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Economie gaat niet alleen over geld. Het is ook zingeving, 
toegevoegde waarde. We leven er allemaal van. Dankzij de 
economie kunnen we de dingen doen die we met z’n allen belangrijk 
vinden. Hoe dat systeem werkt is ook zichtbaarder geworden. 
Of dat besef zal blijven vraag ik me af. Ik denk dat we straks 
allemaal snel weer overgaan tot de orde van de dag. Dat is 
misschien maar goed ook. Een ondernemer zit niet per se te 
wachten op maatschappelijk applaus.

Wat niet wegneemt dat we met z’n allen inkijkjes hebben gekregen 
in sectoren en branches waar eerder weinig oog voor was. Laat 
staan waardering. Ik heb in mijn eigen bedrijf gezien wat dat 
betekent. Dat er ineens van alle kanten waardering kwam voor 
de schoonmakers, zelfs van de premier en de koning, heeft 
de mensen niet alleen in beeld gebracht maar ook extra 
zelfvertrouwen gegeven.

We zijn er nog niet
Veel is ondertussen weer een beetje normaal. Maar we zijn er nog 
lang niet. In het hele land gaan bedrijven failliet, of dreigt dat te 
gebeuren. Met alle gevolgen voor werkgevers én werknemers. 
De overheidssteun is meer dan een reddingsoperatie voor 
bedrijven. Daarmee wordt ook werkgelegenheid in stand gehouden. 
Dat wordt door de buitenwacht nog wel eens vergeten.

Tegelijkertijd is het belangrijk dat wij ons als midden- en kleinbedrijf 
realiseren dat deze crisis ook nieuwe inzichten heeft opgeleverd. 
Over digitalisering, waarin zelfs kleine bedrijven in no time enorme 
stappen hebben gemaakt. Over waardeketens en de herkomst 

van alle producten. We zijn groot geworden als handelsnatie en ik 
pleit niet voor protectionisme, maar sommige zaken moeten we 
misschien dichter bij huis houden.

Dat de crisis een kans is hoor je mij niet zeggen. Daarvoor zijn 
de gevolgen te ernstig. Maar we moeten wel over de toekomst 
gaan nadenken. Ideeën ontwikkelen om te verduurzamen. En de 
arbeidsmarkt heeft impulsen nodig. Dat onderwerp lag al op tafel, 
maar is alleen maar urgenter geworden. Zeker met de verkiezingen 
in aantocht.

Veerkracht maak je samen
In de fase die nu komt hebben bedrijven in het oosten van het land 
een kleine voorsprong denk ik. Als geboren Enschedeër, en met 
bedrijfsvestigingen in Zwolle en Enter, weet ik dat gemeenschapszin 
hier sterk is ontwikkeld. Samen de schouders eronder. En in deze 
tijd helpt ook het Twentse ‘heanig an’. Niet in de zin van achterover 
leunen of treuzelen maar wel de tijd nemen om goed je richting 
te bepalen. 

Om veerkracht te kunnen tonen hebben we elkaar harder nodig 
dan ooit. Daarom is het ook zo belangrijk dat INN’twente en ZON 
de samenhang stimuleren tussen de pijlers onder deze platforms. 
Samen maken we de regio’s. Het onderwijs met een leven lang leren 
en ontwikkelen, de overheid met kaders en ondersteuning. En de 
ondernemers door te kijken waar de kansen liggen.  \

Jacco Vonhof, 
voorzitter MKB Nederland

Ondernemerschap
in de schijnwerper

Jacco Vonhof is oprichter en eigenaar van Novon Schoonmaak, dat naast de Zwolse hoofdzetel vestigingen heeft in Enter, Groningen en Leeuwarden.

Fotografie Guus Schoonewille

Nederland is een van de meest ondernemende landen 
ter wereld. Maar wat dat betekent en wat daarbij 
komt kijken, werd door lang niet iedereen gezien. De 
coronacrisis heeft glashelder gemaakt hoe belangrijk 
ondernemerschap is. Toen de economie nog volop 
draaide zagen mensen vooral het succes, niet het 
harde werken en de risico’s die daarmee zijn gemoeid. 
Het grote publiek is in één klap beter gaan begrijpen 
wat een ondernemer kan overkomen.
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Even voorstellen

John van der Vegt 
John van der Vegt is voorzitter 
van het College van Bestuur 
van ROC van Twente. ROC van 
Twente verzorgt middelbaar 
beroepsonderwijs, inburgering 
en volwasseneneducatie in 
Twente, gericht op vakmanschap.

Wim Boomkamp
Wim Boomkamp, voorheen 
bestuursvoorzitter van hoge-
school Saxion, is nu voorzitter 
van Twente Board. Twente Board 
wil de economie van Twente 
versterken en ontwikkelen tot 
een toonaangevende groene 
technologische topregio.

Paul van der Kraan
Paul van der Kraan is 
directeur van FC Twente. De 
club is een fenomeen voor 
voetballiefhebbers en de plek 
voor ontmoeten en netwerken 
voor het Twentse bedrijfsleven.

Jeroen Diepemaat
Jeroen Diepemaat, wethouder 
in de gemeente Enschede 
met onder andere stedelijke 
ontwikkeling en cultuur in 
zijn portefeuille. Enschede is 
het grootstedelijk hart van 
Twente met kennis, talent en 
ondernemersgeest. Diepemaat 
is ook lid van het algemeen 
bestuur van Regio Twente.

De Coronacrisis heeft ook Twente hard geraakt. 
Maar gelukkig blijkt onze regio veerkrachtig: met het 
vinden van creatieve en technologische oplossingen, 
met noaberschap en met daadkracht. Juist die 
eigenschappen kunnen zorgen dat Twente zich straks 
sterk kan positioneren, vinden de vier gerenommeerde 
deelnemers aan het rondetafelgesprek. Gezamenlijk 
optrekken is daarbij een must.

‘Niet alleen brandjes blussen.  
Focus houden’ 
Wim Boomkamp, Twente Board

Door sterke focus, noaberschap en innovatie

Samen 
veerkrachtig 
uit de crisis

INN’gesprek



Door sterke focus, noaberschap en innovatie

Samen 
veerkrachtig 
uit de crisis

   7   /    

Zo gaan die dingen, als je elkaar eens 
weer in de ogen kunt kijken. Het ronde-
tafelgesprek, uiteraard coronaproof, levert 
meteen een afspraak op tussen voorzitter 
Wim Boomkamp van Twente Board en 
directeur Paul van der Kraan van FC Twente. 
Van der Kraan heeft een idee geopperd 
waar de andere deelnemers meteen op 
aanslaan: zou het niet mooi zijn als we 
met FC Twente de kracht van de regio 
zouden promoten? ‘We zijn dat nu aan het 
uitwerken. Met de steun van bijvoorbeeld 
zes tot tien grote bedrijven willen we de 
shirts van FC Twente Vrouwen gebruiken 
om Twente meer uit te dragen. We hebben 
met Pure Energie een geweldige sponsor, 
maar wellicht is het in de toekomst ook een 
idee dit met de mannen te doen’, oppert de 
directeur. Na het gesprek worden meteen 
afspraken gemaakt, het enthousiasme is 
groot voor deze manier om talent voor de 
regio aan te trekken en behouden. Ook bij 
wethouder Diepemaat, die natuurlijk graag 

ziet dat FC Twente voor de stad en regio 
behouden blijft.

Maandenlang konden de beeldbepalende 
mensen die we nu aan tafel hebben, elkaar 
niet fysiek ontmoeten. Een periode waarin 
veel is gebeurd op ieders vakgebied, maar 
ook met Twente als geheel. We zijn met 
het rondetafelgezelschap neergestreken 
In de Grolsch Veste.

Gigantische impact
Het effect van het virus is enorm voor 
de voetbalclub. FC Twente kan door de 
anderhalvemeterregels in het nieuwe 
seizoen niet de gebruikelijke 30.000 
liefhebbers ontvangen, maar slechts 8.000 
rode stoeltjes vergeven. Voorzitter Wim 
Boomkamp van Twente Board ziet hoe 
ook andere bedrijfstakken zware klappen 
krijgen. ‘Het heeft een gigantische impact. 
Wij konden geen geld geven, maar hebben 
meteen alle regelingen ontsloten in één 

duidelijk overzicht zodat ondernemers  
bij één loket terecht konden.  
Dat werkte goed.’

John van der Vegt zag op ‘zijn’ ROC 
van Twente ook enorme gevolgen. ‘We 
moesten in drie maanden kwalitatief 
goed digitaal onderwijs neerzetten. Die 
digitalisering had anders zeker dertien jaar 
geduurd’, weet hij. In het mbo zijn grenzen 
aan het online lesgeven. ‘Een lasser die 
alleen online les heeft gehad, zou ik niet 
in huis willen.’ Bij de afdeling verpleging 
en verzorging werden bedden en andere 
materialen aan de zorginstellingen 
gegeven, stagiairs mochten niet meer naar 
school. ‘Stages in de evenementenbranche 
vielen allemaal weg. Techniek en bouw 
liepen juist redelijk door.’ 
 
De horecaopleiding zette ingrediënten bij 
de leerling-koks voor de deur, een tutorial 
via TEAMS deed de rest.  >



Paul van der Kraan kon met FC Twente 
niet zo makkelijk schakelen: ‘Eerst 
werd duidelijk dat we 25 procent van 
de competitie niet konden spelen, 
een beslissing van de KNVB waar niet 
aan te tornen viel. Nu kunnen we 
verder maar met 8.000 man publiek in 
plaats van 30.000. Gelukkig zagen alle 
sponsoren af van compensatie en ook de 
jaarkaarthouders. Daardoor konden we 
het seizoen 2019/2020 nog met een kleine 
plus afsluiten.’

Bij de gemeente Enschede zag 
wethouder Diepemaat allerlei problemen 
samenkomen: ‘Intern moesten we alles 
anders organiseren. We kregen ook te 
maken met ondernemers, bijvoorbeeld 
in de horeca en in de culturele sector. Op 
de Oude Markt hebben we toestemming 
gegeven de terrassen te vergroten toen de 
horeca weer open mocht en groothandels 

kregen toestemming om tijdelijk aan 
consumenten te verkopen. Het is mooi 
dat we zo wat konden oplossen, maar 
achter die maatregelen ging natuurlijk een 
wereld aan ellende schuil. Evenementen 
mochten niet doorgaan, bedrijven werden 
zwaar getroffen.’

Aanpakken
Toch zijn de vier overtuigd dat Twente er 
minder slecht uit zal springen dan menig 
andere regio. ‘De werkloosheid is hier 
minder hard opgelopen dan elders. We 
hebben hier een grote diversiteit aan 
bedrijven. In de Haarlemmereer waar 
alles gericht is op Schiphol pakt het veel 
negatiever uit’, weet Van der Vegt.

Dat de gemiddelde Tukker van aanpakken 
weet en creatief is, heeft geholpen. 
Boomkamp: ‘Op het terras van Metropool 
kon je met een QR-code drankjes en hapjes 

bestellen. Dan zie je een ondernemer die 
niet bij de pakken neer gaat zitten, maar 
creativiteit en flexibel gebruik maakt van 
technologie.’

Ook grote bedrijven als DEMCON bleken 
wendbaar door in een paar weken 
beademingsmachines en medische 
mondkapjes te produceren. En bij FC 
Twente werd het contact met leden van 
de TOS op peil gehouden door een online 
forum te organiseren met de Gouden 
Talenten. ‘Het noaberschap in Twente is 
echt groot. Er wordt niet meteen gevraagd 
of je de rekening wilt betalen, ze vragen 
eerst of ze kunnen helpen’, zegt Van de 
Kraan.

Creativiteit
Die creativiteit en saamhorigheid moet 
de regio vasthouden. Van de Vegt: ‘Als 
onderwijs alleen online kan worden   

‘In drie maanden kwalitatief goed digitaal onderwijs neerzetten’ 
John van der Vegt, ROC van Twente 
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‘We mogen onszelf ook een 
schouderklopje geven’ 
Jeroen Diepemaat, wethouder gemeente Enschede

gegeven, moeten we om de kwaliteit te 
waarborgen misschien wel naar verlenging 
van de studietijd toe. En we moeten nog 
meer inzetten op het om- en bijscholen 
van personeel naar sectoren die om 
mensen staan te springen.’

FC Twente zoekt de samenwerking 
met het Twentse bedrijfsleven. Van der 
Kraan: ‘We hebben behalve exposure 
in het hele land nog meer te bieden: 
vitaliteitstrainingen voor personeel 
bijvoorbeeld, om ziekteverzuim terug te 
dringen. Of lezingen van onze topsporters 
over presteren op hoog niveau.’

Hoe kijken we vooruit ondanks alle 
onzekerheid? Wim Boomkamp: ‘Juist in 
een periode als deze moet je niet alleen 
brandjes blussen, maar focus houden. 
Waar zit de kracht van de regio? Daarbij 
hebben we als speerpunten niet alleen 
de techniek en technologie, maar ook 

de circulaire economie, digitalisering en 
behoud van talent in de regio. Niet dat 
andere sectoren zoals logistiek en bouw 
niet belangrijk zijn uiteraard.’

De digitalisering kan het aantrekken en 
behouden van talent in de regio nog wel 
eens in de kaart spelen, denken de vier. De 
rust en ruimte, de gunstige huizenprijzen, 
allemaal ‘pull factors’ die het voorheen 
vaak af moesten leggen tegen lange 
reistijden. ‘Maar als je nog maar twee keer 
per week naar je werk hoeft, wordt dat 
natuurlijk anders’, weet Boomkamp.

Nieuwe kansen
Diepemaat ziet sectoren die juist floreren 
door nieuwe kansen: ‘Onze Technology 
Base heeft door corona juist een enorme 
boost gekregen. Als vliegtuigen toch 
stilstaan, dan maar hier, waar we ze 
kunnen onderhouden en ombouwen.  
Je moet positief blijven. 

Natuurlijk zie ik met lede ogen aan dat 
het Fonds voor de Podiumkunsten de 
regio niets toebedeelt. Maar in de Basis 
Infrastuctuur Cultuur zijn we juist heel 
goed bedeeld. We mogen onszelf ook wel 
eens een schouderklopje geven.’

‘Twente zou zich als regio veel sterker 
kunnen profileren door meer samen op 
te trekken. We moeten als één blok naar 
buiten’, vindt Van der Kraan. 

Met het nieuwe mandaat dat Twente 
Board heeft gekregen en het brede 
draagvlak bij de veertien Twentse 
gemeenten moet dat nog beter gaan 
lukken, denkt Boomkamp. En met de 
samenwerking tussen de vier O’s loopt 
het na dit gesprek weer iets beter: in 
de Skylounge van FC Twente worden de 
eerste afspraken alweer gemaakt.  \

‘Met FC Twente  
de kracht van de  
regio promoten’ 

Paul van der Kraan, directeur 

FC Twente Enschede
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Vraag mensen naar de kracht van Twente en je krijgt tal van antwoorden. Nuchterheid, 
noaberschap, natuurlijk, innovatie, hightech… Allemaal juist en geen speld tussen te krijgen. 
Maar misschien is het betere antwoord wel: samenwerking. En laat daar nou net de grote 
kracht van de mensheid in schuilen, zei de Israëlische historicus Yuval Noah Harari tegen 
Adriaan van Dis, in een bijzonder DWDD-interview vlak voor de crisis.

Een goed verhaal

Tekst en fotografie Young Twente Board
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Een goed verhaal

‘Het goede van het oude 
combineren met het 
betere van het nieuwe’

Eigenlijk zijn we in deze regio één grote samen-
werkende familie – en die kracht weten we best goed 
te benutten. Dat lees je tussen de regels door ook 
in het rondetafelgesprek eerder in dit magazine. 
Natuurlijk, zoals in iedere familie zijn we niet met 
iedereen even close. Hoeft ook niet. Net als bij de 
welbekende kringverjaardagen hebben we allemaal 
wel de voorkeur naast wie we neerploffen, zo ook in 
deze regio. Tegenstellingen en afstand genoeg: oud 
versus jong, gevestigd versus ‘up and coming’,  
of neem de buitengewone driehoeksverhouding  
tussen ondernemers, overheid en onderwijs.  
Haal tegenstellingen en afstand weg, dan zijn de 
verbinding en samenwerking zo gevonden. Het is niet 
voor niets dat we dat als Young Twente Board alleen 
maar willen stimuleren.

Verbinding
We zetten ons namelijk in voor die verbinding, 
het nieuwe verhaal en de toekomst van Twente. 
Dat doen we onder andere door ons panel en ons 
gevraagd en ongevraagd advies aan Twente Board. 

Door onze jonge blik te geven op projecten die 
bijdragen aan Twente en de oprichting van een 
jongerenverbindend netwerk Fuse. En daarin zien we 
een mooie match met INN’twente. Simpel gezegd: het 
begint bij een goed verhaal vertellen, over deze regio. 
Een vervolg op de eerdere woorden van Harari (al ging 
het hier toevallig over kernenergie): ‘Je krijgt geen 
miljoenen mensen achter een project met de simpele 
mededeling dat E=mc2. Dat is een ideologie van niks. 
Nee, je vertelt een verhaal en zorgt dat mensen  
daarin gaan geloven.’

Talentbehoud
De familiaire kracht van Twente is evengoed onze 
achilleshiel: je hoort erbij, of niet. Vertaal je dat naar 
een regionale uitdaging als talentbehoud en het is 
logisch dat we daarmee worstelen. We zijn zo goed 
in die menselijke connectie, gaan er prat op dat je 
geen nummer bent in Twente. 

Maar toch, kom er maar eens tussen… Kijk maar eens 
naar netwerkevents. Niet zelden lopen we in Twente 
gewillig in onze eigen gegraven valkuilen en praten we 
vooral met degene naast ons in de kring. In een poging 
om dat te doorbreken, schieten we de andere kant op 
en wordt ieder event een verkapte banenmarkt of de 
plek om je sores neer te leggen over hoe je tóch die 
goede stagiair behoudt. Ondertussen vergeten we 
een verhaal te vertellen aan talent dat aanslaat, 
dat inspireert, dat doet geloven.

Juiste snaar
En juist dat goede verhaal vertellen is zo belangrijk 
om mensen er écht bij te laten horen. Toegegeven, 
het is een kunst om de juiste snaar te raken, om je niet 
(onterecht) blind te staren op de Randstad, om jezelf 
te verkopen. Profileer je als een bedrijf met een stukje 
zelfbewustzijn, laat zien dat je prachtige producten 
maakt en uniek bent in je soort, hoe groot of klein je 
ook bent. Pak dat podium een keer om die jongeren 
ook te verleiden om hier te blijven – of hier te 
komen natuurlijk. 

Goed verhaal
Dat gaat niet alleen meer lukken met een baan en een 
salaris. Ook niet met alleen het vertellen van een goed 
verhaal. Luisteren naar andere geluiden is minstens zo 
belangrijk. Het zal vast niet als een schok komen, maar 
jongeren hebben andere waarden die nog weleens 
flink haaks kunnen staan op het bekende. De nieuwe 
generatie weet heel goed dat er meer in het leven 
is dan werk, maar ook dat niet alles tussen 9 en 5 
plaatsvindt. Flexibiliteit is eerder een garantie dan een 
bijkomstigheid. Dus luister oprecht – en profiteer van 
die andere kijk op werk, leven en bovenal toekomst. 
Kijk alleen maar naar het thuiswerken. Laten we er niet 
alleen maar voor openstaan, maar het een gegeven 
maken. Zo kunnen we ook mensen verleiden die wel 
op een andere plek willen wonen maar hun talenten 
inzetten voor bedrijven in Twente. Laten we daarom 
het goede van het oude combineren met het betere 
van het nieuwe. Juist op dat gebied liggen er voor de 
hele regio kansen voor het oprapen om zich opnieuw 
uit te vinden. We zijn niet voor niets familie – en een 
heel bijzondere.

Kortom, wat staat ons volgens Young Twente Board 
te doen in Twente? Onszelf opnieuw uitvinden, van 
onze soms nog te verborgen kwaliteiten een kracht 
maken en ons verhaal aan de wereld vertellen. 
Best een goed verhaal om in te geloven, toch?   \

www.twente.com/young-twente-board



ONDERNEMEN   /    12

Tekst Frederike Krommendijk  /  Fotografie Frans Nikkels

Coronacrisis bracht samenwerking in stroomversnelling

Medlon en LabMicTA 
werken samen aan 
optimaliseren diagnostiek 

v.l.n.r. Sanne, Marion, Gerald, Pieter Bas
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Medlon en LabMicTA 
werken samen aan 
optimaliseren diagnostiek 

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

Medlon is een klinisch chemisch laboratorium, onderdeel van de 
internationale laboratoriumorganisatie UniLabs. Medlon onderzoekt 
bloed en andere lichaamsvloeistoffen. LabMicTA onderzoekt ook 
lichaamsmaterialen, maar dan gericht op het vinden van infecties. 
De zogeheten serologische tests (die aangeven of iemand een 
ziekte al heeft doorgemaakt) bieden ze allebei aan. ‘We waren al 
een tijdje bezig om meer samen te werken om zo de dienstverlening 
te verbeteren. Corona bracht dat plan in een stroomversnelling’, 
legt directeur bedrijfsvoering Sanne Tempel van LabMicTA uit. 
Beide laboratoria voeren nu de coronaserologietest uit die door  
het RIVM is goedgekeurd. 

De buisjes bloed worden op één van de 75 Medlon prikposten 
afgenomen en dan gelijk verdeeld over Medlon en LabMicTA,  
waar het onderzoek op het laboratorium plaatsvindt. De arts-  
microbioloog van LabMicTA koppelt de uitslag dan naar de  
aanvrager terug.  Daarnaast zijn de laboratoria ook een 
samenwerking aangegaan voor reizigers naar de Arabische 
Emiraten. UniLabs heeft als internationale speler de vraag gekregen 
of ze, voor de landen waar ze actief zijn, de corona PCR-test willen 
uitvoeren om zo alleen reizigers in te laten vliegen die vrij zijn van 
het coronavirus. Voor Nederland heeft Medlon de samenwerking 
met LabMicTA opgezocht voor de uitvoering van de test.

De beste zorg
Beide laboratoria hebben dezelfde klantenkring: ziekenhuizen, 
verpleeghuizen, huisartsen, verloskundigen, medisch specialisten 
en andere zorgverleners die laboratoriumonderzoek nodig hebben. 
‘Voordat corona toesloeg waren we daarom al in gesprek hoe wij 
in de regio de beste patiëntenzorg kunnen borgen. Er is overlap 
in onze bedrijfsvoering, denk aan logistiek – de auto’s die we 
allebei hebben rijden – maar ook aan het bezoeken van huisartsen. 
Dat kan efficiënter als we dit gezamenlijk doen’, zegt Gerald 
Engeltjes, businessmanager van Medlon. Voor de huisarts betekent 
de gezamenlijke dienstverlening van de laboratoria verlichting 
van de werkdruk. Dat komt goed uit: over vier jaar wordt al een 
huisartsentekort van 25 procent in Twente verwacht. 

Gewerkt wordt aan één gezamenlijk portal, met ook de andere 
laboratoria in de regio, waarop alle onderzoekaanvragen van de 
zorgverlener in één keer binnenkomen en waar de uitslagen in 
worden gezet. ‘Nu wordt alle diagnostiek uit de regio nog apart 
aangevraagd. Het zou mooi zijn als de arts dit allemaal in één portal 
kan aanvragen en de resultaten ook in één overzicht terugkrijgt’, 
legt Tempel uit. De schat aan data die hiermee wordt verzameld 
kan verder helpen om te kijken hoe de gezondheid in Twente zich 
ontwikkelt en waardevolle input vormen voor bijvoorbeeld het 
opzetten van preventieprogramma’s.

Voorlichting en scholing
Per zorgverlener ontstaat ook duidelijkheid of het aanvraaggedrag 
afwijkt van dat van de collega’s in de regio. Tempel: ‘Als een  
huisarts een bepaalde test veel vaker aanvraagt dan zijn of haar 
collega’s, dan kunnen we daarover in gesprek gaan. Daarnaast 
geven we veel voorlichting en scholingen, ingericht op de vragen 
vanuit de praktijken.’ 

Zorgverzekeraar Menzis volgt deze ontwikkeling naar integrale en 
digitale zorg. Engeltjes: ‘Om de overheadkosten terug te brengen 
willen we een coöperatie opzetten, waarmee we de zorg betaalbaar 
kunnen houden. Daarnaast kijken we hoe we samen tot nieuwe 
ideeën kunnen komen, om de zorg in de regio te optimaliseren en 
verbeteren, samen met de diagnostiekaanbieders in de regio. Ook 
zijn we hierover met de ziekenhuizen en koepelorganisaties van de 
huisartsen in gesprek om gezamenlijk de visie uit te werken naar 
de praktijk. Menzis is hierin een belangrijke partner die mensen en 
middelen beschikbaar stelt om de veranderingen vorm te kunnen 
geven. Medlon en LabMicTA kijken verder onder andere naar een 
kweekpoli in samenwerking met de ziekenhuizen en hoe we voor 
de eerste lijn point of care testlocaties kunnen inrichten, waar 
diagnostiek op snelle wijze kan worden ingezet.’

Mensen die matchen
Eqib | The Human Factor helpt de twee laboratoria om deze 
waardevolle ambities waar te maken. ‘Natuurlijk kunnen we zelf 
ook wel een manager vinden, maar de goede manager op de 
juiste plek is een heel ander verhaal. We zoeken mensen die 
matchen met de organisatie en die onze werknemers kunnen 
meenemen in deze snel veranderende ontwikkelingen. We willen 
natuurlijk wel graag dat de kandidaat affiniteit heeft met wat 
we doen. Een hele puzzel waarbij Eqib voor ons echt een goede 
sparringpartner is’, vinden de twee.   \

Door de coronacrisis ontstaan ook goede dingen. Zo kwam de samenwerking tussen de Twentse 
laboratoria Medlon en LabMicTA in een stroomversnelling. De twee bundelden hun krachten om 
betrouwbare serologietesten te kunnen aanbieden, die aantonen of iemand het coronavirus heeft 
doorgemaakt. De samenwerking wordt nog intensiever. Eqib | The Human Factor zorgt daarbij voor  
de juiste mensen op belangrijke functies.

‘Eqib is voor ons echt een 
goede sparringpartner’ 
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Theaterhotel wil sterker uit de crisis komen

Baker Tilly helpt met scenario’s  
en strategievorming

Theaterhotel Almelo, onderdeel van de bekende Van der Valk 
horecafamilie, had nog nooit de voordeur op slot gehad. En 
zelfs toen het hotel op het dieptepunt van de Coronacrisis op 
tweehonderd kamers maar twee gasten had, was dichtgaan voor 
Hammink en Holtmaat een stap te ver. ‘In de gastvrijheidsbranche 
stuur je geen gasten weg. Zelfs voor die ene gast bleven we nog 
open’, zegt Hammink.

Holtmaat sliep in die donkere dagen zelfs in het pand om vernieling 
tegen te gaan. ‘Het kwam zo onverwacht. We zouden het drukste 
theaterweekend van het jaar hebben, met vier uitverkochte zalen. 
Toen alles moest worden afgelast, hebben we een coronacrisisteam 
opgericht om alles in goede banen te leiden en hebben we 3.200 
theaterbezoekers afgebeld’, vertelt hij. Toen na het theater ook 
de horecavoorzieningen dicht moesten, was de schrik nog groter. 
Hammink: ‘We leefden van persconferentie naar persconferentie. 
Normaal draai je als ondernemer aan de knoppen, nu waren  
we machteloos.’

Coronahulplijn 
Partner Audit Gerjan Kamerling van Baker Tilly weet nog als de 
dag van gisteren hoe hij het normaal bruisende ontmoetingspunt 
binnen stapte: ‘Alles was donker. In een bedrijf met een heel 
gezonde bedrijfsvoering stond ineens alles stil. Theaterhotel Almelo 
was natuurlijk niet onze enige klant die met heel veel vragen zat. 
We zijn meteen een coronahulplijn begonnen waar ondernemers 
advies konden krijgen over diverse regelingen, zoals NOW en  
uitstel van belastingbetaling.’

Holtmaat: ‘Natuurlijk hebben wij slapeloze nachten gehad. De vaste 
lasten lopen door: je pand, de energierekening, het personeel. 
Sommige mensen zeiden: je krijgt toch 90 procent vergoed? Maar 
dat gold alleen voor de ’loonkosten’ en bleek voor ons ook niet  
de volle 90 procent te zijn, maar max 65 procent.’

Scenario’s
Kamerling en de ondernemers zetten verschillende scenario’s 
op papier: ‘Normaal ben je met een klant bezig met de 
langetermijnvisie, de stip op de horizon. Maar nu was het  
allereerst ‘cash management’. Samen hebben we gekeken 
waar op kon worden bezuinigd. En tot wanneer aan alle 
betalingsverplichtingen kon worden voldaan als de lockdown 
lang zou aanhouden. Wat mooi is, is dat ze voorzichtig wilden 
blijven in de scenario’s. Je kunt wel optimistisch zeggen: op korte 
termijn hebben we weer volle bak, maar als de omstandigheden 
tegenvallen, is er meteen paniek. Voorzichtig ondernemen zit veel 
Twentse bedrijven in het bloed gelukkig. En in een familiebedrijf is 
een generatie verder kijken ook heel gebruikelijk.’

Meevaller
Doordat het bedrijf op meerdere poten staat, was er ook een 
meevaller. Mensen die niet naar het buitenland op vakantie 
konden, kozen voor het vertrouwde merk Van der Valk om een 

Voor horeca en theaters in de regio betekende de coronacrisis een enorme klap.  
Het Theaterhotel in Almelo biedt onderdak aan beide. Ondanks de zware tegenslag  
kijken eigenaars Esther Hammink en Jan-Willem Holtmaat toch vooruit, met hulp van 
accountancy en adviesbureau Baker Tilly. ‘Ineens viel alles stil, een keiharde reset.  
We zijn teruggegaan naar de basis en bouwen van daaruit weer op’, zegt Hammink.

‘Kijken naar wat je wél kunt doen’
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vakantie in eigen land te vieren. En door afhaalmaaltijden aan te 
bieden, ervaarden de ondernemers dat vaste klanten hen trouw 
bleven. Hotelgasten gebruikten alle maaltijden de eerste weken 
op hun kamer, maar mochten na een tijdje gelukkig wel weer in het 
restaurant, nog voordat de horeca weer voor iedereen toegankelijk 
werd. Hammink: ‘Onze gasten konden toen kiezen of ze op de kamer 
of in het restaurant wilden dineren. Het gros bleef veilig op de 
kamer, maar toen we de eerste twee gasten weer aan tafel hadden, 
stonden we gewoon trots te kijken.’

Of de zakelijke overnachtingen weer aantrekken, is afwachten.  
En de culturele poot blijft (met 230 toegestane bezoekers in plaats 
van 800) een onzekere factor. Om niet te ver vooruit te plannen is 
het komende seizoen daarom in twee delen geknipt. ‘We hebben 
40 voorstellingen moeten verplaatsen. Gelukkig vonden de meeste 

mensen dat geen probleem en hebben ze hun ticket omgezet.  
Maar als we nog eens moeten verplaatsen weet je niet of dat  
zo blijft’, zegt Hammink.

Baker Tilly nam samen met de ondernemers de hele bedrijfsvoering 
kritisch onder de loep. ‘We moesten twee stappen terug en dan kun 
je – omdat de waan van de dag wegvalt - bewuster nadenken over 
strategie. Hebben we de goede mensen op de goede plaats, krijg 
je de goede informatie van alle afdelingen? Samen met Baker Tilly 
hebben we nu wel meer grip op het totaal, waardoor we minder 
afhankelijk zijn. We hopen over een paar jaar te kunnen zeggen dat 
het in sommige opzichten goed is geweest voor het bedrijf.’
Volgens Gerjan is die houding typerend voor succesvol onder-
nemerschap. ‘Niet bij de pakken neerzitten maar kijken naar wat  
je wél kunt doen. Daar helpen we ondernemers graag bij.’  \



Tekst Mirjam van Huet  /  Fotografie Lenneke Lingmont

Luchtvaartdip geeft Twente 
Airport vliegende start

Dat een terrein zijn oude functie kan ontstijgen, bewijst de 
luchthaven in Twente. Het voormalige militaire vliegveld is nu ‘the 
place to be’ voor iedereen die zich bezighoudt met techniek en 
onderhoud voor vliegtuigen. Een korte terugblik op de voorgaande 
jaren: het terrein is omgedoopt tot woonwijk en bedrijventerrein. 
Het bedrijventerrein draagt de naam Technology Base en biedt 
ruimte aan innovatieve bedrijven, hightech initiatieven, een 
evenemententerrein én Twente Airport.

Twente Airport
Op Twente Airport gebeurt een hoop op het gebied van luchtvaart, 
behalve vrachtvervoer en commerciële passagiersvluchten. Wat 
er wel gebeurt? ‘Verkeer van zakelijke businessjets; veel bekende 
Twentenaren vertrekken en landen hier. Verder worden hier 
vliegtuigen geparkeerd voor lange termijn. In die tijd kunnen ze 
hier ook worden onderhouden. Sommige modellen worden door 

Deze zomer landden zes Boeings 747 van Lufthansa  
op Twente Airport. Deze vliegtuigen staan aan de grond 
als gevolg van de coronacrisis. Stilstaan is echter geen 
optie voor deze machines. Daarom krijgen ze onderhoud. 
Twente Airport, dat zich wil ontwikkelen tot de plek 
voor het parkeren, onderhouden en demonteren van 
vliegtuigen, krijgt hiermee een vliegende start. 
Meiltje de Groot, directeur Twente Airport, en Ron 
Nuwenhof, teammanager Tech bij Oost NL, vertellen  
hoe de voormalige basis voor militair vliegverkeer  
wordt getransformeerd tot het Aircraft Maintenance  
Cluster Twente.

