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Die zon schijnt hier bijna vijftig jaar later nog steeds en ik kijk er niet 
meer tegenin. De trip vanuit Zwolle over weg of spoor kost 
nog steeds meer tijd dan nodig, maar de wereld staat niet stil. 
In de zomer van 2020 vertrok ik weer eens naar Twente, dit keer 
voor langere tijd. We vestigden ons in De Lutte en mijn eerste 
halfjaar als hoofdtrainer zit er alweer op. Het beeld dat ik had van 
Twente als puur nuchtere regio, klopt maar deels. Er is veel ambitie, 
er zijn veel kansen. Zowel voor de regio als voor de club. Om die 
kansen te pakken, is lef nodig. Ik leg mijn spelers dagelijks uit dat als 
de bal naar voren kan, je dat ook moet doen. Geen tikkie breed of 
tikkie terug. Straal uit dat je een team bent en houd de energie erin. 
Ik proefde al in mijn eerste weken in alle gesprekken met de hechte 
sponsor- en supportersgroepen een enorme drive. Een drive om 
vanuit een stabiele basis vooruit te kijken.

Wennen
Ik ging in mijn tijd niet op voetbal met het idee: ik word later prof. 
Vernieuwing en verandering overkwamen me altijd, dat kun je 
niet altijd plannen. Na mijn atheneum op het Thorbecke in Zwolle 
had ik geen flauw benul wat ik moest gaan doen. 

Het werd de lerarenopleiding. Dat diploma lag tien jaar lang
 in een la, maar ik besloot ‘m toch maar af te stoffen. Ik weet 
nog dat ik voor het eerst in een klaslokaal stond en dacht: 
dit is wennen. Ik heb me echt moeten aanpassen, moeten leren 
om met mensen van allerlei niveaus en achtergronden om te gaan 
en moeten experimenteren met leermethodes. Het heeft me later 
als voetbaltrainer veel geholpen.

Ik constateer dat er in Twente veel verbinding is tussen 
ondernemers, overheid, onderwijs en cultuur en begrijp dat 
INN’twente hier een grote rol in speelt. Veel op dit gebied speelt 
zich ook af bij FC Twente, waar men elkaar ontmoet en zakendoet. 

Anders denken wil niet zeggen dat je anders doet dan anderen. 
Het betekent dat je jezelf opnieuw blijft uitvinden, dat je altijd leert 
en de weg vrijmaakt voor anderen. Dat is het mooie van het voetbal 
en van het leven.  \

Ron Jans, 
hoofdtrainer FC Twente

De bal moet 
naar voren

Ik was een jaar of veertien toen ik met een groep jongens uit Zwolle in het boemeltreintje naar 
Enschede stapte. Een heel avontuur. We gingen de provinciegrenzen niet over, maar Twente voelde 
als een ver bolwerk. Bestemming: het Diekmanstadion in Enschede. Ajax kwam op bezoek bij FC 
Twente. We stonden achter de goal van Piet Schrijvers en keken vol tegen de zon in. 

Fotografie FC Twente
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Tekst Frederike Krommendijk  /  Fotografie Lenneke Lingmont 

Even voorstellen

Celeste Wilderom
is hoogleraar Change 
Management & Organisatie-
gedrag aan Universiteit Twente. 
Leidde onder andere onderzoek 
naar de effectiviteit van (‘agile’, 
‘lean’ en andersoortige) teams 
voor ING en Belastingdienst. 
Toonde tevens het verband aan 
tussen emotionele intelligentie 
van managers en hun objectieve 
bedrijfsprestaties.

Jan Hein Droste
is eigenaar van Event Creators 
in Weerselo. Het bedrijf 
organiseert in een normaal 
jaar zo’n 250 evenementen 
en beurzen in 5 landen en 
moest door corona creatief 
omschakelen.

Erik van de Pieterman
studeerde filosofie en 
bedrijfskunde. Hij is mede-
oprichter van Awaves waar 
ze een dj met ‘artificial 
intelligence’ ontwikkelen. 
Algoritmes voor de ultieme 
dj-ervaring. Won de UT 
Entrepeneurial Challenge 2020.

INN’gesprek

Freerk Faber
is algemeen directeur van 
World Trade Center Twente, dat 
bedrijven helpt bij internationaal 
zakendoen en een goed 
vestigingsklimaat schept voor 
buitenlandse bedrijven. Ook lid 
van World Wide Board van WTC.

‘ Twente moet aantrekkelijk  
zijn qua wonen én qua werken’  
Algemeen directeur Freerk Faber  

van World Trade Center

J 
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J 
Anders denken, anders doen.  
De vier deelnemers van Ronde 
Tafel in het World Trade Center 
in Hengelo weten er alles van. Zij 
pakken zaken, noodgedwongen of 
uit ambitie, al anders aan. Een goed 
gesprek over kansen in coronatijd, 
de beperkingen van online contact 
en de noodzaak van vernieuwende 
samenwerking tussen wetenschap 
en bedrijfsleven.

Deelnemers Ronde Tafel pakken zaken anders aan

‘ Juist in crisis 
is vernieuwend 
samenwerken 
essentieel’

 

Twee maanden. Zolang kost het een mens 
om gedrag te veranderen, gemiddeld. In 
een crisis kan het veel sneller, trapt Celeste 
Wilderom, hoogleraar aan Universiteit 
Twente af. En dat roept herkenning op bij 
ondernemer Jan Hein Droste, eigenaar van 
Event Creators. Hij zag in een week een 
slordige € 4.000.000 omzet verdampen, 
toen alle evenementen werden afgelast. 
‘Eerst schoven we alles op omdat we 
dachten: over een half jaar kunnen we 
weer. In juni werd duidelijk dat 2020 
niks meer werd en zijn we plannen voor 
2021 gaan maken: vanaf september weer 
zakelijke evenementen en vanaf  

1 april buiten, op terreinen van wel 7 tot 9 
hectare, weer publieksevenementen met 
100 tot 200 standhouders. Met tijdssloten, 
voldoende afstand en wat verder nodig is.’

Die plannenmakerij betekende niet dat 
ondertussen achterover werd geleund. 
In de decembermaand draaide Event 
Creators zelfs als een tierelier, met 
borrelboxen en een De Wereld Draait 
Door-achtige tv-show en ‘drive-thru’s’ voor 
bedrijven. ‘Het was de beste december 
ooit, maar het was een doekje voor het 
bloeden natuurlijk.’

Leiderschap
Volgens hoogleraar Wilderom vraagt een 
grote verandering in een organisatie, of 
die nu noodgedwongen is of door nieuw 
beleid, om goed leiderschap. En daar 
heeft ze niet bij alle bedrijven een hoge 
pet van op. ‘Je hebt mensen die zich snel 
kunnen aanpassen en mensen die niet 
zo snel meekomen. Vooral die laatsten 
moet je richting geven en niet aan hun 
lot overlaten. Als je een verandering 
‘top-down’ doordrukt, gaan de innovatie- 
of verbeterhakken in het zand. Ik denk 
dat de helft van de leidinggevenden de 
emotionele intelligentie niet in huis heeft 
om mensen blijmoedig mee te nemen  
in vernieuwingen.’  >

‘ Als start-up wil je 
netwerken en deals 
maken, dat gaat  
online lastig’  
Erik van de Pieterman  

van Awaves
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Freerk Faber, algemeen directeur van 
World Trade Center Twente, ziet dat de 
werknemers die nog voor 80 procent 
thuiswerken moeite hebben met de 
situatie. ‘Iedereen komt eens per week 
toch graag op kantoor. Deze tijd heeft 
aangetoond dat het kán, thuiswerken. Dat 
betekent veel voor Twente. Waarom zou je 
in de Randstad een duur huis kopen als je 
maar eens per week voor een vergadering 
daar moet zijn?

De vraag naar koopwoningen vanuit die 
hoek neemt nu al toe. Maar Twente moet 
niet alleen aantrekkelijk zijn om er te 
wonen, ook om te werken.’ 

De keerzijde van digitalisering ziet Awaves. 
Mede-oprichter Erik van de Pieterman: 
‘Jongeren zijn het hardst getroffen door 
corona in termen van eenzaamheid. 
Daarom zijn wij nu ook bezig de sociale 
ervaring in onze ‘streamingapp’ mogelijk 

te maken. Muziek delen en samen met je 
vrienden luisteren speelt een belangrijke 
rol in het sociale leven van jongeren, en 
dat willen we digitaal beter mogelijk 
maken. Door ‘artificial intelligence’ gaan 
online oplossingen binnen afzienbare 
tijd wel veel meer beleving krijgen, dat 
is zeker. Wij bouwen een hybride wereld. 
Laatst hebben we met het team online 
geproost. En het heeft zijn beperkingen. 
Als start-up wil je netwerken en deals 
maken, dat gaat online veel lastiger.’ 

Ook Wilderom heeft al een digitaal 
feestje met een borrelbox gehad, en vond 
dat wennen. ‘Het is wel een creatieve 
manier om elkaar te ontmoeten, maar 
het vraagt van mensen wel een andere 
manier van uiten. Op zo’n beeldscherm is 
alles letterlijk en figuurlijk vlak, en moet 
leidinggeven uitbundiger of verrassender. 
Ook dat moeten we leren.’ Op een digitale 
bijeenkomst van World Trade Center 

haakten 141 mensen van over de hele 
wereld aan. Faber: ‘Prachtig dat het kan, 
maar je mist wel wat. Bij netwerken zijn  
de toevallige ontmoetingen belangrijk,  
en die zijn weg.’

Veel onzekerheid
In 2020 worstelden ondernemers 
naast corona ook met wereldwijde 
ontwikkelingen als de handelsoorlog 
tussen China en Amerika, de komst van 
een nieuwe president in de Verenigde 
Staten en natuurlijk de Brexit. ‘Dat gaf, in 
combinatie met corona, veel onzekerheid. 
Ondernemers zijn gebaat bij duidelijkheid 
en op deze veranderingen konden ze zich 
moeilijk voorbereiden. De overheid heeft 
gelukkig snel geschakeld met fondsen 
en kredieten, er zijn minder bedrijven 
failliet gegaan dan in 2019. China draait 
weer als een tierelier, wat ook effect 
heeft op bijvoorbeeld de Duitse auto-
industrie. Digitaal zakendoen blijkt ook 
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goed te kunnen. Maar iedereen snakt naar 
ontmoetingen en fysieke missies naar het 
buitenland’, zegt Faber.

De vier aan tafel zijn van het grootse 
denken, over de grenzen. Van de 
Pieterman wil met Awaves zelfs de 
nieuwe Spotify worden: ‘Maar dan beter, 
persoonlijker en veel meer met de echte 
dj-ervaring door ‘dj-avatars’ die precies 
weten wat jouw voorkeuren zijn. Zo kun je 
op je feestje de dj-ervaring krijgen zonder 
een echte dj in te huren.’ Hij zegde er zelfs 
zijn baan voor op, en de oprichters betalen 
zichzelf nog geen salaris uit. ‘Daar kijken 
mensen wel vreemd van op. Of ze vinden 
het sympathiek, of ze denken dat zoiets 
niet kan. Maar als start-up moet je dingen 
soms wel anders doen dan de rest.’

Ook Droste heeft een duidelijke missie 
met Event Creators: ‘Wij willen events met 
impact organiseren, waar organisaties 

zelfs gedragsveranderingen mee kunnen 
bereiken. Het is niet zomaar een leuk 
feest, we praten met klanten over 
de doelen die ze willen bereiken en 
daar maken we een totale campagne 
omheen. Zo heeft een event rendement, 
bijvoorbeeld door het vergroten van 
betrokkenheid of het terugdringen van 
mentaal verzuim.’

Netwerken
Faber zag het afgelopen jaar enorme 
ontwikkelingen in het bij elkaar brengen 
van partijen rondom het MedTech 
Twente-cluster, dat het ecosysteem van 
ondernemers, onderzoekers, onderwijs en 
overheid op het gebied van life science & 
health in Twente stimuleert en bundelt. 
‘Wij kunnen business en wetenschap met 
elkaar verbinden door onze netwerken. 
Maak daar gebruik van, is onze boodschap. 
In de Regiodeal en andere fondsen zijn 
miljoenen te besteden, maar daar moet 

samenhang in komen. Als ondernemers, 
onderzoekers, overheid en onderwijs de 
handen ineen slaan bereik je veel meer’, 
bepleit de WTC-directeur. 

Een hartenkreet die meteen aanslaat bij 
de hoogleraar: ‘Universiteit Twente moet 
intern veel meer bruggenbouwers naar 
het bedrijfsleven koesteren en belonen. 
Wij moeten niet alleen de studenten 
en tijdschriften goed bedienen maar 
ook verbinden met de buitenwereld. 
Zo brengen wij kennis naar de regio, en 
krijgen wij ook waardevolle informatie 
uit de markt om op in te spelen’, weet 
ze. Volgens ondernemer Droste is de tijd 
rijp voor die uitwisseling. ‘Juist nu veel 
ondernemers even weg zijn uit de waan 
van de dag zouden we veel meer moeten 
inzetten op noaberschap en elkaar vooruit 
helpen. Die verandering is al gaande.’  \

‘ Universiteit Twente moet bruggenbouwers 
naar bedrijfsleven koesteren’  
Hoogleraar Celeste Wilderom van Universiteit Twente

‘ Wij willen events 
met impact 
organiseren’  
Jan Hein Droste van  

Event Creators
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Tekst Frederike Krommendijk  /  Fotografie Lenneke Lingmont 

Een online campagne voeren. Je bedrijfsproces 
automatiseren. Data beter toegankelijk maken. Een 
webwinkel bouwen. Het zijn maar een paar voorbeelden 
van digitale vraagstukken waar mkb-bedrijven tegenaan 
lopen. Als ze hulp inroepen van Digitale Werkplaats 
Twente komen studenten de ondernemers te hulp met 
een goed advies. Van een puur praktische oplossing 
voor een kleine uitdaging tot een complex plan voor de 
complete bedrijfsvoering.

Digitale Werkplaats is dit jaar opgericht door Talent-IT en het 
lectoraat Digital Intelligence en Business van Hogeschool Saxion 
in Enschede. In het hele land zijn elf van deze werkplaatsen, 
gestimuleerd door het ministerie van Economische Zaken. De 
opdracht is om voor 1 januari 2023 250 mkb-bedrijven (met 2 tot 50 
werknemers) te helpen met het oplossen van digitale vraagstukken. 
Die kunnen variëren van vragen over onder andere digitale marketing 
tot automatisering en logistiek.

‘Het idee erachter is dat grote bedrijven vaak wel partijen kunnen 
inhuren voor het onderzoeken en opzetten van digitalisering. 
Kleine bedrijven hebben daarvoor vaak geen tijd, geen mensen of 

Digitale Werkplaats adviseert 
mkb bij digitalisering

Studenten helpen bedrijven stap vooruit 
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Studenten helpen bedrijven stap vooruit 

Locatie Enschede  /  M. H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede  /  T 088 019 88 88  /  www.saxion.nl

‘ We kunnen de match maken van 
de juiste student bij het bedrijf’   
Projectleider Rolf Oostra

onvoldoende middelen. Zij kunnen nu via Digitale Werkplaats hulp 
krijgen van studenten van ROC van Twente, Saxion of Universiteit 
Twente. We hebben enerzijds een eigen aanbod waarop bedrijven 
kunnen intekenen zoals bijvoorbeeld een cursus digitale marketing 
over Google Ads, maar bedrijven kunnen ook met hun eigen 
vraagstuk bij ons aankloppen’, legt projectleider Rolf Oostra uit. 
Naast zijn rol als projectleider in Digitale Werkplaats is Oostra ook 
bij Saxion verbonden als onderzoeker aan het lectoraat. Digitale 
Werkplaats Twente geeft aan de bedrijven die de ondersteuning 
inroepen met behulp van de student een advies. Daarmee kan het 
bedrijf zelf vervolgens op zoek gaan naar een marktpartij die dit 
advies voor hen kan uitvoeren.

