijvoorbeeld
de Universiteit Twente.’
Met de UT worden onder andere praktische
toepassingsmogelijkheden onderzocht van
technische uitvindingen die daar worden gedaan.
En omgekeerd kunnen bedrijven zelf aankloppen
als ze vraagstukken hebben die om een nieuwe
techniek vragen.
Ook met de afdeling mechatronica van Saxion
en ROC van Twente zijn goede contacten om zo
onderwijs en praktijk goed te laten aansluiten.
‘Drone-piloot worden kan je in vier, vijf dagen.
Maar toepassingsgerichte opleidingen zijn volop
in ontwikkeling. Als je je rijbewijs hebt, kan je wel
in een auto rijden maar een tank, een bus of
een tractor vereist weer andere vaardigheden,
zo moet je dit ook zien. We willen mensen
toepassingsgericht opleiden.’

Roel van der Wal

Drone-vliegen is meer
dan een jongensdroom

Het wachten is nu op de overheid, die vooral
voorzichtig is. ‘Het is eerder een beleid vanuit
restricties dan vanuit kansen die je zou
kunnen stimuleren. Drones bieden nieuwe
werkgelegenheid: naar schatting zijn er over
15 jaar 25.000 drone-piloten in Europa. En er zijn
volop kansen om te innoveren en maatschappelijke
uitdagingen op te lossen. Misschien is de
associatie met fun nog te groot. Je kunt inderdaad
met een drone heel leuk filmen hoe je van een
berg af skiet, maar je kan er ook lawinegevaar
mee detecteren. En de inspectie van bijvoorbeeld
windmolenparken en zonnepanelen mee uitvoeren,
zodat duurzame energie goedkoper wordt.
Natuurlijk, drone-vliegen is een jongensdroom,
maar het is wel veel meer dan dat. De mogelijkheden zijn eindeloos.’ /

Space53, p/a Technology Base / Vliegveldstraat 100 – B519, 7524 PK Enschede / T 020 820 86 36 / www.droneflightcompany.com
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Lenzen zonder irritatie
LipoCoat ontwikkelt ‘bio-inspired coating’: een nieuwe technologie
die proteïnen, cellen en micro-organismen beschermd tegen
biologische vervuiling. De extreem dunne, vuilafstotende coating
wordt bijvoorbeeld op lenzen gebruikt, die daardoor niet langer
bevuild kunnen raken met eiwitten of bacteriën. Irritatie en ooginfecties
moeten daarmee tot het verleden behoren.
www.lipocoat.com

Einde tijdperk papieren handleidingen
SwipeGuide vervangt de papieren handleiding. Het is een app voor
de mobiele telefoon waarmee de handleiding via tekeningen, foto’s,
video’s en korte tekstjes in beeld wordt gebracht. De ‘plaatjes’ loodsen
de koper door het proces van het installeren van bijvoorbeeld
huishoudelijke apparatuur.
www.swipeguide.com

Veilig water voor iedereen

SMART Groen-app
De SMART-app maakt het mogelijk dat fietsers eerder groen licht
krijgen op cruciale kruispunten. Met de kruising van de Hengelosestraat en Auke Vleerstraat heeft Kennispark Twente en daarmee
Enschede de primeur in Nederland. De groen-app is een nieuwe
functionaliteit binnen de bestaande SMART-app als onderdeel van
de campagne Enschede Fietsstad 2020.
Play / Apple store: SMART Twente

Marten Susebeek van Susteq technologie bedacht een waterbetaalsysteem
dat naast toegang tot drinkwater, het lokale ondernemerschap in
ontwikkelingslanden stimuleert. Op een digitale portemonnee kunnen
watercredits worden gezet, zo wordt een eerlijk bedrag betaald voor
drinkwater. “Als een waterpunt kapot gaat, is er nu vaak geen geld voor
reparatie. Met dit systeem komt er een automatische geldstroom op
gang waardoor lokale ondernemers het beter zullen onderhouden en
meebetalen aan schoon drinkwater.”
www.susteq.nl
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Bornse vraagt Twente om aandacht voor Stichting Ruby and Rose

Om levens te redden,
moet vrouwenkanker meer
bekendheid krijgen
‘Mevrouw, u heeft kanker.’ Wie deze woorden hoort, is
daarna nooit meer dezelfde. Ze zijn het begin van een zowel
fysiek als mentaal slopend proces. De Bornse Claudia Grimberg,
eigenaresse van dansschool Cladans, overkwam het zelfs
twee keer. Ze kreeg de diagnose eierstokkanker.
Aan gynaecologische kanker, waaronder eierstokkanker,
baarmoeder(hals)kanker en vulvakanker, wordt volgens
haar wereldwijd en dus ook in Nederland, te weinig
aandacht besteed. Claudia zet zich als ‘ervaringsdeskundige’
in voor de Stichting Ruby and Rose. Doel? Aandacht,
bewustwording en geld voor onderzoek.

tekst: Maaike Thüss fotografie: Ruby and Rose

‘Dat je als vrouw borstkanker kunt krijgen, weten we allemaal en
daarover is veel bekend, maar over gynaecologische kanker veel
minder’, stelt Grimberg die inmiddels gelukkig weer als vanouds
straalt van levenslust. ‘Daar moet echt iets aan veranderen, want
ook voor deze kankersoort geldt: hoe sneller je erbij bent, hoe
groter de kans op genezing.’