INNOVATIE   /    16
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het bedrijf Aircraft End-of-Life Solutions (AELS, red.) ontmanteld, 
waarna onderdelen weer op andere plekken worden ingezet’, 
omschrijft De Groot de business op Twente Airport in het kort.

Er staan nu zes grote ‘kisten’ van Lufthansa en 2 kleinere 
vliegtuigen. En de komende maanden zullen er meer bijkomen. 
Sterker nog, er wordt een hal bij gebouwd voor Boeings 737 en 
Airbus A320’s. Daar kan dan de zogenoemde C check plaatsvinden, 
de grote beurt voor vliegtuigen. Het vliegveld biedt op en top 
faciliteiten. ‘Er is een start- en landingsbaan van 3 kilometer.  
Na die van Schiphol is dit de langste van Nederland’, zegt Nuwenhof.

Corona
De luchtvaartsector is zwaar getroffen door corona, maar voor 
de activiteiten op Twente Airport biedt de wereldwijde crisis 
juist kansen. ‘De vliegtuigen staan aan de grond, maar moeten 
gecertificeerd blijven en daar is onderhoud voor nodig’,  
legt De Groot uit.

Lufthansa Technik, het onderhoudsbedrijf dat zowel voor Lufthansa 
als derden werkt, sleutelt momenteel aan de kisten op Twente 
Airport. ‘Stel het je maar voor als een soort winterslaap, zo’n 
vliegtuig wordt in een ruststand gehouden. Af en toe moet wel 
worden gecheckt of vitale onderdelen nog werken, om het  
vliegtuig gecertificeerd te houden’, legt De Groot uit.

Open source
Op termijn is het de bedoeling dat zo’n vijftien bedrijven actief zijn 
rond de vliegtuigen die in Twente worden gestald. ‘Soms is er een 
bepaalde techniek of expertise nodig’, zegt De Groot. ‘Daarvoor 
wordt het netwerk hier uitgebreid. Daar is Oost NL een kei in. We 
hebben contact met een onafhankelijke onderhoudstak van KLM. 
En die helpt nu Lufthansa wanneer dat nodig is. Die ‘open source 
samenwerking’ willen we hier uitbreiden. Dat biedt ook ruimte voor 
bedrijven als Asito, die vliegtuigen schoonmaken en klussen kunnen 
oppakken zoals het vervangen van stoelen.’

Cluster
Het Aircraft Maintenance Cluster vormt de basis voor de activiteiten 
op Twente Airport. Daarbij zijn allerlei partijen aangehaakt, 
die raakvlak hebben met luchtvaarttechniek. Van Thales tot 
Dutch-Shape. En onderwijsinstellingen, zoals Deltion College, 
waar jaarlijks tientallen studenten vliegtuigonderhoud vandaan 
komen. En het bedrijf TKH Airport Solutions, dat innovatieve 
landingsbaanverlichting met led maakt.

Een idee dat De Groot wil realiseren, is een onderdelenwerkplaats 
en -shop. ‘We zouden studenten onderdelen uit de te ontmantelen 
vliegtuigen kunnen laten sleutelen. Uiteraard onder supervisie 
van een vakman die de certificering Part-145 heeft, want dat is 
essentieel in deze branche.’

Oplossing
Deze en andere ideeën krijgen de komende jaren de ruimte op 
Twente Airport; tot 2023 geniet de luchthaven de status ‘startup’. 
Van daaruit stijgt de locatie, die eigendom is van gemeente 
Enschede en provincie Overijssel, langzaamaan via de ontwikkelfase 
naar de volwassenheidsfase in 2030. Volgens De Groot en 
Nuwenhof heeft het initiatief volop kans van slagen.  

‘Hoe dan ook groeit de luchtvaartsector. Er is nu een dip vanwege 
corona, maar vliegverkeer blijft toenemen, omdat de vervoersvraag 
mondiaal blijft stijgen. Daarmee neemt de behoefte aan onderhoud 
ook toe. Zowel ruimte als goed personeel zijn schaars’, schetst De 
Groot. ‘Daarvoor bieden wij een oplossing. De ruimte hier op het 
terrein en de samenwerking met allerlei bedrijven en opleidingen. 
Dat moet professionals hier naartoe halen en hier houden.’ 

Daarnaast ziet Nuwenhof een mooie aansluiting op de landelijke 
duurzame luchtvaarttafel van het Rijk. ‘Die buigt zich over 
bijvoorbeeld elektrische aandrijving van vliegtuigen, vliegen op 
waterstof, dat soort zaken. Een van de sporen waarop die tafel zich 
richt, is ‘retrofitten’, oftewel het toevoegen van nieuwe techniek 
aan oude systemen. Denk aan een duurzame motor in een bestaand 
vliegtuig’, aldus Nuwenhof.

Regio onderscheiden
De activiteiten op Twente Airport zijn van toegevoegde waarde in 
het onderscheiden van het oosten van het land ten opzichte van 
andere regio’s. ‘Eerder dacht iedereen aan Schiphol, Maastricht 
Aachen Airport en Woensdrecht als het om luchtvaarttechniek ging. 
Nu kunnen we Twente Airport daaraan toevoegen’, vertelt Peter 
van Houten, projectmanager logistics bij Oost NL en gericht op 
internationalisering. ‘We kunnen zelfs bedrijven uit het buitenland 
laten aanhaken bij deze luchthaven. Een initiatief als dit versterkt de 
aantrekkingskracht van Regio Twente als geheel.’ Eddy van Hijum, 
gedeputeerde van provincie Overijssel, voegt daaraan toe: ‘Twente 
ligt centraal in Europa en is goed bereikbaar via weg, water, spoor 
en lucht. Plus, we hebben hier een overheid die meedenkt met 
ondernemers die zich hier willen vestigen.’  \



Erik van Lenthe was ruim vijf jaar weg uit Twente. Maar nu zet hij zich als directeur van 
Ausems en Kerkvliet (arbeidsmedisch adviseurs) in voor de duurzame inzetbaarheid van 
mensen. ‘Wat wij doen is veel breder dan verzuimbegeleiding. We kijken naar de totale 
bedrijfsvoering. Want vitale werknemers en een vitale onderneming gaan hand in hand.’

Directeur Erik van Lenthe bouwt arbodienstverlening Ausems en Kerkvliet uit

‘ Zonder de juiste mensen 
bereik je niets’

Tekst Frederike Krommendijk  /  Fotografie Lenneke Lingmont
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Als algemeen directeur van een grote arbodienst had hij al een 
groot netwerk in onze regio. En Twente, waar zijn roots liggen, trok 
als regio om weer te gaan wonen en werken. Maar Van Lenthe wilde 
het anders dan voorheen: kleinschaliger en persoonlijker. ‘Mijn hart 
ligt bij deze tak van dienstverlening. Ik ben ervan overtuigd dat je 
zonder de juiste mensen op de juiste plekken veel minder bereikt. 
De factor mens maakt het verschil tussen succes en falen.’

Toen Ausems en Kerkvliet (al bijna 30 jaar een begrip, met name 
in het sociaal domein) hem benaderde om directeur te worden en 
de arbodienstverlening te ontwikkelen, hoefde hij niet lang na te 
denken. ‘Ausems en Kerkvliet heeft ruime ervaring in advisering 
in het sociale domein. Denk aan de medische beoordeling van 
een WMO-aanvraag, begeleiding, zorg, woningaanpassingen en 
gehandicaptenparkeerkaarten. En ook advisering in het kader van 
de Participatiewet: hoe kan iemand meedoen in de maatschappij? 
Meedoen naar vermogen, in welke vorm dan ook.’

Inzetbaarheid
Die verschuiving van focus is er ook in de arbodienstverlening. 
‘Vroeger werd alleen gekeken wat iemand niet kon, de focus lag  
op verzuim. Nu ligt het accent op wat iemand nog wel kan bijdragen, 
op inzetbaarheid dus. Wij gaan sterk 
uit van de positieve benadering van 
inzetbaarheid, dat werkt veel beter.’

Hij maakte bewust de stap naar een 
kleinere organisatie in Twente. ‘Ik wil 
meer verbinding met de klant, meer 
ondernemerschap. De huidige directie 
wilde een stapje terug doen, en het bedrijf 
in een volgende fase brengen. Ik vind 
het prettig dat de lijnen hier kort zijn, we 
kunnen snel schakelen.’

Dat er op de Twentse werkvloer steeds 
meer aandacht is voor de mens achter de 
werknemer juicht hij van harte toe. ‘Als 
het welbevinden van je mensen goed is, 
ga je als bedrijf of instelling ook beter 
presteren. Ik durf rustig te zeggen dat 
je de investering van onze begeleiding 
terugverdient aan productiviteit en 
concurrentiekracht. Je bereikt gewoon 
meer met mensen die goed in hun vel 
zitten en zich capabel voelen om hun 
werk te doen.’

Visie voor lange termijn
‘Natuurlijk moeten soms acute problemen 
worden opgelost, daar kunnen we bij 
helpen. En we zoeken oplossingen voor de 
lange termijn. Het gaat erom dat je samen met de klant een stip op 
de horizon zet. Waar wil je naartoe met je organisatie? Dan kom 
 je vanzelf uit bij de ontwikkeling van je mensen. Hoe veerkrachtig 
zijn zij om mee te gaan in de veranderingen die jij voor ogen hebt? 

Wat voor leiderschap is daarbij nodig? Welke cultuur wil je in 
jouw organisatie? Als je dat helder voor ogen hebt, geeft dat 
duidelijkheid over de volle breedte van inzetbaarheid.’ 

Uitdaging is dat veel bedrijven, zeker in een crisis, bezig zijn met de 
waan van de dag en het moeilijk vinden om een langetermijnvisie uit 
te stippelen. ‘Daarom geloven wij ook in cocreatie: samen kijken hoe 
de klant kan groeien. Dat doen we met vaste teams en persoonlijke 
aandacht. We hebben zelf alle kennis en kunde in huis, van artsen 
en psychologen tot adviseurs arbeid en organisatie, om het hele 
spectrum van de bedrijfsvoering te ondersteunen. Ondernemers zijn 
druk, die willen veelal alles in one stop, one shop kunnen regelen.’

Van Lenthe haalt zelf veel energie en plezier uit het contact met 
klanten. ‘Door mijn ervaring als directeur weet ik waar klanten mee 
kunnen worstelen. Juist in het persoonlijke contact zit onze kracht.’
De ervaringen van Ausems en Kerkvliet in het sociale domein en 
die van Van Lenthe in de arbodienstverlening kunnen elkaar de 
komende jaren flink versterken, merkt hij nu al. ‘Het zijn twee 
verschillende takken van sport, maar de kernwaarden zijn  
hetzelfde: mensen in hun kracht zetten en laten meedoen.  
Meer met mensen!’  \

‘De factor mens maakt 
het verschil tussen 

succes en falen’
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Remedie tegen thuiswerkmoeheid

Even genoeg van al het videovergaderen? 
Nodig medewerkers, klanten of relaties 
uit in Concordia. Met die boodschap luidt 
commercieel manager Lia Greidanus-Katalanc 
van Concordia Film | Beeldende kunst |Theater 
in Enschede het nieuwe seizoen in. ‘Bij ons  
vind je wat veel mensen zo hebben gemist: 
sfeer, sfeer en nog eens sfeer.’

Concordia verwelkomt zakelijke 
klanten in coronaproof zalen,  
met live stream als bonus
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De intimiteit is het handelsmerk van Concordia. Ook in een tijd 
met anderhalve meter afstand als wet van Meden en Perzen. 
Sterker nog, zegt Lia Greidanus: ‘Juist nu willen we niets liever dan 
elkaar weer eens in de ogen kijken. Daarvoor zijn onze zalen bij 
uitstek geschikt. Je ziet iedere afzonderlijke deelnemer, proeft de 
sfeer, voelt direct emoties en reacties.’ Dat geldt helemaal voor 
het paradepaardje onder de Concordia-faciliteiten: de barokke 
theaterzaal. ‘Die biedt altijd een unieke ervaring. Of je nou op het 
toneel staat, in de zaal zit, of op een van de balkons.’

Troef
Maar hoeveel ruimte blijft er over in een coronaproof setting?  
‘In de theaterzaal is nog altijd plek voor vijftig mensen’, reageert  
de commercieel manager. Bovendien beschikt Concordia met 
dank aan de lockdown over een belangrijke troef, namelijk de 
mogelijkheid van live streaming. ‘Daarmee kun je het bereik zo 
groot maken als je wilt’, aldus Lia Greidanus. ‘Mensen kunnen de 
bijeenkomst thuis volgen, maar ook in een van onze andere zalen, 
wat de capaciteit aanzienlijk vergroot.’ 

Het technische team van Concordia beschikt inmiddels over 
apparatuur en ervaring om professionele live-registraties te kunnen 
verzorgen, met optimaal geluid en dito belichting. ‘Ze doen dat ook 
bij onze voorstellingen. Ook als je zo’n live stream achter je scherm 
thuis volgt is het een bijzondere ervaring. De afstand wordt kleiner. 
Heel wat anders dan wanneer je alleen hoofden ziet tegen witte 
muren of aan keukentafels, zoals bij videomeetings. Bij ons vind je 
wat veel mensen zo hebben gemist: sfeer, sfeer en nog eens sfeer.’

Naar de film 
Behalve de geliefde theaterzaal biedt Concordia in het 
monumentale pand aan de Oude Markt twee filmzalen,  
waar net de stoelen zijn vernieuwd. ‘Samen een film kijken,  
ter afwisseling van al dat thuiswerken’, doet Greidanus een 
voorzet. ‘En in samenspraak met onze filmprogrammeur kun je 
een titel kiezen die past bij je organisatie of de thema’s die er in 
jullie sector spelen.’ Vorig jaar genoten de medewerkers van een 
advocatenkantoor bijvoorbeeld van het sociale drama ‘Sorry we 
missed you’ en volgde zorgpersoneel via ‘Still Alice’ de lotgevallen 
van een vrouw met vroege dementie.

Onder hetzelfde dak bevinden zich ook nog twee salons, waar je 
vergadert met uitzicht op het levendige plein. Hier is ruimte voor 
kleinere groepen, nu tot tien personen. ‘En wil je een bijzondere 

invulling voor de lunchpauze, dan kan dat op maandagen 
bijvoorbeeld met onze serie Broodje Cultuur. Op gereserveerde 
plekken genieten van een voorstelling, met een lunchbox van 
Sam Sam op schoot. Dat is toch een mooi intermezzo? Maar we 
maken ook programma’s op maat, of je nou cabaret wilt of dans. 
We hebben ook al meegemaakt dat een klant zelf met artiesten 
op de proppen kwam die wij zo leuk vonden dat we ze in de 
programmering hebben opgenomen. Dat tekent de wisselwerking.’

Kunst die inspireert
Liever een entourage met beeldende kunst? Dan kun je een paar 
deuren verderop terecht in de vestiging van Concordia aan de 
Langestraat. Daar zijn vier expositieruimtes van verschillende 
afmetingen, met elk een eigen inhoudelijk gezicht. Het auditorium 
is ‘ideaal voor plenaire sessies tussendoor’, aldus Lia Greidanus, 
die benadrukt dat de kunst meer is dan aankleding. ‘Het biedt 
gespreksstof, prikkelt het brein’. Uiteenlopende gezelschappen 
lieten zich er al door inspireren, van gemeenten tot sociaal-
maatschappelijke organisaties zoals Sheltersuit. ‘Pitches van 
studenten voor bedrijven, kledingruilavonden in het kader van de 
Dutch Sustainable Fashionweek, opnames van een radioprogramma; 
we hebben het allemaal al in huis gehad’, vertelt Lia Greidanus.
Zelfs de kleinste loot aan de Concordia-stam, het Vestzaktheater 
aan de Walstraat, is met een coronaproof inrichting en ruimte 
voor twintig mensen beschikbaar voor de zakelijke markt, meldt 
de commercieel manager. ‘Er zijn maar weinig plekken waar je je 
op anderhalve meter toch zo dicht bij elkaar voelt.’ Extra pluspunt, 
welke locatie of programma de klant ook kiest, is dat de opbrengst 
ten goede komt aan de culturele activiteiten van Concordia. 
‘Zo steun je dus ook de cultuur in de stad. Dat is in deze tijd van 
levensbelang’, zegt Lia Greidanus.  \

‘Met een zakelijke bijeenkomst  
in Concordia steun je cultuur’

Lia Greidanus
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Getting the best out of people, it’s in our nature
ADVERTORIAL

“Er is een verschil tussen nature en nurture: hoe ben 

je gebakken en hoe ben je gevormd? “De CoreVa-

luesIndex (CVI) meet de nature van mensen,” zo geeft 

Jan Gerritsen, directeur van de Europese dochter van 

Taylor Protocols inc. aan. De CVI is de basis van de 

uitgebreide tooling die Taylor Protocols biedt, om 

zowel individuen te ondersteunen bij hun keuzes en 

ontwikkeling, als teams en organisaties bewezen 

succesvol te optimaliseren. “Wie is de juiste persoon, 

voor een bepaalde rol? Wie is van nature zo gebakken 

dat hij bevlogen is om de activiteiten, die worden 

gevraagd in een bepaalde rol uit te voeren?”

Vraag om je heen op verjaardagen, in de kleedkamer 

van de sportclub: slechts een derde van de mensen 

is volledig bevlogen in zijn baan. “De rest haalt het 

vertier elders.” Hoe zou het voor uw organisatie zijn om 

in plaats van een derde, de helft van uw medewerkers 

bevlogen te zien in hun rol? En wat zou dit betekenen 

voor de resultaten?

De praktijk: een bedrijf dat een vacature wil vervullen, 

plaatst een advertentie en nodigt sollicitanten uit voor 

een gesprek op basis van hun CV. Er wordt een selectie 

gemaakt uit de kandidaten op basis van deze CV: 

Wie heeft de beste papieren, de meest aansluitende 

werkervaring? Er volgen gesprekken, misschien een 

assessment en we nemen de kandidaat met de in onze 

ogen beste competentie aan. Maar … is deze kandidaat 

ook bevlogen in deze rol?

Taylor Protocols werkt anders. Op basis van de huidige 

is als het ware een blauwdruk van de onveranderlijke 

kernwaarden van de toppers in deze rol. Vervolgens 

wordt alle sollicitanten eerst de CVI toegestuurd.  De 

CVI zelf is zo gedaan, het kost slechts tien minuten om 

deze in te vullen. Het systeem maakt de match tussen 

deze wijze wordt heel objectief een eerste selectie 

gemaakt van de kandidaten die op de juiste wijze 

‘gebakken’ zijn voor de rol.

Daarna worden CV’s bekeken om aansluiting te vinden 

in gevraagde vaardigheden. Op deze wijze weten 

organisaties tot een derde jaarsalaris te besparen in 

hun Werving & Selectiekosten, worden HRM-managers 

effectiever dan ooit…

Gerritsen is stellig: “Vanuit Taylor Protocols geven we 

de garantie, dat als je op onze manier selecteert, je in 

95% van de gevallen een toekomstige top-performer 

in huis haalt. Het stelt je in staat om je Top Performers 

te verdubbelen. De bekende 20-80 regel kan 40-160 

worden.”

“We werken in bedrijven ook aan teamoptimalisatie. 

Dat je in zo’n team kijkt: wie zijn we, wat is onze 

we de juiste mix, hoe kunnen we samen effectiever 

worden? Je kan bijvoorbeeld deeltaken verschuiven. 

Dus als je veel dingen moet doen waar je geen energie 

van krijgt, ruil je taken met een teamlid, die daar juist 

bevlogen van raakt. Het geeft leidinggevenden inzicht 

in de kracht en de valkuil van het team en hoe deze 

goed te managen zijn, door de juiste persoon de juiste 

dingen te vragen, in de juiste rol te zetten. Het is een 

meer dan goed instrument om projectteams samen te 

stellen” Gerritsen en zijn team staan aan de vooravond 

van de introductie van deze krachtige tooling in Euro-

pa. De CoreValuesIndex is inmiddels beschikbaar in 

het Engels, Nederlands, Duits, Spaans en Frans. En in 

deze landen zijn en worden verschillende professionals 

-

ties succesvoller te maken en te ondersteunen bij het 

More business ... it’s in your people’s nature

Bewezen succesformule: bevlogen medewerkers
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De economie herstelt zich hopelijk weer snel van de 

gevolgen van COVID-19, de vraag naar goed en ge-

kwalificeerd personeel blijft bestaan. Maar, hoe weet 

je dat de sollicitant (die alle noodzakelijke papieren 

heeft) ook echt bij jouw vacature past? De juiste 

persoon voor de juiste rol is? Bevlogen is in de taken 

die worden gevraagd. Het CV ziet er goed uit, maar…. 

Lynn Taylor uit Amerika is het gelukt een programma 

te ontwikkelen dat daarop een antwoord geeft. Taylor, 

een deskundige op het gebied van algoritmes en fan 

van de psycholoog Maslov, heeft een instrument, de 

CoreValuesIndex, ontwikkeld, dat de onveranderlijke 

kernwaarden meet; deze geven onder meer inzicht in 

waar iemand van bevlogen raakt.
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Veerkracht

Bij sommigen van onze klanten viel bijna de gehele of de gehele 
omzet weg. Anderen wisten weer niet hoe ze het weg moesten 
krijgen, zo’n toename in bestellingen was er. Dus ook onze 
organisatie stond onder grote druk en moest inspelen op deze 
nieuwe situaties en klantwensen. Werken met medewerkers met 
afstand tot de arbeidsmarkt is heel mooi om te doen, maar het 
vraagt altijd een stukje extra begeleiding. Tot mijn verbazing en 
opluchting bleek vrijwel de gehele groep (die ook veelal onder de 
verhoogde risicogroep valt) bestand tegen deze onzekere tijd en 
werkte gewoon gestaag door. Wat bleek? Het verschil tussen deze 
groep en de rest van onze medewerkers was een stuk kleiner dan 
ik had gedacht. Prachtig om te zien dat de verwachte stress daar 
beperkt bleef tot een stukje stretch.

Commercieel werden we ook uitgedaagd. We moesten kijken waar 
de nieuwe kansen lagen, zeker als je al heel snel ziet dat je een 
deel van de omzet kwijtraakt. Het vergt creativiteit. In je cocon 
kruipen heeft geen zin, ondernemen betekent creatief zijn, kansen 
zien en je nek uit durven steken. Er zijn genoeg ondernemers die 
met wijsheid en een beetje geluk een hele grote slag hebben 
geslagen in coronatijd. Wij zagen vooral nieuwe kansen in de 
consumentenmarkt. In samenwerking met een groot aantal 
partners (bedrijven en gemeentes) zijn we aan de slag gegaan. We 
hadden in no-time tientallen Koop In Jouw Stad-webshops in de 

lucht waar lokale ondernemers zich bij konden aansluiten om hun 
omzet te stimuleren. Daarnaast zijn we gestart met het bezorgen 
van boodschappenpakketten en andere pakketten (voor barbecues, 
cadeautjes en drank). Iedereen was enthousiast en deed voor de 
volle 100 procent mee. We droomden al van landelijke uitbreiding, 
maar toen de winkels weer open mochten bleek dat we, wederom, 
moesten schakelen. 

We toonden veerkracht en durfden onze nek uit te steken.  
We investeerden, ondanks de risico’s en onzekerheden, in nieuwe 
ontwikkelingen maar het leek op niets uit te lopen. De stretch was 
ver te zoeken, we zaten toch echt in de stress. Tel daarbij op dat 
ik op dat moment in Zuid-Frankrijk zelf probeerde even tot rust te 
komen tijdens mijn vakantie, tot mijn auto het begaf. Gevolg: we 
tuften in de noodloop over de route du soleil. De sfeer was niet 
bepaald zonnig. Maar als je dan na het nodige gedoe uiteindelijk 
met je zelf gehuurde Franse auto weer thuiskomt, denk je: ach het 
was ook wel weer een spannend avontuur. Ook zakelijk merkten we 
toen dat onze acties links en rechts toch weer zorgden voor nieuwe 
kansen. Onze acties zetten weer nieuwe mogelijkheden in gang en 
klanten vonden ons juist omdat ze onze initiatieven zo inspirerend 
vonden. De spin-offs bleken uiteindelijk harstikke succesvol. Zo zie 
je maar weer: wees veerkrachtig, blijf doorpakken en geef nooit op. 
We komen ook hier doorheen, ‘c’est la vie!’   \

Een gezonde balans tussen comfort, stretch en stress is waar we allemaal naar op zoek zijn.  
Maar de afgelopen periode was die balans behoorlijk ver te zoeken. Tijdens de intelligente 
lockdown moesten we behoorlijk hergroeperen. De basis viel weg: er werd massaal gehamsterd, 
we gingen thuiswerken, konden niet meer bij elkaar op bezoek, communiceerden via Teams  
en Zoom en het fileprobleem leek ineens verleden tijd. Eigenlijk was het hele land volledig in 
stress-modus. Van oma tot overheidsinstelling en van lokale detaillist tot landelijke grootgrutter. 

Arjan Kleizen

Arjan Kleizen is sociaal ondernemer en directeur/eigenaar van MSG. Miles is het nieuwe online koeriersplatform dat vanuit MSG gelanceerd is. Miles combineert koerier en klant met elkaar zodat 
ritten door heel Nederland efficiënter en sneller gereden worden. Het doel is om het aantal leegkilometers zoveel mogelijk te beperken en hierdoor de CO2-uitstoot met 50 procent te verlagen.  



Ondernemen

Tekst Mirjam van Huet  /  Fotografie archief D&B Gedrag

De schouders eronder in coronatijd: 
van preventie naar promotie

Vaker thuiswerken, minder met de auto reizen, 
vergaderen via Windows Teams en iedere dag een 
lunchwandeling maken – het bedrijfsleven heeft in 
coronatijd heel wat goede voornemens. Toch mislukken 
dergelijke goedbedoelde veranderpogingen uiteindelijk 
vaak. Rick van Baaren is professor gedragspsychologie 
en de ondernemer achter D&B Gedrag en de 
Behaviour Change Academy. Hij vertelt hoe we onze 
verandervoornemens tot een succes maken.

D
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Bedrijven en organisaties kloppen bij u aan als ze 
veranderingen willen doorvoeren en het lukt niet. 
Waarmee kampen jullie opdrachtgevers in tijden van 
een pandemie als corona?
‘Organisaties kloppen bij ons aan als een voorgenomen verandering 
niet slaagt. De vraag is dan: waarom doen mensen niet wat ze 
zouden moeten doen? Gemeenten bijvoorbeeld, hadden direct toen 
de intelligente lockdown van start ging goede plannen om iedereen 
op straat anderhalve meter afstand te laten houden, maar liepen 
in de uitvoering tegen dingen aan. Zo zijn er bijvoorbeeld inwoners 
die toch een feest geven. Hoe ga je dan om met handhaving 
en wat is het effect daarvan? En nu we een tijd verder zijn, is er 
een ander belangrijk vraagstuk: hoe behoud je de voordelen 
van de ‘coronatijd’? Want met zijn allen hebben we ook nieuwe 
dingen ontdekt die goed bevallen. Zoals thuiswerken, minder 
kilometers maken met de auto, beeldbellen en meer tijd voor 
het gezin hebben. Maar, het is nog niet zo makkelijk om daar ook 
daadwerkelijk nieuwe gewoontes van te maken.’

Waarom kunnen we ons ontzettend goed houden 
aan regels als ‘geen handen schudden’, maar is het 
op andere vlakken zo moeilijk om iets tot een nieuwe 
gewoonte te maken?
‘Dat zit ’m in het verschil tussen intrinsiek en extrinsiek gedrag. 
‘Geen handen schudden’ is extrinsiek gedrag, het is van buitenaf 
‘opgelegd’. Extrinsiek wil overigens niet zeggen dat we het niet 
willen; iedereen wil verspreiding van corona voorkomen. Maar als 
het kon, gaven we elkaar liever wél een hand. Dus zodra corona 
wegebt en de maatregelen versoepelen, verdwijnt de reden 
om geen hand te geven. En dan vervallen we weer in onze oude 
gewoonte: elkaar wél begroeten met een handdruk.’

Dit wetende, hoe kunnen we gedrag wél  
blijvend veranderen?
‘Stel dat je - ook als we elkaar straks weer over de hele wereld
zonder restricties mogen ontmoeten - heel graag wil blijven 
beeldbellen in plaats van op locatie vergaderen. 

Dan moeten we er intrinsiek gedrag van maken. Dat betekent 
allereerst dat je het blijft doen omdat je het ook echt prettiger 
vindt. Verder zijn er drie belangrijke stappen te zetten. De eerste 
is zelfovertuiging. Dat bereik je door twee voordelen te benoemen 
van beeldbellen ten opzichte van fysieke bezoeken. Bijvoorbeeld: 
meer tijd voor jezelf en vanaf iedere plek kunnen werken. De 
tweede stap is de intentie uitspreken om voortaan te beeldbellen. 
Spreek die intentie bij voorkeur uit in een groep. Dan heb je én 
sociale controle op je nieuwe gedrag én je hebt het gezamenlijke 
commitment van meerdere mensen die hetzelfde gedrag willen 
vertonen. De derde en laatste stap is zorgen dat je het nieuwe 
gedrag echt blijft vertonen. Dat kan met de ‘als-dan-regel’: ‘als ik 
een vergaderverzoek krijg van iemand die op meer dan twintig 
kilometer van mij af zit, spreek ik meteen af dat we videobellen’.’

Zo klinkt het heel simpel, waarom mislukken 
veranderpogingen dan toch vaak?
‘De mens is een van de weinige diersoorten die zelfreflectie 
kan toepassen en voor wie geluk een rol speelt. Wij kijken naar 
onszelf en zien: als ik het anders doe, ben ik gelukkiger. De wil  
om te veranderen is dus iets cognitiefs, iets bewust. Maar ons lijf  
wil ook wat. En die wil is veelal ónbewust. In het geval van 
beeldbellen versus fysieke ontmoetingen geldt dat ons gedrag 
wordt gestuurd door behoefte aan contact. Mensen zijn gemaakt 
om elkaar in de ogen te kijken. En dan zijn er nog de aspecten geur 
en handcontact. Die ervaren we als prettig. Ons uiteindelijke doel is 
connectie. En de manier waarop we elkaar de hand schudden geeft 
informatie over onze onderlinge verhouding. Kijk bij het schudden 
van handen maar eens wiens hand boven is. Die van de meest 
dominante. Dat gebeurt onbewust, maar het geeft ons veel info  
die handig is voor het verdere contact. Op het beeldscherm  
missen we die factoren.’  > 

‘Bedrijven moeten nú een 
strategie bedenken voor straks’
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Wat kunnen leiders nú doen om een 
voorgenomen gedragsverandering tot een 
succes te maken? 
‘Het begint met mindset. Daarin kun je twee 
grondhoudingen onderscheiden: de promotie- en de 
preventiefocus. De preventiefocus draait om verlies 
vermijden, risico’s minimaliseren en voorzichtig zijn. 
De promotiefocus gaat om winst behalen, vooruitgang 
en proactiviteit. In deze gezondheidscrisis draait 
het volledig om preventie: hoe voorkomen we 
besmetting, hoe voorkomen we een nieuwe golf, hoe 
voorkomen we drukte op openbare plekken? Heel 
logisch, want het gaat om het indammen van een 
pandemie. Maar wil je goed uit deze crisis komen en 
de economische gevolgen minimaliseren, dan moet 
je een promotiefocus hebben. Een voorbeeld: het 
kabinet straalt tijdens de intelligente lockdown een 
preventiefocus uit. Dat heeft zijn weerslag op het 
bedrijfsleven. Als niks mag, is het voor ondernemers 
moeilijk om iets te willen. Maar er kan – ook binnen 
de regels - heus het een en ander. Ik hoorde over 
een wethouder die de dag na de sluiting van de 
horecagelegenheden beloofde dat horecaondernemers 
die eten gingen bezorgen overal in de stad mochten 
parkeren zonder dat ze een boete kregen. Kijk, dat is 

een promotiefocus. Bedrijven en organisatie moeten 
nú gaan zitten om een strategie te bedenken voor 
straks. Daarbij draait het om de promotiefocus: 
vooruitgang nastreven en kansen zien. Daar hoort 
geen leider bij die als een hert in de koplampen kijkt, 
maar een leider die vertrouwen uitstraalt en zegt ‘het 
worden zware tijden, maar we gaan er doorheen en 
halen het maximale eruit’.

Kunnen we dan doorgaan waar we vóór 
corona gebleven waren?
‘Er zullen dingen veranderen. Dat is onvermijdelijk, 
want let wel, er komt een economische crisis aan. 
In economisch mindere tijden wordt het allemaal 
cijfermatiger: hoe verzet ik meer werk met dezelfde 
mensen? In slechte tijden gaat het om ‘lean’ en efficiënt 
werken. Duurzaamheid, vitaliteit en welzijn zijn thema’s 
die straks misschien worden gezien als ‘luxe’. Dat 
is niet slim, maar ik heb er wel alle begrip voor dat 
bedrijven zich zo gedragen. Als dat gebeurt, denk ik dat 
de overheid gaat stimuleren dat mensen toch kunnen 
leren en ontwikkelen. Want die vitaliteit en duurzame 
inzetbaarheid van mensen, dat is voor de lange termijn 
heel belangrijk. Gelukkige mensen die op de juiste plek 
zitten, leveren beter werk.’  \

‘ Het worden zware tijden,  
maar we halen het maximale eruit’
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Tekst Frederike Krommendijk  /  Fotografie Lenneke Lingmont 

Saxion-studenten bedenken 
slimme oplossingen tijdens crisis
Thuiszitten en niks doen? Daar voelden studenten van hogeschool Saxion tijdens 
de coronacrisis helemaal niks voor. Ze gingen aan de slag met de uitdagingen waar 
zorginstellingen, bedrijven en de toeristische sector mee worstelden. ‘Het was leerzaam 
en je had het gevoel dat wat je bedenkt er echt toe doet’, zeggen ze.