Digitale Werkplaats heeft goede partners om bij de bedrijven 
in beeld te komen, van MKB Twente tot Oost NL en Rabobank. 
Oostra: ‘We hebben al heel verschillende vragen gekregen. Van 
een advocatenkantoor dat interne processen wil automatiseren tot 
volledige automatisering bij een logistiek bedrijf. Het mooie is dat we 
in Twente alle opleidingsniveaus in huis hebben en dus echt de goede 
match kunnen maken van de juiste student bij elk bedrijf.’

Concreet advies
Eén van die studenten is Lars Stoutenburg, die na zijn minor 
communicatie zijn studie Commerciële Economie gaat afronden op 
Saxion. ‘Ik onderzoek nu voor mijn afstudeerproject waar het mkb 
echt behoefte aan heeft. Ik merk dat sommige bedrijven precies 
weten wat ze willen, bij anderen is het nog niet zo vastomlijnd. 
Dan moet je goed uitvragen wat de wens precies is, zodat je een 
vertaalslag naar een concreet advies kunt maken’, weet Stoutenburg, 
die al een eigen onlinemarketingbureau heeft. Achter elke student 
staat een vakdocent die het hele proces goed begeleidt en de 
kwaliteit van het advies waarborgt.

Digitale Werkplaats en Talent-IT maken elke week een match op 
maat tussen een student en een bedrijf. De student moet op een 
intakeformulier aangeven welke ervaring hij of zij heeft met dit 
onderwerp en een goede motivatie tonen. Elk adviestraject mag 
tussen de 40 en 80 uur van de student in beslag nemen. 

Eigenaar Benno Masselink van Descotech Metal in Weerselo kwam 
via Metaalunie in contact met Digitale Werkplaats Twente. ‘We zijn 
goed in ons vak, maar we hebben geen expertise op het gebied van 
digitale marketing. Door de coronacrisis werden we met de neus op 
de feiten gedrukt. Waar we elkaar normaal op beurzen ontmoetten 
of bij elkaar langsgingen kon dat allemaal ineens niet meer. Daarom 
hebben we bij Digitale Werkplaats een opdracht uitgezet om onze 

online zichtbaarheid te vergroten, met name voor 
klantenwerving en -binding.’

Echte werk
Voor student Stoutenburg een mooie werkervaring, want al leer je 
op de hogeschool nog zoveel: dit is natuurlijk het echte werk. ‘Je 
leert duidelijk communiceren met je klant en goed achterhalen wat 
iemand wil en dat om te zetten in een helder adviesrapport. Ik merk 
dat ik zo bijvoorbeeld beter word in het treffen van de juiste toon, 
verwachtingsmanagement en dergelijke.’

Het doel van Digitale Werkplaats is om, naast het hulp bieden aan 
250 bedrijven voor 1 januari 2023, in Twente een stevige ‘community’ 
te bouwen waarin naast de onderwijsinstellingen en Talent-IT ook 
partners als MKB Twente en Oost NL meedoen. ‘Het moet een 
marktplaats worden waar ondernemers met al hun vragen op het 
gebied van digitalisering terecht kunnen. Een ‘learning community’ 
waarbij deelnemers ook weer van elkaar leren. Dat is voor alle 
deelnemers een win-winsituatie: de bedrijven krijgen op een 
laagdrempelige manier een goed advies, het onderwijs krijgt een 
nog betere aansluiting op de dagelijkse praktijk en studenten doen 
ervaring op met echte opdrachtgevers’, zegt Oostra enthousiast.

Ook hulp nodig bij een digitaal vraagstuk? Bel met Rolf Oostra 
06-51051147 of Annemarijn Quittner 06-10117314  \
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Tekst Mirjam van Huet  /  Fotografie Lenneke Lingmont

Axign stoomt met audiochips door 
dankzij Corona-OverbruggingsLening

Het in Enschede gevestigde Axign, dat de beste audio-ervaring naar huiskamers brengt en in 
de toekomst hoopt bij te dragen aan een alternatief voor hoorapparaten, kreeg een Corona-
OverbruggingsLening (COL). Die financiële steun is enerzijds voor duurzaam herstel van de 
economie, anderzijds vanwege hun bijdrage aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. 
Zo kan het bedrijf zijn innovatieve product ondanks de moeilijke economische omstandigheden 
toch op de markt brengen. 

COL gaat door
Het steun- en herstelpakket economie en arbeidsmarkt van 

het Rijk bevat onder meer de Corona-OverbruggingsLening 

(COL) voor start-ups, scale-ups en (innovatieve) mkb’ers. 

Vanaf januari is de COL weer beschikbaar via de Regionale 

Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s). Oost NL is de ROM 

voor Oost-Nederland (Gelderland en Overijssel). 

Ga voor meer informatie naar oostnl.nl.
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‘We maken chips voor huiskamerversterkers. Dankzij onze chips 
genieten mensen thuis van professioneel geluid. Het geluid is 
zuiver, heeft veel details en komt als het ware los van de boxen’, 
zegt CTO Jeroen Langevoort van Axign. Met man en macht zijn ze 
sinds de start in 2014 bezig om hun vinding te verbeteren. Een van 
de toekomstdromen van Axign is om met hun chips de ‘oortjes’ - 
waarmee je normaal gesproken muziek luistert of telefoneert - 
zó goed te maken, dat slechthorenden geen hoorapparaat meer 
nodig hebben.
 
Markt veroveren
Zover is het nog niet; Axign werkt dag in dag uit aan het veroveren 
van een plek op de markt. Na de start-upfase zitten ze nu in de 
scale-upfase. ‘Je kunt je voorstellen dat het grote verdienen nog 
niet is begonnen. Maar ondertussen hebben ze wel een uitvinding 
in handen die cruciaal is voor de innovatiekracht en het toekomstige 
verdienvermogen van het oosten van het land’, zegt Oscar Elderink, 
investment manager Tech bij Oost NL. ‘Dit bedrijf, en met Axign vele 
andere, moet door de crisis heen worden geholpen. Dat is goed voor 
de economie en voor de maatschappij.’

Oost NL ondersteunt ondernemers. ‘Met publieke middelen maken 
we verantwoorde keuzes voor de toekomst. We investeren in 
bedrijven en in veelbelovende technologieën. Dat is juist nu hard 
nodig’, zegt Elderink.

Financiering
Axign heeft in meerdere fases financiering ontvangen. ‘Chips maken 
is een kostbare aangelegenheid. En voordat een merk je chips in 
zijn producten wil toepassen, moet je heel wat modellen hebben 
gemaakt. In de begintijd hebben we gebruik gemaakt van het Top-
regeling van Novel-T. Daarna kwam Oost NL als investeerder. In die 
tijd hebben we onze eerste chip kunnen maken’, zegt Langevoort. 
‘Vervolgens zijn er meerdere modellen ontworpen. Zie het als 
testchips en uiteindelijk een echte productiechip. Daar hoorden 
elke keer investeringsrondes bij, waaraan Oost NL iedere keer heeft 
bijgedragen. Daarnaast zijn er vrienden en bekenden, business 
angels en banken bij betrokken’, legt Langevoort uit. ‘Het lastige is 
dat potentiële klanten blijven vragen om een volgende fase van het 
product. Logisch, we zijn een start-up, zij willen hun risico beperken. 
Voor ons betekent dat dat we op reserves hebben geleefd. Zeker in 
het begin. Maar ja, we geloven erin en willen dat het groot wordt.’

Corona
Stap voor stap komt hun chip tot wasdom, klaar om te worden 
toegepast in geluidsinstallaties. En toen kwam corona. ‘Onze chip 
zou in het voorjaar van 2020 geïntroduceerd worden op een audio-
congres (CEDIA). Dat congres ging niet door. Toen kregen we een 
tweede kans, op de IFA in Berlijn. Ook die ging niet door. Vervolgens 
kwam onze chip pas in november op de markt. Dat scheelt een 
kwartaal à een halfjaar inkomsten.’

De COL bood een oplossing. ‘Dankzij de COL hoefden we niet op de 
rem. We moesten eventjes voorzichtig zijn en konden minder hard 
groeien dan gepland, maar er hoefden geen mensen uit.’

Eerste product
Inmiddels zit de chip van Axign in een eerste product. De Citation 
Amp, een duurzame HiFi-versterker, van Harman Kardon. ‘Dat een 
groot bedrijf vertrouwen heeft in onze technologie, is ontzettend 
goed voor onze positie in de markt. Sindsdien zijn er ook van andere 
merken vragen gekomen. Ook van fabrikanten uit China. We trekken 
nu merken aan, in plaats van dat we langs potentiële klanten 
moeten om onze chip te promoten’, zegt Langevoort.

Hulp van Oost NL
‘Mede dankzij de investeringen van Oost NL hebben we onze 
chip op de markt gekregen. Overigens heeft Oost NL ons ook 
geïntroduceerd bij het landelijke investeringsfonds Innovation 
Industries. En hebben ze me geholpen met het opzetten van een 
professioneel systeem voor de presentatie van de financiën van 
Axign. Dat hielp mij in gesprekken met andere partijen die misschien 
wilden investeren’, vertelt Langevoort. 

‘Overigens is het financiële gedeelte niet het enige dat Oost 
NL voor ons betekent. Ik ben bijvoorbeeld ook heel blij met de 
accountmanagers. Met hen kan ik sparren, zij houden mij een 
spiegel voor. Ik kom van NXP Semiconductors. Dan is een start-up 
toch wel even andere koek. Het is fijn om van iemand die ook bij 
andere directies aan tafel zit, te horen dat we het helemaal niet zo 
gek doen en dat we zeker niet onderdoen voor andere start-ups.’  \
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Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Lars Smook

‘Verbindingen zijn onze nationale ruggengraat’  

Tegenwoordig is bijna elk bedrijf een ICT-bedrijf. De digitalisering is sinds 
corona in een gigantische stroomversnelling geraakt, want iedereen moest 
ineens hoofdzakelijk online gaan werken. En die digitalisering blijft exponentieel 
toenemen. Daarvoor zijn verbindingen nodig. Geen internetverbindingen,  
maar écht stabiele en veilige verbindingen. ‘En dat is precies de specialiteit  
van NDIX’, vertelt directeur Jeroen van de Lagemaat. 

NDIX is de digitale weg 
naar de toekomst 

Het tijdperk van een nieuw netwerk 
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‘ Onze digitale snelwegen 
moeten superveilig zijn’ 

Jeroen van de Lagemaat, directeur van NDIX: ‘In 
2020 werden we allemaal geconfronteerd met het 
belang van digitaal (kunnen) werken. Je kon niet 
meer even naar de map met administratie lopen. 
Vertegenwoordigers konden niet zomaar fysiek hun 
klanten bezoeken. De digitale infrastructuur breidde 
zich in een rap tempo uit. En sinds vorig jaar zien 
we daar ook de voordelen van in: iedereen weet nu 
hoe belangrijk het is om online te kunnen werken. 
Tegelijkertijd zien we dat bedrijven ook steeds 
flexibeler gebruik willen kunnen maken van veilige 
ICT-voorzieningen en verbindingen. Vergelijk het maar 
met bijvoorbeeld HelloFresh, een dienst die je heel 
simpel ‘aan’ en ’uit’ kunt zetten. Dat is de vraag vanuit 
de markt nu ook: als zij ’s nachts een uurtje een back-
up willen laten draaien van hun server naar een veilig 
datacenter, dan hebben ze die dienst de andere 23 uur 
van de dag dus niet nodig. Daar spelen we op in met 
onze veilige en flexibele verbindingen. Het verschil 
tussen een veilige en onveilige verbinding, licht ik altijd 
toe aan de hand van de snelweg-metafoor. 

Stel: je wilt geld vervoeren over de openbare weg, 
dan doe je dat met een geldauto. Het internet zoals 
wij het kennen is een snelweg waarop je niet weet 
welke route die auto gaat rijden, vaak loopt de route 
via de Verenigde Staten of Azië, dat wordt door een 
ander bepaald. En: je hebt geen flauw idee wie er 
allemaal een sleutel van de geldauto heeft. Wat wij 
bij NDIX bouwen is, met een mooi woord, een virtuele 
privéverbinding: een eigen digitale snelweg met 
altijd de kortste, directe route. Niemand kan op jouw 
snelweg komen of aan jouw data zitten. Daarbij leveren 
wij ook een enorme capaciteit, een heel brede snelweg, 
zodat er nooit files ontstaan. En je gebruikt de weg 
alleen als je hem ook echt nodig hebt. Voor ons was de 
afgelopen periode dus een enorme kans om te groeien. 
Vooral sinds oktober vorig jaar zien we dat: we kregen 
ruim 50 procent meer aanvragen dan daarvoor.’

Kracht versus valkuil 
Op die digitale snelwegen, die verbindingen, speelt 
veiligheid dus een steeds belangrijke rol. We willen 
dat onze data vertrouwelijk is en blijft, we downloaden 
niet massaal de corona-app en mensen in de binnen-
stad zijn kritisch over de wifi, want: ‘wie leest er 
allemaal mee?’. ‘We zijn ook actief op de Duitse markt’, 

vertelt Van de Lagemaat. ‘Duitsers zijn over het 
algemeen nog wat kritischer: zij zullen bijvoorbeeld 
niet zo snel gebruik gaan maken van de Nederlandse 
datacentra. Veiligheid is essentieel, we denken dat 
we er met een ‘virtual private network’ (VPN) wel zijn, 
maar die zijn ook weer te kraken. Neem bijvoorbeeld 
het ziekenhuis in Düsseldorf: hun VPN-leverancier 
werd gehackt, waardoor ze twee weken lang niet meer 
extern mochten communiceren. Zolang die verbinding 
niet veilig was, mocht geen huisarts of patiënt van 
buitenaf meer in die data kijken. Een enorme handicap. 

Het internet is ook eigenlijk nooit ontworpen voor 
het intensieve en gevoelige gebruik zoals we nu doen. 
Het idealistische idee achter het internet ‘iedereen 
deelt met iedereen’, blijkt langzamerhand ook de 
achillespees te zijn. Want tussen die ‘iedereen’ zitten 
ook mensen die niet het beste voorhebben met onze 
data. We moeten kijken naar een veiliger alternatief, 
want digitale verbindingen zijn zo langzamerhand de 
nationale ruggengraat. Wereldwijd zijn er momenteel 
een paar alternatieven voor het internet 
in ontwikkeling. Het netwerk van NDIX is daar 
een voorbeeld van.’

Op weg naar een nieuw netwerk
Die overstap van het internet naar een veilige 
verbinding lijkt een behoorlijk ingrijpende verandering, 
maar is een logische, volgende stap. ‘Ik vergelijk het 
met de waterwegen van vroeger. Dat waren toentertijd 
de belangrijkste wegen ter wereld, met de trekschuiten 
als transportmiddel. En toen werd de stoomlocomotief 
uitgevonden. Een heel stuk sneller en effectiever, 
want je reed zo van stadskern naar stadskern. Maar er 
is altijd de kracht van de bestaande partij, die roept: 
nee, we moeten het houden zoals het is. Toch komt 
er langzamerhand altijd een nieuwe stroming op 
gang, een groep die nieuwsgierig is en die het gaat 
uitproberen. Tot iedereen begint in te zien dat die 
stoomlocomotief toch wel erg handig is. 