Dansactie
Tijdens het lesgeven, eind 2014, voelde ze een spanning in
haar onderbuik die ze nooit eerder had gevoeld. Ze vertrouwde
het niet, ging naar de dokter en na een paar spannende dagen
hoorde ze de gevreesde woorden. Lamgeslagen was ze. ‘Ik
hoorde niets meer van wat de arts zei, mijn man heeft me het
later verteld.
Een operatie, chemo en een herstelperiode volgden. ‘Tijdens
mijn behandelingen zocht ik informatie op internet en kwam Ruby
and Rose tegen, waar ik veel aan heb gehad. Ieder jaar organiseer
ik met Cladans een dansactie voor het goede doel. Dat was voor
dat jaar meteen duidelijk’, vertelt de onderneemster. ‘Er moet
meer awareness komen voor gynaecologische kanker. Met
wetenschappelijk onderzoek kunnen preventie, vroegtijdige
diagnostiek en een adequate behandeling worden verbeterd.’

Inspirator
Stichting Ruby and Rose benaderde Grimberg als inspirator
voor Twente. ‘Ze is een sterke vrouw, die tegenslagen heeft
overwonnen. Ze is voor veel vrouwen in dezelfde situatie een
enorme inspiratiebron, een ondernemende vrouw vol actie.
Geweldig dat zij spreekbuis wil zijn voor de regio’, stelt
Elles Ploegmakers, voorzitter van Ruby and Rose.
Anouk Smulders, Theo Nabuurs en Olga Commandeur zijn
enkele bekende Nederlanders die ambassadeur zijn. ‘We hopen
samen een verschil te kunnen maken en gynaecologische kanker
beter op de kaart te krijgen’, zegt Grimberg, die alle vrouwen
op het hart drukt altijd gebruik te maken van de mogelijkheid
tot een uitstrijkje en bij klachten nooit te twijfelen om een arts
te bezoeken. /
Wilt u doneren of meer informatie? Bezoek www.rubyandrose.nl

www.rubyandrose.nl
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Ambassadeur Jan Gerritsen,
Directeur Taylor Protocols:

‘Regio kan profiteren
van platform INN’twente’
Het platform dat INN’twente biedt, is precies wat onze regio nodig heeft volgens Jan Gerritsen, directeur
van Taylor Protocols. Hij is dan ook vanaf de start bijna drie jaar geleden met liefde ambassadeur. ‘Meteen
toen ik van het initiatief hoorde, was ik enthousiast. Ik zag de mogelijkheden en die zie ik nog steeds. Ik
hoor mooie gesprekken, zie concrete plannen ontstaan voor samenwerking tussen overheid, onderwijs,
ondernemers en onderzoekers. Door elkaar beter te kennen, met elkaar in gesprek en in debat te gaan,
ontstaan de beste allianties. De adviesraad en het release event zijn prachtige gelegenheden om in een
goede sfeer met elkaar in contact te komen en inhoudelijk en op kwalitatief hoog niveau in te steken.
Het zijn broedplaatsen voor slimme concepten en mooie samenwerkingen.’
En het mooie is: we staan pas aan het begin van de geïntegreerde uitwisseling van kennis, ervaring, vragen
en oplossingen. Als we nu echt knopen gaan doorhakken, kunnen we heel ver komen. We kunnen ons als
Twente onderscheiden door de genoemde disciplines nog meer van elkaar te laten profiteren. Ik denk dat we
onze regio over vijftien jaar niet terug kennen, als het nu niet bij plannen alleen blijft. In fysieke vorm zie je
het al ontstaan, bijvoorbeeld op het Ariënsplein waar in het voormalige ziekenhuis naast Saxion onder
andere ook MKB Twente is gehuisvest. Zo kunnen ondernemers en onderwijs gemakkelijk met elkaar in
contact komen.’
Het thema duurzaamheid past volgens Gerritsen helemaal bij het platform. ‘Vanuit mijn eigen professie
ben ik veel met duurzaamheid in organisaties bezig. Met Taylor Protocols helpen we een organisatie zo
duurzaam mogelijk te organiseren door iedere medewerker zo optimaal mogelijk te laten functioneren.
Daarom is voor mij het thema extra interessant. Verder denk ik dat het werkt als verbindende factor tussen
de vier ‘O’s: iedereen heeft te maken met duurzaamheid. Of het nou om mensen gaat, grondstoffen
of samenwerkingsvormen: om verspilling op al die vlakken tegen te gaan, is er ruimte genoeg om te
experimenteren, te innoveren en zaken op elkaar af te stemmen. Wat mij betreft kan het allemaal nog
veel sneller, maar we hebben een goede start gemaakt.’ /

Groen drukken

High-Tech Offset
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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 gecertificeerd. Daarnaast zijn
we een erkend BPV-bedrijf.
Dit betekent voor U: High-Tech Offset volgens
• Prettige samenwerking op menselijke maat.
• Een leverancier die Veldhuis
met u mee Media
denkt, óók op het gebied van MVO.
• Al uw grafische wensen worden door één bedrijf uitgevoerd.
Veldhuis Media heeft het drukproces
• Door vergaande automatisering en onderlinge afstemming een
volledig geïntegreerd, geautomatiseerd
voorspelbaar drukresultaat.
Dit supersnelle en
Kortom: Uw drukwerken
topgedigitaliseerd.
verzorgd, is voor
u een zorg minder.
slimme concept noemen we High-Tech

Meer informatie? Offset.
Neem contact op metDoor
één van
onze account managers.
uw en ons drukwerkproces

naadloos op elkaar aan te
Volg ons ook opvolledig
Twitter:en@veldhuismedia
sluiten, krijgt u uw kwaliteitsdrukwerk

Veldhuis Media daareen
krijg
je sneller,
een kleur
stuk
effivan!
ciënter en toch
voordelig.

Snel en efficiënt het drukwerk op de
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