Hoe plan je een veilig dagje uit in deze bijzondere tijd? Joost 
Bouwmeester, student Tourism Management deed in juni met een 
team van zes studenten mee aan de eerste Students League van de 
World Tourism Organization van de Verenigde Naties. De opdracht: 
ontwikkel een innovatieve tool om bezoekersstromen te managen. 
‘Met ons team bouwden we een platform voor mensen die een 
dagje uit willen. Hierop zie je de meest geschikte uitjes van lokale 
aanbieders. En er staat een heatmap op zodat je kunt zien waar het 
druk is en waar niet, gebaseerd op data van de Veiligheidsregio’s’, 
legt Bouwmeester uit.

Veilig dagje uit
Als je een uitje aanklikt dat die dag al erg druk wordt bezocht, geeft 
het platform ook alternatieven voor een veilig dagje uit. ‘Vaak is er 
wel iets wat minder bekend is, maar net zo leuk. En als het wat meer 
in de buurt is, steun je ook nog ondernemers in je eigen regio en 
hoef je minder kilometers te rijden’, zegt Bouwmeester.
De studenten gebruikten content van onder andere VVV’s. De 
student: ‘We wilden er objectieve informatie op zetten, die 
betrouwbaar is. Op den duur zou je adverteerders kunnen toelaten, 
maar de informatie zelf moet neutraal zijn.’

Bij het bedenken van het platform liepen de studenten tegen veel 
keuzes aan, onder andere op het vlak van technologie, doelgroep 
en stakeholders. ‘We kwamen in contact met de experts uit het vak-
gebied en leerden in de praktijk welke tools zij gebruiken. Het was 
leerzaam en je hebt het gevoel dat wat je bedenkt er echt toe doet. 

Joost Bouwmeester Hidde Melles Jos Middelveld 

‘ Bijdragen aan de maatschappij, 
anders zit je alleen maar thuis’
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Een mooie manier om kennis op te doen en zelf een bijdrage  
te leveren, er werd goed naar ons geluisterd’, is de ervaring  
van Bouwmeester.

Brandveiligheid garanderen
Hidde Melles studeert Integrale Veiligheidskunde. Door 
corona waren zorginstellingen niet toegankelijk, waardoor 
brandveiligheidsinstanties niet konden komen bij storingen aan 
apparatuur en installaties. Melles en medestudenten ontwikkelden 
een speciale cursus zodat medewerkers van de zorginstellingen 
zich hier zelf mee kunnen redden. Door gebruik van een bodycam 
kunnen veiligheidsinstanties meekijken of het allemaal volgens
de regels gebeurt.

Melles: ‘Alle beschermende kleding en mondkapjes gingen in de 
eerste weken naar de ziekenhuizen en daarom zocht opdrachtgever 
Peter Schut van Octaaf Groep naar een andere manier om de 
brandveiligheid toch up-to-date te houden. Wij hebben contact 
gezocht met een zorginstelling, een certificeringsinstelling en een 
opleidingsinstituut om te kijken wat de beste oplossing zou zijn. Er 
werd al gekeken naar trainingsmodules waarbij de beheerder van 
een gebouw zelf de brandinstallaties, sprinklers en melders zou 
kunnen controleren. Maar dat moet natuurlijk wel goed gebeuren 
en gecheckt worden voor de veiligheid van de bewoners of 
patiënten, dat is ook verplicht bij wet en voor de verzekering.’

Ook na corona zou het op afstand uitlezen van installaties en het 
onderhoud door personeel zelf een goede optie kunnen zijn omdat dit 
kosten en tijd bespaart. ’Dat wordt nu verder uitgewerkt’, weet Melles.

De studenten zagen het in verbinding brengen van de verschillende 
partijen als grootste winst. ‘Iedereen is druk met zijn eigen werk, 

wij hebben ze aan elkaar gelinkt, de wensen van alle partijen 
verwerkt en ontdekt waar de valkuilen zitten. Ik vind het een mooie 
manier om iets bij te dragen aan de maatschappij, anders zit je 
alleen maar thuis’, zegt Melles.

Afzetmarkt creëren
Jos Middelveld, student Security Management, loste met zijn 
team een probleem op voor een plantenkweker: ‘Dat bedrijf 
verkocht normaal 530.000 terrasplanten per jaar, maar door corona 
nog maar 100.000. ‘Er was gewoon geen afzetmarkt meer omdat 
iedereen thuisbleef. We hebben verschillende mogelijkheden 
bedacht om de planten toch een goede bestemming te geven. De 
eerste was om ze weg te geven aan mensen in vitale beroepen, dat 
zou positieve publiciteit opleveren. De tweede was om ze met flinke 
kortingen te verkopen aan verenigingen, die met doorverkopen 
hun clubkas konden vullen. En de derde was om een webshop in te 
richten en dan influencers in te schakelen om die te promoten, 
of een app te bouwen.’

De opdrachtgever vond de app niet zo’n goed idee omdat dat te 
veel tijd zou kosten. De webshop in combinatie met de influencers 
viel wel in de smaak, net als het plan om verenigingen bij de verkoop 
te betrekken. Middelveld: ‘Ik studeer Security Management, dat 
gaat meer over beveiligingsrisico’s en dit was meer marketing. Maar 
vanuit het Business Continuity Lab heb ik deze gewoon aangepakt. 
Je leert om creatief naar een probleem te kijken en ik wilde toch 
graag wat doen waarmee ik kon helpen. Ik kijk er positief op terug.’

Ook een uitdaging waarbij je hulp van Saxion-studenten kunt 
gebruiken? Neem dan contact op via business@saxion.nl  \
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Tekst en fotografie Twente Mobiel

Corona legt onze mobiliteit 
onder vergrootglas

Maandag 16 maart zal voor velen 
een datum zijn die niet snel 
vergeten wordt. De intelligente 
lockdown was voor iedereen 
een noodgedwongen voet op de 
rem. Op het gebied van mobiliteit 
was dit ook letterlijk het geval. 
Een ongekende situatie volgens 
wethouder Johan Coes van de 
gemeente Wierden. ‘Van de ene  
op de andere dag was het ongekend 
stil op de wegen. 
Files waren er niet, omdat mensen 
massaal thuis moesten werken. 
Voor veel ondernemers had dit 
een enorme impact.’ Zijn collega-
wethouder Dennis Melenhorst  
van de gemeente Raalte herkent dit 
beeld. ‘Wat overkomt ons nu?  
Dat was vooral de eerste 
schrikreactie die we in het begin  
bij ondernemers zagen.’

Werkgeversaanpak Slimme en Duurzame Mobiliteit
In de regio’s Zwolle en Twente pakt de provincie Overijssel Slimme en Duurzame  

Mobiliteit op met het bedrijfsleven en de overheid. Samen creëren ze slimme en  

schone mobiliteitsoplossingen, om de regio aantrekkelijk en bereikbaar te houden.  

In Overijssel gebeurt dit vanuit de werkgeversaanpak Regio Zwolle Mobiel en Twente 

Mobiel. Wethouder Dennis Melenhorst van Raalte is voorzitter van de stuurgroep  

Regio Zwolle Mobiel en zijn collega wethouder Johan Coes van Wierden is voorzitter 

van de stuurgroep Twente Mobiel.
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Corona legt onze mobiliteit 
onder vergrootglas

Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede  /  www.twentemobiel.nl

Verscheidenheid
De coronacrisis heeft voor alle ondernemers en werkgevers 
ingrijpende gevolgen. Toch zien beide wethouders een grote 
verscheidenheid in die gevolgen bij ondernemers. Wethouder 
Melenhorst: ‘Er zijn veel bedrijven of bedrijfstakken die het heel 
zwaar hebben. Thuiswerken was bijvoorbeeld niet voor ieder 
bedrijf goed in te voeren. In Overijssel kennen we in verhouding 
tot andere regio’s veel productiebedrijven, waarbij het werk toch 
op locatie gedaan moet worden. Voor hen was dat dus een stuk 
lastiger.’ Wethouder Coes vult aan: ‘Veel bedrijven hebben een 
flinke klap gehad. Toch zie ik ook diverse bedrijfstakken waar 
tijdens de coronaperiode juist sprake was van een enorme drukte 
en omzetgroei. Die enorme verscheidenheid maakt het ook 
onmogelijk om in deze context te spreken over het bedrijfsleven 
in het algemeen.’ 

Ontvankelijk voor andere mobiliteit
Met de intelligente lockdown kwam de mobiliteit van medewerkers 
voor veel bedrijven onder een vergrootglas te liggen. Wethouder 
Melenhorst: ‘Toch stond in die eerste weken de mobiliteit voor de 
meeste bedrijven niet bovenaan hun prioriteitenlijstje. Dit kwam 
pas later, nadat eerst de aanvraag van diverse steunmaatregelen 
was geregeld. Hierin hebben we als gemeente ook zoveel mogelijk 
geprobeerd om bedrijven te ondersteunen. Daarna ontstond er pas 
ruimte om ook over mobiliteit na te denken.’ Wethouder Coes zag 
die verschuiving van aandacht ook heel duidelijk. ‘Het leek haast of 
bedrijven in een soort gedwongen bezinningstijd terechtkwamen. 

Voor corona merkte je toch dat het nadenken over duurzamere 
manieren van mobiliteit minder tijd en aandacht kreeg. Nu zie 
en hoor ik dat bedrijven hier veel ontvankelijker voor zijn en ook 
concreet mee aan de slag willen. Vooral omdat ze de gezondheid 
en vitaliteit van hun medewerkers goed willen houden. Het Corona 
Mobiliteitsprotocol wordt door de meeste bedrijven heel positief 
ontvangen. Het biedt hun concrete handvatten om stappen te maken.‘

Goede basis
Zowel Melenhorst als Coes zijn het eens over het vervolg. ‘Dit is 
het moment om samen verder te gaan in het verduurzamen van 
onze mobiliteit. Met het mobiliteitsprotocol als ondersteuning, 
moeten we nu voortbouwen op de stevige basis die in de 
afgelopen maanden gelegd is. De middelen en instrumenten om 
dit te doen hebben we al. Het is vooral belangrijk dat we aan alle 
bedrijven, ook de kleinere, laten zien welke kansen er liggen om 
het mobiliteitsbeleid duurzamer te maken. En dat ze dit niet alleen 
hoeven te doen. De mobiliteitsmakelaars van de provincie kunnen 
hierin hulp bieden, met advies en mogelijk ook een subsidie. 
Eén ding is zeker, de effecten van deze coronacrisis zullen ook 
de komende jaren voelbaar blijven, ook op onze mobiliteit. Een 
duurzamere mobiliteitsaanpak kan, naast de blijvend noodzakelijke 
infrastructurele aanpassingen als bijvoorbeeld de verbreding van de 
N35, bijdragen aan een aantrekkelijke en bereikbare regio.’  \

‘ Dit is het moment om  
samen mobiliteit verder  
te verduurzamen’

Corona Mobiliteitsprotocol
Om ondernemers en werkgevers in deze coronaperiode 

te adviseren en ondersteunen met hun mobiliteitsbeleid, 

heeft de provincie Overijssel samen met onder andere de 

werkgeversorganisaties het Corona Mobiliteitsprotocol 

ontwikkeld. Dit protocol biedt de werkgever handvatten om 

met verschillende concrete maatregelen hun mobiliteitsbeleid 

duurzamer en vitaler te maken. 
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Tekst Frederike Krommendijk  /  Fotografie Renée Seuren en Studio Bijlstra

Om de sociaal-economische structuur van Twente te versterken 
hebben onderwijs, onderzoek, ondernemers en overheid elkaar 
hard nodig. Dat was al de gedachte achter de Agenda voor 
Twente, en de crisis heeft dat alleen maar onderstreept, vindt de 
programmaleider. Aleid Diepeveen: ‘Neem de expertise die er bij 
Universiteit Twente (UT) al was over longfunctie. Daardoor kon 
een technische innovatie – het gebruik van een simpel duikmasker 
voor beademing – snel worden ontwikkeld. Demcon ontwikkelde, 
testte, produceerde en leverde binnen een maand een nieuwe 
beademingsmachine. In het Viralert-platform ontwikkelen bedrijven 
op het gebied van nanotechnologie medische sneltests.’

‘De crisis liet ook zien dat Twentse bedrijven en instellingen zeer 
wendbaar zijn. Ze werken niet alleen samen, maar spelen ook 
adequaat in op ontwikkelingen. De kracht van Twente is dat we 
door de combinatie van kleinere bedrijven en toegankelijke en 
overzichtelijke kennisinstellingen (UT en Saxion) snel van koers 
kunnen veranderen als dat nodig is. Zo loopt Twente voorop.  
En door die innovatie en technologie komen we ook slimmer uit  
de crisis’, vervolgt de programmaleider.

Snel schakelen
Ook kleine ondernemers schakelden in de coronacrisis razendsnel. 
Annemieke Koster van Enschede Textielstad heeft een duurzame 
weverij waar met natuurlijke en gerecyclede garens stoffen worden 
gemaakt voor mode en interieur. Tijdens de crisis adviseerde 
ze diverse partijen die schorten en mondkapjes voor de zorg 
maakten. Aleid Diepeveen: ‘Hoe verwerken we die berg kleding die 
jaarlijks wordt weggegooid naar nieuwe bruikbare grondstoffen? 
Enschede Textielstad doet dat, Van der Geest maakt behang van 
oude spijkerbroeken. En bij Saxion loopt een onderzoek naar 
het chemisch recyclen van kleding. Ontwikkelingen die elkaar 
versterken, waardoor je het individuele belang overstijgt en een 
vliegwieleffect krijgt dat de hele regio sterker maakt.’

Kunsteducatie TETEM verzon in de crisis een alternatief 
verdienmodel: ze maakten hun tentoonstelling digitaal en 
verkochten lespakketjes om bijvoorbeeld een rotormobiel te 
maken, met een YouTube-handleiding. ‘Het Techniek Pact Twente en 
bedrijven als Thales en Aeronamic zijn daarbij aangehaakt, omdat dit 
natuurlijk een prima manier is om jongeren enthousiast te krijgen 
voor techniek en ze te wijzen op de mooie technische opleidingen 
en carrièrekansen in de regio’, weet de programmaleider. 

De Agenda voor Twente stond al klaar, de Regio Deal (30 miljoen euro van het Rijk om 
de sociaal-economische structuur van de regio te versterken) was binnen. Tijdens de 
coronacrisis bleek hoe waardevol de samenwerkingen zijn die de laatste jaren tot stand 
zijn gekomen. ‘De kracht van de regio – samenwerking – kwam in deze crisis nog meer 
bovendrijven. Kennis en bedrijvigheid vonden elkaar in technische innovaties en duurzame 
oplossingen’, zegt programmaleider Aleid Diepeveen van de Agenda voor Twente.

Twente sterk door samenwerking onderwijs, onderzoek, overheid en ondernemers

‘ Crisis maakt kracht van  
Twente zichtbaar’

Tetem laat kinderen op jonge leeftijd op een speelse manier kennismaken met techniek. 
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Waar ondernemers door de crisis in zwaar weer komen, staat 
volgens Diepeveen voor de mensen die hun baan verliezen in  
onze regio goede begeleiding naar de arbeidsmarkt klaar.  
‘Een Leerwerkloket kan mensen helpen om een nieuwe richting  
te zoeken, het Twents Fonds voor Vakmanschap ondersteunt 
mensen tot en met niveau mbo 4 met een voucher voor (bij- en 
om-)scholing waar ondernemers op zitten te wachten. Zo kunnen 
mensen die bijvoorbeeld bij Eaton, Vredestein of in de horeca 
worden ontslagen snel weer aan de slag. Twente staat hiermee 
goed voorgesorteerd op de weg naar een flexibele arbeidsmarkt.’

Proefvelden
Door het geld uit de Regio Deal kunnen kansrijke projecten uit 
de Agenda voor Twente (met cofinanciering van de Twentse 
gemeenten) snel worden opgepakt. En dat is hard nodig, weet 
de programmaleider: ‘We staan voor uitdagingen die veel te 
groot zijn om in je eentje op te pakken. De verduurzaming van de 
woningbouw of het circulair maken van wegen bijvoorbeeld, dat 
is niet te behappen voor een individuele aannemer of gemeente. 

Hetzelfde geldt voor opgaven als digitalisering, de flexibele 
arbeidsmarkt en de circulaire economie. Daar heb je kennis voor 
nodig, goed opgeleide mensen en letterlijk en figuurlijk de ruimte 
om proefvelden in te richten. De technische oplossingen zijn vaak 
al voorhanden, maar we moeten samen de processen eromheen 
inrichten. Door de krachten te bundelen kunnen we tempo maken, 
wendbaar zijn en met slimme technologie vooroplopen.’

Diepeveen snapt dat bedrijven door de crisis nu vaak hun handen 
te vol hebben om het hoofd boven water te houden. ‘Maar als we 
kennis laagdrempelig delen kunnen bedrijven een enorme slag 
maken, met name in de maakindustrie. Een mooi voorbeeld daarvan 
is het Fraunhofer Project Centre, verbonden aan UT. Dit richt zich op 
het gebruik van nieuwe technologie zoals big data en kunstmatige 
intelligentie, om daarmee productieprocessen en daarmee producten 
te verbeteren. Naast adaptatie van nieuwe technologie zijn hier 
ook educatie-, demonstratie- en testfaciliteiten beschikbaar. 
Ondernemers in onze regio hoeven niet zelf het wiel uit te vinden, 
alles is hier voorhanden. Daar mogen we trots op zijn.’   \

‘We staan voor uitdagingen die te groot zijn om alleen op te pakken’
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Aanvullende opleidingen voor verpleegkundigen razendsnel geregeld

Toen zorgorganisatie Aveleijn tijdens de coronacrisis in Enschede een locatie inrichtte waar eventueel zieke 
bewoners zouden kunnen worden verzorgd, was daarvoor ook razendsnel (bij)scholing van de BIG-geregistreerde 
medewerkers nodig. Endoor, samen met ROC van Twente de beroepsopleider van de regio, regelde dit maatwerk 
in anderhalve week. ‘Misschien hadden we het zelf ook wel kunnen uitzoeken, maar er was haast bij omdat onze 
bewoners tot de risicogroep behoren. Endoor zette onze vraag, die eerst best vaag was, meteen om in een 
concrete aanpak’, blikt opleidingsadviseur Gonneke van Veen van Aveleijn tevreden terug.

COVID-19-locatie Aveleijn goed bemand 
door samenwerking met Endoor
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COVID-19-locatie Aveleijn goed bemand 
door samenwerking met Endoor
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Endoor, de ondernemende tak voor 
volwassenenonderwijs van ROC van 
Twente, adviseert organisaties over 
mogelijkheden van scholing en training 
en biedt flexibele opleidingen aan. Het 
onderwijs wordt ontwikkeld en uitgevoerd 
door de ervaren docenten van ROC van 
Twente. Aveleijn, zorgorganisatie voor 
mensen met een verstandelijke beperking, 
werkte voor de coronacrisis al samen 
met Endoor en was in gesprek over 
trainingen in insuline spuiten bij diabetici 
en stomazorg. 

Toen door corona de noodzaak 
ontstond van een speciale locatie waar 
cliënten met corona zouden kunnen 
worden verzorgd, moesten de BIG-
geregistreerde medewerkers van Aveleijn 
(weer) bekwaam worden in specifieke 
handelingen als zuurstof toedienen, 
injecties geven en infusen aanleggen, 
katheteriseren, saturatiemetingen 
doen en goed omgaan met de 
beschermingsmiddelen. ‘Vaardigheden 
die we hier normaal niet of nauwelijks 
toepassen. Onze medewerkers met een 
BIG-registratie moesten die handelingen 
bij een eventuele besmetting op een 
locatie en in de speciale cohortlocatie wel 
zelfstandig kunnen uitvoeren en zich  
daar ook zeker bij voelen. Ik heb meteen 
Endoor gebeld.’

Improviseren
Opleidingsadviseur Elma Lubberink van 
Endoor ontrafelde de brede vraag met 
spoed tot een concreet opleidingsplan. 
Probleem was dat ROC van Twente, dat 
de trainingen verzorgt, dicht zat. ‘En de 
anderhalvemetermaatregelen maken dat 
je als opleider ook niet dicht op een cursist 
mag staan. We hebben toen trainingen 
verzorgd op de cohortlocatie in kleine 
groepjes die steeds langs de verschillende 
handelingen rouleerden waardoor we de 
vereiste afstand konden houden. 

En de theorie werd nog voor de echte 
lessen begonnen al digitaal onderwezen’, 
legt ze uit. ‘We kijken bij Endoor heel 
gericht: wat is hier nodig? Door corona 
moesten we samen met Aveleijn en de 
docenten echt creatief zijn.’

Gelukkig bleef de locatie voor zieke 
cliënten onbenut. ‘Maar voor een 
eventuele volgende uitbraak is iedereen 
nu goed toegerust op deze speciale taak’, 
zegt Van Veen.

Endoor verzorgt naast dit zeer 
gespecialiseerde maatwerk ook 
diplomagerichte bbl-opleidingen voor 
bedrijfsgroepen. ‘Dat zijn voorgeschreven 
onderwijsprogramma’s die helemaal 
moeten worden doorlopen. Maar we 
kunnen dit eventueel wel aanvullen met 
opdrachten of modules die speciaal 
geënt zijn op de werkgever. De zorg en 
techniek zijn voor ons de belangrijkste 
opdrachtgevers, ook omdat daar een 
groot tekort is aan – goed opgeleide 
– medewerkers. De opleidingen die 
we inzetten zijn steeds meer heel 
toegesneden: een op maat samengesteld 
pakket waardoor de werkgever de mensen 
niet langer kwijt is dan noodzakelijk en 
werknemers precies die skills leren die  
ze nog missen’, legt directeur Eline Holten 
van Endoor uit.

Breder kijken
Bij Aveleijn was in deze crisis natuurlijk 
meteen ondersteuning nodig. Maar de 
adviseurs kijken ook breder mee naar 

uitdagingen van de toekomst. ‘Je ziet een 
trend dat steeds meer bewoners diabetes 
hebben. Daarom organiseert Endoor nu 
ook trainingen voor ons in insuline spuiten. 
En we onderzoeken samen een goed 
bijscholingstraject voor zijinstromers uit 
andere vormen van zorg die over willen 
stappen naar de gehandicaptenzorg’, 
vertelt de opleidingsadviseur van Aveleijn.

Elma Lubberink van Endoor wil 
graag gesprekspartner zijn in deze 
ontwikkelingen. ‘Doordat de adviseurs van 
Endoor gekoppeld zijn aan een branche, 
weten we wat er speelt aan trends en 
uitdagingen. Daardoor kun je innovatief 
meekijken naar oplossingen. Door de 
vergrijzing zullen steeds meer bewoners 
van Aveleijn bijvoorbeeld verpleegkundige 
zorg nodig hebben in de toekomst. 
Daarom zetten we nu al in op opleidingen 
voor het certificaat verpleegkundig en 
verpleegtechnisch handelen. Soms zijn ad-
hoc opleidingen nodig zoals in deze crisis, 
maar daarnaast is het mooi om samen naar 
het hele plaatje te kijken.’

Voor Endoor betekende de coronacrisis 
noodgedwongen een versnelde 
kennismaking met online onderwijs 
aanbieden. Holten: ‘Die omslag hebben 
de docenten van ROC van Twente echt 
razendsnel gemaakt. Het betekent ook 
dat we nog meer gaan kijken naar de 
mogelijkheden die online onderwijs biedt 
en naar vaardigheden die echt fysiek 
moeten worden geoefend.’

Ook op zoek naar een opleidingspartner 
voor advies en  maatwerk om uw 
werknemers duurzaam inzetbaar te 
maken? Kijk op www.endoorleren.nl.  \

‘ We kijken heel 
gericht: wat is  
hier nodig?’
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‘De eerste reactie in maart was voor iedereen denk 
ik voorzichtigheid. We merkten dat sommige klanten 
bestellingen uitstelden, ons websiteverkeer zakte 
terug en de showrooms werden leger.  
De internationale handel stopte ook 
helemaal, een belangrijk onderdeel 
binnen Huiskes-Kokkeler. Intern 
moesten we gaan passen en meten. 
We hebben de koppen bij elkaar 
gestoken en kritisch gekeken naar 
hoe we ons bedrijf de komende tijd 
gingen invullen. We wisten gelijk 
dat we juist géén gas terug wilden 
nemen. Ons team stelde zich flexibel 
op en bleef positief, ook tijdens 
de meest onzekere momenten. Onze monteurs 
in de werkplaats, echt de harde kern binnen ons 
bedrijf, bleven ook gewoon doorwerken binnen de 
gestelde veiligheidskaders van het RIVM. Zo konden 
onze klanten gewoon blijven komen voor service en 
onderhoud aan hun auto. Onze haal- en brengservice, 
waarbij we auto’s bij klanten thuis ophalen, hebben we 
verruimd. Op die manier is het niet noodzakelijk om 
fysiek bij ons langs te komen, prettig voor klanten die 
liever niet op pad gaan.’

De kracht van lease
In de basis liep alles bij Huiskes-Kokkeler gewoon door, 
maar iedere afdeling was genoodzaakt om snel te 
schakelen. Sommige ontwikkelingen moesten ineens 
in de zesde versnelling doorgevoerd worden. ‘We 
merkten al snel hoe belangrijk onze lease-portefeuille 
is, dit geeft ons continuïteit. Om ook financieel met 
onze klanten mee te denken hebben we Sale & Lease 
Back kunnen aanbieden: wij kopen de auto van de klant 
in en de klant leaset deze terug. Op die manier ontstaat 

er meer financiële ruimte bij het bedrijf. Ook het  
duurdere segment heeft niet stilgestaan. Dat is 
mooi, maar we merkten dat we ook actief moesten 
inspringen op nieuwe kansen die zich voordeden.  

Zo gingen mensen de afgelopen 
periode natuurlijk wat minder met  
het openbaar vervoer, daarom hebben 
we extra ingezet op onze shortlease, 
private lease en fietslease. Op die 
manier speelden we in op wat onze 
klant op dat moment nodig had en 
waar de nieuwe behoefte lag. Vooral 
private lease heeft een enorme 
stijging laten zien. Zo zijn we ook 
gestart met het promoten van live 

videogesprekken bij autoverkoop. We facetimen met 
de klant en laten op afstand alle ins & outs van de auto 
zien. Het is geweldig om te zien dat we op die manier 
veilig en innovatief auto’s kunnen blijven verkopen.’

Overal bereikbaar
Ook in deze tijden de mobiliteitspartner zijn, dat is het 
doel. Daarom bleef Huiskes-Kokkeler zowel online als 
offline goed zichtbaar de afgelopen maanden. ‘We 
wilden via al onze uitingen krachtig blijven. Mensen 
moeten ons altijd kunnen vinden en ons regelmatig 
voorbij zien komen. Ook hebben we alle kanalen 
ruimer opengezet voor onze klanten: chat, WhatsApp, 
FaceTime, we waren overal bereikbaar en stonden voor 
ze klaar. Het was voor ons ook moeilijk te voorspellen, 
maar we bleven meedenken met de klanten. Omdat de 
productie bij de fabrieken ook stillag, moesten klanten 
soms langer wachten op hun auto. We keken wat wél 
kon en zetten bijvoorbeeld tijdelijk auto’s in uit onze 
verhuurvloot. We losten het gewoon op en bleven onze 
klanten altijd duidelijk informeren. We zijn daarnaast 

Zichtbaar blijven en bereikbaar zijn, daar heeft marketingmanager Ilker Esmer van  
Huiskes-Kokkeler de afgelopen tijd met zijn team op gestuurd. Ze regelen op alle  
mogelijke manieren dat klanten veilig een auto kunnen kopen én kunnen blijven rijden.  
Als mobiliteitspartner blijven ze meedenken met hun klanten. 

Niet op de rem trappen 

Ook in deze tijd is Huiskes-Kokkeler 
de mobiliteitspartner voor iedereen

‘We chatten, 
whatsappen en 

facetimen nu met 
onze klanten’
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‘Het draait nu allemaal om 
ruimte, dat hebben we genoeg’

ook gericht nieuwe marketingcampagnes gaan ontwikkelen. 
Bijvoorbeeld voor trekhaken en dakdragers, heel populair aangezien 
veel mensen dit jaar op autovakantie gaan. Ook stond de auto 
tijdens de coronapiek soms wat langer stil, omdat er massaal 
thuis werd gewerkt. Daarom boden we een check aan, om even te 
controleren of alles nog goed werkt.’

Duurzame toekomst
De inzet van Huiskes-Kokkeler werkte: medio mei en juni trokken 
de resultaten weer bij. Voor de coronacrisis waren ze al volop bezig 
met nieuwe projecten. Ze zijn er klaar voor om deze initiatieven de 
komende tijd verder uit te rollen. ‘Met stip op één is dat e-mobility. 
Elektrisch rijden is ongeremd populair en daar komt wel één en 
ander bij kijken. Daarom zijn we nieuwe, regionale partnerships 
aangegaan. Met Lanova Laadpalen voor laadoplossingen voor thuis, 
op het werk en onderweg. Daarnaast zijn we een samenwerking 

gestart met Pure Energie, zodat we duurzame, 100% groene 
energiemogelijkheden kunnen aanbieden. Zo zorgen we ervoor
dat elektrisch rijden nog makkelijker en aantrekkelijker wordt. 

Ook helpen we steeds meer bedrijven met de ‘connectivity’ 
van hun wagenpark. Middels een dashboard hebben ze dan inzicht 
in het verbruik en de kosten van hun gehele wagenpark. En verder 
blijven we natuurlijk vol inzetten op ons internationale netwerk, 
zodat we voor onze klanten de meest interessante en exclusieve 
auto’s kunnen leveren. Al met al was het de afgelopen periode 
heel belangrijk dat we de goede mensen hadden om hier doorheen 
te komen. Ook de kracht van de wisselwerking tussen onze 
bedrijfsonderdelen heeft zich bewezen. We hebben 
kunnen meeveren en in kunnen spelen op de nieuwe markt. 
We kijken nu niet meer in de achteruitkijkspiegel, maar gaan 
weer vol gas vooruit.’   \

‘Kijken naar wat wél kan, zodat het gewoon opgelost wordt’
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SUN Twente 

Samenwerken in een  
noodfonds voor Twentenaren
Er zijn mensen die met financiële calamiteiten 
worstelen en niet voldoende op regelingen van 
de overheid terug kunnen vallen. Die situaties 
doen zich voor, niet alleen in tijden van crisis, 
zoals nu met de coronacrisis. Het overkomt in 
Nederland een procent van de huishoudens, rond 
de negentigduizend per jaar. Dat zal nu meer zijn. 
SUN Twente is daarop voorbereid. 

Wat doe je als je in geval van financiële nood ook niet op anderen 
terug kunt vallen? Voor die situaties zijn overheden, particuliere 
fondsen, kerken, vaak ook particulieren en bedrijven samen met 
hulpverleners, vooral sociale werkers, in de jaren vanaf 1914  
gaan samenwerken. 

In 1914 werd dat het Koninklijk Nationaal Steuncomité genoemd, 
in de jaren dertig eerst het Nationaal Crisis Comité, dat opging 
in het Nationaal Fonds voor Bijzondere Noden met in honderden 
gemeenten zelfstandige noodhulpbureaus.  

En nu gebeurt dat door de opvolger van de fondsen bijzondere 
noden, de Stichtingen Urgente Noden. Al jaren is er het Fonds 
Bijzondere Noden Enschede en sinds enkele jaren vanuit Almelo ook 
het collegafonds Stichting Urgente Noden Twente (SUN Twente) 
voor de andere gemeenten in Twente. 

SUN Twente komt in actie, als het moet binnen 24 uur op verzoek 
van hulpverleners. Zij kunnen voor hulp en advies terecht bij dit 
noodhulpbureau. Daarin werken de gemeentelijke overheden, veel 
fondsen, kerken en hulpverleners samen. Ieder afzonderlijk doet 
ook zijn goede werken, maar als je tegelijkertijd samenwerkt, is de 
kans dat noodhulp niet van toeval afhangt en hulp niet stagneert 
een stuk groter. 

De taken zijn keurig verdeeld: hulpverleners van maatschappelijk 
werk, schuldhulpverlening en jeugdzorg vragen aan voor hun 
cliënten. Geldgevers, vooral fondsen, zorgen voor het geld. En de 
overheden betalen de werkkosten. Dan gaat dus iedere euro naar 
het doel: mensen, gezinnen die op dat moment klem zitten.  
Het noodhulpbureau houdt met al die partijen goed contact en 
staat dus klaar als het nodig is.  \

SUN Twente staat aan de vooravond van het oprichten van een  
Sociaal Leenfonds. De renteloze lening dient om tijdelijke 
liquiditeitsproblemen op te lossen zodat problematische schulden en  
leed kunnen worden voorkomen.

Torenhoge zorgkosten brengen 
Nederlanders in ernstige geldproblemen

Tekst Andries de Jong  /  Fotografie SUN Twente

Laura, bureauhoofd SUN Twente
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De (veer)kracht die vrijkomt zie ik zowel maatschappelijk als zakelijk. 
Social distancing leidt bijvoorbeeld tot maaltijden aan kwetsbaren 
bezorgen tot aan de voordeur, concerten op balkons en 
online borrelapps. 
Ondernemers tonen ook veerkracht en daarmee is het bedrijven 
gelukt de coronacrisis het hoofd te bieden. Initiatieven als een 
online winkelstraat, maaltijdbezorging door sterrenrestaurants, 
een matrassenfabrikant die mondkapjes gaat produceren, een 
ondernemer die antispiekschotten en plexiglasschermen gaat 
maken, zijn een greep uit vele inspirerende voorbeelden.
In het onderwijs is ook een snelle leercurve te zien. Urgentie dwingt 
docenten versneld over te stappen naar online onderwijs geven, een 
vernieuwing die anders nog jaren hadden kunnen duren. 