Eerst gaan de zogenaamde ‘early adapters’ om en dan 
volgt de grote massa. Wij willen ons steentje, onze 
steenkolen, bijdragen in die ontwikkeling naar een 
nieuw netwerk. Daarvoor moet je vaste denkpatronen 
durven loslaten. Dat doen we bij NDIX onder andere 
door jong talent te verwelkomen: jonge, creatieve en 
vooral kritische studenten van Saxion of Universiteit 
Twente, bijvoorbeeld. Alleen met die verrassende 
blik op de toekomst kunnen we de digitalisering van 
morgen vormgeven. Die nieuwe impulsen moeten 
we echt omarmen, anders zaten we nu nog met 
die trekschuiten.’  \
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Eqib | The Human Factor helpt hr bij personele puzzels

‘ Werknemers zijn het  
kapitaal van je bedrijf’

Wat gaan hr-afdelingen in dit nieuwe jaar anders doen? 
Directeur Marion Teesink van Eqib | The Human Factor 
legde die vraag voor aan twee hr-managers van Twentse 
organisaties. Eqib helpt deze en vele andere bedrijven en 
instellingen om de personele puzzel compleet te krijgen. 
‘Gelukkig zijn steeds meer werkgevers ervan overtuigd 
dat ze goed voor hun mensen moeten zorgen. Zij zijn het 
kapitaal van je bedrijf’, weet ze uit ervaring.

Patricia Teesink is ‘human resource’-manager (hr-manager) 
bij Zorggroep Sint Maarten. Zij ziet een verschuiving van 
verzuimbegeleiding naar -preventie. ‘We gaan naar een andere 
manier van werken, waarbij de nadruk meer ligt op het voorkomen 
van verzuim. Dat vraagt wat van je medewerkers, die eerder aan de 
bel moeten trekken als het niet lekker loopt. Maar ook van ons als 
hr-afdeling en van de leidinggevenden om eerder de dialoog aan 
te gaan met medewerkers en de verbinding te zoeken. Dat moet 
een terugkerend punt op de agenda zijn, zodat het geen mooi 
voornemen op papier is maar onderwerp van gesprek blijft’, zegt ze.

Marion Teesink ziet die verschuiving bij meer werkgevers. En daar is 
ze blij mee. ‘Werkgevers zijn zich steeds meer bewust dat mensen 
hun kapitaal zijn. Om ze goed te laten functioneren moet je zorgen 
dat ze op de juiste plek zitten en zich gelukkig voelen in wat ze 
doen. Dat vraagt inderdaad ook wat van leidinggevenden.’

Bondig
Volgens Patricia Teesink is het belangrijk dat een organisatie goed 
in het vizier heeft wat de doelstellingen zijn en waar je naartoe 
wilt bewegen. ‘Dat hoeven echt geen enorme rapporten te zijn. 
Zorggroep Sint Maarten werkt met de A3 systematiek. Onze visie 
‘Deel je leven’ is kort en bondig vertaald, ook naar een hr-plan. 
Wat je doel ook is, je bereikt het nooit zonder goed 
werkgeverschap’, is haar overtuiging.

Bij Medlon-Unilabs ziet hr-manager Heinz Reinink ook dat zaken 
bondiger kunnen worden samengevat: ‘Onze functieomschrijvingen 
zijn geen vier of vijf pagina’s meer, maar twee A4‘tjes. Daarop staat 
wat je functie is, wat maakt dat jij daar succesvol in bent en wat je 
carrièremogelijkheden zijn. Die tekst kun je bij wijze van spreken 

op een verjaardag voorlezen als iemand vraagt wat je doet. 
Een werknemer moet trots kunnen zijn op zijn of haar werk en op 
de organisatie.’

Beide hr-managers zien kansen in innovatie voor 2021. Heinz: 
‘We hebben echt stappen gezet om meer uit te gaan van ‘Ja, 
en’, dan van ‘Ja maar’. We kunnen veel meer dan we denken, dat 
is wel gebleken toen we in een paar weken een commerciële 

‘ Werkgevers zien steeds meer 
dat mensen hun kapitaal zijn’   
Directeur Marion Teesink
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coronateststraat met gevalideerde testen hebben geopend in 
Oldenzaal. We kunnen best minder behoudend zijn en bij een nieuw 
initiatief denken: Laten we het gewoon eens doen, en kijken wat er 
gebeurt. Het is belangrijk om je mensen daarin mee te nemen.’

Patricia Teesink ziet regionale transitiegelden als stimulans voor 
innovatie. ‘Dat is geld dat je als zorgorganisatie niet in huis hebt, 
en dat je bijvoorbeeld kunt inzetten voor zorgtechnologie. Het zou 
mooi zijn als technologie ingezet kan worden om verzuim en tekort 
aan personeel op te vangen zodat daardoor de zorgcontinuïteit 
minder onder druk komt te staan. Wel is belangrijk dat je pas kunt 
innoveren als je duidelijk weet waar je met je organisatie naartoe 
wilt, dat moet eerst goed staan.’

Werkgeluk
Leidinggevenden hebben volgens de drie deskundigen zeker 
een verantwoordelijkheid als het om het werkgeluk van 
medewerkers gaat. Heinz: ‘Je moet niet alleen afstemmen op wat je 
externe klant wil, maar ook op je interne klanten, je werknemers. 

Als zij fluitend naar hun werk komen, en net zo belangrijk, fluitend 
weer naar huis gaan, dan doe je het als werkgever goed. Besluiten 
ze na een paar jaar om toch een andere stap te zetten, dan moet je 
daar ook niet chagrijnig van worden.’

Marion Teesink ziet die houding gelukkig steeds vaker. ‘Af en toe 
zie ik nog wel werkgevers die denken dat ze eigenaar zijn van hun 
werknemers. Zo is het natuurlijk niet, en dat besef dringt steeds 
meer door. Je hebt het geluk dat mensen met hun talenten een 
tijdlang een rol spelen in jouw organisatie en dat je er samen 
een succes van kunt maken. Jij moet met de juiste aandacht 
en communicatie zorgen dat die werknemers goed in hun vel 
zitten en op de juiste plek binnen jouw organisatie optimaal 
kunnen functioneren. Bij Eqib | The Human Factor begeleiden 
we organisaties daarin: weten waar de wensen en talenten van 
je mensen liggen. Dan kun je voor een langere periode succes en 
plezier hebben met elkaar. Kaders stellen is goed, maar laat mensen 
ook zelf bedenken hoe zij kunnen bijdragen aan de missie en visie 
van de organisatie. Dat komt je resultaten ten goede.’  \
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Een krediet aanvragen bij de bank. Voor een traditioneel bedrijf is dat een normale procedure. Maar voor start-ups en scale-
ups is ‘funding’ vaak lastig omdat zij hun bestaansrecht nog moeten bewijzen. Rabobank Twente-Achterhoek is één van de 
vier regio’s waar vorig jaar het nieuwe Rabobank start-up- en scale-up-team is gestart. Doel: zo goed mogelijk aansluiting 
vinden bij de behoeftes van innovatieve bedrijven en hun waarde tonen. ‘We gaan nét die extra ‘mile’ voor een goed idee.’

‘Als we innovatie willen stimuleren, moeten we wat anders gaan 
doen dan wat we tot nu toe deden’, legt start-up- en ‘scale-up’-
bankier Herbert Beldhuis uit, die samen met Petrie de Jong 
een team vormt. Twente-Achterhoek is één van de regio’s waar 
Rabobank met een start-up- en scale-up-team is vertegenwoordigd, 
naast Brainport Eindhoven, Delft en Amsterdam. Niet toevallig 
regio’s waar (technische) universiteiten staan, die veel 

innovatieve bedrijvigheid voortbrengen. Beldhuis: ‘Vanuit onze 
maatschappelijke overtuiging ‘growing a better world together’ 
willen we als bank innovatie aanjagen. Dus een specifiek beleid 
gericht op een specifieke doelgroep; de innovatieve start-ups en 
scale-ups. Met als ambitie om dé voorkeursbank voor start-ups en 
scale-ups te worden.’

Als bedrijvigheid verandert, kun je als bank niet stil blijven staan, 
weet Beldhuis: ‘Neem softwarebedrijven als Uber of Spotify. Die 
verkopen geen producten, maar diensten. Dit soort bedrijven vragen 
van ons als bank ook een andere benadering.’ Het is voor een start-
up of scale-up soms lastig om bij een bank krediet te krijgen. ‘In de 
aanvangsfase heeft zo’n start-up nauwelijks nog klanten of omzet, je 
moet dus heel goed naar de potentie kijken. In deze fase helpen we 
bij het vinden van investeerders of kennispartners uit ons netwerk. 
Of we brengen ze in contact met ons initiatief Money Meets Ideas, 
een marktplaats waar start-ups in contact worden gebracht met 
particuliere investeerders.’

‘Maar bovenal proberen we ze in deze vroege fase te helpen 
met onze unieke Rabo Innovatie Lening (van 25.000 tot 150.000 
euro) waar start-ups zónder omzet of klanten, maar wél met 
een schaalbaar innovatief bedrijfsplan kunnen pitchen bij een 
commissie. Hiermee kunnen ze bijvoorbeeld een prototype van hun 
product laten maken, of een website bouwen zodat ze potentiële 
klanten en opdrachtgevers binnen kunnen halen. De voorwaarden 
voor deze lening zijn ruimhartig. Zo creëren we maatschappelijke 
impact door start-ups écht een vliegende start te geven.’
De bank heeft daarnaast nog iets belangrijks te bieden: kennis van 
zaken en een enorm netwerk. ‘We werken bijvoorbeeld nauw samen 
met partijen als Novel-T en Oost.NL, waar ze veel ervaring hebben 
met het naar de markt begeleiden van innovatieve ideeën. We 
willen graag in een zo vroeg mogelijk stadium aan tafel zitten met 
een start-up, zodat we ze goed kunnen begeleiden naar de scale-
upfase. Want start-ups met een goede begeleiding groeien sneller 
door naar de volwassenheidsfase.’ Zo kan Rabobank in alle fases 

‘Funding’, kennis en netwerk voor start-ups en scale-ups

Rabobank helpt bij een 
vliegende start

Petrie de Jong
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helpen: met de Rabo Innovatie Lening, met begeleiding, netwerk 
en investeerders. Voor bedrijven in de scale-upfase heeft de bank 
onlangs specifieke acceptatiecriteria opgesteld. 

Beldhuis komt in zijn vak elke keer mooie nieuwe ideeën tegen. 
‘Je staat versteld wat er allemaal wordt bedacht, van medische 
innovaties tot ‘quantumcomputing’ of duurzaamheid, we zien van 
alles voorbij komen. Je moet je er elke keer goed in verdiepen. 
Het voordeel van de Rabobank is dat wij korte lijnen hebben met 
onze sectorspecialisten. Zo kunnen we ter zake kundig begeleiden 
en beoordelen of er behoefte is aan dat nieuwe product of die 
innovatieve dienst. En soms is er iets waar de markt nog geen weet 
van heeft, hoe gaaf is dat.’

Overigens zijn start-ups lang niet altijd studenten die vers uit de 
collegebanken komen. ‘We krijgen ook mensen die in loondienst 

werken en een briljant idee hebben. Onze definitie is dat het een 
innovatief idee moet zijn dat uiteindelijk schaalbaar is naar een 
duurzaam (internationaal) businessmodel.’

Rabobank is de enige bank met deze speciale doelgroepbenadering. 
‘Daarmee steken we echt onze nek uit, want natuurlijk wordt niet 
elke start-up zo succesvol als Booking.com of Thuisbezorgd.nl. 
Maar in een veranderende wereld kun je ook als bank niet blijven 
doen wat je altijd deed. Als Rabobank hebben we het lef om te 
experimenteren en goed te kijken wat de markt vraagt. Wat dat 
betreft zijn wij zelf ook nog lerend, net een start-up.’

Contact opnemen met start-up en 
scale-up-team Twente-Achterhoek?
Herbert Beldhuis, 06 83 37 92 41, herbert.beldhuis@rabobank.nl
Petrie de Jong, 06 55 25 03 31, petrie.de.jong@rabobank.nl  \     

‘In een veranderende wereld 
kun je ook als bank niet blijven 

doen wat je altijd deed’  
Herbert Beldhuis
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Op 4 januari was de transfer een feit: merkenbouwer Sticky Bandits 
werd opgenomen in het elftal van Vazquez. ‘We hebben dezelfde 
winnaarsmentaliteit’, vertelt Mensink, ‘dezelfde drive: we willen 
echt de wereld veroveren met ons creatieve team en scoren voor 
topmerken. We gaan voor die Champions League. Daarom wilden 
we dit een-tweetje maken: onze krachten bundelen en zo samen een 
onverslaanbaar team opstellen dat perfect op elkaar ingespeeld is. 
Nu zijn we de meest toonaangevende agency van Oost-Nederland. 
Strategie, ontwerp, ontwikkeling of marketing? Klanten krijgen het 
bij ons allemaal op topniveau. Wij gaan niet voor een toevalstreffer, 
wij strijden voor overwinning met perfect veldspel!’ 

Langs de lijn 
Niet alleen op het veld, ook langs de lijn gaat Vazquez voor de 
hoogste divisie. Van Wijk vertelt: ‘We zijn in 5 jaar tijd van 3 naar 39 
spelers gegroeid. Tijd om het team van trainers ook te versterken. 
We zijn daarom allebei toegetreden tot het bestuur van Vazquez. 

Nu bestaan we, samen met Maarten Vazquez, dus uit een 
driekoppig bestuur waarin iedereen zijn eigen kracht heeft: van 
strategisch inzicht en creativiteit tot leiderschap. Alles om ons elftal 
naar de top te krijgen en op het hoogste niveau te laten scoren. 
Want daar draait het uiteindelijk om: de teamprestatie van iedereen 
die bij ons in het veld staat. Dat doen we sinds eind vorig jaar in ons 
nieuwe stadion. Toen dit pand langskwam, wisten we: deze moeten 
we inkoppen. Het staat namelijk op een geweldige zichtlocatie. 
En het sluit perfect aan bij waar we voor gaan: scoren op 
internationaal niveau!’

Estadio de Vazquez 
Het nieuwe pand is niet alleen een stadion, maar als het ware ook 
een trainingscomplex. Een plek voor talent, waar misschien wel 
de volgende marketing-Messi aanschuift. ‘Het is een hub-locatie’, 
vertelt Mensink. ‘Ambitie en talent komen er samen. Klanten 
kunnen langskomen, onze spelers kunnen er excelleren, en ook 
studenten van Saxion of Universiteit Twente zijn welkom om hier te 
werken. We hopen daarmee de aantrekkingskracht van deze regio 
voor talenten te vergroten. Dat ze niet allemaal naar Amsterdam 
vertrekken, maar we ze hier kunnen houden. Ze kunnen stimuleren 
om de volgende ‘creatieve Cristiano’ te worden.’ Van Wijk vult aan: 
‘Die rol past ook bij ons. Naar klanten toe zijn we ook niet alleen 
een leverancier, we zijn echt een aanspeelbare partner. Dat bleek 
vooral de afgelopen tijd heel belangrijk want veel bedrijven waren 
bezig met nieuwe product-marktcombinaties. Een ijzersterke 
marketingstrategie is dan essentieel, mooi om zoveel ondernemers 
daarbij te helpen. Wij zijn goed warmgedraaid en klaar voor 
de volgende ronde!’  \

Vazquez sprint richting 
Champions League 

Parkweg 102, 7545 MV Enschede  /  T 085 401 65 10  /  www.vazquez.nl

Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Vazquez

Partner van de Champions League in 2050. Dat is het 
doel. Digital agency Vazquez speelt offensief:  
een overname, versterking van het bestuur én een 
prachtig, nieuw stadion. Voeg daarbij een ambitieuze 
club van 39 topspelers en de wil om te scoren. 
Operationeel directeur Rajiv van Wijk en strategisch 
directeur Thijs Mensink: ‘Wij creëren een stadion  
vol fans van jouw merk.’

Klaar om internationaal te scoren 
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Grenzeloos ondernemend

De laatste jaren heeft KienhuisHoving zich opnieuw uitgevonden. 
In 2016 ontwikkelde het zogenaamde KH Laboratorium, bemenst 
door jonge kantoorgenoten/niet-aandeelhouders, een blauwdruk 
voor het kantoor van de toekomst. Het resultaat, het pamflet 
‘Van droom naar werkelijkheid’, was sindsdien het referentiepunt 
bij de werving van veel, veelal jonge, medewerkers en vennoten. 
Zij namen de plaats in van de ‘founding fathers’ die tevreden 
kunnen terugzien op een succesvolle praktijk gedurende de laatste 
20 jaar. Kantoor blijft zich zeer bewust van haar Twentse ‘roots’ 
en koestert de combinatie van het ondernemerschap van 
Henk Kienhuis en het vakmanschap van Bouke Hoving.

Digitalisering maakt het mogelijk dat KienhuisHoving zich nog 
beter nestelt in de Duitse markt, waar kantoor van oudsher een 
solide positie heeft via het Diro-netwerk, een samenwerking 
met Duitse advocaten en notarissen. Maar ook in westelijke 
richting slaat KienhuisHoving de vleugels uit. Recentelijk werd het 
Utrechtse kantoor Holtman Notarissen overgenomen en zullen 
vanaf 2021 ook ervaren advocaten bouwrecht, vastgoedrecht 
en ondernemingsrecht vanuit Utrecht cliënten gaan bedienen. 
KienhuisHoving geeft zo gehoor aan Twentse cliënten voor wie 

Nederland het speelveld is. Kantoor is zo beter geëquipeerd om 
spin-off-bedrijven van Universiteit Twente en Saxion Hogescholen 
te begeleiden naar volwassenheid. Anno 2021 is de KH-jurist niet 
louter reactief meer maar denkt graag met de cliënt mee.

KienhuisHoving blijkt een sterk merk, ook in de personeelsmarkt. 
Talentvolle jonge mensen voor wie Twente te ver weg is kunnen in 
Utrecht bij KienhuisHoving terecht. En digitaal zullen zij connectie 
maken met de Enschedese collega’s, kennis uitwisselen en waar 
mogelijk samenwerken.  

Denkt KienhuisHoving anders dan voorheen? Ja, voor zover de 
juristen van KienhuisHoving zich nog meer bewust zijn dat zij 
kunnen bijdragen aan de economische ontwikkeling van stad, regio 
én land. Doet KienhuisHoving anders? Met alles wat inmiddels in 
gang gezet is, moet het antwoord volmondig ja zijn. Zijn wij klaar? 
Nog lang niet, vooral omdat het onze ambitie is om in alle opzichten 
‘grenzeloos te ondernemen’!  \

Zoals 150 jaar geleden de Twentse textielindustrie gestimuleerd werd door de (overigens 
zelf gepromote) aanleg van spoorlijnen voor aanvoer van grondstoffen en afzet van gereed 
product, zo stimuleert vandaag de digitale revolutie de juridische dienstverlening van 
KienhuisHoving advocaten en notarissen. De digitalisering staat garant voor een snel en 
adequaat vraag- en antwoordspel tussen cliënt en jurist, tegen een redelijke prijs.

Frans Jozef van der Vaart is managing partner van KienhuisHoving advocaten en notarissen.  

Frans Jozef 
van der Vaart
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Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Lars Smook

Endoor, partnerstichting van ROC van Twente, en gemeente Enschede hebben de handen ineengeslagen.  
Het doel: een ICT-maatwerktraject opzetten om mensen vanuit de bijstand op te leiden tot softwaredevelopers, 
om ze zo weer een toekomstperspectief te bieden. Arjan Bieleveldt, adviseur bedrijfsopleidingen Endoor, 
en Rob Marsch, senior beleidsmedewerker gemeente Enschede, vertellen hoe het traject een succes werd. 

‘De eerste stap was het selecteren van potentiële 
deelnemers’, vertelt Bieleveldt. ‘In samenwerking 
met Werkplein Twente selecteerden we een aantal 
uitkeringsgerechtigden die een passie hebben voor 
ICT en gemotiveerd zijn om weer aan het werk te gaan. 
Die groep heeft vervolgens onze ‘Talentscan’ gedaan: 
dit geeft inzicht in hun niveau en hun kwaliteiten. 

Een belangrijke stap, want als softwaredeveloper 
heb je minimaal mbo-4 denkniveau nodig, goede 
motivatie en doorzettingsvermogen. We waren positief 
verrast: meer dan 20 mensen konden starten aan ons 
traject van 4 maanden. Stuk voor stuk hele geschikte 
kandidaten, die normaal gesproken thuiszitten en nu 
een opleiding konden gaan volgen. Niet om tijdelijk 
ergens een productiepiek op te vangen, maar voor 
een baan met perspectief en inhoud.’ Marsch vult 
aan: ‘Dat is bij de gemeente één van onze kerndoelen, 
mensen weer aan het werk helpen. Dit traject leidt 
op voor banen die toekomstbestendig zijn, want 
een baan in de ICT is een vrij zekere baan en heel 
conjunctuurbestendig. Bovendien draagt het bij aan 
onze economie, want ICT is ondersteunend aan veel 

andere sectoren. Dankzij het traject kunnen we 
de deelnemers dat perspectief bieden. Daarin was 
de combinatie met Endoor perfect, omdat zij niet 
alleen het onderwijs kunnen verzorgen, maar ook een 
uitgebreid netwerk in Twente hebben. Dit kunnen we 
inzetten om zo de uiteindelijke plaatsingkans 
te vergroten. De helft van de groep is inmiddels 
al werkzaam bij een bedrijf in de regio. 
Een prachtig resultaat.’

Persoonlijke aandacht
Een stevig component van dit succesvolle traject was 
persoonlijke aandacht. Daar begint het volgens Marsch 
mee: ‘Er zit vaak een verhaal achter mensen die in de 
bijstand zitten. Door ze alleen een vakopleiding aan te 
bieden, ben je er nog niet. We moeten daarin een stapje 
verder gaan en ze ook begeleiden met hun persoonlijke 
situatie thuis. Dan kan de synergie ontstaan waarmee 
we ze écht verder helpen.’ Bieleveldt licht toe: ‘Alle 
deelnemers werden tijdens het traject intensief 
begeleid en hadden elke twee weken een online call 
met hun begeleider. Die shift naar online moesten we 
binnen twee dagen maken, omdat we startten in maart 
2020, precies tijdens de coronacrisis. Iedereen was 
eigenlijk heel enthousiast over het digitale aspect. Zo 
konden ze aan de slag op hun eigen moment. De één 
studeert liever ’s ochtends, de ander liever ’s avonds. 
Dat was voor ons een mooie les, we gaan nu zeker 
niet meer terug naar helemaal ‘offline’. Wat we de 
volgende keer anders willen doen, is bedrijven eerder 
in het traject betrekken. Middels speeddates laten 
we ze kennismaken met hun potentiële werknemers 
en de deelnemers kunnen opdrachten uitvoeren die 
rechtstreeks uit de praktijk komen. 

Van bijstand naar topbaan 

Een tweede kans dankzij 
succesvol ICT-opleidingstraject 

’ Tien deelnemers  
zijn inmiddels werkzaam 
bij een bedrijf in Twente’ 
Rob Marsch
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Een tweede kans dankzij 
succesvol ICT-opleidingstraject 

Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo  /  T 074 852 50 00  /  www.rocvantwente.nl

‘ Er is zoveel wil om weer  
aan de slag te gaan’  
Arjan Bieleveldt

Praktijkvoorbeeld
Directeur van softwareontwikkelaar en -dienstverlener 

Exxellence Harco Wesselink: ‘Eén van de deelnemers, 

Nikita, is in september 2020 bij ons gestart. We hebben 

gesprekken gevoerd met tien kandidaten en wat me opviel was 

hun enthousiasme: ze wilden er écht voor gaan. Nikita loopt 

nu mee op de afdeling support, waar ze in een half jaar alles 

kan leren. Dat gaat ontzettend goed. Het doel is dat ze vanaf 

dit jaar ook echt naar klanten gaat. Natuurlijk vraagt het wat 

begeleiding, maar dankzij de subsidie krijg je de ruimte om 

die tijd erin te steken. En je krijgt er uiteindelijk ontzettend 

gemotiveerde medewerkers voor terug. Bovendien zit het in 

ons DNA: je bent er niet alleen voor jezelf, maar ook voor 

je collega’s en de rest van de wereld. Mijn tip is: toon als 

ondernemer lef en probeer het gewoon. En geef je nieuwe 

werknemer de veiligheid om zich te ontwikkelen. Dan kunnen 

ze zich op hun eigen tempo profileren en staan ze in hun kracht. 

En dat werkt echt: Nikita doet het fantastisch!’

Zo hopen we eerder een match te maken. We kunnen aan het eind 
van het traject ook een proefplaatsing van maximaal drie maanden 
realiseren. Gedurende die periode kunnen ze echt kijken of er 
een match is qua werk en qua bedrijf. Door het voor bedrijven 
laagdrempelig te houden, hopen we dat deelnemers 
duurzaam kunnen doorstromen in een baan.’ 

Bieleveldt concludeert: ‘In de eerste groep zaten echt pareltjes. 
Er zit zoveel potentie in die doelgroep en zoveel wil om weer aan 
de slag te gaan. Het is prachtig om te zien hoe mensen opfleuren 
als ze een tweede kans krijgen. Wij bieden ze die kans door ze op te 
leiden en te laten plaatsen bij bedrijven die die kracht en motivatie 
zien. De intentie is om vanaf februari te starten met het volgende 
traject, dus dan krijgen bedrijven weer de kans om zo’n topper 
toe te voegen aan hun organisatie!’

Endoor, Arjan Bieleveldt 
06-39114043 
Lansinkesweg 4, 7553 AE Hengelo  \



Ondernemen

Tekst Mirjam van Huet  /  Fotografie William Rutten 

De kunst van het beter 
worden van veranderingen 

De wereld is anders gaan denken in het ‘coronajaar’ 2020. 
Hoe kunnen we het vanaf 2021 ook daadwerkelijk anders 
gaan dóén? En hoe halen we het beste uit onverwachte 
omstandigheden? Futurist Tim Selders kijkt vooruit en 
deelt de kunst van het beter worden van veranderingen.

D 
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‘Antifragiliteit en de kunst van het beter worden van 
veranderingen’, zo noemt Selders de manier waarop 
we met verrassende omstandigheden om zouden 
moeten gaan. Want we moeten wendbaar zijn, is 
zijn overtuiging. ‘Wat als het dna van graan muteert 
door de straling van de zon en er ineens een enorm 
voedseltekort is? Of als er plots geen internetverkeer 
meer mogelijk is tussen Amerika en Europa? 
Ondenkbaar? Nou, nog eentje dan: 

wat dan als er een virus komt dat de wereld stillegt en 
er ineens geen mens meer in de straten te vinden is?’ 
Hij pauzeert even. ‘Precies. Wat we allemaal dachten 
dat nooit zou gebeuren, gebeurde afgelopen jaar toch. 
En daarom bepleit ik dat we ons richten op de kunst 
van beter worden van veranderingen, zodat we anti-
fragiel worden, oftewel niet-kwetsbaar.’

‘Veel mensen vinden chaos lastig, ingewikkeld. We 
hebben liever dat de dingen gaan zoals we hadden 
verwacht. Toch zijn er genoeg voorbeelden waarin de 
zakenwereld of de natuur juist goed gedijt bij chaos. 

Nassim Nicholas Taleb is een Libanees-
Amerikaanse auteur, wetenschapper en voormalig 
derivatenhandelaar. Hij zegt dat Wall Street welvaart bij 
chaos. Want als de een keldert, gaat de ander omhoog. 
En daar kun je als belegger geld aan verdienen. Een 
ander voorbeeld: bacteriën. Bacteriën zijn het ultieme 
voorbeeld van zichzelf uitbreiden en verbeteren.’

Hoe kunnen wij nou met zijn allen beter worden van 
de huidige coronachaos? ‘Wat je om je heen ziet, is 
dat het gros van de mensen de boel nu zo aan het 
inrichten is dat ze bij een volgende pandemie ‘er 
helemaal klaar voor zijn’. Alle voorbereidingen zijn 
ingericht op injecties en tests. Terwijl we dan misschien 
wel wat anders nodig hebben. De kunst van flexibel 
inspelen op een nieuwe situatie is dus veel belangrijker 
dan tot in de puntjes voorbereid zijn op één bepaald 
scenario. Denk maar aan de uitspraak van Darwin, 
de grondlegger van de evolutietheorie. Hij zegt, 
‘het zijn niet de sterksten of slimsten die overleven, 
maar diegenen die zich het beste aanpassen aan een 
veranderende omgeving.’

‘Om met veranderingen te kunnen ‘dealen’ zijn 
bepaalde vaardigheden belangrijk. En het mooie is, 
vaardigheden kun je jezelf aanleren’, stelt Selders. 
Hij licht vier vaardigheden toe die volgens hem 
essentieel zijn de komende periode, de tijd waarin er 
een hoop anders moet dan anders, terwijl we nog altijd 
kampen met onzekerheden rondom het coronavirus en 
de bestrijding ervan.  >

‘ Veel mensen vinden 
chaos lastig, ingewikkeld’
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‘Reframing’
‘’Reframing’ is de kunst van anders naar een probleem kijken, 
waardoor de oplossingsruimte groter wordt. Bekijk het probleem 
van de zijkant of zie het eens van wéér een andere kant. De clou is 
dat je vanuit een ander perspectief een ander probleem ziet. En dus 
ook andere oplossingen kunt bedenken’, zegt Selders.

Hij neemt een willekeurig probleem, ter verduidelijking van de 
vaardigheid ‘reframing’. ‘De lift is niet snel genoeg. Wat zou daar 
nou een goede oplossing voor zijn? Negen van de tien mensen 
denk aan extra motor of een sterkere motor, zodat de lift harder 
kan. Maar je kunt ook omdenken, het probleem vanuit een ander 
perspectief bekijken. Waarom gaat de lift niet snel genoeg? 

Omdat men het wachten op de lift vervelend vindt. Daar zijn 
makkelijkere oplossingen voor. Bijvoorbeeld een spiegel ophangen 
of wifi bij de lift regelen, zodat men ondertussen van alles kan doen 
op zijn mobiele telefoon. Dat geeft een positievere ervaring voor 
de gebruiker dan wanneer de lift letterlijk sneller zou gaan. En deze 
oplossingen zijn nog goedkoper dan een nieuwe motor ook.’

Inleven
Een andere manier om het beste uit veranderingen te halen, is 
in de huid van de ander kruipen, zegt de futurist. ‘Zorg dat je 
echt begrijpt wat de ander bezighoudt. Neem bijvoorbeeld de 
complottheorieën rondom inentingen tegen corona. Als je snapt 
hoe een ander er tegenaan kijkt – hoe gek zijn of haar idee in jouw 
ogen ook mag lijken – kun je zo handelen dat je de ander meekrijgt 
in jouw plannen. Hoe je erachter komt hoe iemand echt denkt? 

Niet door snel een vraag te stellen, want dan krijg je vaak een 
oppervlakkig antwoord. Als je de diepte in gaat, kom je bij iemands 
dromen, angsten en bezwaren. En die voeden de drijfveren. Als 
je dit vertaalt naar het bedrijfsleven, betekent dit dat bedrijven 
minder moeten zenden en zich meer moeten inleven in hun 
doelgroep. Dan hoor je wat de ander beweegt. Zo kun je trouwens 
ook latente behoeftes achterhalen. En daarmee kun je dan weer je 
concurrent een stap voor zijn.’