Wat mij opvalt bij bedrijven die succesvol de crisis doorkomen is een 
flinke dosis creativiteit, aanpassings- en inlevingsvermogen en vaak 
ook inzet van digitale tools zoals een app. Voor kortetermijnliquidi-
teitsproblemen kan gebruik worden gemaakt van overheidssteun. 
Voor de langere termijn is het mouwen opstropen. Hands-on met 
elkaar vooruitkijken met een langetermijnperspectief. Nemen van 
beslissingen zoals snijden in kosten, aanpassen van dienstverlening, 
kantelen van het businessmodel. Kort gezegd: veerkracht.

Uit onderzoek onder familiebedrijven (door adviesbureau Gwynt) 
blijken kwaliteiten als pragmatisme, optimisme, vindingrijkheid en 
het zoeken naar betekenis belangrijke waarden die bepalend zijn 
voor de veerkracht van het bedrijf. 

Onzekere tijden vragen om een veerkrachtige organisatie. Snel 
inspelen op vragen uit de markt is niet langer een wens, maar een 
eis. Veerkracht is het vermogen tot succesvolle aanpassing. Hoe 
kun je zakelijke en persoonlijke veerkracht vergroten? De sleutel 
is investeren in je belangrijkste kapitaal: je mensen. Stimuleer 
blijvende ontwikkeling van werknemers zodat ze snel andere 
vaardigheden kunnen toepassen en daarmee inzetbaarder zijn. 
Meer vaardigheden leidt tot meer vindingrijkheid bij vraagstukken 
waardoor sneller tot nieuwe inzichten en oplossingen wordt 
gekomen. Bovendien wordt het investeren in je personeel ervaren 
als waardering en levert het meer betrokkenheid op. Vanuit het 
langetermijnperspectief is het van belang zoveel mogelijk te 
proberen jong talent bij de organisatie te houden. 

De crisis biedt ook kansen om nieuwe werkelozen om te scholen 
voor functies in branches waar krapte is. Zijinstromers opleiden 
is een effectieve manier om snel in personeelsbehoefte te 
voorzien. Deze groep beoordelen op hun diploma zal vaak geen 
match opleveren. Van belang in het bepalen van potentie van 
werkzoekenden is de focus op mindset en skills. Bij omscholing zijn 
de vaardigheden waarover iemand beschikt van groter belang dan 
een diploma behaald in het verleden. Een mooi actueel voorbeeld 
is dat veel KLM-medewerkers zich melden om omgeschoold te 
worden voor banen in de zorg. 

Wat doet uw organisatie: gaat u op de oude voet verder of  
volgt er een andere aanpak?  \

De crisis is een harde leerschool voor veel ondernemers en organisaties. Omzet die wegvalt, 
ontslag van (tijdelijke) medewerkers of zelfs faillissement. De realiteit toont een economie die 
deels pijnlijk tot stilstand is gekomen, tegelijkertijd laat het ook (veer)kracht zien. Bij crises en 
rampen schijnt de mens op zijn best te zijn. Er ontstaat een soort besef waar het werkelijk om 
draait in het leven en we helpen elkaar. 

Eline Holten is directeur van Endoor. Endoor is de ondernemende tak van ROC van Twente waarin beroepsopleidingen, trainingen en cursussen voor volwassenen  
op maat worden ontwikkeld en aangeboden, gegeven door enthousiaste en ervaren docenten van ROC van Twente.

Eline Holten

Biedt de crisis ons een snelle 
leerschool voor de lange termijn?
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Klimaatwetenschapper Maarten Van Aalst, Universiteit Twente

‘ Steden en dorpen moeten 
klimaatbestendiger worden’

Van Aalst bekleedt de Prinses Margriet-leerstoel, die is ingesteld 
door Universiteit Twente en het Nederlandse Rode Kruis, met als 
missie ‘het vergroten van de weerbaarheid tegen natuurrampen en 
klimaatverandering’. De leerstoel moet een sterkere koppeling tot 
stand te brengen tussen wetenschap, beleid en praktijk, met extra 
aandacht voor de mensen die het hardst geraakt worden door de 
stijgende risico’s. 

Hij is naast zijn werk aan Universiteit Twente directeur van het  
Rode Kruis Klimaatcentrum. Het zijn ook in Nederland de 
ouderen en chronisch zieken die het hardst getroffen worden 
door hittegolven. ‘Een hittegolf in Europa is voor die groepen 
een dodelijke ramp, vorig jaar stierven duizenden mensen aan de 
gevolgen van hitte. Sommige van die sterfgevallen worden onder 
een andere oorzaak weggeschreven, maar als je sterftecijfers en 
temperatuurcurves naast elkaar legt, zie je duidelijk veel meer 
sterfgevallen dan normaal tijdens hittegolven’, zegt hij.

En een hete zomer afdoen als een incident zou wetenschappelijk 
gezien lariekoek zijn, weet Van Aalst: ‘De kans op hittegolven in 
Nederland is door de klimaatverandering aantoonbaar met een 
factor 10 toegenomen. Net als bij de discussie over corona wordt  
er nog wel eens laatdunkend gezegd: het treft alleen de zwakkeren. 
Maar als het net je oma is die aan de hitte bezwijkt, kijk je er toch 
heel anders naar. En bovendien klopt het niet. Ook jonge sporters 
worden door de hitte bevangen.’

Bomen planten
Bij gemeentelijke overheden dringt inmiddels wel de noodzaak  
door dat steden en dorpen klimaatbestendiger moeten worden.  
Het planten van bomen is daarvoor een mooi middel.  
De wetenschapper: ‘Meer groen in de stad vangt CO2 af, het geeft 
schaduw en verkoeling en meer groen betekent ook dat bij hevige 

regenval niet al het water richting riool stroomt, met alle 
ellende van dien. Bovendien wordt een groene stad als  
veel leefbaarder ervaren.’

Onderzoek in Den Haag bracht in kaart in welke wijken het 
nu het heetst wordt. ‘Dat bleek de Schilderswijk te zijn, waar 
weinig openbaar groen is. Voeg je daarbij dat hier kwetsbare 
groepen wonen met veel gezondheidsproblemen en dat 
sommige ouderen door taalbarrières lastig worden bereikt 
met communicatie vanuit de overheid, en je snapt dat juist 
daar op korte termijn wat moet gebeuren’, zegt Van Aalst.

Bomen moeten groeien en dat kost tijd. Maar dat betekent 
niet dat er nu niets te doen valt om de zwakkeren te 
beschermen, vindt hij. ‘Er wordt vaak wat lacherig gedaan 
over ons Nationaal Hitteplan, maar sinds dat in 2006 is 
geïntroduceerd is het aantal sterfgevallen door hitte wel 
teruggedrongen. Niet iedereen kan goed voor zichzelf zorgen. 
Een gemeente zou kunnen investeren in sociale netwerken  
en contacten in de buurt, zodat mensen even bij hun oude 
buurvrouw langsgaan om de zonwering te laten zakken en  
te zorgen dat ze voldoende drinkt.’

Meer groen
Het probleem is volgens de hoogleraar dat klimaatverandering lang 
uitsluitend als een milieuprobleem is afgedaan. ‘De overstromingen 
en bosbranden leken altijd ver weg, zowel in de tijd als in afstand. 
Verreweg de meeste klimaatmaatregelen in ons land zijn gericht 
op de lange termijn. Denk aan de dijkversterking in Nederland in 
verband met de verwachte zeespiegelstijging en de plannen voor 
windenergie en zonneparken om CO2 terug te dringen. Daar zijn tal 
van plannen voor en daar mag best een schepje bovenop. Maar dat 
we onze leefomgeving ook moeten aanpassen aan de gevolgen van 

Het is één van de grote uitdagingen voor (lokale) overheden de komende jaren: het tegengaan van 
klimaatverandering en het bestand maken van steden en dorpen tegen hitte en stortbuien. Aan dat 
bewustzijn is nog veel te verbeteren, vindt klimaatwetenschapper Maarten van Aalst, hoogleraar bij 
de ITC Faculty of Geo-information Science and Earth Observation van Universiteit Twente.



   41   /    

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

die klimaatverandering, dat bewustzijn kan nog beter. Pas als de 
riolering overloopt, gaan gemeenten maatregelen nemen. Maar je 
zou in je ruimtelijke ordening al rekening moeten houden met zulke 
stortbuien. Meer groen in een straat helpt tegen de hitte en zorgt 
ook dat water goed weg kan. En het is ook nog eens veel goedkoper 
om een buurt te vergroenen dan om hele straten open te breken 
voor een groter riool.’

Vanuit ITC ligt, in het kader van de Nationale Wetenschapsagenda, 
een voorstel klaar om in een aantal steden te kijken naar de 
gevolgen van hete zomers en zware regenval. Enschede is één van 
de steden op de lijst die in dat onderzoek onder de loep worden 
genomen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten ondersteunt 
gemeenten via het Klimaatverbond ook met klimaat-adaptie.  
‘Het bewustzijn groeit gelukkig dat er iets moet gebeuren. En niet 
alleen op lange termijn’, zegt Van Aalst.  \

‘Weerbaarheid tegen natuurrampen en klimaatverandering’



Tekst Ingrid Bosman  /  Fotografie René Knoop

‘In dit orkest zit veel meer dan muziek’

Directeur Jacco Post van  
Phion wil vernieuwingskracht  
en energie vasthouden
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‘Nu is wel gebleken hoe 
wendbaar we zijn’

Die openbaarde zich al direct na de lockdown. Jacco Post:  
‘Natuurlijk ben je even van slag. Maar al snel kwam het besef: 
als orkest zijn we ergens voor op aarde. Schoonheid en troost 
zijn harder nodig dan ooit.’ Tientallen kleinschalige initiatieven 
werden er volgens hem ontplooid, om muziek daar te brengen waar 
mensen het konden gebruiken. Van bewoners en medewerkers 
van zorginstellingen tot horecapersoneel. ‘Hoe lastig ook de 
omstandigheden, het was zo gefikst.’

Van Zwolle tot De Lutte liet Phion van zich horen. Zonder er 
veel ruchtbaarheid aan te geven.  ‘Je loopt er niet mee te koop, 
omdat je geen aandacht wilt trekken. Dat waren nu eenmaal de 
regels.’ De trots is er niet minder om. Wat Post vooral trof was het 
improvisatie- en organisatievermogen waarover het orkest bleek 
te beschikken. En vooral: hoe relatief eenvoudig die kracht zich 
liet mobiliseren. ‘Samen met Yvette Schafraad, als secretaris van 
de ondernemingsraad, heb ik een blogachtig bericht uitgestuurd, 
waarin we mensen opriepen om zich te melden als ze niet alleen 
wilden meedoen, maar ook wilden mee-organiseren. Dat leverde 
heel veel reacties op.’

Zo kon er een speciaal team worden geformeerd, waarin musici- v  
en stafleden samenwerkten. In het hele werkgebied van het orkest 
kwamen spontane initiatieven van de grond. Variërend van een film 
rond 75 jaar bevrijding in Arnhem, tot de begeleiding van sopraan 
Johanette Zomer bij een videopname van een aria uit de Matthäus 
Passion vanuit het Wilminktheater in Enschede. In zijn woonplaats 
Zwolle kwam contrabassist Erik Olsman in actie in samenwerking 
met de Grote Kerk aldaar.

Mooie ideeën
Onvermoede kwaliteiten wil Post het niet noemen, want dat het 
orkest meer in zijn mars heeft dan louter muziek was op zich geen 
verrassing. ‘Maar dat het zich in deze fase al zo zou manifesteren, 
dat heeft me wel verrast. Per slot van rekening was de fusie nog 
maar net een feit. En dan staan er midden in de lockdown ineens 
mensen op met allerlei mooie ideeën die ze ook nog kunnen 
vormgeven.’ Zoals de jonge contrabassist Rebecca Fransen uit 
Hengelo, precies in de coronatijd toegetreden tot het orkest  
en enthousiast lid van het ‘Phion laat van zich horen’-team.  
‘De energie spat ervan af’, aldus Post.

Sneller dan verwacht kreeg Post zo de slagvaardigheid van het 
orkest in beeld. ‘Van oudsher is een symfonieorkest een tamelijk 
traditionele instelling. Gewend om ver vooruit te kijken en te 

plannen, met lange lijnen te werken. Nu is wel gebleken hoe 
wendbaar we óók zijn. In staat om heel snel heel veel kleinschalige 
producties op poten te zetten.’ Hij is vast van plan dat vermogen 
in de toekomst strategisch in te zetten. ‘Al die verschillende 
kwaliteiten moeten we meer aanboren. We zouden wel gek zijn als 
we die vernieuwingskracht niet zouden blijven benutten.’

Energie vasthouden
Naarmate de maatregelen in verband met het coronavirus verder 
werden versoepeld borrelden er alleen maar meer ideeën op. 
‘Violist Michael Rein kwam nog in coronatijd met het idee voor 
‘stagetalks’, interviews met collega-orkestmusici, te volgen via de 
socialmedia-kanalen. Dit concept zetten we nu voort’, meldt Post. 
‘Het is belangrijk om die energie in het orkest vast te houden.’

Dat er sinds juni weer mag worden gerepeteerd is ondanks de nog 
geldende beperkingen een zegen, aldus de directeur. ‘In een orkest 
draait het letterlijk om op elkaar ingespeeld zijn. Dat is echt nog 
iets anders dan een voetbalteam dat niet samen kan trainen.’ Ook 
de concerten werden nog voor de zomervakantie weer opgepakt, 
deels in samenwerking met Musis in Arnhem en Wilminktheater en 
Muziekcentrum in Enschede, die festivals organiseerden om het 
publiek weer te verwelkomen. 

Voor een grondige evaluatie van de afgelopen maanden is het 
nog te vroeg, vindt Post. Laat staan dat hij al lessen zou kunnen 
trekken. Maar hij is wel blij dat het is gelukt om met zoveel mogelijk 
communicatie ‘de boel bij elkaar te houden’. Zelfs de kruisbestuiving 
tussen ‘Arnhem’ en ‘Enschede’ is verder op gang gekomen, zoals hij 
vaststelt. Wat hij al wel zeker weet: echte verbinding vergt meer 
dan oppervlakkige smalltalk. ‘Zo intensief en wezenlijk als het 
contact de afgelopen tijd was moet het blijven. Zeker nu we op deze 
schaal werken. Het ging in de gesprekken bijvoorbeeld ook over hoe 
je omgaat met onzekerheid. Dan bespreek je dat je er zelf ook mee 
worstelt, maar toch vooruit moet kijken.’   \

Zelfs de nieuwe naam moest in stilte worden ingevoerd. Toch hield Phion, 
orkest van Gelderland Overijssel, zichzelf in crisistijd aan de praat.  
En meer dan dat. Directeur Jacco Post: ‘We zouden wel gek zijn als we 
deze vernieuwingskracht niet zouden blijven benutten.’
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‘  Corona heeft digitalisering versneld’

Dit is NDIX
NDIX is opgericht in 2001 

en is gevestigd in Enschede. 

Aandeelhouders zijn Oost NL, 

Holding Technopolis Twente (UT) en 

Stadtwerke Münster. Zij garanderen 

een onafhankelijke positie van NDIX 

in de markt. NDIX is een open en 

onafhankelijk breedbandnetwerk in 

Nederland en Duitsland. NDIX levert 

hoogwaardige verbindingen door 

breedbandnetwerken en datacenters. 

Op de digitale marktplaats kunnen 

klanten via zo’n 150 ICT-aanbieders 

aanvullende diensten afnemen. NDIX 

ondersteunt bedrijven actief bij 

innovatie met ICT en het bijbehorend 

ICT-talent/personeel.

Ondernemers kunnen gebruikmaken van talent IT-studenten
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‘Ook voor de 
kleinere mkb’er is 
veel mogelijk op 
het gebied van 
digitalisering’

Met een NDIX-aansluiting kan een bedrijf 
of organisatie snel, veilig en betrouwbaar 
koppelingen maken tussen bijvoorbeeld 
bedrijfsvestigingen, datacenters en 
een groot scala aan ICT-dienstverleners 
zoals internetproviders. Geen wonder 
dat het bedrijf in Enschede het razend 
druk had tijdens de coronacrisis. ‘Er 
zijn alleen al 75 zorginstellingen en 
20 ziekenhuizen aangesloten op ons 
netwerk. Als die aansluitingen zouden 
uitvallen op bijvoorbeeld een intensive 
care, staat alles stil.’ Reden voor NDIX 
om de onderhoudsgroep in tweeën te 
splitsen om te voorkomen dat een zieke 
werknemer alle collega’s zou kunnen 
besmetten en klanten zonder onderhoud 
zouden komen te zitten.

De mogelijkheden om te digitaliseren 
zijn eindeloos. Van de Lagemaat noemt 
het voorbeeld van een teler, die een 
drone de gewassen laat monitoren. 
Met de data die daaruit komen stuurt 
de drone de computer bijvoorbeeld 
op de meter nauwkeurig aan waar een 
gewasbeschermingsmiddel moet worden 
gespoten, wanneer er waar moet worden 
gesproeid en wordt de oogstploeg 
ingeseind als de oogst rijp is. ‘Technisch 
kan bijna alles. Grote bedrijven maken 
daar al flink gebruik van. Maar ook voor 
de kleinere mkb’er en de vele Twentse 
bedrijven in de maakindustrie is heel veel 
mogelijk op het gebied van digitalisering.’

Omslag in denken
Probleem is dat juist die bedrijven 
vaak druk zijn met de dagelijkse 
beslommeringen en geen tijd of 
mankracht hebben om zich te verdiepen 
in welke mogelijkheden ICT aan hun 
bedrijf kan bieden. ‘Als je bijvoorbeeld 
kijkt naar hoe tegenwoordig machines 
digitaal worden aangestuurd, dan vraagt 
dat een omslag in je denken. Je bent er 

niet meer met boutjes en moertjes als 
gereedschap, je hebt digitale tools nodig. 
De basisvoorwaarden zijn er, de techniek is 
volop beschikbaar. Maar je zult die omslag 
als bedrijf een keer moeten maken om van 
al die mogelijkheden te profiteren. En juist 
daar blijft het vaak hangen.’

Samen met Talent IT, Universiteit Twente, 
Saxion Hogeschool en ROC van Twente 
koppelt Van de Lagemaat talentvolle 
studenten aan bedrijven. ‘Bijvoorbeeld 
met de Digitale Werkplaats, waarin 
Saxion-studenten bij ondernemers op 
de werkvloer kijken wat ze kunnen 
verbeteren door digitalisering: of het 
nou je administratie is, je planning en 
productie, je marketing of gewoon een 
goed werkende internetaansluiting voor 
thuiswerken. Het mooie is dat zo’n student 
niks te verkopen heeft, maar puur vanuit 
de nieuwste inzichten jou helpt om die 
slag te maken met je bedrijf door een  
goed advies.’

Van de Lagemaat schaamt zich er helemaal 
niet voor dat jonge programmeurs ook bij 
NDIX enkele veranderingen aanbevolen. 
‘Wij maken zelf ook nog steeds ont-
wikkelingen door. Zelfs als je zoals wij 
volop in het vakgebied van de ICT zit, is 
het inspirerend dat jonge talent in huis te 
halen voor de nieuwste inzichten. 

Alles verandert zo snel, dat is voor je 
zittende personeel niet bij te benen. 
Hier heeft een student bijvoorbeeld 
geavanceerde softwaretools geïnstalleerd 
waarmee we het contact met de klanten 
veel beter kunnen vormgeven. Daar raak 
je weer geïnspireerd door om nog meer te 
gaan doen. Nu rijden we bijvoorbeeld met 
een aansluitkastje naar Duitsland. Waarom 
zou een drone dat apparaat niet kunnen 
brengen en digitaliseren we het niet zo dat 
we automatisch contact zoeken als  
de klant drie keer de stekker in en uit  
het contact haalt?’

Laat student meekijken
Een doorsnee mkb’er die al zulke digitale 
dromen heeft, of zelfs maar vage plannen 
voor ‘iets met digitalisering’, moet volgens 
de Enschedese ondernemer laagdrempelig 
worden benaderd. ‘Bijvoorbeeld via een 
bedrijfscontactpersoon van de gemeente 
of van de bank die dit onderwerp en 
passant meeneemt: Zou je het leuk vinden 
als een student een keer met je meekijkt? 
Ze hoeven dan niet bang te zijn dat er dan 
een commerciële rakker komt die van alles 
wil verkopen waarvan je wellicht nog geen 
tien procent gebruikt.’

Zelf hulp zoeken kan natuurlijk ook, maar 
door de wildgroei aan initiatieven is daar 
voor een ondernemer bijna geen beginnen 
aan. Dat de behoefte er is, zeker door de 
coronacrisis, staat voor Van de Lagemaat 
als een paal boven water. ‘Bij Talent IT 
melden zich steeds meer ondernemers om 
eens een student te laten meekijken.  
Maar dat potentieel aan talent kan nog 
veel vaker worden benut.’

Ook een jong ICT-talent laten meekijken  
in uw organisatie? Neem contact op met 
Ian Besselink (ian@talentittwente.nl,  
06 30 600 803) of via het contactformulier  
op www.talentittwente.nl   \

Wat hadden we de afgelopen maanden gemoeten zonder snelle en betrouwbare 
internetverbinding? Ook in Twente werd massaal thuisgewerkt en werden 

veel zaken digitaal afgehandeld. ‘De coronacrisis heeft de digitalisering zeker 
versneld. Maar we kunnen in Twente alle mogelijkheden nog beter benutten’, 

zegt directeur Jeroen van de Lagemaat van NDIX.  
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Alle ruimte voor ondernemerschap 

VNO-NCW gaat voor  
een economisch sterk en 
veerkrachtig Twente 

Van beursgenoteerde bedrijven tot piepjonge startups, 
de ondernemersorganisatie streeft naar een optimaal 
ondernemersklimaat voor iedereen. Ten Hag licht toe: 
‘Dat doen we door de verbinding te leggen tussen 
ondernemers en overheid. We bemiddelen en zijn 
het lijntje tussen de ondernemer en de ambtenaar, 
bijvoorbeeld wat betreft subsidies. Dat werkt beide 
kanten op. Zo hebben we het project “Ondernemer 
ontmoet Statenlid” opgezet, waarbij we ondernemers 
vragen met wie ze wel eens om tafel zouden willen.  
Dat regelen we dan. Zo’n gesprek, tussen de praktijk en 
de regelgeving, is essentieel.’ Masselink vult aan:  
‘We zijn als het ware de vertalers tussen beide 
partijen. We verbinden micro en macro met elkaar 
zodat iedereen meedenkt over hoe we de regionale 
economie op gang houden. We merken namelijk dat de 
stap naar de politiek vaak vergeten wordt. Zonde, want 
het is zo belangrijk om Den Haag, Zwolle en de lokale 
overheden erbij te betrekken. En andersom ook. Een 
recent voorbeeld was toen het ministerie tot een keuze 
moest komen tijdens de coronacrisis. Wij hebben toen 
meegedacht vanuit de belangen van ondernemers. 

Daar is uiteindelijk de NOW-regeling uitgerold.  
We denken vanuit wat de ondernemers nodig hebben. 
Daarbij houden we altijd rekening met wat goed 
ontvangen wordt en dus kans van slagen heeft. Door 
die focus lukt het uiteindelijk om iets gedaan te krijgen. 
Verder zetten we ons in voor meer duidelijkheid in de 
regelgeving. Doordat wetten steeds vaker ‘slechts’ een 
kader vormen, is er veel ruimte ontstaan voor lokale 
invulling binnen de plaatselijke regelgeving. Hierdoor 
kan de regelgeving tussen de verschillende gemeenten 

afwijken en is vanuit de ondernemer een andere 
aanpak nodig om zaken gedaan te krijgen. Het is onze 
taak om daar duidelijkheid in te scheppen, zowel op 
het gebied van de regelgeving als op het gebied van de 
subsidiemogelijkheden bij gemeenten, maar vooral ook 
bij de provincie. Zodat de ondernemer weet waar de 
mogelijkheden liggen.’

Van globaal naar lokaal
De duidelijk ingekaderde speerpunten van VNO-NCW 
Twente werden de afgelopen tijd uitgedaagd. 
 De coronacrisis dwong Ten Hag en Masselink de balans  
op te maken en hun doelen bij te schaven. ‘Er vielen 
de laatste tijd natuurlijk forse klappen in het 
bedrijfsleven’, vertelt Masselink. ‘We hadden een dip 
in maart en april, maar zagen bedrijven in mei gelukkig 
alweer opveren. Deze crisis is een andere dan de vorige, 
financiële, crisis. We hebben veel meer te maken met 
verschuivingen in de markt. Pompstations hadden 
het zwaar omdat er minder gereden werd, maar 
thuiswerkfaciliteiten floreerden. Dat waren allemaal 
zaken die onmogelijk te voorspellen waren, maar het  
is nu wel aan ons om passend te reageren op  
die verschuivingen.’ 

Ten Hag haakt daarop in: ‘Er is een shift geweest. Er 
is nu meer focus op lokaal. Dat begint al heel klein: in 
bouwmarkten is geen kwast meer te krijgen, omdat 
we massaal ons huis aan het opleuken zijn. En het 
wijntje in de horeca is tijdelijk verschoven naar een 
wijntje in eigen tuin. We consumeren op een andere 
manier, de geldstromen zijn afgebogen. Dat zijn 
nieuwe kansen. Voor VNO-NCW Twente liggen die 

Kersverse voorzitter van ondernemersorganisatie VNO-NCW Twente Michel ten Hag 
en regiomanager Tom Masselink zetten zich in voor een excellent ondernemings- en 
vestigingsklimaat in onze regio. In een tijd waarin alles individualistischer lijkt te worden, 
gaan zij juist voor krachtige samenwerkingen.
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er wat betreft verdere sturing naar lokaal consumeren. Door deze 
regio nog aantrekkelijker te maken willen we circulariteit bevorderen 
op het gebied van inkomsten en uitgaven. Zodat we niet massaal 
consumeren buiten Twente, maar de focus juist lokaal houden.’

Samen sterker 
Net als in de Griekse mythologie ontstaat er vanuit chaos nieuwe 
orde. COVID-19 heeft die chaos gebracht, nu liggen er kansen voor 
een nieuwe ordening. ‘Het is belangrijk dat die niet alleen bepaald 
wordt door ‘witte jassen’, maar juist ook door ondernemers uit 
de regio’, vertelt Ten Hag. ‘We kunnen bij VNO-NCW alle steun 
gebruiken. Het maakt een wezenlijk verschil of we spreken namens 
500 of 5000 ondernemers uit de regio. Samen staan we sterk.  

We gaan ondernemers dan ook meer dan ooit oproepen om zich bij 
ons aan te sluiten en lid te worden. Bovendien krijgen ondernemers 
nu ook een podium in Twente Board, een samenwerking waarbij ze 
persoonlijk in gesprek gaan met overheid en onderwijs. Een goed idee 
kan op die manier ook écht draagvlak krijgen en uitgevoerd worden. 

Vanuit VNO-NCW houden we de lijnen met opleidingsinstituten sowieso 
kort. We waken ervoor dat de vakscholen in de regio, zoals ROC, niet 
vergeten worden. Dat we niet alleen focussen op hoogwaardige 
techniek en universitaire banen, maar ook op de lopende economie en 
welke vakmensen daarvoor nodig zijn. Het draait om een goede balans 
tussen die twee. Op die manier behouden we een sterk en veerkrachtig 
ondernemersklimaat in Twente. Daar doen we het voor.’   \

‘We zetten de lokale ondernemer 
in de schijnwerpers’ 

‘Zorgen dat ambtenaar en 
ondernemer dezelfde taal 

spreken’ 
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Hoe medische technologie door 

COVID-19 een extra impuls krijgt

“Maar hoever willen we gaan om het coronavirus onder de duim 
te krijgen?” Met die vraag hield Prof. Dr. Ir. Peter-Paul Verbeek, 
hoogleraar Wijsbegeerte aan de Universiteit Twente, zich 
de afgelopen maanden bezig bij de ontwikkeling van de app 
CoronaMelder. “Technologisch kan bijna alles, maar er zijn grenzen 
aan wat we maatschappelijk aanvaardbaar vinden. Met die kaders 
moet je altijd beginnen”, legt hij de afwegingen uit.

 Technologie dient maatschappij
De techniek staat voor niks. Als je de app CoronaMelder downloadt 
op je telefoon, krijg je een waarschuwing als je in de twee weken 
daarvoor een kwartier of langer in de buurt bent  geweest van 
iemand die positief getest is op het virus. Prachtig, zou je denken, 
maar Verbeek weet dat het zo simpel niet is: “Hoever wil je gaan, 
wat zijn maatschappelijke waarden die we belangrijk vinden? Met die 
vraag moet het altijd beginnen. Technologie moet de maatschappij 
behulpzaam zijn, niet andersom. De privacy moet bijvoorbeeld goed 
gewaarborgd zijn, daarom werkt de app met anonieme codes. En 
de angst dat de overheid door deze app al je gangen na kan gaan is 
ongegrond. De app werkt via bluetooth en niet via GPS. Ook wordt 
nergens geregistreerd dat jij Corona hebt”.

Twente
Fights
Corona

De wereldwijde pandemie heeft 
grote invloed op het functioneren van 
onze samenleving. We zijn allemaal 
overvallen door het coronavirus. In 
korte tijd zat heel Europa maanden 
in een lockdown. Tegelijkertijd zijn 
ondernemers, wetenschappers, 
kennisinstellingen en bedrijven 
binnen en buiten Twente intensief 
gaan samenwerken aan oplossingen 
om het wereldwijde coronavirus te 
stoppen. Het mkb, startups en scale-
ups zijn wendbaar en slagvaardig. 
De krachtige combinatie van kennis 
en ondernemerschap heeft ertoe 
geleid dat initiatieven op het gebied 
van hygiëne, beademingsapparatuur, 
bescherming voor zorgmedewerkers, 
nieuwe onderzoek- en 
behandelingsmethodes en tracking 
technologieën ontwikkeld werden.  
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“ Technologisch kan bijna alles, maar er zijn grenzen 
aan wat we maatschappelijk aanvaardbaar vinden. 
Met die kaders moet je altijd beginnen.”

Hoogleraar Verbeek werkte mee 
aan ontwikkeling CoronaMelder

Juist die verwevenheid van mens en 
techniek en de ethische kant daarvan zijn 
Verbeeks specialiteit. In de afgelopen 
maanden overlegde hij daarover niet 
alleen met experts, maar juist ook met 
burgers. “Er is een groep gevormd 
met mensen uit alle geledingen van 
de maatschappij, van conducteur tot 
sportschoolhouder. Zij zijn bevraagd op 
wat zij belangrijk vinden aan zo’n app. 
Gezondheid, vrijheid, solidariteit en de 
economie werden daarbij het vaakst 
genoemd. Je installeert zo’n app niet 
alleen voor je eigen belang, maar ook uit 
solidariteit. Dat aspect werd hier in Twente 
hoog gewaardeerd. De zorgen over 
eventuele schending van de privacy bleken 
bij deze groep helemaal niet zo te leven, 
men ging er van uit dat dat goed  
geregeld is”, zegt de hoogleraar.

Sterker nog: het panel vond dat de 
adviezen in de app wel wat dwingender 
mochten. “Als je een melding krijgt dat je 
in de buurt van een besmet persoon bent 
geweest, kun je die zo weer wegklikken. 
Deze groep vond dat daar wat bedenktijd 
tussen zou moeten zitten”, legt hij uit.

Weinig weerstand
De weerstand die werd verwacht,  
bleek helemaal niet zo groot. In een  
week werd de app al meer dan 1.000.000 
keer gedownload. De CoronaMelder 
werkte tot 1 september alleen nog in 
Twente, Drenthe, IJsselland Noord en  
een groot deel van Gelderland, maar 
wordt waarschijnlijk landelijk ingevoerd  
na de pilot.

Ingrijpend
Verbeek prijst de manier waarop de 
app is geïntroduceerd: “Als je zo’n app 
invoert is dat ingrijpend. Het ministerie 
van Volksgezondheid is niet over één 
nacht ijs gegaan en heeft zich heel goed 
laten adviseren. Door een technische 
en een medische taskforce, en door 
gedragswetenschappers. Want je kunt 
nog zulke mooie technische hoogstandjes 
bouwen, als ze niet worden geaccepteerd 
door de maatschappij heb je nog niks”.
De GGD heeft door de app een belangrijke 
ondersteuning gekregen in het bron- 
en contactonderzoek. “Zo nauwkeurig 
als de app registreert bij wie jij de 
afgelopen twee weken in de buurt bent 
geregistreerd, kan je dat uit je geheugen 
bijna niet halen. Natuurlijk zullen er 
ook wat vals positieve meldingen zijn, 
bijvoorbeeld doordat je wel 1,5 meter 
afstand had tot die besmette persoon 
maar jullie allebei de telefoon dichter bij 
elkaar op tafel hadden liggen. Of omdat je 
in het openbaar vervoer dicht op iemand 
zat, maar wel allebei een mondkapje 
droeg. Bluetooth is ook wat minder 
nauwkeurig dan GPS maar in het kader 
van de privacy veel beter omdat niemand 
kan zien waar je was. Dat zijn elke keer 
afwegingen die je moet maken”.