Scenario-denken
‘Een bedrijf dat een kei is in scenario-denken, is Shell. Zij hebben 
allerlei scenario’s op de plank liggen. ‘Wat als…’ is de centrale 
vraag in het scenario-denken. In het geval van Shell: wat als de olie 
sneller op is dan verwacht. Of: wat als de prijs van schone energie 
zo is gezakt, dat olie niet meer economisch rendabel is. In deze 
twee scenario’s heeft Shell geen bestaansrecht meer. Dus wat ze 
doen: op basis van verschillende trends voorspellen ze meerdere 

‘ Zorg dat je echt begrijpt 
wat de ander bezighoudt’

Illustraties JAM visueel denken
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‘ Op meerdere paarden wedden, maar niet op alle paarden tegelijk rijden’

toekomstscenario’s om zich op voor te bereiden. Zie het als op 
meerdere paarden wedden, maar niet op alle paarden tegelijk 
rijden. Focus is immers de sleutel tot succes. Maar verandert er 
iets, dan staat dat andere paard, oftewel dat andere scenario, 
opgezadeld klaar.’ Scenario-denken is een vaardigheid waarvoor 
nog iets anders vereist is: ‘verbeeldingskracht’, benadrukt Selders. 

Iteratie
De laatste vaardigheid die Selders de lezers van dit artikel wil 
meegeven, is iteratie. Het woord betekent letterlijk ‘herhaling’. 
Selders doelt ermee op het stap voor stap, continu verbeteren van 
een product of dienst. Prototypes maken, kijken of het werkt, nieuwe 
prototypes maken en die weer stap voor stap verbeteren, enzovoort. 

‘Met andere woorden: ga niet meteen je bedachte oplossing tot in 
de puntjes bouwen en invoeren, maar kijk stap voor stap of je idee 
een goed idee is en bouw zo steeds een beetje verder. Dat is ideaal 
in situaties waarin je de ideale uitkomst nog niet kent. Denk aan het 
opzetten van teststraten, of überhaupt het hele testbeleid’, 
zegt Selders.

Een voorbeeld is het ontwikkelen van een nieuwe manier van 
bestellingen uitleveren in een fastfoodrestaurant. ‘Bouw eerst 
de balie, de uitgifteloketten et cetera van karton. En ervaar of 
het werkt en wat gasten ervan vinden. Overigens’, waarschuwt 
de futurist met een knipoog, ‘wil je zo werken, dan moet je wel 
accepteren dat je continu aan het vernieuwen bent.’  \
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Tekst Frederike Krommendijk  /  Fotografie BTC

Hoe verover je een plek op de markt? Deze huurders 
van BTC hebben daar, elk op hun eigen vakgebied, een 
duidelijk idee over. Want alleen door je te onderscheiden 
kun je in deze tijd klanten aan je binden, is hun gedachte.

Ronald de Vries van Fledge Solutions in The Gallery
‘Wij maken software voor metaalbedrijven, waarmee die alles 
kunnen digitaliseren: van administratie tot aansturing van de 
machines. De digitale informatie is beschikbaar waar je maar wilt, 
of het nou op kantoor of in de werkplaats is, op een pc of je 
telefoon of iPad. Je kunt data ook op elke plek invoeren. In deze 
sector wordt al wel vanuit de cloud met softwarepakketten 
gewerkt maar dan moet dat vaak via ingewikkelde 
inbelverbindingen, data zijn niet ‘compatible’ of de schermen 
passen zich niet aan als je op een ander apparaat werkt. Er zijn 
nog veel metaalbedrijven die bijvoorbeeld in de werkplaats 
gegevens overschrijven op papieren lijstjes en daarna op kantoor 
weer inkloppen in het systeem. Ons pakket knoopt steeds meer 
bedrijfsprocessen op een intelligente manier online aan elkaar, van 
intelligente magazijnkasten tot robots en lasersnijmachines. Voor 
bedrijven levert dit een enorme besparing op: er is meer rust en 
dan maak je ook minder fouten. Vroeger kon je op buikgevoel een 
metaalbedrijf runnen, als je de concurrentie voor wilt blijven kan 
dat echt niet meer.

Fledge Solutions groeit hard. Bedrijven zijn met onze software 
niet maanden bezig met de implementatie. Wij zeggen: Probeer 
het gewoon. Je kunt heel gemakkelijk opschalen, je vinkt aan wat 
je nodig hebt en betaalt alleen wat je gebruikt. Ons bedrijf is in 
alle opzichten anders. We doen de ontwikkeling en ondersteuning 
natuurlijk zelf, met 15 mensen, maar alles eromheen zoals 
administratie en verkoop is uitbesteed of geautomatiseerd. De 
klant vinkt zelf in het portal aan wat nodig is. Digitaal waar het 
kan, persoonlijk waar het moet. En door ons groeiende TalentTeam 
van studenten kunnen we inmiddels elke week een nieuwe versie 
uitbrengen volgens de nieuwste inzichten. Die verbinding met 
Universiteit Twente maakt deze plek daarom ook ideaal.’

Huurders BTC-
Twente pakken zaken 
vernieuwend aan
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Veelzijdige huurmogelijkheden BTC-Twente
Een grote verscheidenheid aan ruimtes, van grote 

bedrijfsruimtes tot een klein kantoor.

BTC-Twente biedt innovatieve ondernemingen, startups en 

groeiende bedrijven diverse ruimtes op verschillende locaties in 

het hart van Kennispark en nabij Universiteit Twente. 

Bij de huurprijs, op basis van netto vierkante meters, is 

onder andere inbegrepen: energie, postverzorging, receptie- 

en huismeesterservices. Daarnaast is extra facilitaire 

dienstverlening mogelijk zoals telefoonbeantwoording, 

vergaderfaciliteiten, post- en frankeerservice.

BTC-Twente heeft nog diverse ruimtes beschikbaar, onder 

andere in De Grolsch Veste, een herkenbare en unieke plek 

in Enschede. 

Meer weten? Kijk op www.btc-twente.nl en neem contact op. 

Ellen Gest en Rifca Blankenstein van 
Re-Flex Yourself in De Grolsch Veste 
‘Samen hebben we meer dan 50 jaar ervaring in de uitzendbranche 
bij grote organisaties. Vanaf 1 juni zijn we voor onszelf begonnen 
en zitten we hier in het FC Twente stadion. Goed bereikbaar en 
mooi centraal. We moesten bij onze werkgever te veel in een 
keurslijf werken, terwijl wij geloven dat het beter kan. We zijn een 
uitzendbureau en verzorgen naast detachering, werving en selectie 
ook trainingen en coaching. Door onze lange ervaring kunnen we 
‘out of the box’ denken voor de beste oplossing op maat. En dat 
wordt gewaardeerd.

Onze kracht? De persoonlijke aanpak, zowel voor de uitzendkracht 
als voor de werkgever. Wanneer onze klanten op zaterdagavond 
met een vraag zitten dan kunnen ze die gewoon stellen, want wij 
zijn ook ’s avonds en in de weekenden bereikbaar. Wij vinden het 
belangrijk dat een werkzoekende een baan vindt waar hij of zij 
gelukkig in wordt en ook in kan groeien. Ons uitgangspunt is dat 
we mensen behandelen zoals we zelf behandeld willen worden: 
niet als nummer, maar persoonlijk en toegankelijk. 

We zijn niet op één sector gespecialiseerd maar werken allround. 
Heeft een bedrijf geen HR-afdeling, dan kunnen wij dat invullen. 
Zo kunnen wij het hele proces begeleiden bij openstaande vacatures: 
van de werving en selectie tot de sollicitatie en de aanstelling. Door 
corona kunnen we nu natuurlijk niet overal aanbellen, maar toch 
weten uitzendkrachten en opdrachtgevers ons te vinden via social 
media en tevreden klanten. En als we zeggen dat we bij het  
FC Twente stadion zitten, weet iedereen ons meteen te vinden.’  \     
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Tekst Ingrid Bosman  /  Fotografie Lars Smook en De Museumfabriek 

Vindingrijkheid, vernuft, vakmanschap: verzamelaar en restaurateur 
Ben Kamphuis (74) uit Hengelo heeft het niet van een vreemde. 
Zijn vader verrichtte wonderen in de reparatiewerkplaats van 
machinefabriek Stork. ‘Hij stond erom bekend dat hij voor elk 
probleem een oplossing kon bedenken.’ 

Zo staat Kamphuis in de traditie van de Twentse maakindustrie.  
Zelf werkte hij in de tandtechniek, waarbij hij tevens ovens en 
andere apparatuur in het laboratorium draaiende hield. In zijn vrije 
tijd verzamelde hij natuurkunde-instrumenten. Door hemzelf tot in 
de perfectie gerestaureerd vormen ze nu een collectie die menig 
wetenschapsmuseum in het land doet watertanden. Kamphuis is blij 
dat zijn levenswerk in Twente blijft. Brede lach: ‘Ook omdat ik dan 
zelf nog eens kan gaan kijken.’

Van schoolzolders gered
De educatieve instrumenten werden tussen ruwweg 1865 en 1965 
gebruikt om natuurkundige wetten en fenomenen als elektriciteit, 
warmte en lucht mee te demonstreren. Aanschouwelijk onderwijs, 
zoals dat in zwang kwam tegelijk met nieuwe schooltypen als de 
hogereburgerschool. Kamphuis heeft heel wat materiaal gered,  
ook van schoolzolders in deze regio. ‘Het liefst sloeg ik mijn slag net 
voor de zomervakantie, want dan werd er vaak opgeruimd. Ik heb 
ook wel spullen uit containers gevist.’ 

Museumfabriek zoekt hulp om 
unieke collectie te behouden

Ooit werden ze op Twentse scholen gebruikt om 
jongeren vertrouwd te maken met natuurkundige 
fenomenen. Hengeloër Ben Kamphuis verzamelde en 
restaureerde 450 historische educatieve instrumenten. 
De Museumfabriek is een campagne begonnen om 
deze unieke collectie voor de regio te behouden en 
bedrijven kunnen daarbij helpen. De verzameling slaat 
een brug tussen de ijzeren eeuw en de ondernemende 
techniekregio die Twente nu is. ‘Dit hoort hier thuis.’

Hengeloër Ben Kamphuis verzamelde en restaureerde 450 historische natuurkunde-instrumenten
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Bedrijven kunnen helpen collectie  
voor regio te behouden
De collectie Kamphuis biedt tal van aanknopingspunten om 

Twente als ondernemende en vernieuwende techniekregio 

in de schijnwerpers te zetten, volgens hoofd commerciële 

zaken Frans Schuitemaker van Rijksmuseum Twenthe en de 

Museumfabriek. ‘Onze traditie als maakregio weerspiegelt zich 

in deze instrumenten’, aldus Schuitemaker. 

Hij biedt bedrijven en onderwijsinstellingen verschillende 

mogelijkheden om deel te nemen in de verwerving van deze 

unieke collectie. Dat kan met een vrije gift, maar ook via een 

partnerschap. Daarvoor zijn al pakketten beschikbaar vanaf €250. 

De presentaties van de instrumenten in de Museumfabriek, 

onder meer in de Wunderkammer-afdeling, zijn straks geknipt 

om medewerkers en/of relaties te ontvangen in een passende 

entourage. Schuitemaker: ‘Of een bedrijf nou werkt met 

elektrotechniek of installatietechniek, via deze prachtige 

collectie maak je de basis zichtbaar.’

Een vrije gift doneren kan via rekeningnummer NL60 RABO 

0149 5172 97 t.n.v. Stichting Roombeek Musea Fonds onder 

vermelding van ‘collectie Kamphuis’.

‘ Onze traditie als maakregio is 
aan deze collectie af te lezen’ 
Frans Schuitemaker

Hoe bewegen de aarde en de maan ten opzichte van elkaar en hoe werkt röntgenstraling? 

In De Wunderkammer van de Museumfabriek zijn nu al een tellurium en een röntgenbuis 

te zien uit de collectie natuurkunde-instrumenten van Ben Kamphuis. 

Zo stelde hij instrumenten veilig van scholen uit onder meer 
Enschede, Hengelo en Almelo. Saillant detail: een van de 
pronkstukken in zijn collectie is een zogeheten Machine van 
Wimshurst, waarmee Kamphuis zelf nog les heeft gehad op de  
Dr. Schaepman-mulo in zijn woonplaats. Zijn leraar natuurkunde 
Jacobs maakte met het apparaat inzichtelijk hoe hoge spanning 
(als in onweer) wordt opgewekt. Beurzen vormden een ander 
jachtterrein voor Kamphuis, die ook alle bij de instrumenten 
horende handleidingen en catalogi bijeen bracht. 

Die schriftelijke context is er ook bij een ander hoogtepunt in de 
collectie, het Mundomotorium dat op de zolder van de vroegere 
scholengemeenschap De Bataafse Kamp in Hengelo werd 
aangetroffen. Dit zeldzame instrument, waarmee de beweging 
van zon, maan en sterren inzichtelijk werd gemaakt, is voor zover 
bekend het enige exemplaar dat bewaard is gebleven. 

Talentontwikkeling van toen
Dat scholen in de regio zo goed waren uitgerust met deze 
instrumenten is volgens directeur Arnoud Odding van Rijksmuseum 
Twenthe en de Museumfabriek voor een belangrijk deel te danken 
aan de Twentse fabrikanten, die zelf ook fabrieksscholen stichtten 
om arbeidskrachten op te leiden. Daarbij hechtten ze groot belang 
aan een goede basiskennis van bètavakken, zodat techniektalenten 
zich volop konden ontplooien. Odding: ‘Het is in feite de 
talentontwikkeling van ruim een eeuw geleden.’

Zo loopt er een directe lijn van de tweede helft van de negentiende 
eeuw – toen Twente zich ontwikkelde tot het industriële hart van 
ons land – naar de ondernemende techniekregio die de streek nu is. 
‘Die ijzeren eeuw van toen was voor Twente eigenlijk een gouden 
eeuw’, aldus Odding. De groei en de ontwikkeling van toen zijn 
volgens hem ook af te lezen aan deze instrumenten. De directeur 
benadrukt dat de Museumfabriek deze rijkdom graag wil delen met 
onderwijs- en erfgoedinstellingen in de regio. ‘Dit is een collectie 
van nationaal belang die het karakter van Twente laat spreken. 
Daarom hoort ze hier thuis.’  \
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Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Lars Smook

Maatwerk met 
verzekeringen en
pensioenen
Martin Klinker en Bernard Koning ontzorgen ondernemers en nemen hen 
gedoe uit handen. Het duo van Eurorisk levert maatwerk op het vlak van 
bedrijfsverzekeringen en pensioenen. ‘Die zaken horen bij ondernemen, maar 
soms hebben ondernemers er niet zo veel mee of gruwelen ze er zelfs van.’

In 2007 groeiden de bomen bij de grote banken nog tot in de hemel. 
Martin Klinker zat er middenin en werkte als consultant voor het 
grootbedrijf. ‘Het ging allemaal om targets, productie draaien en 
om geld. Financieel had ik weinig te klagen. Als het contract van je 
leaseauto verliep, kreeg je gewoon een grotere en er lag vaak een 
lekkere bonus te wachten. Maar ik was er klaar mee. Ik zat in een 
strak stramien, had een micromanager die alles controleerde en het 
draaide maar om één ding. Ik besloot in die periode dat ik dit niet 
tot mijn pensioen wilde doen. Ik wilde mijn klanten echt vooruit 
helpen en zocht naar meer persoonlijk contact. Je werd in die tijd 
voor gek verklaard als je zo’n baan bij een grote bank opzegde, maar 
het was voor mij de juiste stap.’