Een technologisch hulpmiddel als dit staat 
nooit op zich, weet Verbeek: “Als het zover 
zou komen dat er een quarantaineplicht 
komt in plaats van een dringend advies 
dan zal de overheid tegelijk ook een goed 
sociaal vangnet moeten maken voor 
zzp’ers en mensen met een 

nul-urencontract die anders twee weken 
geen inkomen hebben. Je moet altijd 
nadenken over de maatschappelijke 
consequenties”. Dat geldt natuurlijk 
niet alleen bij de invulling van deze app, 
maar ook bij bijvoorbeeld kunstmatige 
intelligentie en robots in de zorg. 

Dat de Universiteit Twente op veel 
manieren bijdraagt aan het oplossen van 
maatschappelijke uitdagingen vervult 
de hoogleraar met trots. “Het past bij 
onze veranderende rol als technische 
universiteit. Burgemeester Onno van 
Veldhuizen noemde dit laatst high-tech 
noaberschap. Je gebruikt technologie 
om een maatschappelijk probleem op 
te lossen. Van die kant moet je het altijd 
benaderen. In het DesignLab zijn we daar 
dagelijks mee bezig: Responsible Design 
waarbij de maatschappelijke uitdagingen 
het uitgangspunt zijn. Als je het zo 
benadert is de vrees dat de technologie 
ons de baas gaat zijn ook ongegrond”.  >



INNOVATIE   /    50

 
 

Vijf toepassingsgebieden 
voor COVID-19 innovaties

   Hygiëne 

Om de verspreiding van COVID-19 
tegen te gaan is hygiëne belangrijk. 
Naast veelvuldig handen wassen en 
het hanteren van de 1,5 meter richtlijn, 
ontwikkelen Twentse bedrijven ook 
innovatieve producten om te voorkomen 
dat mensen in aanraking komen met 
bacteriën en virussen. De oplossingen 
zijn divers; van digitale devices met 
een signaleringsfunctie tot een 
biologische handgel. 

  Beademingsapparatuur

Bedrijven en instellingen in Twente zijn 
flexibel en wendbaar. Hierdoor zijn ze in 
staat snel in te spelen op door COVID-19 
acuut ontstane behoeftes in de markt, 
zoals bijvoorbeeld beademingsapparatuur 
voor de IC-afdelingen. Door de aanwezige 
kennis en het ondernemerschap bij 
bedrijven worden technologische 
veranderingen snel toegepast en 
geïmplementeerd. Dit is zichtbaar in de 
ontwikkeling van medische apparatuur.

   Bescherming zorgmedewerkers

Twente is van oudsher sterk in textiel. Er is veel kennis over de ontwikkeling, de verwerking 
en de recycling van textiel. Door de crisis is de ontwikkeling van innovatieve en duurzame 
oplossingen van bijvoorbeeld mondkapjes en isolatieschorten in een stroomversnelling 
geraakt. Bedrijven werken samen om met nieuwe methoden textiel langer te gebruiken en 
om van afgedankte textiel weer bruikbare producten te maken. 

Lees meer over de 
innovaties op twente.com
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#TwenteFightsCorona
   Onderzoek en behandeling

Vroegtijdig detectie is cruciaal voor 
het indammen van de verspreiding van 
COVID-19. Twente zet zich in voor de 
ontwikkeling van innovatieve sneltesten. 
Daarnaast moeten antilichamen sneller 
worden opgespoord en is wenselijk om 
een medicijn voor bestrijding van het 
coronavirus te ontwikkelen. Twente is 
sterk in nanotechnologie en fotonica 
en gebruikt deze kennis nu voor de 
bestrijding van het coronavirus. 

  Gebruik van technologie

Technologisch innoveren zit in het DNA 
van Twente. Met technologie draagt 
Twente bij aan een duurzamere, gezondere 
en veiligere samenleving. Het tijdelijk 
gebruik van een coronatracking app voor 
de bestrijding van COVID-19 is mogelijk 
een oplossing. Mits aan een groot aantal 
randvoorwaarden is voldaan zoals onder 
andere privacy, veiligheid, Nederlandse 
wetgeving, vrijwillige deelname en tijdelijk 
gebruik van de gegevens. Het is belangrijk 
ook de ethische kant voor vooruitgang  
en gebruik van nieuwe technologieën  
te belichten.  >

Een greep uit de Twentse bedrijven, start-ups, mkb-bedrijven en kennis-
instellingen die een bijdrage hebben geleverd aan de strijd tegen Corona.
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Hygeniq ontwikkelt duurzame handgel 
zonder alcohol

Hygeniq heeft de innovatieve Biosafe-hygiene handgel ontwikkeld: 
een gel zonder alcohol en die volledig cradle-to-cradle is, omdat 
alleen gebruik wordt gemaakt van hernieuwbare grondstoffen. 
De handgel is gemaakt op basis van kiembestrijdende 
eigenschappen uit plantenextracten om zo effectieve antimicrobiële 
verbindingen te produceren die infecties voorkomen en een 
antiseptische werking hebben. De ingrediënten zijn veilig en 
geschikt voor menselijk gebruik, maar daarnaast ook veilig voor het 
milieu en biologisch afbreekbaar.

TechMed Centre zet alle zeilen bij  
om ziekenhuizen te helpen

Het TechMed Centre van Universiteit Twente heeft een techniek be- 
dacht waarmee twee patiënten gebruik kunnen maken van één be-
ademingsmachine. Een splitter verdeelt de lucht tussen de patiënten, 
slimme klepjes en filters zorgen ervoor dat de lucht van de ene 
patiënt niet bij de ander terecht komt. Deze slimme klepjes worden 
geproduceerd door het Twentse bedrijf Minivalve. Met de oplossing 
van het TechMed Centre wordt gebruik gemaakt van zoveel mogelijk 
bestaande hulpmiddelen en kunnen tekorten van beademings- 
apparatuur worden voorkomen, en dus levens worden gered.

TenCate Protective Fabrics ontwikkelt 
duurzame oplossing voor tekort aan 

medische isolatieschorten
Veel ziekenhuizen kiezen voor een uitrusting met medische 
wegwerpschorten. Hoewel deze schorten de noodzakelijke 
bescherming bieden voor de desbetreffende eerstehulpverleners, 
zijn ze voor overige afdelingen minder hard nodig. De schorten 
bieden in dat laatste geval een onnodig hoge mate van bescherming, 
maar ze zijn ook oncomfortabel bij langdurig gebruik en zorgen voor 
veel medisch afval. TenCate Protective Fabrics ontwikkelde een 
herbruikbaar isolatieschort voor medisch personeel die niet direct in 
contact staan met COVID-19 patiënten. Het schort is van stof die wel 
luchtdoorlatend is en veel meer draagcomfort biedt en ook  
een hoge graad van bescherming geeft. Zo voorkomen ze een  
tekort aan de medische wegwerpschorten.

Twents initiatief Viralert richt zich op samen-
werking in strijd tegen het COVID-19 virus

Bedrijven en instanties in Twente hebben ieder hun eigen 
specialisme: door deze te bundelen kan er sneller en efficiënter 
worden gewerkt. Niet ieder voor zich, maar allen tezamen een 
maatschappelijk probleem oplossen, dat is hoe er in Twente 
gewerkt wordt. Het platform ‘Viralert’ is daar een mooi voorbeeld 
van: Twentse bedrijven als Micronit, Demcon, LioniX International 
en VyCAP werken samen met diverse kennisinstellingen uit heel 
Nederland om samen zo snel mogelijk sneltesten te ontwikkelen 
voor nu en toekomstige pandemieën. 

Student ROC van Twente realiseert  
in samenwerking met Innovadis  

dataplatform COVIDpredict voor ziekenhuizen
De opleiding applicatieontwikkelaar van ROC van Twente heeft 
een bijdrage geleverd aan de bestrijding van het COVID-19 virus. 
Docenten en studenten hebben binnen afzienbare tijd en met 
ondersteuning van (stage)bedrijf Innovadis uit Enschede, zorg en 
technologie samen laten komen. In opdracht van het Amsterdam 
UMC en Maastrict UMC+ is de Covidpredict.nl ontwikkeld. Op 
dit platform delen medisch specialisten data van verschillende 
ziekenhuizen in Nederland die het klinische beloop van patiënten 
met het COVID-19 virus kunnen voorspellen. Zo willen zij uiteindelijk 
tot de meest optimale behandeling voor patiënten komen.   >

Ben je ook actief op het gebied van medische technologie? Heb je een technologische innovatie die bijdraagt aan de bestrijding van COVID-19? 

Of draag je bij aan de toekomst van onze gezondheidszorg? Bel of mail ons voor publiciteit via www.twente.com, de social channels of de 

nieuwsbrief, via +31 53 – 483 68 44 of redactie@twente.com. 

Vijf innovaties in de  
strijd tegen Corona
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Met innovatie impact maken in  
deze crisistijd? Maak het mogelijk!

Gebruik Novel-T als 
innovatiestartpunt
Hendrik Haaksema, manager mkb bij 
Novel-T legt uit waarom. “Voor vernieuwen 
heb je inspiratie, ideeën en kennis 
nodig. Van andere businessmodellen, 
digitalisering of nieuwe technologieën, 
zoals robotica en artificial intelligence. 
Kennis die in de regio volop te vinden is, 
maar waar begin je? Novel-T is een ideaal 
innovatiestartpunt. Omdat we intensief 
samenwerken met de kennisinstellingen, 
bedrijven en de overheid kunnen we 
ondernemers helpen van oriëntatie tot 
actie. Dat doen we bijvoorbeeld met onze 
innovatie-experts die bij je langskomen en 
met je meedenken over je mogelijkheden 
en plannen. Voor inspiratie en ideeën 
organiseren we masterclasses over 
actuele onderwerpen en technologieën en 
zogenaamde creathons waar studenten 
meedenken over je kansen. Heb je een 
goed idee, maar mis je mankracht of 
expertise om het uit te werken? Speciaal 
voor mkb’ers in Overijssel start in 
september de eerste track van Innovate 
GO, een acceleratorprogramma dat mede 
mogelijk wordt gemaakt door de Provincie 
en Regio Deal Twente-middelen. Met dit 
programma breng je gericht een kansrijk 
idee in 100 dagen naar de markt. Dit najaar 
kunnen bedrijven zich aanmelden voor de 
tweede track, die begin 2021 zal starten.”

Onafhankelijk en kosteloos
Novel-T is een onafhankelijke stichting. 
“We verbinden bedrijven op basis van 
hun vraag aan specialistische kennis 
en studenten binnen de universiteit, 
hogeschool en het middelbaar 
beroepsonderwijs”, legt Haaksema uit.  
“En we kijken waar mogelijkheden liggen 
voor het aantrekken van kapitaal.” 
Doordat Novel-T wordt gefinancierd door 
regionale overheden en kennisinstellingen, 
zijn de meeste basisprogramma’s en 
diensten van Novel-T gratis voor bedrijven 
uit de regio. 
 

Vernieuw op tijd
De timing van innoveren is volgens 
Haaksema erg belangrijk. “Door nu 
te vernieuwen - en dat kan ook in het 
klein - kun je de concurrent voor zijn en 
je bedrijf toekomstbestendig maken.” 
Haaksema adviseert ondernemers die 
aan de slag willen, contact op te nemen. 
“Bel of mail ons, dan bekijkt een van onze 
relatiemanagers welke ondersteuning bij 
jouw vraag past.” 

Bekijk het complete aanbod van  
Novel-T op novelt.com/mkb   \

Door de huidige marktontwikkelingen staan veel Twentse ondernemers nood-
gedwongen stil bij hun kwetsbaarheid. Waar het ene bedrijf bezig is met overleven, 
zien we gelukkig ook bedrijven die impact maken met nieuwe producten of 
diensten of vanuit bestaande proposities nieuwe markten verkennen. Op  
beide terreinen kan Novel-T waarde bieden en als startpunt gebruikt worden.

Hendrik Haaksema van Novel-T. “Benut de kansen die deze crisistijd met zich meebrengt en maak werk van je innovatieplannen.” 
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IT-talent, verrassend en 
verfrissend, ook in coronatijd

Ieder bedrijf heeft steeds meer IT in huis, met dito personeel.  
Dan is het extra zuur dat er een groot, en groeiend tekort aan 
ICT’ers is in Twente. 

Daarom is het extra verheugend en zelfs verrassend dat steeds 
meer IT-studenten bij bedrijven in Twente nieuwe uitdagingen aan 
willen gaan. Zelfs tijdens, of misschien wel juist door corona, pakken 
veel studenten de IT-uitdagingen bij bedrijven aan. De bedrijven 
ervaren dat deze jonge mensen niet alleen een IT-klusje kunnen 
klaren, maar ook met kennis en enthousiasme nieuwe ideeën en 
mogelijkheden aandragen. En dat een buitenlandse student ook  
vrij makkelijk zijn of haar weg vindt in het bedrijf. 

TalentIT Twente legt daarvoor de contacten met bedrijven en 
studenten, brengt deze met elkaar in contact en zorgt ervoor  
dat de juiste student bij het juiste bedrijf aan de slag gaat. En met 
succes. Al 50 studenten en 25 bedrijven doen mee, 20 bedrijven 
stappen spoedig in. Eind augustus 2020 voeren 38 studenten 
werkzaamheden 
uit bij en voor de 
bedrijven. Dat 
kan in de vorm 
van een stage, 
een vakopdracht, 
afstuderen, maar ook 
(en vooral) als bijbaan 
naast de studie. In 
september starten de 
opleidingen weer, en 
zijn van de Universiteit 
Twente en van Saxion 
Hogeschool grotere 
aantallen studenten 
beschikbaar voor 
stages en opdrachten. 

Heeft u een IT-klus of -uitdaging? Wilt u eens bekijken waar 
voor uw bedrijf nieuwe mogelijkheden liggen op het gebied 
van digitalisering, van reguliere (kantoor)-automatisering, ERP, 
marketing tot en met innovatie met IT in uw producten of  
diensten (IoT, Industrie 2.0 et cetera)?

Neem contact met ons op en wij gaan na of er een student  
te vinden is die hier mee bezig wil gaan. 

Studeer je ICT (of een variant daarvan) aan de universiteit of 
hogeschool, meld je aan, dan kijken wij of er een leuke uitdaging 
voor jou te vinden is bij een van de Twentse bedrijven voor jouw 
stage, vakopdracht, afstuderen of als bijbaan.

Ian Besselink 06 30 600 803
Jeroen van de Lagemaat 06 53 16 80 91   \

Sociale media, digitaal shoppen, thuiswerken… we doen steeds meer online. 
Zonder IT is haast niets meer mogelijk. Corona dwingt ons daar nog meer gebruik 
van te maken. Ook producten en diensten digitaliseren in een enorm tempo, verder 
aangejaagd door de coronaregels. Beheer van een buigmachine op afstand is 
actueler dan ooit. Bol.com doet goede zaken. 

Tien Thai, student software engineering, in de zomervakantie aan het werk bij PCHECK. Willem Lefferts, student HBO-ICT aan het werk bij Naris.

Tekst en fotografie TalentIT



Willem Lefferts, student HBO-ICT aan het werk bij Naris.
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Sandra van der Kaap, eigenaar van Buro Kaap, staat voor ‘een bevlogen inzet van mens en communicatie’.

Hengelosestraat 112, 7514 AK  Enschede  /  T 053 303 16 85  /  www.burokaap.nl

Persoonlijk leiderschap
Een veranderende markt of omgeving vraagt om een nieuwe 
rol van jezelf, zodat je flexibel en proactief op verandering kunt 
reageren. Het activeren van persoonlijk leiderschap biedt je de 
sleutel. Je leert jezelf hierbij zo goed kennen dat je precies weet 
in welke situaties of in welk team of rol je het beste tot je recht 
komt. Je krijgt inzicht in de taken en activiteiten die bij je passen, 
waar je energie van krijgt en welke taken je beter aan een ander 
over kunt laten. Of je nu jezelf als ondernemer, je team(s) of je hele 
organisatie beter wil laten presteren. Wie weet wat iemand van 
nature drijft en motiveert en daar de taken en activiteiten zo goed 
mogelijk op laat aansluiten, heeft de sleutel tot meer werkplezier 
en rendement in handen.

Meer vooruitzicht door persoonlijk inzicht
Persoonlijk leiderschap draait om persoonlijk inzicht. Wie ben je? 
Wat zijn de gewijzigde marktomstandigheden en hoe stel je jezelf, 
je team(s) of je bedrijf daar het beste op in? 

Dit inzicht brengen we tot stand op basis van een CVI™ 
(CoreValueIndex™). Een instrument dat vanuit een 
businessgedachte is ontwikkeld en als enige de aangeboren 
onveranderlijke kern/drive van een persoon in kaart kan brengen. 
Met dit CVI™ profiel weet jij en/of de mensen in je team(s) of bedrijf 
waar je energie van krijgt en wat je bijdrage en kracht is. Dat brengt 
werkplezier en resultaat en zorgt voor een flexibele en effectieve 
organisatie waarmee je kunt schakelen op de veranderende markt.

Persoonlijk leiderschap begint 
met een persoonlijk gesprek 
Met persoonlijk leiderschap activeren we inzicht, motivatie 
en werkplezier. Een zachte aanpak? Misschien, maar wel 
onderbouwd met keihard bewijs dat deze aanpak naar meer 
rendement leidt. Ik vertel je er graag persoonlijk meer over. 
Je kan me bellen op T. 053 303 16 85 of mail 
naar sandra@burokaap.nl   \

Hoe goed zou jij, je team of je organisatie presteren als iedereen 
de taken zou doen die het beste bij je passen?

Tekst Marcel Jiskoot
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Tekst en fotografie FC Twente

“ FC Twente is een sterk merk,  
daar moeten we met zijn  
allen van profiteren”

Maar eerst even terug naar de jaargang 2019/2020. Met nog acht 
wedstrijden te spelen werd er een eind gemaakt aan de competitie. 
FC Twente zou het in eigen huis nog opnemen tegen ADO Den 
Haag, Fortuna Sittard, VVV-Venlo en Feyenoord. De corona-uitbraak 
gooide echter roet in het eten. “Sportief gezien kwam het misschien 
helemaal niet slecht uit”, blikt Brinkman terug. “We willen niemand 
beschadigen, maar het ging gewoon niet goed. Dankzij corona zijn 
we in veilige haven gekomen. Al weet je natuurlijk nooit hoe het 
anders was afgelopen. Voor onze leden was de corona-uitbraak 
jammer. Ze misten de laatste vier thuiswedstrijden en we zouden 
met een aantal TOS-leden nog naar Ajax-FC Twente gaan.  
Iedereen had er echter vrede mee.”  

Stoker laat zich in soortgelijke bewoordingen uit. Ook de deel-
nemers van Gouden Talenten konden zich vinden in de beslissing 
van de KNVB om een punt achter de competitie te zetten. 
“De gedachten lagen op dat moment wel ergens anders dan 
bij het voetbal. Het ging alleen maar over corona.” Brinkman: 
“Tegelijkertijd is de corona-uitbraak ook sneu geweest voor de club. 
Financieel zagen de cijfers er heel goed uit, en dan overkomt je iets 
waar je geen invloed op hebt. Dat is best cru.” “Ik heb me in het 
begin ook zorgen gemaakt of FC Twente deze klap kon overleven”, 
vult Stoker aan.  

Niet alleen voor FC Twente, maar ook voor veel ondernemers waren 
het onzekere tijden. Toch hebben de meeste TOS-leden en Gouden 
Talenten-deelnemers relatief weinig hinder ondervonden van de 
coronacrisis. Stoker: “We hebben al onze deelnemers persoonlijk 
gebeld. Gevraagd hoe het met ze ging. Voor ondernemers die in 
onzekerheid verkeerden hebben we samen geprobeerd te zoeken 
naar een oplossing. Gekeken waar we ze konden helpen, zodat we 
ze binnenboord kunnen houden bij de businessclub. Dat is heel 
goed ontvangen. Wel denk ik dat veel ondernemers kritischer zijn 
geworden naar waar ze hun geld aan uitgeven.”  

Dichterbij elkaar
Inmiddels heeft het leven weer iets normalere vormen 
aangenomen. Er wordt weer gevoetbald in De Grolsch Veste en 
verschillende ondernemers hebben hun gezicht weer laten zien 
in de businessruimten. Door alle coronamaatregelen belooft 
het een ander seizoen dan anders te worden. Maar wel een jaar 
waarin Gouden Talenten en TOS dichterbij elkaar zijn gekomen. 
Beide businessclubs hebben de intentie uitgesproken om meer 
te gaan samenwerken. “Veel ondernemers zitten verspreid door 
het stadion”, vindt Brinkman. “Waar je bij een bezoek aan Go 
Ahead Eagles echt het gevoel hebt dat je in aanraking komt met 
het Deventer bedrijfsleven, heb ik hier niet het gevoel dat je echt 
het Twentse bedrijfsleven binnenstapt. Het is te versplinterd over 
verschillende plekken in het stadion. Door meer samen te werken 
hoop ik dat dat gevoel verbetert. FC Twente is een sterk merk in 
de regio. Dat moeten we met zijn allen willen omarmen en daar 
moeten we van profiteren. De tribune is in mijn ogen een maatpak 
voor het bedrijfsleven, waar iedereen zich thuis moet voelen. 
Bovendien denken de TOS en Gouden Talenten over veel zaken al 
hetzelfde, hebben we vaak dezelfde belangen en komen we met 
dezelfde oplossingen. Een eerste stap die we daarom hebben gezet 
richting samenwerking is om meer samen te overleggen.” Stoker 
vult aan: “De spelerspresentatie en de nieuwjaarsreceptie deden 
we al samen. Maar je hebt bij de TOS en Gouden Talenten wel 
met verschillende groepen mensen te maken. Twee verschillende 
smaken op een Twents platform is niet verkeerd. Maar we willen 
wel meer naar elkaar toegroeien. Dat heeft alleen wel tijd nodig.” 

Hoofdtribune
Een van de uitkomsten van de nauwere samenwerking is een nieuw 
prijsmodel voor de hoofdtribune. Stoelprijzen voor nieuwe leden van 
de TOS en Gouden Talenten zijn gelijkgetrokken. Bovendien is de 
stoelprijs beduidend lager komen te liggen dan in het voorgaande 
seizoen. Een goede ontwikkeling volgens Stoker en Brinkman. 
“De nieuwe prijzen zijn meer marktconform”, zegt Stoker. “De 
prijzen die de club hanteerde pasten niet bij de plek op de ranglijst. 
Nu is het meer in evenwicht. Ook maken de nieuwe prijzen het 
laagdrempeliger voor nieuwe ondernemers om in te stappen.  
Dat biedt voor ons kansen om te groeien.” 

De beide businessclubs zaten ook met FC Twente om tafel over het 
aantal wedstrijden dat dit seizoen bezocht kan worden. Zeker is dat 
door de coronacrisis niet alle duels voor iedereen toegankelijk zullen 
zijn. Ondernemers zullen zich moeten inschrijven voor wedstrijden. 

FC Twente staat voor een van de meest uitzonderlijke 
seizoenen uit de clubgeschiedenis. Door de 
coronacrisis zal er veel anders zijn dan normaal. 
TOS-voorzitter Coen Brinkman en Gouden Talenten-
voorzitter Gerrit Stoker kijken vooruit naar het nieuwe 
seizoen, waarin zij de gezamenlijke plannen van beide 
businessclubs bespreken. 
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“ FC Twente is een sterk merk,  
daar moeten we met zijn  
allen van profiteren”

Colosseum 65, 7451 PP Enschede  /  T 053 852 55 25  /  www.fctwente.nl

“We zijn positief gestemd over de uitkomst”, zegt Stoker. “De club 
heeft ons een prima oplossing geboden. Tenzij de overheid met nieuwe 
maatregelen komt, maar daar heeft iedereen dan weer mee te maken.” 

Brinkman is eveneens tevreden met het aantal wedstrijden dat de 
TOS-leden dit seizoen kunnen bezoeken. “In eerste instantie zag het 
er nog naar uit dat er tot 1 januari geen supporters bij wedstrijden 
aanwezig mochten zijn. Ik ben dan ook heel tevreden met de plannen 
van FC Twente. Daarnaast hebben we met de club een goede 
compensatieregeling getroffen, mochten er door corona toch veel 
wedstrijden wegvallen. Denk bijvoorbeeld aan een voucher voor het 
geval een wedstrijd niet doorgaat, of een tegoed op de Vestekaart.” 

Gemist
De coronaperikelen ten spijt, Stoker en Brinkman zijn blij dat het 
seizoen weer begint. Ze hebben het gemist. De tweewekelijkse 
gang naar het stadion. De contacten met andere ondernemers in 
het stadion en op de tribune. Al zal het anders zijn dan voorheen. 

“Feesten en dansen na afloop in de lounge zal er niet bij zijn”, 
zegt Brinkman. “Bezoekers wordt toch zoveel mogelijk verzocht 
te gaan zitten in de lounge.” Wel zijn beide heren benieuwd naar 
de mogelijkheden van het nieuwe FC Twente van trainer Ron Jans. 
Brinkman: “Organisatorisch gezien heb ik het gevoel dat de club aan 
de bal is: de directie zit er kort op en kan goed schakelen. Ook als 
er iets onverwachts gebeurt zoals nu met de coronacrisis. Sportief 
gezien ben ik onder de indruk van het enthousiasme van de staf en 
de jeugdige spelers.” Stoker: “Dat enthousiasme zie ik ook. Ik heb 
het gevoel dat er meer inzit dan vorig seizoen. In mijn ogen moeten 
we met deze selectie een goede middenmoter kunnen zijn.”  \

‘ Een nieuw prijsmodel  
voor de hoofdtribune’
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Merkengoeroe Paul Moers wil af van de ‘race to the bottom’

‘Service is alles’

Hij bouwde bekende merken als Bijenkorf, Jumbo, Interpolis.  
En in deze regio maakte hij een sterke merkidentiteit voor 
Heks’nkaas, Pure Energie, Bolletje en nu Plegt-Vos. Hij werkte over 
de hele wereld, maar is neergestreken in Bornerbroek. In buurdorp 
Enter ziet hij hoe belangrijk service en een eigen ‘smoel’ voor 
een bedrijf zijn. ‘Kijk naar hoe goed Roetgerink Mode en Coulisse 
raamdecoratie zich onderscheiden. En op kleine schaal: als ik bij 
bakker Otten binnenloop, kennen ze me, ze weten wat ik wil.  
Service is alles, welk bedrijf je ook hebt.’

Hij hekelt de ‘race to the bottom’, waarin alles draait om de  
laagste prijs. ‘Dat levert zoveel ellende op: kinderarbeid, dierenleed, 
milieuverontreiniging. Je moet dat niet willen. In Nederland 
staat 400 miljard op de bank. En dan zou prijs de belangrijkste 
marketingfactor zijn? Hou toch op.’

In zijn nieuwste boek ‘F*ck de prijs, leve de service!’, legt hij uit  
hoe je met andere factoren klanten kunt krijgen. ‘Naast de bekende  
5 P’s uit de marketing - waarvan zo langzamerhand de P van prijs 
heilig lijkt verklaard - voeg ik 5 G’s toe: gemak, gewin, genot,  
gezond en geluk. Als een sterk merk als Netflix ooit was begonnen 
vanuit de P van prijs hadden ze alleen maar baggerseries gehad en 
was het nooit wat geworden. Maar zij verkopen geluk: met je liefste 
op de bank lekker genieten van de beste series. Geen hond die het 
over de prijs heeft.’

Service is in de wereld van internet de enige manier om je te 
onderscheiden. ‘Alles is overal te koop. Je moet iets toevoegen. 
Service is een continu proces. In veel bedrijven wordt het nu  
ad-hoc gedaan. Beloftes worden niet waargemaakt, klachten niet 
afgehandeld, je krijgt bandjes in plaats van mensen, monteurs  
lopen na half werk al weg. De consument wordt bewuster, die  
eist perfecte service en wil daar best voor betalen.’

Moers hoopt dat de coronacrisis mensen ervan doordringt dat het 
anders moet. ‘Als ik zie dat in Twente bedrijven die afhankelijk waren 
van producten uit China nu zeggen: we gaan het zelf wel maken met 
hulp van robotisering. Dat is flexibel en goed ondernemerschap.’

Lees meer en koop het boek via www.paulmoers.nl of 
webwinkel.tubantia.nl/boek-non-fictie-leve-de-service  \

Service is alles. Dat is de stelling van marketinggoeroe Paul Moers. De ervaren 
merkenbouwer ziet dat veel bedrijven door de coronacrisis anders gaan denken over 
hun identiteit. ‘Er is teveel geredeneerd vanuit de P van prijs. Alsof heel Nederland 
armlastig is. Schei toch uit. Als je iets goeds hebt, willen mensen best betalen.’

Tekst Frederike Krommendijk  /  Fotografie Lars Smook
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Merkengoeroe Paul Moers wil af van de ‘race to the bottom’

‘Service is alles’

Josink Kolkweg 23, 7545 PR Enschede  /  T 053 461 5557  /  www.con-vergence.com

Tekst Veertje Heemstra

Fotografie Convergence Industry B.V.

‘We zijn 10 jaar geleden heel klein 
begonnen, met één apparaatje en de 
bijbehorende software. Dat eerste 
systeem kon testen uitvoeren voor 
membraanonderzoek. Gaandeweg 
kwamen onze klanten met steeds 
meer nieuwe wensen, want elke 
onderzoeker werkt immers anders. We 
zijn de bijbehorende componenten gaan 
toevoegen en rolden zo van het ene in 
het andere systeem. Daarbij gebruikten 
we altijd de vraag uit de markt en de 
nodige expertise ontwikkelden we 
binnen Convergence steeds verder. 
Inmiddels, 10 jaar later, zitten we op 26 
verschillende “standaard” systemen. 
Die worden allemaal ingezet voor 
onderzoeksdoeleinden in laboratoria 
van grote universiteiten. The sky is 
the limit, dus ons doel is om onze 
systemen uiteindelijk bij de 100 meest 
toonaangevende universiteiten ter 
wereld te hebben staan. We gaan voor 
marktleiderschap.’ 

Meebewegen 
Convergence speelt dus constant 
in op de vraag uit de markt. Dankzij 
hun flexibele basis kunnen ze steeds 
nieuwe bouwstenen toevoegen aan 
hun kennispallet en maatwerksystemen 
ontwikkelen. ‘Aan die stevige basis 
hebben we het jaar voorafgaand aan 
de coronacrisis hard gewerkt. We 
geven potentiële klanten nu gelijk een 
kostenschatting voordat we beginnen, 
zodat ze niet eerst een langdurig 
offertetraject moeten doorlopen. Ook 
hebben we inmiddels verhuursystemen, 
daarmee kunnen klanten ons systeem 

eerst uitproberen. Ook voor tijdelijke 
projecten werkt dat perfect: ons systeem 
kan nu ook voor bijvoorbeeld drie 
maanden gehuurd worden. Niemand 
anders in de markt doet dat met custom 
systemen. Omdat we dit soort zaken al 
goed op orde hadden, konden we de 
klap van afgelopen periode veerkrachtig 
opvangen. We zijn ook blijven overleggen 
met onze leveranciers en klanten. Zo 
kwamen we er samen steeds uit.’

Blijven ontdekken 
Onbekend terrein verkennen, daar 
zijn ze bij Convergence niet bang voor. 
‘Professioneel vallen en opstaan is onze 
tweede natuur. Dat is inherent aan de 
markt waarin we opereren en aan onze 

bewijsdrang om juist de trajecten aan te 
nemen die niemand anders doet.  
We hebben de afgelopen 10 jaar keihard 
gewerkt, geworsteld en ontdekt. Het is bij 
ons nooit ‘klaar’. Met jeugdig enthousiasme, 
wat overigens niet afhankelijk is van 
hoelang je bedrijf bestaat, blijven we 
elke dag verder leren. Iedereen binnen 
Convergence krijgt het vertrouwen en de 
vrijheid om eigen ideeën te verkennen. We 
zijn, net als het heelal, constant in beweging. 
Alleen zo veroveren we onze sterrenstatus 
als dé aanbieder en ontwikkelaar van 
membraansystemen, met als missie:  
we improve, we amaze, we care.’  \

Maatwerk membraansystemen simpel uitleggen, dat is niet voor iedereen gesneden koek.  
Managing director Chielant de Wit van Convergence Industry gebruikt de metafoor van het heelal:  
die is onbegrensd, net als de mogelijkheden van hun systeemontwikkeling en de unieke software. 

Grenzeloze mogelijkheden bij Convergence Industry

Vol energie werken aan  
nieuwste membraantechnologie 
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Tekst Frederike Krommendijk  /  Fotografie Frans Nikkels

Goed geschoold 
aan de slag
Waar ben je goed in? Wat zou je willen? Het zijn belangrijke vragen 
voor mensen die bij willen blijven in hun vak, werk zoeken of toe zijn 
aan een nieuwe uitdaging. Loopbaanstation en Leerwerkloket Twente 
zien dat veel mensen behoefte hebben aan (om)scholing, ook door 
de coronacrisis. Twents Fonds voor Vakmanschap kan helpen om die 
droom waar te maken door een scholingscheque voor een opleiding, 
training of cursus tot maximaal mbo niveau 4. 

Een goed plan voor je toekomst 
maken, dat is nog best ingewikkeld. 
Bij Loopbaanstation en Leerwerkloket 
kunnen zowel particulieren terecht die 
behoefte hebben aan (om)scholing als 
werkgevers die hun werknemers willen 
helpen zich een leven lang te ontwikkelen. 
‘Het begint allemaal met mensen laten 
ontdekken welke competenties ze hebben 
en waar ze energie van krijgen. Als ze om 
een stap te zetten - naar een nieuwe baan 
of naar scholing binnen hun huidige baan - 
financiële ondersteuning nodig hebben is 
het heel mooi dat wij ze daarvoor kunnen 
verwijzen naar Twents Fonds  
voor Vakmanschap’, zegt Elles Leus  
van Loopbaanstation.