Complementair
Klinker kreeg uiteindelijk wat hij wilde. Het persoonlijke contact 
met ondernemende klanten en het opbouwen van duurzame 
relaties: hij kreeg het voor elkaar met Eurorisk. In 2012 trof hij 
zijn huidige compagnon Bernard Koning op een netwerkmeeting. 
Koning kwam in 2001 terecht in de assurantiebranche en zat in 
de schadeverzekeringen, vermogensopbouw en als laatste in de 
pensioenen. De twee bleken complementair aan elkaar. Koning 
ontfermde zich bij Eurorisk over de pensioentak en de twee vormen 
inmiddels al ruim 5 jaar een succesvol team. Ze focussen zich op het 
verzekeren van ondernemers en bedrijven, met hier en daar een 
particulier in hun portefeuille. 

Klinker: ‘Onze klanten zijn erg divers. We zijn voor het grootste 
deel actief in de grotere zakelijke markt, bedrijven met een 
jaaromzet vanaf 1.000.000 euro. Naast grote jongens als 

woningbouwcorporaties en transportbedrijven helpen we ook 
steeds meer startende ondernemers. We hebben zo’n 120 klanten in 
ons bestand en we groeien. Het merendeel zit in Twente, maar we 
halen bijvoorbeeld ook 10 procent van onze omzet uit Amsterdam.’

Het duo is niet vreemd van een gezonde, zelfkritische houding. 
Hun website vermeldt: ‘Wij leveren maatwerk in verwerkingen en 
pensioenen.’ En even later ‘…maar dat zeggen natuurlijk wel meer 
advieskantoren.’ Koning: ‘Er is wel een duidelijk verschil met andere 
kantoren. Wij zijn onafhankelijk, werken niet voor verzekeraars en 
kunnen namens onze klanten kiezen wat het beste bij hen past. 
We willen altijd de visie van een ondernemer horen en vinden daar 
een passende oplossing bij. We zijn niet geld-gedreven, anders 
waren we wel in onze oude banen blijven hangen.’

Offertefabriek
Koning: ‘Nog niet zolang geleden hadden ondernemers een 
assurantieadviseur die simpelweg offertes met elkaar vergeleek. 
Een offertefabriek noem ik dat. Dat verdwijnt gelukkig. Ik kan wel 
1000 pensioenoffertes naast elkaar leggen als ik zou willen, 
maar ik wil een sparringpartner en adviseur zijn.’

‘ Ik wil mijn klanten  
vooruit helpen’
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Koning haalt ook veel energie uit het werken met startende 
ondernemers, die hij helpt een pensioenregeling op te zetten. 
‘Zij hebben dan vaak al wel eens met hun accountant over 
pensioenen gesproken, groeien dan naar twee of drie mensen en 
weten dat ze er iets mee moeten. Ik zat laatst om tafel met een 
schade-expertisebedrijf uit Vriezenveen, dat bijvoorbeeld ook 
schades opneemt bij de aardbevingen in Groningen. Ze groeiden in 
korte tijd naar 5 man personeel. We gingen sparren: waar wil je dat 
je pensioenregeling aan voldoet? Ik kom dan met laagdrempelige 
rekenvoorbeelden en spreek met zijn salarisadministrateur zodat 
de juiste looninhoudingen worden gedaan. Hij heeft er nu geen 
omkijken meer naar en moet het alleen nog even aan me doorgeven 
als er een nieuw personeelslid komt. Het is nu een soort bevriende 
collega, erg leuk.’

Klinker: ‘Arbeidsongeschiktheidsverzekering is ook een goed 
voorbeeld, zo’n 70 procent van de zelfstandige ondernemers heeft 
dit niet goed geregeld. Ze denken dat dat veel geld kost, maar dat is 
lang niet altijd zo. Ze stellen het vaak uit, willen eerst meer vlees op 
de botten, maar het hoort er gewoon bij. Vooral in je beginperiode 
ben je het meest kwetsbaar. Ik praat dan met ze over dit soort 
verzekeringen, en zoek naar een goede balans in ondernemen, 
risicobewustzijn en kosten. Het is dan mooi om te zien dat 
diensten waar ze eerst nog huiverig voor waren, veel minder 
complex blijken.’  \

‘Die ondernemer is nu een soort bevriende collega’

Demmersweg 3, 7556 BN Hengelo  /  T 053 43 058 11  /  www.eurorisk.nl

Bernard Koning en Martin Klinker
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Deel 1: De Toekomstbestendige Stad

Back tot the future?

Ooit waren steden plekken waarin alles gebeurde: je woonde, 
werkte en handelde er, meestal bij of in je eigen huis. Er waren 
boomgaarden en het vee liep door de straten. Aan de stadsranden, 
ook binnen de muren, waren akkers. Deze stad was een magneet 
voor mensen, die in grote getale kwamen. 

Met de industrialisatie werd het er druk, vies en soms bepaald 
onaangenaam. De auto deed massaal zijn intrede – water 
werd ondergronds gebracht om ruimte te maken voor 
verkeersbewegingen. De mensen trokken weg en gingen in 
slaapsteden wonen - schoon en mooi, maar zonder sociale cohesie. 

Fabrieken werden afgebroken en op bedrijventerreinen buiten de 
stad verschenen nieuwe productie-eenheden: grote dozen, veel 
steen, nauwelijks groen - maar uitermate praktisch.

De vraag naar veel goedkoop eten groter. Boeren moesten de 
schaal van hun bedrijven vergroten – de laatste keuterboertjes 
verdwenen met de melkboer uit de stad. Wat overbleef was een 
stad of slaapstad met huizen, winkels, auto’s en veel, 
héél veel steen.

Om de steden heen ontstonden gespecialiseerde landschappen: 
boeren landschappen met steeds efficiënter en intensiever 
gebruikte grond. Industrielandschappen schoten als paddenstoelen 
uit de grond. Energie-landschappen met grootschalige opwekking 
via zonne-energie of windmolenparken volgden. De druk op de 
beschikbare ruimte is groot: steeds meer mensen, woningen, 
bedrijven en auto’s vragen om een plaatsje.

In toenemende mate gaan we ons realiseren dat we een probleem 
veroorzaakt hebben. Klimaatverandering blijkt een feit, onze 

Stichting Pioneering werkt met haar deelnemers (overheden, 
ondernemers en onderwijsinstellingen) aan een 
toekomstbestendige stad, met een eigentijds en 
duurzaam woon-, werk en leefklimaat dat aansluit bij een 
dynamische maatschappij en economie.

Tekst en fotografie Pioneering
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Hengelosestraat 500, 7521 AN Enschede  /  T 088 112 50 00  /  www.pioneering.nl

extreme behoefte aan grondstoffen in alle vormen put de aarde 
uit en in onze versteende steden en intensieve boerenbedrijven 
is nauwelijks nog ruimte voor biodiversiteit. We ervaren in onze 
steden steeds meer hittestress en paradoxaal genoeg wateroverlast 
bij piekbuien. Door te weinig biodiversiteit nemen plaaggeesten 
zoals de eikenprocessierups toe. De mobiliteit die bij deze manier 
van leven hoort is gigantisch en extreem vervuilend. Veel kinderen 
in de stad denken dat melk in de fabriek gemaakt wordt. De vraag 
naar energie stijgt exponentieel en tegelijkertijd moeten we het 
gebruik van fossiele brandstoffen terugdringen. 

Maar er is hoop. Overal staan mensen op die nadenken over 
duurzame producten voor een duurzame toekomst. Met iedere 
wijk die gerenoveerd of nieuw gebouwd wordt staan we voor een 
uitdaging: kunnen we deze wijk toekomstbestendig maken? 
Dat kan. Het antwoord ligt in het voorgaande besloten: in de 
toekomst bestendige wijk of stad worden mensen weer bij elkaar 

en bij de natuur gebracht. Hij wordt gebouwd met circulaire 
grondstoffen om de aarde te ontlasten. De toekomstbestendige 
stad is een groen, natuurlijk landschap waarin ook gewoond, 
gewerkt en samen geleefd wordt. Een stad waar energie opgewekt 
wordt en die grotendeels zelfvoorzienend is.

Samen met VELP5 Landschapsontwerpers heeft Stichting z   een 
visie op verschillende thema’s uitgewerkt. 
Deze gaan we in een volgend artikel met u delen. Hoe we deze tot 
een concrete invulling brengen en wat de relatie is met de digitale 
revolutie leest u ook de volgende keer.

Meer informatie? 
Mail naar onze projectmanager j.wienk@pioneering.nl  \

Smart farming 

Smart mobility 

Smart energy 

Smart green / Smart communicty 
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Creatief

Oprecht

Authentiek

Doorzettings-
vermogen

Bevlogen

Verbindend

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

Vertel je verhaal
Effectieve branding begint dus van binnenuit. Met alles wat er bij 
jou leeft. Misschien vraag je je af: Wat past er dan bij mij? Waar sta 
ik voor? Welke netwerken passen bij mij, welke samenwerkingen, 
welke klanten, welke medewerkers? Het begint allemaal met 
je eigen authentieke verhaal waar je iedereen op verbindt. Van 
dat verhaal maken we bij Buro Kaap graag samen met jou een 
succesverhaal en brengen dat vervolgens van binnen naar buiten. 

Authentiek is altijd uniek
Er is er maar één zoals jij. Blijf daar dus dichtbij, want dat maakt je 
onderscheidend. Meer weten? Ook dat is dichtbij. Bel met Sandra 
van der Kaap op 06 - 37326786 of mail naar sandra@burokaap.nl  \

Zakelijk succes begint heel persoonlijk. Door te weten 
wie je als ondernemer bent, waar je voor staat en 
welke waarden je als mens brengt. Ondernemers die 
dit namelijk als vertrekpunt nemen van hun ‘branding’ 
zijn vaker succesvol. Dat is eigenlijk heel logisch. Als je 
namelijk weet welke boodschap en belofte bij je past, 
krijg je ook de klanten die bij je passen. Je vergroot zo 
jullie gezamenlijke succes omdat je staat voor wat je ze 
belooft. Want als het niet uit je hart komt, kan het een 
ander hart ook niet raken.

Succes begint van binnenuit 

Tekst Marcel Jiskoot  /  Fotografie Buro Kaap
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Een leercultuur binnen organisaties is cruciaal om werknemers 
maximaal inzetbaar te houden. We weten het al jaren en onder-
zoeken bewijzen het keer op keer. Toch merken we in crisistijd 
dat we niet staan waar we zouden kunnen staan. Mensen zijn niet 
makkelijk zomaar elders inzetbaar en bij grote verandering blijft 
het lastig om iedereen mee te krijgen. Ik hoop dat deze tijd ons het 
inzicht geeft dat we anders kunnen kijken naar medewerkers die 
praktisch zijn opgeleid of ooit zonder diploma aan het werk zijn 
gegaan. En ik daag je uit met de volgende vragen:

Kunnen jouw medewerkers de ontwikkelingen bijbenen? 
Er wordt veel gevraagd van mensen. Een automonteur 
is tegenwoordig ook een expert in elektrotechniek. Een 
vrachtwagenchauffeur moet stressbestendig zijn, een leerkracht 
een buitengewoon communicatietalent en een beveiliger moet 
veel mensenkennis hebben. Hoe is dat binnen jouw organisatie?

Zijn er bij jullie medewerkers die van beroep 
zouden moeten wisselen? 
We zien door corona banen versneld verdwijnen, maar er 
ontstaat ook nieuw werk. Neem bijvoorbeeld het groeiend aantal 
webshops dat vraagt om meer ict’ers, pakketbezorgers en logistiek 
medewerkers. Bevind je je in een krimpsector, wellicht door corona, 
en moet je gedwongen afscheid nemen van medewerkers? Of groeit 
je bedrijf juist nu hard en sta je open voor zij-instromers? 
In beide situaties is goede omscholing van belang. 

Wat doe je als werkgever om medewerkers 
blijvend te laten ontwikkelen? 
Mooi gezegd vind ik ‘leren is het ontsteken van een vuur’ en dat 
is dan ook de opgave als werkgever om alle medewerkers aan te 
moedigen te blijven leren. Ze vertrouwen te geven dat ze het ook 
kunnen. Ook als het voor sommige mensen lastig is omdat ‘leren’ 
ze doet denken aan nare ervaringen uit het verleden. Tegenwoordig 
is leren iets totaal anders dan het naar school gaan van vroeger 
en braaf in het bankje zitten. De werkplek wordt steeds meer als 
krachtige leeromgeving ingezet met echte vraagstukken uit de 
eigen praktijk. 

Ben jij ‘ambassadeur’ van een leven lang ontwikkelen? 
Het is al even genoemd. Leren doe je lang niet altijd in de school-
banken. Een combinatie van online en offline leren, e-learning en 
leren op de werkplek wordt steeds gewoner. Goede begeleiding 
door een praktijkbegeleider of leermeester is daarbij van grote 
waarde. Investeren in het leren van je medewerkers maakt je een 
goede werkgever en maakt je organisatie weerbaarder in tijden 
van veranderingen. 

Ik gun alle ondernemers van Twente veel ‘vitamine D’ door anders te 
Doen en anders te Denken over het investeren in een leercultuur voor 
je organisatie. Het is geen kostenpost, maar juist een investering in 
de toekomstbestendigheid van je organisatie en arbeidsfitheid van 
werkenden en daarom ook economisch van groot belang.  \

Stel dat je nu een bedrijf zou starten, zou je dan dezelfde mensen aannemen? Ik ben benieuwd 
naar je antwoord. Ik kan me voorstellen dat deze crisis nieuwe inzichten oplevert. Bijvoorbeeld 
dat het fijn is als medewerkers zich snel aanpassen, creatieve oplossingen bedenken, zich snel 
nieuwe vaardigheden aanleren of door hun brede inzetbaarheid ook geschikt zijn voor een 
andere baan in of buiten jouw bedrijf.

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

Leren is het ontsteken van vuur  
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Tekst en fotografie Twente Mobiel

De provincie Overijssel biedt subsidie voor (middel)grote bedrijven om thuiswerken op structurele 
basis te stimuleren: de Voucherregeling Thuiswerkplan. Hiermee kunnen werkgevers een externe 
deskundige gratis inschakelen om een thuiswerkplan te maken. Dit is speciaal voor werkgevers uit 
Overijssel (met uitzondering van Deventer, daar geldt een andere regeling). Zo hoopt de provincie 
dat, ook als er straks een vaccin is voor COVID-19, mensen regelmatig blijven thuiswerken.

Afgelopen jaar deden we massaal ervaring op met thuiswerken. 
Pluspunten hiervan waren dat er nauwelijks files waren en de CO2-
uitstoot van verkeer drastisch verlaagde. Dat sluit mooi aan op het 
Duurzaam Mobiliteitsprotocol dat Twente Mobiel en Regio Zwolle 
Mobiel inzetten in samenwerking met Overijsselse werkgevers. 
Spreiden is het sleutelwoord van dit protocol. Het gaat erom dat 
medewerkers gespreid over de week thuiswerken, maar dat ze 
ook het reizen naar hun werk verspreid over de dag doen. Ook kan 
de spreiding toegepast worden door medewerkers verschillende 
vervoersmiddelen te laten gebruiken. 

Blijven thuiswerken
Regio Zwolle Mobiel en Twente Mobiel willen dat het 
Mobiliteitsprotocol ook na de coronacrisis structureel onderdeel 

wordt van het mobiliteitsbeleid. Om hierbij extra ondersteuning te 
geven is de Voucherregeling Thuiswerkplan beschikbaar. Dit is een 
subsidie voor werkgevers, met minimaal vijftig medewerkers, voor 
het inhuren van een externe adviseur die een thuiswerkplan opstelt 
dat ook na corona effect heeft. De werkgever kiest zelf een  
externe deskundige.