Twents Fonds voor Vakmanschap is 
gevuld met geld uit Agenda voor Twente, 
Regiodeal, Europees Sociaal Fonds, 
provincie Overijssel en het bedrijfsleven. 
De (bij)scholing moet voor de deelnemer 
iets toevoegen aan zijn of haar positie op 
de arbeidsmarkt en worden gegeven door 
een erkend instituut. Kandidaten die zich 
aanmelden krijgen via Loopbaanstation 
of Leerwerkloket een loopbaangesprek 
en bekijken samen met de consulent 
of scholing iets toe kan voegen. Staat 
het licht op groen, dan gaat het geld 
rechtstreeks naar de opleider en kan  
de scholing beginnen. 

Leven lang ontwikkelen
Ook Leerwerkloket krijgt subsidie  
van Europees Sociaal Fonds (ESF).  
De samenwerking tussen Leerwerkloket 
Twente en Twents Fonds voor 
Vakmanschap is onlangs met 9 andere 
projecten zelfs genomineerd voor een 
award van ESF. ‘Inwoners en werkgevers 
kunnen bij ons terecht met vragen over 
een leven lang ontwikkelen. We werken 
samen met ROC van Twente, UWV 
Werkbedrijf en de 14 Twentse gemeenten. 
Door samen te werken met het Twents 
Fonds voor Vakmanschap hebben we 
een mooi concreet instrument om de 
gewenste ontwikkeling ook echt meteen 
concreet  in te zetten’, zegt Jenny Holtrop  
van Leerwerkloket.

Ook het bedrijfsleven is nauw betrokken 
bij het fonds en kan bijdragen aan het 
duurzaam voortbestaan  door de cheque 
van een werknemer of nieuwe kracht 
terug te betalen aan het fonds. Zo blijft 
het fonds ook voor de toekomst duurzaam 
gevuld. Volgens manager Edwin Kamp 
van het fonds is deze publiek-private 
samenwerking belangrijk: ‘Werkgevers 
moeten investeren in onderwijs en 
scholing. Bij ons melden mensen zich 
individueel voor een bijdrage uit het fonds, 
maar vaak zijn ze wel door hun werkgever 
gestimuleerd om zich verder 

te ontwikkelen. Als iemand goed 
geschoold zijn werk kan doen, is dat niet 
alleen goed voor hem of haar maar ook 
voor het bedrijfsleven en voor de  
Twentse arbeidsmarkt.’ >
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‘Door samenwerking met het Twents Fonds voor Vakmanschap hebben we een 
mooi concreet instrument om de gewenste ontwikkeling meteen in te zetten’

Jenny Holtrop van Leerwerkloket Twente
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Drempel wegnemen
Deelnemers hebben verschillende redenen om een opleiding, 
training of cursus te volgen. Soms voldoet de oude opleiding niet 
meer aan de moderne tijd.  Mensen kunnen ook in hun huidige 
functie willen doorgroeien, of hebben ambitie hogerop te komen. 
En dan is er nog de groep die nu geen werk heeft (met of zonder 
uitkering), of in de ziektewet zit.  Ook voor hen kan het fonds de 
eventuele financiële drempel wegnemen. De drie verwachten dat 
de komende maanden de vraag naar (om)scholing flink zal groeien 
omdat sommige sectoren door de coronacrisis zware klappen 
hebben gehad. ‘En in de zomer denken mensen sowieso vaak na over 
hun toekomst en hun kansen. Wij zijn er om ze in de actiestand te 
zetten. Ze te laten ontdekken waar ze goed in zijn. Soms betekent 
dat een complete ommezwaai, soms alleen een kleine bijscholing’, 
weet Leus.

‘De werkgever is ook echt wel bereid om mensen op de juiste plek te 
krijgen en mee te werken’, is de ervaring van Holtrop: ‘Werkgevers 
werken bijvoorbeeld samen met onderwijs en overheid om in een 
House of Skills mensen op te leiden en bij te scholen zodat ze 
kunnen doorstromen in verschillende sectoren waar nu een tekort 
aan goede arbeidskrachten is’.

Wat is Twents Fonds voor Vakmanschap?
Werkenden, werkzoekenden en zzp’ers uit Twente die zich willen 
om- of bijscholen in een vakrichting tot maximaal mbo-niveau 4 
kunnen zich aanmelden voor een scholingscheque tot maximaal 
5000 euro per jaar. Dus ook iemand die vmbo of de vroegere lts 
heeft gedaan en nu een opleiding, cursus of training op bijvoorbeeld 
mbo-niveau 2 wil doen, kan in aanmerking komen. Manager Edwin 
Kamp: ‘De deelnemers kunnen bij één van de loketten terecht 
en wij betalen rechtstreeks aan het scholingsinstituut. In de 
toegankelijkheid voor de deelnemers zit juist onze kracht.  
De ingewikkelde subsidieregelingen et cetera handelen wij  
achter de schermen af.’  \

‘Als iemand goed geschoold zijn werk 
kan doen, is dat goed voor hem of haar 

maar ook voor het bedrijfsleven en de 
Twentse arbeidsmarkt’. 

Manager Edwin Kamp van Twents 

Fonds voor Vakmanschap

‘ Wij zijn er om mensen in de 
actiestand te zetten. Ze te laten 
ontdekken waar ze goed in zijn’. 
Elles Leus, Loopbaanstation
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Lang leve de (r)evolutie

Echte veranderingen en revoluties gebeuren zelden en veranderen 
dan de markt zoals we haar kenden. Deze (r)evoluties gebeurden 
nooit zonder slag of stoot en daar staan we nauwelijks nog bij stil 
als de tijd verstrijkt. Niemand denkt vandaag de dag nog aan het 
grote faillissement van de Detroit Automobile Company, maar 
iedereen kent de opvolger Ford Motor Company. Deze kwam weer 
voort uit de industriële revolutie waarin Thomas Edison innovatie 
na innovatie bedacht. Niemand heeft het vandaag de dag nog 
over de grote werkloosheid die voortkwam uit de industrialisatie 
en werkloosheidscijfers kende van 14% in een tijd waar alleen de 
mannen werkten, wat betekent dat in de inclusieve maatschappij 
van vandaag het getal nog vele malen hoger zou zijn.

Ik denk zelf dat we goed 150 jaar later het bewustzijn moeten 
hebben dat (externe) werking altijd zal gebeuren en dat, hoe erg de 

gebeurtenissen ook zijn, we hebben bewezen als samenleving altijd 
weer op te kunnen staan. Het is cruciaal de lessen uit het verleden 
niet te vergeten en ons gesterkt te voelen dat we er altijd weer 
sterker uit kunnen komen.

Hoe nu verder? Onze veerkracht en ons goede verstand kunnen ons 
redden. In tijden van verandering en onzekerheid is aanpassings- 
en doorzettingsvermogen cruciaal. Denk niet na over de taken die 
je gister deed, maar over de markt en het werk dat er vandaag en 
morgen is. Wees bewust dat economie uit tendensen bestaat, dat 
dus behoefte leidend is en niet aanbod. Kijk waar nu de behoefte 
is en niet zozeer naar de behoefte die je eerder vervulde. Als we 
samen ons focussen op de toekomst vol met kansen, dan zullen ‘we’ 
150 jaar later terugkijken naar deze periode als een tijd waarin we 
nieuwe kansen vonden en van de evolutie een revolutie maakten.  \

Als één ding duidelijk is geworden in het afgelopen jaar, is het dat de wereld zoals wij hem 
kennen en ervaren ineens kan veranderen. Er bestaan nieuwe markten die we vorig jaar 
niet denkbaar hielden en markten die logisch leken bestaan niet of nauwelijks meer. Als je 
niet wilt veranderen, dan heb je geen bestaansrecht en kun je beter vandaag nog stoppen. 
Keiharde woorden, maar historisch onderbouwd.

William Sprakel

William Sprakel is Managing Director StoreKeeper. ‘De trends en innovaties in de retail en e-commerce gaan sneller dan ooit te voren. 
StoreKeeper zorgt er voor dat de retailer voorop kan lopen met onze StoreKeeper Cloud voor Retail. Hiermee heeft de retailer zijn kassa, voorraad, 
klantbeheer, emailmarketing, webshop en betaalsystemen in de grip, gekoppeld aan de boekhouding. Meer controle met minder gedoe!’
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Kunst en biodiversiteit aan de Deurningerbeek 

Claudy Jongstra geeft 
Het Groene Lab van 
Rijksmuseum Twenthe 
een vliegende start

Grind eruit, kleur erin: de binnentuin van Rijksmuseum Twenthe 
heeft een metamorfose ondergaan. De oase van rust is nu ook een 
oase van groen. En tegelijk een werkplaats, waar kunstenaars die 
zich bezighouden met ecologische thema’s aan de slag kunnen.  
Claudy Jongstra opent de rij. Binnen het ontwerp van Lodewijk 
Baljon Landschapsarchitecten koos de kunstenaar een deel van 
de beplanting. Zo ontstond een ‘moderne akker’ met planten 
die ze zelf gebruikt in haar werk, dat is gekleurd met natuurlijke 
pigmenten. Zo loopt er een directe lijn van daglelie, salie en 
brandkruid in de tuin naar het werk in het museum. Zoals twee 
wandtapijten die Jongstra speciaal voor Rijksmuseum Twenthe 
maakte. Het tweeluik ‘Identity Diptych’ verbeeldt verleden en 
toekomst van de Regio Twente. Deze blikvangers hebben een 
permanente plek gekregen in de entreehal van het museum. 

De kunstenaar toont in Enschede ook ander werk dan de enorme 
wandtapijten die haar internationale roem hebben bezorgd. 

Haar monumentale wandtapijten, gemaakt van wolvilt, hangen over de hele 
wereld. Nu is Claudy Jongstra prominent aanwezig in Rijksmuseum Twenthe 
in Enschede. Ze is de eerste kunstenaar die aan het werk gaat in Het Groene 
Lab, de vernieuwde binnentuin van het museum.  
Haar missie: uit oude kennis en ambachtelijkheid  
nieuwe dingen laten ontstaan. Zoals de akker in  
Hertme waar de verfplant wede groeit. 

Uw event dit najaar in Rijksmuseum Twenthe
Met de compleet vernieuwde binnentuin en de imposante 

Gobelinzaal is Rijksmuseum Twenthe een ideale locatie voor 

een bijzonder event met uw zakenrelaties. Het exclusieve 

INN’twente-arrangement biedt uw gasten een 

onvergetelijke ervaring. 

Na de ontvangst in het museumpaviljoen met koffie of thee 

en lekkernijen bezoeken uw gasten met een audioguide het 

museum. Ze verkennen in eigen tempo de collectie, met kunst 

uit de Middeleeuwen tot nu, in een gebouw dat geldt als een 

icoon van de IJzeren Eeuw in Twente.

Na de rondgang wacht een wijnarrangement met Spaanse tapas 

in de beschutte binnentuin of in de Gobelinzaal. In die zaal 

zorgen kroonluchters van glaskunstenaar Bernard Heesen en 

zes wandvullende Gobelins (zeventiende-eeuwse wandtapijten) 

voor een vorstelijke sfeer. Alle gasten gaan naar huis met een 

prachtige tentoonstellingscatalogus. 

Dit event (prijs vanaf €19,50 p.p.) is naar wens uit te breiden 

en kan zowel in de middag als in de avond plaatsvinden. In 

de avonduren heeft u het museum helemaal voor uzelf. Voor 

informatie of boekingen: f.schuitemaker@rijksmuseumtwenthe.nl
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‘Met RMT Next helpen 
we afgestudeerden in 

Twente te houden’

Van RMT Next tot Twentelab
Rijksmuseum Twenthe werkte tijdens de gedwongen sluiting 

achter de schermen aan nieuwe initiatieven. Zoals RMT 

Next, een netwerk voor jonge professionals van 20 tot 40 

jaar dat in het voorjaar van 2021 van start gaat. Deze kring 

biedt ontmoeting, uitwisseling en inspiratie, waarbij actuele 

aanknopingspunten worden gezocht in het programma van 

het museum. ‘Zo willen we meehelpen afgestudeerden in 

Twente te houden’, aldus hoofd service en development Frans 

Schuitemaker. Met een deel van de donaties van de leden wordt 

werk van jonge kunstenaars aangekocht.

In de Museumfabriek wordt de hele collectie (300.000 objecten!) 

gedigitaliseerd. Via het nieuwe Twentelab, een openbare 

collectiewerkplaats, wordt deze digitale collectie toegankelijk 

gemaakt. Voor een breed publiek, van scholieren tot bedrijven. 

Kort na de heropening op 1 juni haalde Rijksmuseum Twenthe 

het nieuws met een samenwerking met het ROC van Twente. 

Studenten die een verkort traject volgden aan een mbo-

managementopleiding hadden door de coronacrisis geen 

stageadres, terwijl oudere vrijwilligers van het museum nog 

thuis moesten blijven. Met een stage in het museum werden 

beide problemen opgelost.

Met de installatie ‘Inner Vitality’ vult ze een hele zaal met 
zogenoemde stijgbeelden: een techniek waarbij de levenskracht 
van planten wordt vertaald in patronen. Afgedrukt op enorme 
vellen papier zorgen ze voor een overrompelende ervaring. Maar de 
stijgbeelden bieden ook stof tot nadenken over het belang van een 
vitaal en rijk bodemleven.

Het nieuwe Groene Lab heeft inmiddels een uitbreiding gekregen in 
het Bornse kerkdorp Hertme. Aan de oever van de Deurningerbeek 
is een akker met wede ingezaaid. Deze zeldzame plant leverde 
ooit de kostbare blauwe verfstof indigo, totdat de introductie van 
Indiase indigo een einde maakte aan de wedeteelt in Europa. 

Samenwerking met Waterschap
In samenwerking met Waterschap Vechtstromen laten Claudy 
Jongstra en Rijksmuseum Twenthe nu in Hertme de rijkdom van 
oude, inheemse verfplanten zien, wat ook de biodiversiteit ten 
goede komt. De Twentse akker is een van de locaties in Nederland 
waarvan de opbrengst is bestemd voor een zaadbank voor 

verfplanten waarvoor Claudy Jongstra het initiatief heeft genomen.
Eerherstel voor verborgen en vergeten kennis betekent voor de 
kunstenaar ook dat zij die kennis actief overdraagt. In de binnentuin 
van het museum worden regelmatig workshops gehouden 
rondom verven met natuurlijke pigmenten. Dit najaar is er ook 
een verfdemonstratie met de Twentse wede-oogst.   \



ONDERNEMEN   /    66

Tekst Frederike Krommendijk  /  Fotografie Lars Smook

Veerkrachtige werknemers  
maken organisatie sterker

HumanCapitalCare werkt al een aantal jaren met het Strong 
Minds Work-programma, dat samen met UT werd ontwikkeld om 
mensen mentaal fit en weerbaar te maken en houden. ‘Vanaf 
2017 zijn we pilots gaan draaien en vorig jaar was het programma 
breed inzetbaar. Collega’s en adviseurs van HumanCapitalCare zijn 
opgeleid om deze programma’s te begeleiden, maar organisaties 
kunnen ook kiezen om iemand intern daarvoor te laten opleiden. 
Toen corona kwam, werd alles anders en moesten we het grote 
programma dat een half jaar tot een jaar duurt aanpassen: 
twaalf keer bij elkaar komen was geen optie meer. Maar we 
hebben toch een manier gevonden om het alsnog toe te passen 
op een laagdrempelige manier, juist in die spannende tijd’, 
legt adviseur arbeid & organisatie Rosanne Oudshoorn van 
HumanCapitalCare uit.

Online
Het programma, dat normaal tien thema’s bevat, werd 
teruggebracht naar een online programma van vijf weken. Voor 
elke van de drie modules werden webcasts opgenomen, waarin een 
thema werd belicht. Daarna kregen werknemers via de mail een 
opdrachtenboek. Thema’s die aan de orde kwamen waren onder 
andere: hoe veerkrachtig ben jij, hoe beïnvloed je dat en hoe kun je 
veerkrachtig de toekomst in? Oudshoorn: ‘Ieder mens is in meer of 
mindere mate veerkrachtig. Maar als je van nature niet zo flexibel 
en weerbaar bent, kun je dat trainen en vaardigheden aanleren.’ 
De deelnemers volgden samen ook livesessies via Teams of Zoom 
waarin het thema onder leiding van een trainer werd besproken, 
en er was ruimte voor een uur 1-op-1-coaching.  

Het programma werd al gegeven bij scholen-stichtingen, een 
afvalverwerker, een zakelijke dienstverlener en zorginstellingen 
en de reacties waren enthousiast. ‘Er kunnen altijd situaties zijn 
waardoor het mentale welzijn van medewerkers onder druk staat. 

Hoe houd je mensen dan duurzaam inzetbaar, ook als het even 
minder gaat? Dit programma steekt dat positief in: je zet het niet 
in omdat iemand al is vastgelopen en je de situatie weer vlot moet 
trekken, maar preventief’, legt Kremer uit.

Groei
Oudshoorn ziet dat door de programma’s mensen ook groeien. 
‘Het is goed om te weten wie je bent en waar je voor staat. Als je 
dat goed in beeld hebt, durf je misschien ook stappen te zetten 
die je eerder niet voor mogelijk hield. En zie je bijvoorbeeld in 
een reorganisatie eerder een kans om je te ontwikkelen dan een 
bedreiging.’ In organisaties waar het grote programma gaat draaien 
komen mensen eens in de zoveel weken bij elkaar. ‘Dan praat je 
over onderwerpen waar je het normaal op de werkvloer misschien 
niet zo snel over hebt. Dat kan echt effect hebben op hoe mensen 
met elkaar omgaan, en dus niet alleen voor het individu werken 

In tijden van crisis is veerkracht een vereiste. Voor bedrijven en organisaties, maar zeker ook 
voor de mensen die er werken. HumanCapitalCare heeft een programma ontwikkeld samen met 
Universiteit Twente (UT) om die veerkracht te vergroten. ‘Nu is er door de coronacrisis een actuele 
aanleiding, maar ook bij een reorganisatie, een stijgend werktempo of andere veranderingen 
waarbij mensen onzeker kunnen zijn, werpt dit programma zijn vruchten af’, zegt Jeroen Kremer, 
directeur Oost-Nederland van HumanCapitalCare.

Programma HumanCapitalCare 
vergroot weerbaarheid 
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maar voor de hele organisatie.’ Er zijn zelfs organisaties die in 
de coronatijd als een soort boost het korte programma aan hun 
mensen hebben aangeboden en nu het grote gaan volgen.

Veerkracht
Aantoonbaar is dat als mensen beter in hun vel zitten, ze beter 
kunnen presteren onder druk. ‘Je krijgt praktische handvaten hoe 
je om kunt gaan met veranderingen. Dat kan bijvoorbeeld goed zijn 
als je moet wennen aan de nieuwe manier van werken waarbij je 
je collega’s veel minder ontmoet. Of wanneer je onzekerheid hebt 

over je baan door de crisis. We verzamelen bij het lange programma 
data van mensen gedurende het hele proces en daaruit blijkt dat 
mensen zich aantoonbaar veerkrachtiger voelen. Dat is goed voor 
henzelf, maar ook voor de organisatie als geheel’, zegt Kremer.

De twee vinden de manier waarop HumanCapitalCare zelf heeft 
gehandeld in de coronatijd een mooi voorbeeld van veerkracht 
en flexibiliteit. ‘Er werd snel geschakeld en gekeken naar wat nog 
wél mogelijk was. Als je mensen flexibel en veerkrachtig zijn is je 
organisatie ook wendbaar’, weten ze.  \
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Performance Factory:  
een bruisende talentenfabriek

Performance Factory is dé nieuwe hotspot  
in Enschede en staat op een bijzondere plek:  
het voormalige Polaroid-fabrieksterrein.  
Het karakteristieke complex met vier fabrieksgebouwen 
ligt aan de rand van het centrum en is goed bereikbaar. 
Op de plek waar vroeger de weefgetouwen stonden en 
later instantklaar films werden gemaakt, vind je nu een 
talentenfabriek met een hippe foodhal, kunst, cultuur, 
ambacht en ondernemerschap. Ook kun je er  
naar hartenlust sporten. Er worden regelmatig 
evenementen georganiseerd. 

Tekst Performance Factory  /  Fotografie Kilian van Gool en Performance Factory
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Performance Factory:  
een bruisende talentenfabriek

Gebouw Zuid 
In de Twentsche Foodhal kun je terecht voor (h)eerlijk 
en gezond eten. En wil je leren dansen, acteren of 
muziek maken? Dat kan! We hebben een dansschool, 
muziekschool én theatermakerij in huis. Ben je een 
kunstenaar en zoek je ruimte voor je expositie? Ook 
dan ben je in gebouw Zuid aan het juiste adres. Ook de 
kleintjes vermaken zich hier prima! Zo is er voor hen 
(buitenschoolse) kinderopvang en een heus LEGO-
bouwlab. Zuid is ‘the place to be’, ook voor zzp’ers die 
op zoek zijn naar werk-, atelierruimte of ambachtelijk 
aan de slag willen in de stadswerkplaats.

Gebouw Oost
Skaten, speedsoccer, schermen, baseball, verschillende 
vechtsporten, crossfit, fitness en urban sporten zoals 
free running en bouldering. In gebouw Oost vind je 
vast een activiteit die jij helemaal te gek vindt. We 
hebben een gave grote skatebaan en klimhal. Ook kun 
je voetbalveldjes of de padelbaan (een kruising tussen 
squash en tennis) huren om met vrienden een balletje 
te trappen of te slaan. De term ‘voor elk wat wils’ is 

nog nooit zo waar geweest. Op de eerste verdieping 
van gebouw Oost zijn verschillende vergaderruimtes 
en flexwerkplekken te huur. Ook kun je er ingesloten 
worden in de doka bij Room Escape. 

Gebouwen Noord en West
Ook Polaroid Originals, de Nederlandse Reisopera en 
zorgpartijen Aveleijn en InteraktContour hebben bij de 
Performance Factory hun plek gevonden. 

Portiersloge
De voormalige portiersloge is omgetoverd tot 
ambachtelijke bierbrouwerij. Een biertje van Eanske 
moet je geproefd hebben.

Kom langs en proef de sfeer!
Hoge Bothofstraat 31-49, Enschede
www.performancefactory.nl

Facebook Performance Factory
Instagram Performance Factory Enschede  >

‘De term ‘voor elk wat wils’  
is nog nooit zo waar geweest’

Custom Solution
Custom Solution heeft ruime management- en  
consultancy-ervaring in business to business.  
Wij werken met een gelouterd team aan het succes van onze 
opdrachtgevers. Van bedrijfsanalyse tot brainstormsessie, 
van marketingconcept tot salesworkshops en van 
informatieplan tot webdesign en huisstijlontwerp.  
Custom Solution begeleidt mkb’ers in hun route naar groei.

www.custom-solution.nl
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Het Bouwlab
Het Bouwlab is het enige LEGO-bouwlab in Enschede. Kinderen 
kunnen er bouwen met kilo’s losse LEGO-blokken of aan de slag met 
een workshop programmeren met LEGO-WeDo. Ze maken er coole 
stop-motionfilmpjes die ze zelf op YouTube kunnen zetten. Je viert 
er de fijnste kinderfeestjes. Maar ook op een schoolvrije (mid)dag 
kan er gebouwd worden. Kids vervelen zich hier nooit!

www.hetbouwlab.nl

Work Titans
Wij zijn dé uitzendpartner in de regio.  
Als uitzendbureau zijn wij er voor tijdelijke 
uitzendbanen en voor banen in vaste 
dienst. Op alle opleidingsniveaus en in 
alle branches. Van bouw tot logistiek. 
Van horeca tot techniek. Van zakelijke 
dienstverlening tot de agrarische sector. 
Work Titans maakt er werk van! Wat Work 
Titans anders maakt, is dat wij echt werk 
van mensen maken. Ons assessment/ 
developmentcenter steunt onze talenten 
in de kennis, vaardigheden en het 
vakmanschap. Bijzondere mensen die op 
zoek zijn naar die bijzondere baan die het 
beste bij hen past.

www.worktitans.nl

Workspace4U
Workspace4U biedt je een 
gespreid bedje van waaruit je kunt 
ondernemen op een toplocatie: 
de Performance Factory, midden 
in het centrum van Enschede. 
Bij ons huur je een kantoor, een 
werkplek, een vergaderruimte of 
een trainingsruimte, al naar gelang 
jouw behoefte. 

www.workspace4u.nl
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JKCreations
JKCreations is een ontwerpbureau ontstaan uit een samensmelting 
van techniek en creativiteit. Ontwerper Jan-Gert© ontwerpt voor 
opdrachtgevers op gebied van interieurontwikkeling (R&D). Ook 
ontwerpt hij eigen producten zoals Stadsvazen© en exclusieve 
interieurprojecten waaronder meubelstukken en verlichting. 

www.jkcreations.nl 

Tiny Giants
Tiny Giants is een 3D-communicatiestudio die merken 
voorziet van animaties, conceptvisualisatie en storytelling. 
Weet je wat je wilt vertellen, maar heb je geen idee hoe? 
Met onze expertise in verschillende soorten animatie - 
van 2D, 3D tot complexe processen - kunnen we 
overtuigende bewegende beelden ontwerpen en creëren 
die helder en beknopt zijn en die jouw oplossingen op 
een originele en leuke manier illustreren.

www.tinygiants.nl
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Huurders BTC kwamen  
crisis creatief door

Microsferen voor  
cosmetica en farmacie 
Michiel van Alst, 
directeur van IamFluidics 
‘IamFluidics is twee jaar geleden opgericht 
door Tom Kamperman, Menno Noorlander 
en Claas Willem Visser. Zij ontwikkelden 
een technologie om microsferen te maken: 
heel kleine bolletjes, van 50 micron tot 
3 millimeter, die een stof beschermen 
tegen invloeden van buitenaf, 
bijvoorbeeld in een gezichtscrème of een 
geneesmiddel. Maar je kunt er ook een 
functionaliteit mee toevoegen, zoals de 
vertraagde afgifte van een werkzame stof 
in medicijnen. 

Probleem was dat deze microsferen of 
in grote bulk werden gemaakt en dan 
heel wisselend van kwaliteit waren, of 
ze waren wel van constante kwaliteit, 
maar heel duur. IamFluidics kan beide: én 
massa maken én een constante kwaliteit 
leveren. Onze klanten zijn nu vooral 
grote merken in de cosmetica-industrie. 
Door toevoeging van een geurtje of 
vitamine in mooie gelijke deeltjes ziet 
een product er mooier uit en het voelt 
ook fijner. Voordeel is dat ons product 
biologisch afbreekbaar is, we gebruiken 
geen niet-afbreekbare microplastics. Er 
zijn zeker ook toepassingen mogelijk in de 
biomedische technologie en farmaceutica, 
maar die toelatingstrajecten zijn heel lang. 

We zitten sinds een jaar in de High 
Tech Factory en dat bevalt goed. 
Behalve kantoren zijn er ook labs en 
cleanrooms. En je komt in contact met 
het netwerk van soortgelijke bedrijven. 

Tijdens de coronacrisis werkten 8 van 
de 10 mensen thuis. Op het lab mocht 
steeds maar één medewerker per ruimte 
aanwezig zijn. Nu zijn weer meer mensen 
aanwezig, maar we nemen wel alle RIVM-
regels in acht. Ons proces is compact, dus 
opschaling is mogelijk in een nieuw lab op 
de huidige locatie.’

Software en hardware per  
klant op maat
Tobias Feijten en Bob van de Vijver van 
Drenso (Drienerlo Engineering Solutions)
‘Wij ontwikkelen software en hardware 
voor de klant, op maat. Eind 2015 

begonnen we, naast onze studie aan 
Universiteit Twente (UT) en ander werk. 
We zaten net in dit gebouw aan de 
Capitool 50 toen de lockdown kwam. Wel 
een beetje wrang, want we hadden deze 
stap juist gezet omdat we niet meer vanuit 
huis wilden werken, en toen moest dat 
door de lockdown alsnog. Nu werken we 
weer hier, en dat is fijn: het gebouw heeft 
een goede uitstraling, is in de buurt van 
UT op het Kennispark en je hebt goede 
faciliteiten voor een prima prijs.

Gelukkig hadden we in de crisis nog 
werk genoeg. We hebben veel klanten 

Heb je een mooie werkplek in één van de gebouwen van BTC, kun je er door 
de coronacrisis tijdelijk niet of nauwelijks terecht. Gelukkig ging voor deze 
ondernemers het werk gewoon door, maar wel in aangepaste vorm.  
Michiel van Alst, directeur van IamFluidics.

Michiel van Alst, directeur van IamFluidics
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Veelzijdige huurmogelijkheden
Van labruimtes en cleanrooms of bedrijfsruimtes voor de al 

meer groeiende ondernemers, tot een basic kantoorruimte voor 

een eenpitter. BTC-Twente biedt innovatieve ondernemingen, 

startups en groeiende bedrijven diverse ruimtes in het hart van 

het Kennispark en nabij Universiteit Twente. 

Daarnaast voorziet BTC-Twente in tal van services, van 

de noodzakelijke services die vaak bij de huurprijs zijn 

inbegrepen (zoals energie, postverzorging, receptie- en 

huismeesterservices), tot extra facilitaire diensten  

(zoals telefoonbeantwoording, vergaderfaciliteiten,  

post- en frankeerservice).

Geïnteresseerd? Neem contact op via 053-4836355  

of kijk op www.btc-twente.nl

Tobias Feijten en Bob van de Vijver van Drenso (Drienerlo Engineering Solutions)

vanuit UT van verschillende afdelingen. Zo bouwen we onder 
andere een nieuw managementsysteem voor het NanoLabNL, 
waarmee ze onder andere apparatuur in de cleanroom kunnen 
beheren en kunnen doorberekenen aan de gebruikers. En voor 
Create Tomorrow moesten we door corona juist een grote klus 
doen. Omdat het event in het voorjaar niet door kon gaan en 
onduidelijk was of het in oktober wel zou kunnen, is het hele event 
in mei online gehouden. Daar was veel infrastructuur voor nodig, 
zoals videoconferencing en het online beschikbaar maken van de 
opdrachten. Een grote klus, die we ook nog snel moesten doen: een 
maand ervoor werden we gebeld, en het is gelukt.

We werken niet met standaard softwarepakketten. Onze 
software doet precies wat de klant wil, op maat. Dat kunnen 
ook webapplicaties zijn, zodat elke functionaliteit altijd overal te 

gebruiken is. Klanten weten vaak niet precies wat ze nodig hebben, 
dat vragen we dan goed uit. En we zorgen altijd dat 
de software goed te onderhouden is en goed zichtbaar is op 
mobiele schermen, dat wordt nog wel eens vergeten. 

Instellingen en ondernemers neigen vaak naar standaard software. 
Dat lijkt goedkoper, maar het is vaak net niet wat je nodig hebt en 
dan moet je alsnog wat bij laten bouwen. En de jaarlijkse kosten zijn 
vaak hoger. Staar je dus niet blind op zo’n pakket, maar zorg voor 
een flexibel systeem dat precies bij jouw behoefte past. We kijken 
vrijblijvend graag mee.’   \
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Maarten Vazquez is heel stellig: ondernemen  
doe je niet vanuit angsten, maar vanuit kansen. 
De afgelopen tijd heeft hij daarom ingespeeld  
op meer zichtbaarheid en saamhorigheid  
binnen het team. 

 

‘We zijn twee keer zo hard gaan lopen op het 
veld. Eigen doelstellingen die we al op papier 
hadden staan, zoals thuiswerken, hebben 
we uit noodzaak naar voren gehaald. We 
merkten gelijk dat dat uitvoerend heel 
goed werkt. Ook heeft de coronacrisis 
veel zaken blootgelegd binnen ons 
bedrijf: wat is goed ingericht en wat is 
kwetsbaar? Zo kwamen we erachter dat 
onze abonnementsbasis stevige en langdurige 
samenwerkingen biedt. Dit gaf ons de zekerheid die 
we juist in de afgelopen, onzekere tijd nodig hadden. 
We hebben inmiddels een complete crisischecklist 
opgesteld, zodat we in de toekomst nog beter 
voorbereid zijn. Zo kunnen we de volgende  
keer gecontroleerde acties nemen, kunnen 
we direct bepalen waar de focus intern moet 
liggen en onze commercie sneller opschalen. 
Een mooi leerproces.’

Investeren in marketing 
Een defensieve strategie past niet bij het team van 
Vazquez, daarom zijn ze vol in de aanval gegaan. 
‘We wisten gelijk: we willen top of mind blijven. 
In plaats van achterover leunen, hebben we onze 

marketing juist opgeschroefd. We hebben niet afgewacht, niet 
bezuinigd, maar vol ingezet op laten zien dat wij er nog staan.  

Die boodschap was voor ons essentieel. Wij zijn er nog gewoon 
voor onze klanten. We merkten daardoor ook snel dat de 
aanvragen weer binnenkwamen, juist omdat we zichtbaar 

bleven. We waren in de onrust de aanspeelbare,  
 vrije man. Dat is ook hoe we onze klanten 

geadviseerd hebben: laat jezelf zien. Deze 
crisis heeft bedrijven echt een versnelde 
online focus gegeven. Er waren geen 
beurzen, geen events, dus alles draaide van 
de één op de andere dag 100 procent om 
webshops en online zichtbaarheid.’

Meer scoren 
Ook de komende tijd is Vazquez zeker niet 

onzichtbaar. ‘We leggen meer focus op eigen 
productontwikkeling. Ik geloof erin dat we 

op een punt zijn waarop we zelf ook slimme product/
marktcombinaties kunnen maken. Een voorbeeld 
daarvan is Boxbode, een bezorgdienst met boxen voor 
ieder moment. Dit soort initiatieven zetten we op in 
samenwerking met partners. Ook zijn we bezig met een 
nieuwe huisvesting; een groter stadion waarin 
we nog meer fans van merken kunnen creëren. 
We hebben ook als doel om meer kennis te delen, 
daarom hebben we het boek ‘Scoren en winnen’ 
geschreven. Daarin vertellen we alles over ons  
SOOM-businessmodel. Het boek verschijnt later 
dit jaar. De afgelopen periode hebben we een 
beproeving doorstaan, waar we inmiddels echt 
sterker uit zijn gekomen. Samen met ons team 
zetten we de schouders eronder en gaan we 
voor de volgende overwinning!’   \

Vazquez blijft aanspeelbaar  

Volop getraind in 
online mogelijkheden

‘ Onze basis is gelukkig  
heel stevig’ 

Oldenzaalsestraat 302, 7523 AH Enschede  /  T 085 401 65 10  /  www.vazquez.nl

Tekst Veertje Heemstra

Fotografie Vazquez
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‘Worst case scenario’, 
wees voorbereid!

Binnen KienhuisHoving werd al snel vastgesteld dat de eerder 
ingezette digitalisering zich dubbel uitbetaalde. We konden 
daardoor onze cliënten zo goed als mogelijk bedienen. Vanuit de 
rechtspraak deden zelfs digitale zittingen hun intrede. Omdat 
velen van ons de sociale momenten bij het ‘koffieapparaat’ misten, 
hebben we een virtuele kantoorborrel met bingo georganiseerd. 
Het kaasplankje en andere attributen werden vooraf toegestuurd!

Helaas sloeg het coronavirus hard toe en spaarde daarbij zowel de 
menselijke als economische factor niet. Sommige ondernemingen 
zagen geen andere uitweg dan te proberen onder hun contractuele 
verplichtingen uit te komen. Al snel na het uitbreken van de 
coronacrisis verschenen dan ook vele commentaren op het 
inroepen van overmachtclausules in commerciële contracten. 
En met de nieuwe werkelijkheid is het opnemen van de 
oude standaardbepalingen over overmacht en onvoorziene 
omstandigheden in nieuwe contracten vragen om problemen. 

Als (bestuurder van een) onderneming moet je continu je risico’s  
en situaties in kaart brengen en op mogelijke ‘worst case scenario’s’ 
 – ook contractueel – zijn voorbereid. 

Ondanks de coronacrisis zien we nog volop beweging op de markt 
voor fusies en overnames. De onzekere tijd geeft wel aanleiding 
om creatiever om te gaan met prijsmechanismes. Bij discussies 
over de koopprijs van een onderneming zou het vormgeven van 
een earn-out-regeling in combinatie met een vaste koopsom 
oplossing bieden. Door een earn-out-bepaling zal de verkoper bij 
een toekomstige goede omzet nog een aanvullende koopsom 
ontvangen. Deze aanvullende koopsom kan de koper financieren 
uit de lopende cashflow van de onderneming. Mocht de beloofde 
omzet uitblijven, dan krijgt de verkoper geen nabetaling. Let op om 
tijdens de onderhandelingen de condities goed door te spreken en 
vast te leggen. Anders ligt een dispuut snel op de loer.  \

Toen het coronavirus om zich heen greep gedurende het eerste kwartaal van dit jaar, 
was het opvallend hoeveel ondernemingen zich snel konden aanpassen aan de nieuwe 
omstandigheden. Ik vind dit echt een compliment waard. Het gaat er immers niet om wat je 
overkomt, maar hoe je daarmee omgaat. Echt een goede demonstratie van veerkracht dus. 

Marc van Rijnsoever is advocaat/partner en werkt op de sectie ondernemingsrecht van KienhuisHoving advocaten en notarissen.  

Marc van Rijnsoever 
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Borden voor hygiënezuilen en een run op plexiglas

Bestdeco maakt het beste  
van een bizar jaar
De particuliere bestellingen in de webshop liepen terug. Maar de zakelijke markt (onder andere de 
woonwinkels) bestelden juist massaal mooi geprinte afbeeldingen bij Bestdeco in Enschede. En ook 
bedrukte borden voor hygiënezuilen liepen en lopen enorm goed. ‘Je kunt een jaar nooit helemaal 
voorspellen, maar dit was wel heel bizar. Gelukkig springen we er, als het zo blijft aantrekken, aan het eind 
van het jaar toch goed uit’, zegt Frank Meijer, die samen met Christy Steenbergen de onderneming runt.

Bestdeco drukt foto’s en andere 
afbeeldingen af op canvas, hout, 
aluminium en plexiglas. Vooral die 
laatste variant is heel populair, omdat 
de afbeelding er een mooie diepte op 
krijgt. ‘Zeventig procent van wat we 
printen, gebeurt op plexiglas. Maar door 
de coronacrisis werd dat materiaal overal 
weggekaapt voor kuchschermen. Het was 
haast niet meer te vinden’, zegt Christy.

Particulieren kunnen in de webshop van 
Bestdeco dierbare foto’s uploaden om 
ze vervolgens afgedrukt op een mooi 
materiaal op te hangen. En ook al zaten 
we met zijn allen thuis, de consument 

liet het op dat gebied toch een beetje 
afweten. Wat wel als een trein liep, waren 
de bestellingen van zakelijke partners 
zoals woonwinkels. Meijer: ‘Vakantiefoto’s 
werden natuurlijk sowieso minder 
gemaakt omdat veel mensen thuisbleven. 
Maar daardoor waren ze kennelijk toch 
bezig om het thuis of in de tuin gezellig 
te maken. Als je een afbeelding laat 
printen op plexiglas of wit en geborsteld 
aluminium dan is deze weerbestendig. 
Daarvan hebben we er heel wat afgedrukt. 
Die bestellingen komen via de zakelijke 
partners bij ons binnen. Wij maken de 
order helemaal af, inclusief verzending 
naar de klant.’

Bijzondere bestellingen
Populair waren afbeeldingen van onder 
andere dark skin (glamourachtige foto’s 
van prachtige donkere modellen), arabian 
princess en de hitserie Peaky Blinders. 
‘Maar als een particulier of bedrijf zelf 
een mooie afbeelding heeft die ze graag 
gedrukt willen hebben, kan dat ook. We 
kunnen bijna alles maken, van kleine 
plaatjes van 10 bij 15 centimeter tot twee 
bij drie meter. En als mensen een deur uit 
hun pand halen van maximaal 5 centimeter 
dik, kunnen we die ook bedrukken’, legt 
Christy uit. Zo’n bijzondere bestelling gaat 
dan niet via de webshop, maar via mail of 
telefoon. ‘We willen goed benaderbaar 
zijn, dat is een deel van onze kracht. 
We kunnen bijna alles maken in overleg’, 
zegt ze.

Het sterke punt van Bestdeco is de 
kwaliteit van de gebruikte materialen. 
‘We werken met materialen die we in 
Nederland inkopen. En we gebruiken 
voor het afdrukken alleen maar de beste 
Canonprinters. Die werken met ledlicht 
en zijn dus ook duurzamer. Omdat we 
maar met zes mensen hier werken en 
grote aantallen verwerken, kunnen we de 
prijzen laag houden’, legt Meijer uit. Die 
combinatie van kwaliteit, levertijd en prijs 
is voor de zakelijke markt heel belangrijk, 
weet hij: ‘Dat hebben we de afgelopen 
maanden zeker laten zien: we groeiden in 
die markt van 20 procent van onze omzet 
naar 35 procent.’

Tekst Frederike Krommendijk  /  Fotografie Lars Smook
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Lipperkerkstraat 42, 7511 DB Enschede  /  T 053 43 05 664  /  www.bestdeco.nl

Het canvas komt van Van Heek Textiles 
in Losser. Meijer: ‘Daardoor zijn we 
niet afhankelijk van een buitenlandse 
producent. Zij leveren een constante 
kwaliteit met een gunstige levertijd.  
Dat geeft voor ons stabiliteit.’

In de loop van de vijf jaar dat de twee nu 
samenwerken in Bestdeco zagen ze heel 
wat afbeeldingen voorbijkomen. Heel 
rare soms ook. ‘In het begin kijk je daar 
nog wel eens van op. Maar inmiddels 
hebben we alles al wel gezien, ook heel 
gewaagde dingen. Als het om volwassenen 
gaat, vinden we dat allemaal prima, maar 
er zijn wel grenzen. We printen alleen 
afbeeldingen die wettelijk door de beugel 
kunnen’, vertellen de twee. 

Nieuwe kansen
Soms kun je een nieuwe kans ook helemaal 
niet voorzien, weten ze nu uit ervaring. 
Want wie had vorig jaar durven denken 
dat in duizenden winkels en kantoren 
hygiënezuilen zouden komen, die 
allemaal van een duidelijk bord met logo 
moeten worden voorzien? ‘We hebben er 
duizenden geprint, voor politiebureaus 
bijvoorbeeld en voor veel winkelketens. 
Gelukkig konden we hier voldoende 
afstand houden om volgens de RIVM-
richtlijnen toch door te kunnen werken’, 
legt Meijer uit.

Ondanks het rare jaar groeit Bestdeco aan 
de Lipperkerkstraat al aardig uit zijn jasje. 
Voorzichtig wordt al uitgekeken naar een 

ander pand. De eerste jaren waren  
de particuliere klanten in de meerderheid, 
nu is al twintig procent zakelijk en dat 
aantal groeit nog maandelijks. Meijer:  
‘Je moet als ondernemer je risico spreiden 
en je blijven vernieuwen. Daarom hebben 
we bijvoorbeeld nu ook een eigen app 
gemaakt, MixyourPix, waarop je foto’s 
kunt uploaden in verschillende vormen 
en formaten: cirkels, vierkanten en 
hexagons. We leveren er desgewenst 
afstandshoudertjes bij, zodat je ze  
heel mooi en creatief kunt ophangen.  
Zo bedenken we samen met ons team elke 
keer wat nieuws.’ 

Meer informatie en de webshop:  
www.bestdeco.nl  \
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Tekst Frederike Krommendijk  /  Fotografie Rabobank

Directeur bedrijven Giljam Wartena van Rabobank Enschede-Haaksbergen:

‘ Twentse ondernemer  
heeft de rust bewaard’

In eerste instantie schrok iedereen zich een hoedje, 
weet Wartena nog. ‘De horeca die halsoverkop dicht 
moest, de hele economie die al snel flink werd geraakt, 
dat was heftig. Maar gelukkig werd al snel duidelijk 
dat de overheid financiële steun bood, onder andere 
met de NOW-regeling voor personeelskosten en 4000 
euro voor vaste kosten. Dat gaf verlichting en een 
beetje rust, net als het uitstel van betaling door de 
Belastingdienst’, herinnert hij zich de eerste fase  
van de lockdown.

Veel contact
Adviseurs van de Rabobank zochten tijdens de crisis 
veel contact met hun klanten. Wartena: ‘We hebben 
echt onze klantenbestanden goed doorgenomen en 
gekeken wie er geraakt zou kunnen zijn. In het eerste 
half jaar van 2020 hebben we ruim 1000 klanten 
gesproken, via telefoon en videobellen en met  
mail- of appcontact.’

In die gesprekken ging het veel over de regelingen, en 
werden onzekerheden gedeeld. ‘In sommige sectoren 
kwam het natuurlijk heel hard aan. De horeca, kappers 
en andere contactberoepen, autodealers. Anderen 
deden juist weer goede zaken, zoals supermarkten en 
speciaalzaken. We hebben echt per branche gekeken 
wat nodig was, en daarbinnen ook nog per klant 
maatwerk geleverd’, legt hij uit.

Omdat Twentse ondernemers het in de tijden voor 
de crisis goed deden, konden ze vaak wel tegen een 
stootje. De grote banken, waaronder de Rabobank, 

gaven uitstel van aflossingen. Wartena: ‘Dat ging 
heel snel, over maart werd al niet meer geïncasseerd. 
Ondernemers konden een coupon invullen voor zes 
maanden uitstel van aflossingen.’ En de BMKB-C-lening 
(coronalening in de volksmond) bood soelaas om een 
periode met minder omzet te kunnen overbruggen. 
‘Voorwaarde daarvoor was wel dat bedrijven vitaal 
waren voorafgaand aan de crisis. Door met de klant te 
spreken en de jaarcijfers en prognoses te beoordelen 
werd zo zorgvuldig mogelijk bepaald voor welke 
ondernemers deze lening van toepassing was.’ 

Nadenken over toekomst
Doordat de waan van de dag wegviel, namen 
ondernemers volgens de directeur ook de gelegenheid 
te baat om na te denken over hun toekomst. ‘Door 
het thuiswerken kwam er een andere kijk op hoe je je 
bedrijf inricht. Zijn al die kantoorruimtes wel nodig of 
is home-office voor ons de toekomst? En is het wel zo 
zinnig om voor een half uurtje vergaderen een uur op 
en neer te rijden?’

Ook werden volgens Wartena problemen blootgelegd 
waar voorheen minder aan gedacht was. ‘Toen de 
havens van Wuhan dichtgingen, hadden bedrijven die 
afhankelijk waren van producten of halffabricaten 
uit China echt een probleem. Net als ondernemers 
die hun producten daar afzetten en die hele markt 
zagen wegvallen. Dat heeft toch wel het besef doen 
groeien dat die afhankelijkheid niet handig is, waardoor 
ondernemers ook daar stappen in willen maken 
om bijvoorbeeld bepaalde processen dichterbij te 

Het waren roerige maanden voor menig ondernemer. Maar echte paniek heeft 
directeur bedrijven Giljam Wartena van Rabobank Enschede-Haaksbergen niet 
gezien. ‘De meeste ondernemers hadden nog wel een buffer, er waren goede 
regelingen van de overheid en de banken en er was vooral veerkracht bij de 
ondernemers. We zagen veel bedrijven die de gelegenheid aangrepen om over 
de toekomst na te denken. Wij konden ons steentje bijdragen aan die rust.’
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‘Lokale ondernemers lieten  
veel positiviteit, creativiteit  

en veerkracht zien’

Rabobank Enschede-Haaksbergen  /  Het Eeftink 2, 7541WH Enschede  /  T 053 48 85 88  /  www.rabobank.nl

organiseren en minder mondiaal.’ Juist bij die bedrijfsontwikkeling 
kan Rabobank goed van dienst zijn. ‘Dat past in onze veranderende 
rol: niet meer alleen bankiersdiensten leveren maar naar een  
meer adviserende rol.’

Vertrouwen
‘Voor onze particuliere klanten hebben we ook de mogelijkheid 
geboden tot uitstel van aflossing.De werkloosheid loopt weliswaar 
iets op maar we zien over het algemeen nog wel vertrouwen bij  
onze particuliere klanten. Ook de huizenmarkt is op dit moment nog 
goed, er wordt zelfs nog steeds overboden.’ 

Vanuit de coöperatieve achtergrond heeft Rabobank Enschede-
Haaksbergen een aantal mooie initiatieven kunnen ondersteunen 
voor het MKB in Enschede en Haaksbergen. Particuliere klanten van 
de bank die een hypotheekgesprek hadden kregen een dinerbon die 
ze konden inleveren bij de lokale horeca. ‘Een mooi voorbeeld van 
Support Your Locals’, vindt Wartena.

Wartena eindigt door te zeggen dat hij trots is op het MKB in 
het werkgebied van de bank: ‘De lokale ondernemers hebben 
veel positiviteit, creativiteit en veerkracht laten zien – het 
innovatievermogen is groot en veel ondernemers zullen uiteindelijk 
sterk uit deze crisis komen. We kunnen trots zijn op de ondernemers 
in Enschede en Haaksbergen.’

Voor informatie en advies van Rabobank met betrekking tot 
corona, kunt u terecht op www.rabobank.nl/bedrijven/corona.   \



Cultuur

Tekst Ingrid Bosman  /  Fotografie Lenneke Lingmont en Kaliber

Kansen herkennen en benutten in crisistijd 

Kaliber Kunstenschool (Enschede, Almelo, Oldenzaal, 
Hellendoorn, Wierden, Tubbergen) 

Doet in cultuureducatie en –participatie voor 
onderwijs, vrije tijd en sociaal domein in de hele regio 

Met 105 medewerkers

Introduceerde een vrijwel volledige online versie  
van het aanbod lessen en cursussen

‘ We zijn in een klap een  
enorme ervaring rijker’VVeerkracht 

maakt macht
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Directeur-bestuurder  
Angelina Schoonewille
‘Bij ons draait het om interactie en 
meedoen. Online wordt dat niet per se 
minder, hebben we nu geleerd. In sommige 
opzichten is de interactie misschien 
juist wel groter. Bij de tekencursussen 
bijvoorbeeld werd het bekijken van elkaars 
werk een heel  belangrijk moment. 

Binnen twee weken na de lockdown 
werden vrijwel al onze lessen online 
aangeboden. De slagvaardigheid  

was enorm,  iedereen deed mee, alles 
werd uitgeprobeerd. En iedereen  
was trots en enthousiast toen het lukte. 
Een positieve vibe die werd versterkt door 
leerlingen en klanten, die blij waren  
dat dit tenminste kon doorgaan. 

De ene docent is digitaal vaardiger dan 
de ander, maar de onderlinge bereidheid 
om elkaar daarin mee te nemen was 
groot. Ook in de zoektocht naar de beste 
lesmethodes. Want dat verschilt per 
instrument. De ene keer werkt het goed 

om een leerling een opname van zichzelf 
te laten maken en daar feedback op te 
geven, in andere gevallen kun je prima 
digitaal les geven. Samenspel is moeilijk 
digitaal te faciliteren. Maar een big band 
kan zich prima richten op improvisatie, en 
een koor op stemtechniek. Alleen voor 
beeldhouwen en glasvormgeving was 
er geen oplossing, omdat je daarbij niet 
zonder de apparatuur kunt. 

Geen keus
Van het programma vrije tijd is 90 procent 
doorgegaan. In het sociaal domein, 
met risicogroepen, konden we weinig 
uitrichten. Maar in het onderwijs was 
vraag naar alternatieve producten, dus 
ook daar hebben we aanbod naar online 
omgezet. We zijn in één klap een enorme 
ervaring rijker, en zonder de discussies 
die we anders zonder twijfel hadden 
gevoerd. Nu hadden we geen keus. Het 
plan om een online omgeving op te 
zetten lag er al, nu hebben we veel meer 
handvatten voor verder onderzoek, ook 
naar een businessmodel. Maak je er twee 
gescheiden werelden van,  of wordt het 
online-aanbod een aanvulling op fysieke 
lessen?  En wat is er nodig aan techniek?

Het innovatieteam dat we hier op hebben 
gezet neemt ook de verrassingen mee 
die we tegenkwamen, zoals het feit dat 
sommige leerlingen met deze aanpak 
veel beter tot hun recht komen. Maar je 
kunt ook groepen bedienen die eerder 
buiten de boot vielen. Ouderen die zich 
moeilijk kunnen verplaatsen, bijvoorbeeld. 
Bovendien ontstaan er nieuwe vormen, 
zoals challenges, waarmee je jongeren 
aanspreekt. En, heel praktisch in coronatijd: 
wanneer een docent of leerling verkouden 
is kan de les online wél doorgaan.

Meer betekenis
Zelf had ik ook baat bij de online repetities 
met mijn blokfluitensemble. Jezelf 
opnemen is genadeloos: je hoort alles. 
Daar word je dus ook beter van. Wat niet 
wegneemt dat iedereen hier als een kind 
zo blij was, toen we weer bij elkaar in de 
gebouwen mochten zijn. De meerwaarde 
van live contact is veel duidelijker 
geworden. Wat we eerst heel gewoon 
vonden krijgt ineens  meer betekenis.’   ›
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‘Soms ben je te bescheiden’

Schipper Techniek (Almelo, Enschede,  
Oldenzaal, Hardenberg, Haaksbergen)

Doet in technische dienstverlening voor 
productiebedrijven

Met 120 medewerkers

Introduceerde Handytizer, desinfectiezuil  
voor grootverbruik

Directeur Johan Schipper
‘Met iets nieuws bezig zijn in crisistijd, dat geeft veel energie. 
Het heeft iets avontuurlijks. Nu moeten we het zien uit te 
bouwen tot een stabiele pijler. De omgang met hygiëne is 
blijvend veranderd. Dat biedt kansen.  

Ons brede pakket producten en diensten is nu ons geluk 
gebleken: je bent toch minder kwetsbaar dan wanneer 
je op één product bent gericht. Niemand heeft zich hier 
zorgen hoeven maken over zijn baan. Maar we merkten 
wel dat relaties de handrem aantrokken. Projecten werden 
stilgelegd. We hebben veel mensen gestationeerd bij grote 
productiebedrijven in de regio; daarvan kwam er een aantal 
terug. Die wil je niet laten stilzitten in de werkplaats.

Onder de koffie ging het over het gedoe dat handhygiëne 
op veel plekken oplevert. Flesjes die snel leeg raken en vies 
worden, geïrriteerde gebruikers. Dat moet anders kunnen, 
dachten we. Zeker op plekken waar veel mensen komen en 
duizenden handen moeten worden gereinigd. Een clubje 
collega’s is bij elkaar gaan zitten en in no time was er een 
ontwerp en prototype van de Handytizer. 

Elkaar helpen
Een strakke rvs-zuil met 20 tot 25 liter desinfecterende gel die 
contactloos in precies de juiste dosering wordt afgegeven. De 
stand van de inhoud is op de zuil zelf af te lezen maar via een 
webapplicatie ook op afstand te monitoren. Het rvs-plaatwerk 
komt van een bedrijf in Vriezenveen, de biologische variant van de 
handgel wordt door Hygienic in Enschede geleverd. Zo help je elkaar 
als Twentse ondernemers. De biologische gel is milder maar net zo 
effectief als de variant op alcoholbasis, die we ook gewoon leveren.   
In juni waren er al zo’n zeventig Handytizers de deur uit. Zeker 
de eerste weken van de crisis hebben collega’s hier dag en nacht 
gebuffeld om dat ding in de benen te krijgen. Onze bestaande 
relaties, middelgrote en grote productiebedrijven in Twente en 
Overijssel, waren blij met deze oplossing. Het mooie is dat we 
daarnaast een heel nieuwe klantengroep hebben aangeboord.  
We zijn ingesteld op het draaiende helpen houden van de regionale 
industrie, maar nu komen we ook in scholen, zorginstellingen en 
horeca. Wie had kunnen bedenken dat Schiphol, Hogeschool Saxion 
en Mc Donalds nog eens pilots zouden doen met een product  
van ons? 

Stimulans
Ondertussen onderzoeken we zelf nieuwe opties voor de 
Handytizer, zoals een geïntegreerd lcd-scherm met een video-
instructie, en een combinatie met toegangspoortjes, zodat mensen 
pas naar binnen kunnen wanneer ze hun handen hebben gereinigd. 
Er is zelfs interesse van een importeur die mogelijkheden ziet in 
Zwitserland en Duitsland. We zijn een familiebedrijf met de focus 
op Oost-Nederland. Dat past ook bij ons. Maar de ambitie is wel om 
dat verder uit te bouwen. Onze combinatie van disciplines is uniek. 
Het succes van de Handytizer is een stimulans. Soms werp je zelf 
drempels op, ben je te bescheiden. We hebben nu gezien dat het 
ook weer niet zo ingewikkeld is.’   ›



   83   /    

BIM4ALL  
(Rijssen en Heeswijk-Dinther)

Doet in dienstverlening en 
innovatie in bouw en vastgoed

Met 65 medewerkers

Introduceerde digitale 
woningconfigurator (om online je 
eigen huis samen te stellen) en 
virtuele beursomgeving.

CEO Robbin Breukink
‘Onder druk is verandering minder een 
dingetje dan in normale omstandigheden. 
Zo raakte ook ons eigen plan voor 
een andere bedrijfsstructuur in een 
stroomversnelling. De crisis maakte 
duidelijk dat we terug moesten naar de 
kern. Dan kun je beter inspelen op wat  
zich voordoet.

Op die manier hebben we ook kansen 
van deze tijd kunnen benutten. Onze 
werkmaatschappij Studio X heeft twee 
tools ontwikkeld waarmee bouw- en 
bouwgerelateerde bedrijven zich 
op afstand kunnen presenteren. De 
woningconfigurator laat potentiële 
klanten hun eigen woning online 
samenstellen. Dakbedekking, kozijnen, 
gevelbekleding, stenen; alles kies je zelf en 
je ziet meteen de prijs. Vergelijk het met 
een auto die je met opties helemaal de 
jouwe maakt. Of met een keuken van Ikea. 
Voor bouwbedrijven de ideale manier om 
te laten zien wat ze in huis hebben, terwijl 
de klant het huis niet uit hoeft.

Bouwers enthousiast
De virtuele beursomgeving, een andere 
tool voor presenteren op afstand, 
beleefde als Saxion Experience haar 
vuurdoop. Normaal presenteren studenten 
bouwkunde en civiele techniek hun 

eindexamenprojecten in standjes in de 
school. Nu hebben we daar met virtual 
reality-techiek een digitale beursomgeving 
voor gemaakt, waarin ik als moderator 
mocht optreden. Behalve de studenten 
waren ook bouwers enthousiast.  
Ze zagen een alternatief voor bijvoorbeeld 
presentaties bij aanbestedingen.  
Of voor een fysiek wijkinformatiepunt bij 
nieuwbouwplannen.

Deze tool is een uitwerking van de 360 
graden-virtuele straat die we al eerder 
ontwikkelden. Bedrijven kunnen daarmee 
referentiewoningen of nieuwbouwplannen 
in het straatbeeld laten zien. De digitale 
beursomgeving opent een scala aan 
mogelijkheden, in een tijd waarin massaal 
de wereld over vliegen voor beurzen er 
voorlopig niet in zit. Er is ook al interesse 
getoond door andere partijen, bedrijven 
die machines bouwen bijvoorbeeld.

Maar ons hart ligt bij de bouw. Deze tools 
hebben we ook ontworpen op de manier 

zoals we altijd te werk gaan: eerst je doel 
bepalen en dan de oplossing zo eenvoudig 
en laagdrempelig mogelijk vormgeven. 
Zo’n woningconfigurator moet ook binnen 
het bereik van kleine bedrijven liggen. 

Snel schakelen
Doordat onze trainingen voor een groot 
deel wegvielen konden we die collega’s 
inzetten. Normaal trainen we 500 
mensen per jaar, in- en extern. Toen mijn 
compagnon Herwin Voortman en ik zeven 
jaar geleden begonnen zaten we ook in 
een crisis. Dat heeft ons geleerd dat je 
altijd snel moet kunnen schakelen.   

Vanuit eenzelfde pragmatisme werken 
we nu ook niet langer vanuit de 
werkmaatschappijen onder de Brevo-
Group, maar is BIM4ALL weer de basis. 
Daaronder vallen ook Studio X en onze 
Brabantse werkmaatschappij Bosch & Van 
Oers. BIM staat voor Bouw Informatie 
Modelleren. Met de aanschaf van 
software alleen ben je er niet, je moet als 
bedrijf ook zorgen dat je de mensen, de 
processen en de cultuur meekrijgt. Ons 
doel is de bouwsector slimmer, sneller en 
beter gebouwen te laten ontwikkelen, 
realiseren en beheren. Dat doe je niet door 
zelf bezig te zijn met aansturen, maar door 
je op de inhoud te focussen. Daar zijn we in 
deze crisis versneld in bevestigd.’   \

‘Crisis leert ons dat 
we op inhoud  
moeten focussen’
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1Twente is Twents  
en de omroep  
voor onze streek 

Er lijkt niets nieuws onder de zon. 1Twente bracht altijd al de 
verhalen en actualiteiten uit Twente. Naar vermogen, dat wel. 
Maar schijn bedriegt: de laatste jaren is een professionaliseringsslag 
gemaakt. De redactie bestaat uit een flink aantal hoofdzakelijk 
jonge talenten die zijn aangetrokken om langdurig onderzoek te 
doen naar belangrijke stads- en regiothema’s, die op alle kanalen 
uit de voeten kunnen en ons dit jaar geïntroduceerde dagelijkse 
liveprogramma 1Twente Vandaag in de lucht houden. 

Onze wens om een dagelijks Twents actualiteiten- en 
onderzoeksprogramma te maken, werd versneld door het 
coronavirus. We stelden op 16 maart vast dat we er door corona 
niet meer onderuit konden om onze programmering en 
werkwijze om te gooien. Op 17 maart maakte onze gezamenlijke 
redactie de eerste uitzending. De eerste maanden schoof dagelijks 

burgemeester Onno van Veldhuizen van Enschede aan, tevens 
voorzitter van de Veiligheidsraad Twente, en hadden we uitgebreid 
contact met GGD, ziekenhuizen en huisartsen. 

Inmiddels zijn we ruim over de honderd afleveringen en is 
1Twente Vandaag niet meer weg te denken in de programmering 
van de omroep. Ons liveprogramma heeft zich ontwikkeld tot een 
breed Twents actualiteiten- en verhalenprogramma waarin we 
aandacht hebben voor de verhalen van ondernemers, politiek en 
natuurlijk de Twentenaren. We waren in Noord-Deurningen, deden 
op onze manier verslag van de sluiting van de supermarkt 
en bereikten daar 250.000 mensen mee. We maakten ook 
live-uitzendingen van de Dodenherdenking, Bevrijdingsdag en 
de herdenking Vuurwerkramp die door duizenden streekgenoten 
werden gevolgd. 

Streekomroep 1Twente zit in de lift. Na een financieel moeilijke periode 
heeft 1Twente veerkracht getoond door zichzelf opnieuw uit te vinden. Er is 
gebouwd aan een professionele organisatie met een stevige redactionele 
basis en een technische infrastructuur waarmee we onze crossmediale 
producties op al onze kanalen kunnen uitzenden. Dat leidde er onder meer toe 
dat 1Twente in 2019 werd uitgeroepen tot beste lokale omroep van het jaar.

‘Het bereik is exponentieel gestegen’

Tekst Tim Beumers  /  Fotografie 1Twente
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In het verlengde van bovenstaande ontwikkeling onderzocht 
1Twente ook de wijze waarop alle platforms optimaal ingezet 
kunnen worden om onze verhalen te verspreiden. De omroep 
legt nu heel sterk de focus op de meest efficiënte wijze waarop 
platforms als website, social media, televisie- en radiokanalen 
individueel ingezet kunnen worden, zodat ze elkaar versterken. 

Dankzij het nieuwe programma 1Twente Vandaag en de nieuwe 
strategie is het bereik exponentieel gestegen. De dagelijkse 
show zorgt ervoor dat de focus van alle takken in het bedrijf 
samenkomen in een geweldig product dat staat voor de 
kwaliteit die wij in huis hebben. 

Nu de nieuwe strategie en visie van het bedrijf staan, wordt het 
tijd voor een nieuwe smoel. 1Twente introduceert binnenkort een 
compleet vernieuwde website die aan de eisen van de nieuwe 
organisatie voldoet. Zo hebben we een nieuw logo en nieuwe stijl 
waaraan de Twentenaren ons gaan herkennen. 

1Twente vertegenwoordigt de wereld van nu. Wij zijn journalisten, 
beeld- en radiomakers. Wij hebben een sterk en divers team 
van jonge en ervaren professionals en een goede instroom van 
jong talent met een frisse blik. We staan voor het maken van 
dagelijks mooie en informatieve verhalen voor de inwoners 
van onze stad en streek.  \
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Tekst Ingrid Bosman  /  Fotografie Concordia

De zaal is niet heilig  

Hoe Concordia nieuwe vormen  
van publieksbereik ontdekt

Onstuitbaar zijn ze, volgens hun eigen kernwaarden.  
En onstuitbaar ging het team van Concordia  
Film |  Theater | Beeldende kunst in Enschede ook de 
coronacrisis te lijf. Het leverde veel nieuwe inzichten  
op over andere vormen van publieksbereik.  
Directeur Willem Jaap Zwart: ‘Je verliest een hoop,  
maar er valt ook wat te winnen.’

Twee dingen namen Zwart en zijn managementteam zich voor, op 
het moment dat ook Concordia de deuren van haar vestigingen 
moest sluiten. ‘Zoveel mogelijk online alternatieven bieden 
en sterker uit deze crisis komen.’ Vanaf de eerste dag konden 

liefhebbers zich 
abonneren op een 
dagelijkse (!) nieuwsbrief 
met cultuurtips voor 
thuis. Activiteiten 
werden stuk voor 
stuk getoetst op de 
mogelijkheden voor 
een digitale variant. 
Zo kreeg de kunst- en 
designwinkel heel snel 
een webshop. Willem 
Jaap Zwart: ‘Dat wilden 
we al langer. Door de 
lockdown hadden we 
er tijd voor.’

En ook minder voor de hand liggende onderdelen van het aanbod 
bleven online doorgaan. Neem de populaire filmclub, waarvan de 
leden normaal gesproken naar de filmzaal komen om samen een 
voorpremière van een film te beleven. Ter plekke ingeleid door 
filmprogrammeur Mark Drenth en met een nagesprek na afloop. 
Onbegonnen werk? Zwart, die een verleden heeft in de interactieve 
media: ‘Technische problemen zijn er om op te lossen.’ 

Er moest hier en daar wat worden beveiligd om ongewenste 
meekijkers te weren, een enkele digitaal minder onderlegde 
deelnemer kreeg wat assistentie, en toen was daar Concordia 

Filmclub-online. Met een opgenomen introductie en een nagesprek 
via een chatfunctie. ‘We kregen heel leuke reacties’, vertelt Zwart. 
‘Een man die met zijn echtgenote meekeek werd zo enthousiast 
dat hij nu zelf ook lid is.’

Concordia ging stug door
Belangrijk is, benadrukt Zwart, dat op deze manier de groepen van 
de filmclub in stand worden gehouden. Waar andere filmtheaters 
soortgelijke clubs tijdelijk stillegden ging Concordia als enige stug 
door. ‘Ons primaire doel is niet mensen in de zaal te krijgen, maar ze 
met cultuur in aanraking te brengen’, verklaart de 
directeur eenvoudig.