Voorwaarden
Om te kunnen profiteren van deze voucher, is er een aantal 
voorwaarden waaraan de werkgever moet voldoen. Om te kunnen 
toetsen of het plan aan de voorwaarden voldoet, moeten er 
ongeveer twintig punten gedetailleerd uitgewerkt worden in het 
plan. Dit zijn punten over uiteenlopende zachte en harde factoren 
die het plan toekomstbestendig maken. Een andere voorwaarde is 
dat het plan binnen zes maanden in uitvoer moet zijn.

Een kwart miljoen 
Het subsidieplafond voor 2020 is 250.000 euro en de 
voucherregeling loopt tot 1 juli 2021, of tot het maximumbedrag 
is bereikt. De subsidie is afhankelijk van het aantal medewerkers: 
3.000 euro voor werkgevers met 50 tot en met 99 werknemers; 
3.500 euro voor werkgevers met 100 tot en met 249 werknemers; 
4.000 euro voor werkgevers met 250 of meer werknemers. 

Lange termijn
Als de werkgevers met de voucherregeling aan een thuiswerkplan 
zijn begonnen, monitoren Twente Mobiel en Regio Zwolle Mobiel de 
voortgang.  Ze houden contact om advies en ondersteuning te bieden 
waar mogelijk. Werkgevers die nog geen partner zijn van Twente 
Mobiel en regio Zwolle Mobiel kunnen de voucher ook aanvragen. 

Voucherregeling voor 
postcorona-thuiswerkplan 
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Voucherregeling voor 
postcorona-thuiswerkplan 

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

De thuiswerkplannen zullen per organisatie verschillen. Ook zijn 
de plannen waardevolle input om van te leren. Door inzage te 
krijgen in de verschillende thuiswerkplannen, wil Regio Zwolle 
Mobiel en Twente Mobiel een praktisch model postcorona-
thuiswerkplan maken voor andere werkgevers. Dit plan kan dan 
als format dienen, waar heel werkend Overijssel en mogelijk zelfs 
heel Nederland uiteindelijk iets aan heeft. Een voorbeeld dat 
duurzaam en toekomstbestendig is. Want uiteindelijk gaat het 
erom dat de positieve effecten van thuiswerken ook in de toekomst 
vastgehouden worden. 

Werkgevers in de gemeente Deventer hebben mogelijkheden 
voor ondersteuning binnen de Cleantechregio. Meer informatie: 
slimschoonreizen.nl/slim-ondernemen.  

Corona veroorzaakt verdubbeling van thuiswerken
In de afgelopen periode heeft de werkgeversaanpak een 
onderzoek gehouden onder bedrijven en andere organisaties 
in Overijssel naar thuiswerken. In totaal hebben 44 werkgevers 
meegedaan aan het onderzoek, bij wie in totaal 25.000 
medewerkers werken. De bedrijven die deelnamen zijn 
productiebedrijven, verzekeringsbedrijven, zorginstellingen, 
gemeenten en woningcorporaties.

De belangrijkste uitkomsten van dit onderzoek:
•  Vóór de coronacrisis werkte gemiddeld 14 procent van de 

medewerkers 1 à 2 dagen per week thuis. 
•  Tijdens de coronacrisis werkt gemiddeld 49 procent van de 

medewerkers thuis. 
•  Het maximaal haalbare thuiswerkpercentage is volgens 

werkgevers met gemiddeld 53 procent iets hoger. Dit komt 
doordat niet bij alle Overijsselse werkgevers een groot 
deel van het hele personeel kan thuiswerken. Er zijn veel 
productiebedrijven waar de meeste medewerkers fysiek aanwezig 
moeten zijn om het werk te kunnen verrichten. 

•  Werkgevers verwachten dat ná de coronacrisis gemiddeld 34 
procent van de medewerkers 1 à 2 dagen per week thuiswerkt. 
Een verdubbeling ten opzichte van het percentage voor corona  
(14 procent)

•  De meeste werkgevers (55 procent) hebben vooral positieve 
ervaringen met thuiswerken. Thuiswerken blijkt te werken. 

•  Minder dan 5 procent van de werkgevers geeft aan vooral 
negatieve ervaringen te ondervinden met het thuiswerken. 

•  Net als vóór de coronacrisis is op dit moment vrijdag de rustigste 
dag van de week op het werk. Ruim 88 procent van de werkgevers 
geeft aan dat het op deze dag rustig of heel rustig is. 

•  Na vrijdag, is woensdag de rustigste dag bij deze werkgevers. 
•  De dinsdag wordt aangeven als drukste dag van de week  

(65 procent). Het druktebeeld is door de coronacrisis dus  
niet veranderd. 

•  De werkgevers geven aan dat bijna de helft van de medewerkers 
(48 procent) flexibele werktijden heeft en dus op zich buiten de 
spits kan reizen. 

•  Het is heel rustig in het openbaar vervoer. 18 procent van de 
werkgevers geeft aan tijdens de coronacrisis medewerkers te 
ontmoedigen het openbaar vervoer te gebruiken. 

•  16 procent van de werkgevers stimuleert in deze tijd  
medewerkers juist extra om te gaan fietsen.  \
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Tekst Ingrid Bosman  /  Fotografie Lars Smook

Hoe oude routines zijn veranderd in nieuwe hoogtepunten:  
Rebecca Fransen (28) en Erik Olsman (53) hebben die ochtend 
genoten van een repetitie met de contrabasgroep van het 
orkest. Sinds corona is ook voor de musici van Phion weinig nog 
vanzelfsprekend. Op het moment van het interview liggen de 
concerten weer tijdelijk stil maar wordt er wel zoveel mogelijk 
live gerepeteerd. ‘De behoefte is groot’, vertellen beide bassisten 
in de lunchpauze in de artiestenfoyer van het Muziekcentrum in 
Enschede. ‘Iedereen maakt zich vrij om erbij te kunnen zijn.’ 

Bij alle onzekerheden tellen ze graag hun zegeningen. Fransen 
als nieuwkomer – ze trad een klein jaar geleden aan bij Phion – en 
Olsman met ondertussen tien jaar op de teller bij het orkest. Hij 
is een van de twee aanvoerders van de tien bassen. ‘Voor ons is 
deze crisistijd minder ingrijpend dan voor freelance collega’s’, 
benadrukken ze. Bovendien is er nu meer tijd en ruimte voor dingen 
die voorheen niet konden of tussen de bedrijven door moesten. 
‘Een dag lang repeteren, zoals vandaag. Of de organisatie van een 
basdag in juni, voor jonge bassisten in Overijssel.’

Alles verandert
Flexibiliteit is een werkwoord geworden. ‘De enige zekerheid die 
je hebt is dat alles continu verandert’, zegt Fransen. Soms staat ze 
zichzelf toe om stil te staan bij wat ze mist. Zoals het contact met 
het publiek, op momenten dat zalen gesloten zijn. ‘De sfeer, de 
respons, die mis ik heel erg.’ 

Dat is wederzijds, vermoedt Olsman. Niet voor niets sloeg het ‘Bach 
Vijfluik’ waarvoor hij mede het initiatief nam zo aan. De concerten 
worden uitgevoerd door het nieuwe ensemble Himmelsburg, waarin 
Bach-specialisten van Phion zich hebben verenigd. Zowel in Olsmans 
woonplaats Zwolle als in Enschede was de serie snel uitverkocht. 
‘Veel mensen snakken naar de live-ervaring.’ 

Ook in de eerste lockdownperiode liet het orkest zoveel mogelijk 
live van zich horen. Op allerlei plekken in beide provincies werd 
muzikale verlichting gebracht waar die welkom was, zoals in 
zorginstellingen. Het heeft behalve voldoening ook waardevolle 
lessen opgeleverd, aldus Fransen, die in het coördinatieteam zat. 

‘Je moet omgaan met dingen waar je geen grip op hebt. Dat je een 
optreden bij een opvang van het Leger des Heils op het allerlaatste 
moment moet afblazen bijvoorbeeld, omdat de Veiligheidsregio 
geen toestemming geeft. Op zulke momenten voel je je wel 
even spelbreker.’ 

Sowieso heeft de crisis haar de ogen geopend, stelt ze vast. 
‘Ik waardeer alles veel meer zoals het zich aandient. Van nature 
ben ik best een controlefreak, maar er valt nu domweg niet te 
anticiperen. Alleen met flexibiliteit kom je verder.’ Ook Olsman 
koestert de ervaring die hij opdeed met improviseren op 
uiteenlopende zorglocaties. ‘Als je daar buiten zit te spelen en je 
ziet hoe die mensen op de muziek reageren, dan raakt je dat diep.’ 

Ten tijde van de tweede golf kwamen er opnieuw verzoeken 
binnen van zorginstellingen, meldt Fransen. ‘Of we alsjeblieft 
nog eens wilden terugkomen.’ Ze geloven allebei dat hier een 
blijvende taak ligt voor het orkest. Ondertussen is er voor dit soort 
maatschappelijke activiteiten een ensemble opgericht, 
Phion Camerata, dat vooralsnog met name in Gelderland opereert. 
‘Het plan lag er voor corona al en is in een stroomversnelling 
gekomen. Je bereikt zo ook mensen die niet naar de concertzaal 
kunnen komen. Met echte klank, want luisteren naar een viool of 
een hobo is in het echt veel indringender dan via een iPad.’

Tuinen en kerken
Aan mooie locaties geen gebrek. Want dat viel Olsman ook op: 
dat veel zorginstellingen over fraaie (binnen)tuinen beschikken. 
‘Daar zou je ook buiten crisistijd veel meer mee kunnen doen.’ 
Hetzelfde geldt wat hem betreft voor kerkgebouwen. 

Ze waren al gewend om verder te kijken dan de concertzaal. Sinds corona zijn de musici van 
Phion, Orkest van Gelderland & Overijssel, nog meer mogelijkheden gaan zien voor nieuwe 
samenwerkingen op ongewone plekken. Contrabassisten Erik Olsman en Rebecca Fransen 
over inspiratie uit onverwachte hoek: ‘Met die tuinen bij verpleeghuizen is veel meer te doen.’

Inspiratie uit onverwachte hoek
Rebecca Fransen en Erik Olsman van Phion weten sinds corona: ‘Er kan meer dan je denkt’ 

‘ Mooi om samen met bedrijven 
ideeën uit te werken’ 
Erik Olsman, contrabassist Phion



   41   /    

Van Essengaarde 10, 7511 PN Enschede  /  T 085 023 02 60  /  www.phion.nl

‘Alleen met flexibiliteit  
kom je nu verder’

Rebecca Fransen, contrabassist Phion 

‘Overijssel en Gelderland hebben prachtige kerken. Zeker in de 
dorpen wordt nu vaak gezocht naar nieuwe gebruiksmogelijkheden. 
Als orkest zou je daarin een rol kunnen spelen.’

Als deze tijd iets leert, vinden deze twee ondernemende musici, 
is het wel dat er veel meer kan dan je denkt, zeker wanneer je de 
samenwerking zoekt met andere partijen. 

‘Ik heb het idee dat mensen ons makkelijker weten te vinden’, 
zegt Fransen. ‘Je zag het ook met het Moederdagconcert 
waarvoor Rijksmuseum Twenthe ons vroeg: dat was in een 
oogwenk geregeld.’ Olsman: ‘Wat mij betreft mogen bedrijven 
ons ook vaker gaan benaderen. Het is mooi om samen 
over ideeën na te denken en dan te kijken waar je 
kunt uitkomen.’  \



Ondernemen

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Lars Smook

De wereldwijde economie, en zeker ook de Twentse, 
bevindt zich in een fundamentele transitie. Maar de 
regio heeft in het verleden al bewezen zich goed te 
kunnen aanpassen. Door de technologische kennis en 
innovatiekracht geeft Twente de toekomst vorm. Twente 
Board is hierbij spin in het web, stimuleert investeringen 
in technische innovaties en versnelt de circulaire 
economie. Daarmee blijft het verdienvermogen behouden. 
Twente moet een regio blijven waar het goed toeven is en 
die goed te bereiken is. 

De ondernemers in Twente nemen hierin steeds meer het 
voortouw. Ze laten hun stem gelden binnen Twente Board 
en in de politiek. Er zijn op dat vlak de afgelopen tijd 
cruciale stappen gezet. Een aantal ondernemers aan het 
woord over hun samenwerking in en met Twente Board.

Samenwerken
in Twente!

Overheid 
(14 Twentse gemeenten)

Onderwijs Provincie Overijssel

Ondernemers

Gemeente Enschede

Groene technologische 
topregio.

Agenda van Twente
(20mln)

Onderwijs Ondernemers Overheid

Regiodeal 
(30mln)

Bestaande + nieuwe initiatieven
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Ondernemers bouwen aan 
toonaangevende, groene en 
technologische topregio

Twente Board zette eind vorig jaar een belangrijke stap in het 
vertegenwoordigen van ondernemers in Twente. Binnen de ‘triple 
helix-organisatie’ is de ‘O’ van ondernemen, naast de twee O’s 
van onderwijs en overheid, nog beter geborgd. André Pluimers, 
directeur van Bolk Transport in Almelo en voorzitter van Stichting 
Ondernemend Twente, is hier nauw bij betrokken. De recent 
opgerichte stichting vaardigt drie ondernemers af in Twente Board. 
Hiermee wordt de stem van de ondernemers vertegenwoordigd.

André Pluimers herinnert zich 3 januari 2012 nog als de dag van 
gisteren. ‘De sluisdeur in het Twentekanaal bij Eefde stortte opeens 
naar beneden. De scheepvaart raakte daar volledig gestremd en 
Rijkswaterstaat tastte in het duister over de oorzaak. Meer dan 
veertig bedrijven aan het Twentekanaal raakten opeens afgesloten 
van de buitenwereld. Ze waren voor hun aan- en afvoer voor een 
groot deel afhankelijk van het kanaal. Een vervoersmassa die je 
niet zomaar verschuift naar de weg. We hadden allemaal hetzelfde 
probleem en dat creëerde in no-time een hechte band. Hoe lossen 
we dit op? En vooral: hoe lossen we tot die tijd de aan- en afvoer via 
de noodbediening van de sluis op, hoe stellen we prioriteiten? 
Daar draaide het om. Rijkswaterstaat kon niet zomaar zeggen: 
Akzo Nobel, of een willekeurig ander bedrijf, jij gaat voor. 
Dat moesten we onderling regelen.’

Één geluid
De sluiscrisis leidde al snel tot een ‘portal’ waarin de bedrijven 
samenwerkten. En toen het hoofdpijndossier ‘sluis Eefde’ 
was opgelost, hielden de gebruikers van het Twentekanaal dit 
platform in leven: Port of Twente. Pluimers: ‘Dit werd uitgebreid tot 
de hele logistieke gemeenschap en opeens waren we een sterke 
gesprekspartner voor overheden, van Zwolle tot Den Haag. We 
praatten met één mond over onze prioriteiten, bijvoorbeeld rondom 
infrastructuur in Twente. Hoe gaan we om met de verbreding van 
de A1 en de aanpak van het Twentekanaal, bijvoorbeeld. 

Port of Twente was en is daarmee succesvol en effectief. Er worden 
inmiddels honderden miljoenen geïnvesteerd en duizenden 
banen gecreëerd die er anders waarschijnlijk niet waren gekomen. 
Precies een ambitie die we nu met Ondernemend Twente binnen 
Twente Board hebben, maar nu natuurlijk uitbreiding voor sectoren 
in Twente. De aanloop is een hele andere. Er was geen crisissituatie 

voor nodig, gelukkig maar natuurlijk, maar de missie komt overeen. 
We moeten samenwerken om zo de investeringen in de regio om 
te zetten in werkgelegenheid en winst. Harde cijfers dus. Ik hoop 
en verwacht dat we met Ondernemend Twente eenzelfde soort 
sfeer en gedrevenheid kunnen realiseren, daar zie ik nu al de eerste 
tekenen van. Overheid en onderwijs vaardigen zoals bekend ook 

drie leden af binnen Twente Board, maar kunnen minder goed 
oordelen over een business case, verdienmodel of kansen voor 
werkgelegenheid. Dat moet samen met de ondernemers gebeuren. 
Dit gaat over de toekomst van een economisch sterker Twente 
en daarin zijn we echt op de goede weg. Zo ver zijn we nog 
nooit gekomen.’