Om die reden is Concordia ook vanaf het prilste begin overtuigd 
deelnemer in Picl, een on demand-dienst om thuis actuele 
filmhuisfilms te kunnen bekijken. Bang dat het ten koste zou 
gaan van het eigen programma zijn ze nooit geweest en vanaf de 
lockdown bleek Picl een regelrechte zegen. Zwart: ‘Het gebruik 
van Picl is landelijk enorm toegenomen. Het aantal deelnemende 
filmtheaters is verdubbeld.’ 

Vanuit de theaterzaal biedt Concordia sinds juni – toen er weer 
publiek in de zaal mocht – een hybride programma aan. Je kunt een 
kaartje kopen, de live-stream volgen of de registratie naderhand 
online bekijken en betaalt dan respectievelijk de volle mep, de 
helft of een kwart van de prijs. Voor de digitale varianten loopt het 
nog niet storm, aldus Zwart. ‘Je mist natuurlijk het uitgaansaspect. 
Misschien moeten we het product nog verbeteren.’ Sowieso heeft 
hij geen overdreven verwachtingen van het donatiemodel dat nu 
wordt uitgeprobeerd. ‘Ik heb de indruk dat de gunfactor nog een 
grote rol speelt.’

Tim Knol was op 1 juni de eerste artiest die weer live optrad in de theaterzaal.

De winkel in kunst en design kreeg een webshop.
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‘We wilden sterker uit 
deze crisis komen’

Cartoonwedstrijd ‘Inktspotbattle’ ging digitaal onder leiding van 

presentator Evelien Harberink.

Digitaal valt er ook te winnen
De live-ervaring is hoe dan ook niet te vervangen, beseft hij. 
‘Ter plekke een voorstelling meemaken is iets dat nooit zal 
verdwijnen. Je verliest een hoop met digitale varianten. Maar 
er valt ook wat te winnen. Je kunt op andere momenten en op 
andere plekken dingen aanbieden. Mensen bereiken die je anders 
niet bereikt, zoals in verzorgingshuizen, gevangenissen, centra 
voor begeleid wonen. Of neem de thuiswerkers, die nu met veel 
meer zijn: misschien bedien je ze wel beter in de ochtend. Al die 
mogelijkheden willen we onderzoeken.’ 

Niet voor niets houdt Concordia de camera’s in huis. Hoe effectief 
een beeldregistratie kan uitpakken  bleek bijvoorbeeld bij de 
Inktspotbattle, een live krachtmeting tussen cartoonisten, onder 
toeziend oog van een jury. Willem Jaap Zwart: ‘Via de livestream 
schakelden we tussen de jury hier bij ons en de tekenaars, die thuis 
aan het werk waren. Een presentatrice knoopte alles aan elkaar. Dan 
maak je bijna televisie. We hadden er eerst een hard hoofd in maar 
het was heel geslaagd.’

Volgens Zwart heeft de crisis, hoe ernstig ook de gevolgen, nog 
weer eens duidelijk gemaakt ‘dat mensen niet zonder cultuur 
kunnen.’ Nu niets meer vanzelfsprekend is zijn er volop kansen 
voor experimenten. ‘Ik heb in Tallinn in Estland gezien hoe je het 
publiek met digitale middelen de loop van voorstellingen kunt laten 

beïnvloeden.’ In elk geval zal er blijvend een grotere flexibiliteit 
worden gevraagd, verwacht hij. ‘Meer kortere voorstellingen op 
een avond, of juist op andere tijdstippen. Buiten ook misschien, op 
plekken die overdekt maar verder open zijn. Of in eigen huis 
de gelegenheid bieden om een livestream te volgen.’ Eén ding 
weet hij zeker: ‘Crisis of niet, cultuur zal altijd nieuwe vormen 
blijven aannemen.’   \
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Tekst Frederike Krommendijk  /  Fotografie Caroline Abbink

MKB Twente helpt 
ondernemers de crisis door

Belangen behartigen, verbinden en kennis delen. Die belangrijke kerntaken van MKB Twente waren de afgelopen 
maanden extra belangrijk. ‘Als MKB Twente hebben wij toegang tot de enorme kennis en ervaring van MKB 
Nederland, een grote organisatie met enorme impact. Van al die expertise kunnen onze leden gebruik maken  
en dat was in deze crisis heel belangrijk’, zegt aspirant-bestuurslid Albert van Winden van MKB Twente.
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Ondernemers belden in de eerste weken heel vaak met MKB Twente 
met zeer diverse vragen. ‘Dat varieerde van ondernemers die 
helemaal geen reserves hadden en die ik heb gewezen op de Tijdelijke 
overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) tot oudere 
ondernemers die vastliepen in hun zoektocht naar een nieuwe koers’, 
vertelt relatiemanager Laura Reimerink.

Uiteraard waren er veel vragen over de regelingen van de overheid. 
‘Daarover belden ook niet-leden. Er waren bedrijven voor wie 
4.000 euro ondernemerssteun niks was, omdat ze dat aan twee 
maanden huur al kwijt waren, en ondernemers die het dankzij de 
tegemoetkoming in loonkosten net konden uitzingen. We openden 
meteen een coronaloket, waar ondernemers met al hun vragen terecht 
konden, zodat ze niet van het kastje naar de muur werden gestuurd. 
Waar nodig konden we doorverwijzen naar onze kennispartners, 
waaronder Ondernemersloket Enschede. En het was belangrijk dat 
mensen hun verhaal kwijt konden’, merkte ze. Na de eerste hectische 
weken benaderde de relatiemanager ook actief leden.

Doordouwers
Het mooie was dat de Twentse ondernemers niet bij de pakken  
neer gingen zitten, maar alternatieve inkomstenbronnen zochten. 
‘Van afhaalmogelijkheden bij restaurants tot boodschappenboxen 
en desinfectiezuilen, ondernemers zagen ook kansen. Dat past bij de 
Twentse ondernemersgeest. Niet in de slachtofferrol duiken, maar 
kijken wat wél kan. Dat zag je toen de textielindustrie teloorging,  
dat zag je nu weer. We zijn een streek van doordouwers’, prijst  
Van Winden de Twentenaren.

Omdat bij MKB Twente zo’n 1.200 ondernemers zijn aangesloten 
(onder andere via verschillende samenwerkingsverbanden zoals 

bedrijventerreinen en middenstandsverenigingen) waren er gelukkig 
ook mooie verhalen te delen. ‘In onze nieuwsbrieven hebben we die 
opgenomen, ter inspiratie’, vertelt Laura.

Een ondernemer wil aanpakken, het liefst snel. Soms was die 
ondernemersgeest een beetje té voortvarend. ‘Sommige ondernemers 
vroegen al heel snel steun aan. Daardoor telde hun omzet van maart, 
waarvan de eerste twee weken nog normaal verliepen, mee voor de 
berekening. Onze accountant legde uit dat je beter even kon wachten, 
dat pakte gunstiger uit. Wij hebben die kennis in huis en die delen we 
ook graag. Soms vinden ondernemers het lastig om aan te kloppen. 
We willen benadrukken dat het adviesloket gratis is voor leden en 
dat ze gebruik kunnen maken van de enorme kennis die wij via MKB 
Nederland kunnen bieden. Je kunt niet alles weten, vraag het gerust’, 
benadrukt de relatiemanager.

Van Winden ziet dat ondernemers ook naar nieuwe wegen zoeken:  
‘Als wat vanzelfsprekend was niet meer vanzelf spreekt, moet je na-
denken. Ook daarin kunnen we een verbindende rol spelen. Heeft een 
ondernemer bijvoorbeeld nog geen webshop, dan kunnen wij ze daarin 
verbinden met andere leden. Bij ons vind je snel de goede informatie 
en heb je makkelijk toegang tot kennis en ervaring van anderen.’

Zo hielden zij hun zaak op de been 

Nathalie Poelhekken van drukkerij Te Sligte  
Olijdam in Enschede: 
‘Wij hadden een omzetverlies van vijftig tot zeventig procent 
in de eerste maanden. Je bent lamgeslagen, je weet niet wat er 
gaat gebeuren. Met de NOW-hulp van de overheid kwamen we 
gelukkig de periode wel door. Ik heb de medewerkers gevraagd 
of ze de uren op wilde nemen die ze nog over hadden, hier heeft 
iedereen aan mee gewerkt. Veel handwerk wat we normaal bij 
een sociale werkplaats doen, hebben we intern gedaan. Ook de 
schoonmaak deden we met eigen personeel en we hebben het 
hele bedrijf geschilderd en het kantoor gemoderniseerd.
Deze crisis zal een nasleep van jaren hebben, de sterke bedrijven 
zullen overblijven. Ik ben ervan overtuigd dat wij hierbij horen. 
Volgend jaar augustus bestaan wij 100 jaar. We zijn er nu van 
overtuigd dat we dit gaan halen, we gaan dit zeker groots vieren.’

Pim Meijer van Spar City Enschede:
‘In de eerste maand hadden we 60 procent omzetverlies, en het is 
nog steeds 25 a 30 procent minder. Ik heb open kaart gespeeld met 
de medewerkers: om te overleven moeten we alle zeilen bijzetten 
en de kosten reduceren, rigoureuze maatregelen zijn nodig.  
Het personeel dacht daar net zo over.

Ik heb volop van de overheidsregelingen gebruik gemaakt, onze 
reserves zijn nu op. De komende drie jaar kan ik niet investeren, 
wat eigenlijk wel moet, wil je up to date blijven. Ik heb een e-tuktuk 
aangeschaft en ben gaan flyeren bij verzorgingshuizen en heb sociale 
media ingezet. We zijn boodschappen aan huis gaan brengen.’  \

‘ Informatie, verbinding en 
behartiging van belangen’
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Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Lars Smook

Reclamemakers, de vormgevers van INN’twente en ZON Regio Zwolle

Effectieve ontwerpen, 
enthousiaste klanten 
en prettig contact

Meebewegen met de tendens, dat moest Andre Heetkamp al van jongs af aan. Hij startte op zijn 
achttiende als ‘old school’ dtp’er en begon met grafisch ontwerpen op de allereerste Apple-computer.  
Inmiddels is hij eigenaar van Reclamemakers, een reclamebureau gespecialiseerd in grafische 
vormgeving. Al die jaren werkte hij met dezelfde mindset: ‘we willen gewoon heel mooie dingen maken.’

Andre begon als eenpitter en richtte 1 april 2006 officieel 
Reclamemakers op. Inmiddels vormen ze een hecht team: samen 
met ‘jonkies’ Rutger Zandjans en Inge Hegteler werkt hij nu 
dagelijks aan de mooiste grafisch vormgeving. ‘We houden het 
team bewust klein. Zo houden we het overzicht en heeft de klant 
bij ons altijd een vast contactpersoon. Als je ons belt, weet je altijd 
wie je aan de lijn krijgt. Binnen het team heeft iedereen zijn eigen 
specialisaties. We zitten met zijn drietjes bij elkaar en bepalen 
welke opdracht bij wie past, wie er dan het meest in zijn kracht 
staat. Waar nodig nemen we opdrachten van elkaar over. Het is heel 
overzichtelijk: we weten van elkaar wat er speelt, wat er gemaakt 
wordt en wat er nog moet gebeuren. Afgelopen tijd zijn we veel 
bezig geweest op het gebied van het grafisch ontwerpen van 
magazines, waaronder INN’twente en ZON. We helpen klanten met 
de meest uiteenlopende zaken: van een brochure tot een complete 
identiteit. Daarbij blijven we constant bijleren, van elkaar maar ook 
op het gebied van de laatste grafische programma’s. Die wereld is 
constant in beweging, dus wij weten niet anders dan dat je constant 
bij moet leren en mee moet bewegen.’

Durven te groeien
Dat meebewegen doen ze bij Reclamemakers ook in relatie tot 
hun klanten. ‘Enthousiasme staat bij ons centraal. De vraag die 
we onszelf stellen is: wat kunnen wij doen om onze klant super 
enthousiast te maken? Zo presenteren we al onze ontwerpen en 
we gaan voor volle tevredenheid. Zowel over het ontwerp als over 
het daadwerkelijk gedrukte product. Beiden moeten perfect zijn. 
Als een klant voor 99% tevreden is, dan gaan wij ver voor dat ene 
procentje. Die stap extra willen we zetten, want we willen een klant 
die niet gewoon blij is, maar súperblij. Onze klant moet uiteindelijk 
met ons product op pad kunnen. Tegenwoordig gebruiken we 
daarom vaak een digitale druk, dan kun je bijvoorbeeld één 
brochure drukken. Daarmee kun je gelijk een goed beeld geven hoe 
het product eruitziet. En als de klant dan toch net de kracht in die 
ene kleurt mist, dan nemen we dat serieus.  

We durven aan te passen en bij te stellen, zoiets is voor  
ons weer een controlemoment. We staan als reclamebureau  
met beide benen op de grond. We zijn gewoon ‘gewoon’.  
We willen de mooiste ontwerpen maken, tegen goede prijzen  
en zonder poespas. Iets van A tot Z kunnen afleveren,  
waarbij het niveau van onze vormgeving het belangrijkste is.’

Jezelf herpakken
Eind vorig jaar leek ‘the sky the limit’ en waren ze bij Reclamemakers 
precies waar ze wilden zijn. Er werd gesproken over verdere 
uitbreiding, tot corona de kop opstak. ‘We gingen echt lekker, de 
economie draaide natuurlijk op volle toeren. Totdat in maart en 
april alles stilstond. Dat was een onzekere periode. Iedereen ging 
op de rem en deed even niets. Dat was ingrijpend, we moesten 
echt even terugschakelen. Niemand heeft dit eerder meegemaakt 
en we wisten niet wat er ging gebeuren. Gelukkig merkte ik dat 
we daar weer uit konden komen, onder andere dankzij onze focus 
op dingen zoals online vormgeving. We zijn niet angstig aangelegd 
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en zijn gewoon doorgegaan. Het belangrijkste voor ons was in 
beweging blijven. Gewoon weer in bespreking gaan met een 
potentiële nieuwe opdrachtgever, dan wel via videobellen. Door 
die gesprekken krijg je het positieve gevoel weer terug. En na een 
tijdje voelden we de geruststelling: met zijn drieën komen we hier 
wel doorheen. We gaan ons nu vol inzetten op dit najaar, normaal 
gesproken zijn dat onze topmaanden, en hopen op weer veel  
mooie opdrachten.’

Vooruitkijken
Bij Reclamemakers willen ze de afgelopen periode dus achter  
zich laten. Liever kijken ze, met hun gebruikelijke enthousiasme, 
vooruit naar de toekomst. ‘Volgend jaar op 1 april bestaan we 
precies 15 jaar. Iets waar we trots op zijn. Dit zullen we dan ook 
niet zomaar voorbij laten gaan. We hebben 2020 dan achter de rug 
en kunnen vol positiviteit 2021 in. We zijn op dit moment aan het 
brainstormen over de campagne hiervoor. Zodat we het zichtbaar 
met iedereen kunnen vieren. Wij hebben als creatief bureau alles 
in huis hebben om vol enthousiasme te werken aan mooie, nieuwe 
designs. En dat we als team niet bang zijn om mee te bewegen met 
een onbekende situatie. Wij gaan altijd voor de allermooiste en 
allerbeste ontwerpen!’  \

‘Met ons hechte team 
kunnen we snel schakelen’  
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Radiator WaterBalans

Is het echt zo simpel 
als het lijkt?

Stichting Pioneering is veel betrokken 
bij projecten en organiseert Fieldlabs 
over energietransitie en verduurzaming 
van huizen. De nadruk ligt meestal op 
innovaties die voor hele woningcomplexen 
genomen kunnen worden om woningen 
toekomstbestendig te maken.

Onderzoek besparing 
gasverbruik
Het onderzoek wat nu gedaan wordt 
moet vooral aantonen dat er enorme 
hoeveelheden gas bespaart kunnen 
worden als je zorgt dat de radiatoren  
in individuele woningen goed  
afgesteld worden. 

Er zijn veel verschillende opvattingen  
over de resultaten van het goed  
afstellen van radiotoren. Dit onderzoek,  
in 750 woningen in Enschede, moet 
definitief duidelijkheid scheppen over 
het rendement van het afstellen van de 
radiator waterbalans van cv-installaties. 

Stichting Pioneering voert in het kader van de Regeling Reductie 
Energiegebruik van het  Rijk samen met partner Saxion Hogescholen 
(afdeling Sustainable Building Technology)  een onderzoek uit naar het 
effect van goed afgestelde radiatoren. Een onderzoek doen in tijden 
van corona is zeker niet eenvoudig, maar met veel inzet van het team 
en de nodige creativiteit staat het onderzoek in de stijgers. Inmiddels 
zijn bij de eerste deelnemers de radiatoren afgesteld en zijn de eerste 
verbruiksmonitors geplaatst.

Tekst en fotografie Pioneering
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Geïnteresseerd?
Bent u geïnteresseerd in wat 
Pioneering voor u  kan betekenen? 
Neem dan een abonnement op 
onze nieuwsbrief (www.pioneering.
nl) of neem contact op  met het 
programmabureau via 088-1125000 
of info@pioneering.nl. 

Zo werkt het
750 Enschedeërs komen in aanmerking voor het onderzoek. 
Als zij zich opgeven en voldoen aan de criteria, komt op de 
afgesproken dag en tijd een medewerker langs om de radiatoren 
af te stellen. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van unieke 
meetapparatuur van ClimateBooster. Voor het inregelen maakt 
Stichting Pioneering gebruik van jong talent in de regio. Remeha 
heeft een training verzorgt voor studenten die de metingen 
uiteindelijk zullen uitvoeren.

De sensoren van de meetapparatuur meten gelijktijdig de aan- en 
afvoertemperatuur van iedere radiator waardoor in één opslag te 
zien is hoe alle radiatoren in de woning ervoor staan. Het doel van het 
afstellen is om een temperatuurverschil te realiseren van 20 graden 
Celsius tussen de aan- en afvoertemperatuur van iedere radiator. 

De deelnemers aan het onderzoek ontvangen tijdens het 
bezoek van één van onze medewerkers ook de verbruiksmonitor 
‘Huisbaasje’. Huisbaasje is een meetinstrument dat wordt 
verbonden met de slimme of analoge meter, om vervolgens via 
een app direct real-time inzicht te geven in het energieverbruik. 
Huisbaasje is dus een handige gadget om inzicht te krijgen in het 
energieverbruik van een huishouden. 

Ontwikkelaar Aurum, die Huisbaasje voor de Consumentenbond 
heeft ontwikkeld, geeft aan dat het inzicht in energieverbruik 
leidt tot gedragsverandering met een besparing van gemiddeld 
10-15% in het eerste jaar. Dit is gebleken uit de resultaten van 
30.000 deelnemers. Mensen die zich willen opgeven voor 
Huisbaasje en het onderzoek Radiator WaterBalans kunnen 
zich aanmelden via www.energieloket-enschede.nl. 

Energieloket Enschede
Begin volgend jaar lanceert Gemeente Enschede een door 
Pioneering en haar deelnemers ontwikkeld Energieloket. 
Op de website van Energieloket Enschede kunnen huiseigenaren 
en huurders onafhankelijke informatie vinden die nodig is om in 
verschillende stappen het energieverbruik 
om laag te brengen. Daarnaast kunnen 
huiseigenaren informatie vinden over hoe je 
je huis ook nog verder toekomstbestendig 
kan maken. In de bespaarshop van het 
Energieloket kan in het eerste kwartaal van 
2021 niet alleen informatie gedownload 
worden, maar ook gratis producten worden 
besteld. Pioneering is er inmiddels van 
overtuigd dat het inderdaad simpel is 
om energie te besparen!   \
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Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Lars Smook

‘Veerkracht betekent voor ons rustig blijven en het gesprek 
aangaan. We zijn in gesprek gegaan met de gemeente en zijn gaan 
zoeken naar ruimte binnen de richtlijnen van het RIVM. En we zijn 
ook blijven praten met onze medewerkers. Er werd een hele kluslijst 
opgesteld en samen hebben we de schouders eronder gezet en zijn 
we aan de slag gegaan met het achterstallige onderhoud. Op dat 
moment merkte ik meteen dat het hebben van een hecht team, nu 
meer dan ooit, essentieel is. We hebben geen moment stilgezeten, 
niet gejammerd over wat er allemaal niet kon. We zijn gaan sturen 

Het ondernemershart van Marten Foppen stond 
afgelopen maart even stil. Ongeveer alles waar 
evenementenlocatie Vliegveld Twenthe voor stond, 
mocht ineens niet meer. Er dreigde totale stilstand, 
maar ze besloten te focussen op wat wél kon. 

Een noodlanding in de evenementenbranche 

Zo maakt Vliegveld  
Twenthe een doorstart

‘   De deur stond bij ons 
gewoon elke dag open’
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op doorgaan. Dat was ook mogelijk dankzij Jan van Eck, eigenaar 
van onze evenementenlocatie. Hij liet iedereen vrij om te bewegen, 
waardoor ons bedrijf wendbaar bleef. Hij was de inspiratiebron 
om niet bij de pakken neer te gaan zitten. Elke dag is bij ons op het 
kantoor gewoon het licht aangegaan, stond de deur open en was 
er iemand aanwezig. We wilden dat aanspreekpunt blijven voor 
onze partners want veel organisatoren zaten met vragen. Wij waren 
er om met ze mee te denken. Als je om één voor twaalf hoort dat 
evenementen met tienduizenden bezoekers afgelast worden, dan 
valt of staat alles met creatief vermogen.’ 

Samenwerken 
Met dat creatieve vermogen probeerde 
Vliegveld Twenthe niet alleen het eigen 
hoofd boven water te houden. Ze gingen op 
zoek naar de overeenkomst en verbinding 
met hun partners en mede-ondernemers. 
‘We zijn echt samen op zoek gegaan naar 
alternatieven. Zo kon de ‘Big Insects’-
tentoonstelling niet bij ons plaatsvinden, 
maar wel verplaatst worden naar Natura 
Docet Wonderryck in Denekamp. Dan doen 
we dat! Om de organisatie te ontlasten 
hebben wij de metersgrote insecten 
tussentijds opgeslagen in onze loodsen. 
Dit is niet de tijd om op je strepen te gaan 

staan, maar om elkaar verder te helpen. Natuurlijk is het voor ons 
wel geruststellend dat 99% van de evenementen op onze locatie 
blijft, en alleen verplaatst is naar een later moment. Zo kunnen we 
langetermijndenken, samen met onze partners. Dat past ook binnen 
onze missie: onze gasten blijvende herinneringen geven. Als dat 
vandaag niet kan, dan gaan we daar morgen voor.’

Vraag en aanbod
Hoe morgen er precies uitziet is voor iedereen moeilijk in te 
schatten. Daarom kiest Vliegveld Twenthe niet voor een afgekaderd 
businessmodel, maar is dagelijks aanpassingsvermogen hun 
hoofdlijn. ‘We blijven constant op zoek naar ondernemers en 
activiteiten die binnen de kaders van de dag passen. Het is zo 
ongeveer de eerste regel in het ondernemershandboek: als de 
vraag afneemt, moet je zelf nieuw aanbod creëren. Als je me een 

jaar geleden had gevraagd om een vergadering te faciliteren, had 
ik misschien geantwoord dat dat niet past binnen onze ideeën. 
Inmiddels ontvangen we dat soort business met open armen. 
40 of 50 mensen kunnen soms niet meer op hun eigen locatie 
vergaderen, dus kloppen ze bij ons aan. De ruimte hebben is nu zo 
belangrijk. Vliegveld Twenthe heeft daar met ruim 50 hectare meer 
dan genoeg van. Zo stallen we nu vrachtwagentrailers die tijdelijk 
stilstaan op ons parkeerterrein. De wagens hoeven dan niet in de 
straten en dorpen te staan, maar staan gewoon bij ons. Zo help je 
elkaar, dat is noaberschap.’

Toekomstplannen 
Binnen de kaders die golden organiseerde Vliegveld Twenthe 
nieuwe evenementen. Ook naar de toekomst toe zijn er grootse 
plannen. ‘In juli en augustus organiseerden we pop-up restaurant 
Tante Leentje, waarmee we Amsterdamse gezelligheid naar Twente 
haalden. Dit deden we in samenwerking met organisatiebureau 
Ik Wil Kippenvel en huiscateraar Good Food Concepts. Dit idee is 
midden in de crisis gecreëerd in een momentum van vier weken. Dat 
is voor mij puur ondernemerschap: wendbaar zijn en je bewegen 
in de ruimte die je wél hebt. Qua toekomstplannen hopen we 
Hanna van Hendrik in 2021 weer terug te halen naar onze locatie. 
40% van de bezoekers kwam van buiten de regio Twente, dus het 
is mooi om te zien dat we mensen van verder weg aantrekken. 
Die regionale aantrekkingskracht vergroten is, samen met het 
creëren van werkgelegenheid, ons algehele doel. Verder hebben we 
plannen voor een groot spektakel aan het einde van dit jaar met het 
thema ‘vrijheid om te dromen’, een herdenking van 75 jaar vrijheid 
sinds de Tweede Wereldoorlog. Mooie projecten waar we zin in 
hebben en trots op zijn. Het meest trots zijn we toch op de interne 
saamhorigheid die we ervaren. Natuurlijk heeft de afgelopen 
periode pijn gedaan in onze portemonnee, maar het heeft ook 
ondernemerschap vanuit de ziel naar boven gebracht. Het bruist van 
de creativiteit binnen Vliegveld Twenthe en die veerkracht heeft in 
deze periode vleugels gekregen.’   \

‘Het draait nu allemaal om 
ruimte, dat hebben we genoeg’
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Ondernemer, zorg dat  
je keuzevrijheid houdt

Tekst Ellen Kleinlangevelsloo  /  Fotografie Peter Timmer

‘Als ondernemer wil je zelf aan het stuur blijven. Je wilt 
keuzemogelijkheden houden om je eigen veranderingen te kunnen 
doorvoeren’, vertelt Jeroen de Vries, oprichter van bedrijfskundig 
adviesbureau SmitDeVries. 

‘Een onderneming is het meest waard wanneer er zo min mogelijk 
afhankelijkheden zijn. Van financiers, van technologie, van mensen, 
enzovoort. Je hebt een heldere strategie nodig om dat te bereiken.’ 
‘Boosting value’ noemen ze het proces daartoe bij SmitDeVries. 
Als adviesbureau helpen ze bedrijven zowel de ‘harde kant’ - denk 
aan cijfers, processen en IT - als de ‘zachte kant’ - cultuur, mensen, 
mindset - van hun onderneming te organiseren. 

Keuzevrijheid in drie fasen
SmitDeVries’ partner Erwin Schotman schetst de keuzevrijheid van 
organisaties in drie fasen. ‘In de eerste fase is je bedrijf gezond. 
Wanneer de wereld om je heen verandert, is het zaak dat je 
strategisch de juiste keuzes maakt. In deze eerste fase ben je nog 
volop in de gelegenheid dat binnen je eigen kaders en tempo te 
doen. Maar maak je geen keuze, dan zul je merken dat je langzaam 
gaat achterlopen.’ 

Fase 2 is de rendementsfase waarin resultaten achterblijven. De 
centrale vraag is nu: hoe houd ik mijn rendement hoog? Erwin: ‘je 
keuzevrijheid is in deze fase al behoorlijk ingeperkt, maar er zijn 
nog wel opties. Wellicht kun je kosten aanpassen? Overstappen op 
een ander businessconcept? Het is belangrijk snel knopen door te 
hakken. Een bedrijf kan negatieve resultaten vaak wel opvangen 
door de liquiditeitsbuffers die er dan nog zijn. Bedrijven gaan 
namelijk niet failliet door een negatief resultaat, maar door een 
tekort aan liquiditeit.’ 

Waarom heeft het ene bedrijf heel veel succes en gaat het mis bij een ander? Het heeft voor een groot deel 
te maken met veerkracht: het vermogen je aan te passen aan veranderende omstandigheden. Het advies 
van Erwin Schotman en Jeroen de Vries van SmitDeVries aan ondernemers: ‘zorg dat je keuzes houdt en 
afhankelijkheden reduceert. Dát bepaalt je veerkracht.’ Maar hoe doe je dat?

‘ Hoe minder afhankelijkheden,  
hoe meer een onderneming  
waard is’  Jeroen de Vries
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Maar eigenlijk ben je dan al te laat, vindt Schotman: ‘ondernemers 
zitten vaak vast in eigen denkpatronen en vinden het lastig om hulp 
te vragen. Maar door een klankbord te organiseren, met anderen te 
sparren, ben je in staat om uit je eigen schaduw te stappen.’

Wanneer een bedrijf te lang een negatief rendement heeft, gaat het 
naar de derde fase en is er sprake van een liquiditeitscrisis. Je hebt 
te lang je reserves moeten aanspreken. Erwin licht toe: ‘als je te ver 
inteert op je liquiditeit, ben je voorbij het ‘point of no return’. Weg 
keuzevrijheid. Je wordt afhankelijk van externe geldverstrekkers 
zoals banken of investeerders. De ondernemingswaarde is op dit 
moment vaak volledig verdampt. Een faillissement dreigt en je 
belandt in een organisatorische en emotionele achtbaan. Geloof 
me, dat gun je niemand.’

Reageer alert op externe én interne signalen
Om succesvol te blijven als bedrijf moet je signalen in je markt goed 
in de gaten houden. Als voorbeelden noemen Erwin en Jeroen 
technologische, demografische en politieke ontwikkelingen. Jeroen: 
‘hoe eerder je signaleert, des te sneller je kunt handelen en hoe 
meer keuzes je beschikbaar hebt. Dat is de gedachte.’ Erwin vult 
aan: ‘zie je de markt veranderen? Bedenk dan op tijd hoe je daarop 
anticipeert en deze kansen innovatief inzet.’ 

Ook interne signalen kunnen een teken zijn om in beweging te 
komen. Als er minder orders binnenkomen, de omzet lager is 
dan de kosten, voorraden te hoog worden of marges teruglopen 
bijvoorbeeld. ‘Het is dus heel belangrijk dat je je geldstromen goed 
kent. Maar ook wanneer er veel klachten binnenkomen van klanten, 
betalingen uitblijven of het ziekteverzuim onder werknemers 
oploopt, is het verstandig alert te reageren.’ 

Zo behoud je keuzes 
Om te weten welke keuzes je moet maken, raden de adviseurs van 
SmitDeVries altijd aan te beginnen met een strategie. Jeroen zegt 
daarover: ‘Als je niet weet wat je gaat bouwen, dan werk je in het 
luchtledige. Dan kun je alleen maar reageren. Maar je moet juist 
proactief handelen om succesvol te kunnen zijn.’ 

Daarnaast is het belangrijk om strak te sturen op geldstromen. 
Erwin: ‘bouw weerstandsvermogen op en spoor eventuele lekkages 
snel op zodat je hier actie op kunt gaan ondernemen.’ Hij heeft nog 
een tip: ‘breng creativiteit in de organisatie. Creatief zijn, dat doe je 
met een groep mensen. Er zit vaak heel veel kennis bij mensen in je 
eigen bedrijf, dus benut die ook.’ 

En een laatste tip van beide heren: schakel een externe in om met 
je mee te denken. Jeroen: ‘die helpt jou om zelf aan de bal te blijven 
en de voorwaarden te scheppen om een stootje op te vangen.’  \

‘Door te sparren, kun je uit  
je eigen schaduw stappen’

Erwin Schotman
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Tekst Naam Achternaam  /  Fotografie Naam Achternaam

Partners

High-Tech Offset volgens 
Veldhuis Media
 
Veldhuis Media heeft het drukproces 

volledig geïntegreerd, geautomati-

seerd en gedigitaliseerd. Dit super-

snelle en slimme concept noemen we 

High-Tech Offset. 

Door uw en ons drukwerkproces 

volledig en naadloos op elkaar aan te 

sluiten, krijgt u uw kwaliteitsdrukwerk 

een stuk sneller, efficiënter en toch 

voordelig.

Snel en efficiënt het drukwerk op de 

plaats van bestemming.

Makkelijker
produceren

Groen drukken 
 met 5 kleuren

Veldhuis Media niet zomaar een drukker!

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

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

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

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

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

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

 Volg ons ook op Twitter: @veldhuismedia

Veldhuis Media daar krijg je een kleur van!

 Volg ons ook op Twitter: @veldhuismedia

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

T. 0572 - 34 97 00
F. 0572 - 34 97 99
info@veldhuis.nl
www.veldhuis.nl
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Uitgevers
J. Bruins Media
A2 Business 

Adviesraad INN’twente
Henk Ligtenberg  Voorzitter adviesraad, sr. adviseur internationaal 
Dave Blank  Emeritus Hoogleraar, ambassadeur INN’twente                               
Jan Boom  Partner Baker Tilly Almelo           
Wim Boomkamp  Voorzitter Twente Board                                             
Fokkelien Boorsma  Marketing & communicatie Kienhuis Hoving    
Marjolein Desmet  Communicatie- en marketingregisseur Twente Mobiel                                       
Jan Gerritsen          Directeur Taylor Protocols Europe                                                                 
Daniëlle Gijsbertse  Adviseur Marketing en Communicatie bij Oost NL  
Michel ten Hag         Directeur ten Hag Makelaars en Financiële dienstverlening             
Jeroen Hatenboer  Directeur Stichting Pioneering
Eline Holten  Directeur Endoor
Edwin Kamp  Manager Twents Fonds voor Vakmanschap
Atilla Kerpisci  Director Strategic Business Development at University of Twente
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wordt gelanceerd tijdens een release-event.  
De oplage (5.000 exemplaren) wordt verspreid  
onder bedrijven in de 14 gemeenten van de Regio Twente 
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