Input
Stichting Ondernemend Twente zorgt ervoor dat min of meer 
iedere onderneming in Twente een stem krijgt die doorklinkt in 
Twente Board. Niet individueel, hetgeen onmogelijk is (tenzij het 
om één van de grotere werkgevers gaat), maar vooral via de al 
bestaande branche-, netwerk- en werkgeversorganisaties. 

Denk aan MKB Twente, Industriële Kring Twente (IKT), VNO-NCW en 
sectorspecifieke clubs zoals de Metaalunie. ‘Ze hebben allemaal hun 
handtekening gezet’, vertelt Pluimers. ‘Bij deze clubs halen we de 
agenda op, daar komt de input vandaan.’

Sinds 2019 zitten Hans Kroeze (ADG Dienstengroep/Asito), Dennis 
Schipper (Demcon) en Regina Nieuwmeijer (Talentgroep Twente/
Veha Plastics en voorzitter IKT) in Twente Board. Kroeze trad 
recent na twaalf jaar af en maakte plaats voor een nieuw lid uit de 
Ondernemend Twente-familie: René Venendaal van de Biomass 
Technology Group (BTG). Deze drie ondernemers legden de basis 
voor de vaste positie van ondernemers aan de Twenteboard-tafel. 
De oprichting van Stichting Ondernemend Twente is de  >

‘  Neem je ondernemers  
mee in je regionale lobby’



ONDERNEMEN   /    44

verankering van die basis. Ondernemend Twente geeft de 
ondernemers in de Twenteboard input, draagvlak en mandaat. 
Pluimers: ‘Vooral Regina heeft de afgelopen jaren veel tijd en 
energie gestoken in het opbouwen van deze organisatie. Het is 
een paraplu voor de regiobrede netwerkorganisaties, maar komt 
er niet voor in de plaats. Ze heeft gevochten voor de bundeling van 
krachten, zodat ondernemers een stevige positie krijgen om mee 
te bouwen aan de toekomst van Twente. Ik neem nu het stokje als 
trekker van Ondernemend Twente van haar over zodat zij zich vol 
kan richten op haar rol in de board zelf.’
 
Lobby vanuit Twente
Pluimers: ‘Naast de vertegenwoordiging van de genoemde clubs, 
hebben we een adviesraad van invloedrijke en inspirerende 
ondernemers die fungeren als denktank. Het organisatieplaatje 
kan er wat complex uitzien, maar onze missie is door deze structuur 
breed gedragen en effectief. Ik merk gelijk al een enorme bak 
energie en drive onder de ondernemers. Er is veel onderling 
contact over de projecten binnen Regio Deal Twente en Agenda 
voor Twente, daar kijken we positief-kritisch naar. Iedereen heeft 
inbreng. En het is bovendien een ontzettend belangrijke zet als 
je aanklopt bij ministeries: neem je ondernemers mee in je 
regionale lobby.’ 

Verdienmodel
De benadering van investeringen uit agenda’s zoals Regio 
Deal Twente en Agenda voor Twente, en van de regionale 
impactportfolio’s voor de komende tien jaar, kent volgens Pluimers 
een duidelijke focus: selecteer vanuit een verdienmodel. Pluimers: 
‘Kijk niet puur met een bril vanuit wetenschap, innovatie of beleid. 
Een check op het verdienmodel achter die projectvoorstellen moet 
wat mij betreft altijd plaatsvinden en is legitiem. Natuurlijk moeten 
we als regio ook een stip op de horizon durven zetten, maar de 
balans is belangrijk. Durf te dromen, maar blijf ook met je voeten 
in de modder staan en denk na over waar we morgen ons geld mee 
verdienen en werkgelegenheid mee creëren. Dat gaat niet alleen 
over innovatie en hightech. In Twente wordt het geld ook verdiend 
in de bouw, toerisme, logistiek en maakindustrie. Investeer zeker in 
de technologie van morgen, maar vraag je ook af wat dat morgen 
oplevert voor de arbeidsmarkt. In Twente wordt er vaak naar 
Brainport-regio Eindhoven gekeken, maar misschien zijn ze daar wel 
iets te eenzijdig georganiseerd. Wij doen het ook voor sectoren als 
toerisme en de bouw, Twente-breed dus. Ik heb alle vertrouwen in 
een duurzame toekomst en een Twente Board die staat voor alle 
ondernemers in de regio.’   >

André Pluimers, voorzitter Stichting Ondernemend Twente

‘ Er heerst een enorme drive 
onder de ondernemers’
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Mandaat, vertrouwen 
en toewijding 
Ook Demcon-directeur Dennis Schipper noemt het verenigen van ondernemend Twente binnen 
Twente Board een unieke mijlpaal. De combinatie met de recent opgerichte uitvoeringsorganisatie 
Twente Board Development zorgt er volgens Schipper voor dat de regio grote stappen vooruit zet. 
‘Ik ben nu 26 jaar ondernemer in Twente en heb dit nog niet eerder meegemaakt.’

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Lars Smook

‘ Investeringen 
uit Den Haag en 
Brussel boor je 
gezamenlijk aan’

High-end technologieleverancier Demcon 
is inmiddels een gevestigde naam in 
de regio en daarbuiten en is een groot 
uithangbord voor hightech Twente. De 
1.000 arbeidsplaatsen zijn voor een 
groot deel te vinden in Enschede. Het 
succesverhaal van Schipper is bekend. De 
rasondernemer is al 26 jaar bezig met zijn 
missie, maar ook hij begon in de jaren ’90 
klein, als start-up van de UT.

‘Daarna was Demcon lange tijd een 
mkb-bedrijf, ik weet hoe dat is. Als 
ondernemer stop je ziel en zaligheid in 
de dagelijkse business van je bedrijf. Je 
wilt geld verdienen en de wereld beter 
maken, dan heb je weinig ruimte om mee 
te denken over regionaal beleid, laat staan 
om daarvoor mensen in dienst te nemen. 
Wij hebben die luxe nu, een bedrijf als 
Thales heeft dat ook, maar verder zie je 
de beleidsmedewerkers natuurlijk vooral 
bij de onderwijsinstellingen, gemeentes 
en provincie. Zo’n vijftien jaar geleden was 
er met het Innovatieplatform Twente een 
soortgelijke ambitie als Ondernemend 
Twente nu heeft. De grote ondernemers 
en kennisinstellingen zaten aan tafel. 
Ik ook, toen nog als mkb’er. Het waren 
interessante pogingen, maar toen nog te 
opportunistisch en het beklijfde niet. Dit 

keer wel. Er is nu, met alle credits voor 
Regina Nieuwmeijer en Hans ter Steege, 
een basis gecreëerd waarbij ondernemers, 
kennisinstellingen en overheid voor het 
eerst echt goed georganiseerd zijn samen. 
Er is mandaat, vertrouwen en toewijding. 
Er moet nog genoeg gebeuren, veel is 
nog prematuur, maar de koers is dit keer 
onomkeerbaar en dat is enorm positief.’

Handjes
Ondernemers werden volgens Schipper 
eerder niet altijd voldoende gehoord 
in het uitwerken van regionaal 
investeringsbeleid. ‘En dat is logisch omdat 
zij daarvoor dus niet altijd de handjes 
hebben’, aldus Schipper. ‘De oprichting 
van de uitvoeringsorganisatie, Twente 
Board Development, is daarom essentieel. 
Dat team, bestaande uit een directeur, 

business analisten en ontwikkelaars, 
maakt plannen en definieert cases. 
Die gaan veelal over investeringen en 
publiek-private samenwerking. Zij zijn de 
contactpersonen voor het bedrijfsleven in 
Twente, zij zijn altijd op pad.’
Nu Twente Board stevig verankerd 
is binnen (ondernemend) Twente en 
andersom, is het volgens Schipper hoog 
tijd om verder te werken aan de volgende 
uitdaging: duidelijkheid en zichtbaarheid. 
‘We moeten ondernemers zo goed 
mogelijk uitleggen hoe Twente Board 
georganiseerd is en bij wie ze moeten 
zijn met bepaalde vragen. De taak van de 
provincie is om het economisch beleid te 
maken, maar hoe verhoudt zich dat tot wat 
Twente Board, gemeenten en organisaties 
als Novel-T en Oost NL doen? Dat moeten 
we inzichtelijk maken, een schone taak.’

Actielijnen
Het duidelijk organiseren aan de hand 
van actielijnen moet gaan helpen bij die 
duidelijkheid. De portefeuillehouders 
uit het bestuur van Twente Board en de 
uitvoeringsorganisatie, zijn gekoppeld aan 
één van de actielijnen ‘techniek als motor’, 
‘arbeidsmarkt en talent’, ‘bereikbaarheid 
en vestigingsklimaat’ en ‘circulaire 
economie en duurzaamheid’.  >
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Dennis Schipper, CEO Demcon 

Schipper: ‘Dit gaat veel opleveren. 
Investeringen uit Den Haag en Brussel 
boor je alleen gezamenlijk aan. Er wordt 
geen geld gegeven aan één bedrijf of 
kennisinstelling, maar aan een cluster.  
En zoals André Pluimers ook aangeeft: er is 
meer dan hightech. Er is landelijk veel geld 
beschikbaar voor nieuwe technologieën 
in de medische hoek, fotonica of ‘artificial 
intelligence’ en daar willen we natuurlijk 
aanspraak op maken, maar ook in de 
transport, logistiek en toerisme zijn een 
hoop mensen aan het werk in Twente.  
Zij dragen bij aan de kwaliteit van leven 
hier en dat is en blijft belangrijk.’   >

Twente Board Development
Twente Board wordt in de uitvoering bijgestaan door de uitvoeringsorganisatie 

Twente Board Development (TBD). De uitvoeringsorganisatie onderhoudt en versterkt 

het regionale ecosysteem, met de strategische agenda van Twente Board als leidraad. 

De organisatie werkt samen met regionale partners. Daarbij gaat het om het signaleren 

van trends en ontwikkelingen, verkennen van kansen, in de inzet van financiële 

middelen (subsidies). 

Onderdeel van de uitvoering zijn communicatie, branding en de lobby richting 

Den Haag en Brussel. Signaleren en monitoren zijn de essentiële basistaken van de 

uitvoeringsorganisatie. Het verzamelen van kennis over en het volgen van de relevante 

(beleids-)ontwikkelingen en processen in de regio zijn de basis om hierop te anticiperen. 

Samen met de diverse regionale partners geeft Twente Board Development hieraan 

invulling, in een vernieuwde onderlinge samenwerking. 
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Circulair Textiel Twente 
Circulair Textiel Twente valt binnen Regio Deal Twente en 

Agenda voor Twente en is een samenwerkingsverband tussen 

Stichting TexPlus (penvoerder), Twente Milieu, Regionaal Textiel-

sorteercentrum Twente BV, Frankenhuis BV, SaXcell BV, Saxion 

en Enschede Textielstad Innovatie BV. De uitvoering wordt 

gerealiseerd in samenwerking met andere stakeholders in de Dutch 

Circular Textiel Valley en industrie in Nederland en daarbuiten.

Kleding die niet meer draagbaar is, verdwijnt nog vaak in de 
verbrandingsoven. Frankenhuis maakt er liever isolatiemateriaal 
van, bijvoorbeeld voor auto’s, maar wil nog een stap verder gaan in 
recyclen. Binnen vijf jaar moet van oud textiel volwaardige vezels 
worden gemaakt voor nieuwe kleding. Twente Board ziet de potentie 
en wees circulaire economie en recyclebare textiel aan als belangrijk 
investeringsportfolio voor de toekomst van de regio. Vanduren: 
‘Voor een succesvolle transitie van een lineaire naar een circulaire 
textielindustrie zijn samenwerking en innovatie noodzakelijk. Alleen 
zo verminderen we de negatieve impact op het milieu. 

Eind 2019 is het programma Circulair Textiel Twente gestart 
om die circulaire textielketen te realiseren. De ambitie is om 
het ingezamelde textielafval in Twente te verdubbelen en dit 
een duurzaam tweede leven te gunnen. Dankzij steun van de 
investeringsprogramma’s van de Twente Board en het werk binnen 
het consortium TexPlus is het mogelijk die textielrecycling te 
verbeteren. Met het programma wordt de ontwikkeling van circulair 
textiel versneld en industrieel opgeschaald. De vraag naar textiele 
vezels wordt ingevuld met gerecyclede en duurzame vezels.’

Van Antwerpen naar Haaksbergen
Vanduren streek vanuit Antwerpen in 2016 neer in Haaksbergen en 
staat daar nu aan het roer van Frankenhuis. Ze is laaiend enthousiast 
over de manier van samenwerken in de regio en binnen het Texplus-
consortium. ‘We hadden dit nooit voor elkaar gekregen zonder de 
steun vanuit de investeringsprogramma’s van de Twente Board en 
de stimulans van Twente Board. Ik heb in heel Europa gewerkt als 
onder meer directeur bij General Electric en de glasrecycling-tak 
van Van Gansewinkel. Ik merk nu voor het eerst dat er niet een 
soort politieagent is die controleert wat je met een subsidie doet, 
maar juist een orgaan dat meedenkt in wat je nodig hebt om te 
versnellen. Ik versta als Belgische de echte Tukkers nog niet altijd, 
maar voel me binnen dit consortium gehoord en onderdeel van een 
hechte gemeenschap. We bereiken veel met Texplus en ik verwacht 
met Frankenhuis het komende jaar te verdrievoudigen in personeel 
en labactiviteiten.’  >

Boost door Twente Board
Ondernemers aan het woord

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Lars Smook

Twente Board heeft twee grote investerings-
programma’s: Regio Deal Twente en Agenda voor 
Twente. De uitvoering komt op gang. Ondernemers zijn 
cruciaal voor het succes ervan en daarmee voor de 
toekomst van Twente. Wat is de rol van ondernemers 
in de programma’s? Welke bijdrage leveren ze al en 
wat levert het op? Twee ondernemers aan het woord: 
Tich Vanduren van textielrecycler Frankenhuis uit 
Haaksbergen vertelt over het consortium TexPlus.  
Guido Slump van Disselhorst Metaal gaat in op zijn rol in 
het Advanced Manufacturing Program (AMP).

Tich Vanduren in de fabriek van Frankenhuis
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Plaatwerk
Directeur Guido Slump van Disselhorst 
Metaal uit Raalte (87 werknemers) neemt 
met zijn bedrijf deel aan het programma. 
Disselhorst maakt al decennialang 
plaatwerk voor de machinebouw, 
carrosseriebouw, interieurbouw en 
landbouw. ‘Het blijft een groeiende 
sector’, vertelt Slump. ‘De grootste sprong 
kwam zo’n dertig jaar geleden met de 
komst van de lasersnijmachine, waarmee 
je nauwkeurig en snel kan werken. En wat 
je nu juist weer ziet, is dat de productie 
zich terug verplaatst naar Nederland. 
Plaatwerk is de relatief voordelige 
buitenkant van peperdure machines, zoals 
in de medische sector. Dat is kwetsbaar 
als je het op een pallet hebt liggen of over 

Disselhorst Metaal in 
transitie naar ‘industrie 4.0’
Een ander voorbeeld van een 
investeringsprogramma waar 
Twente Board een rol in speelt, 
is het Advanced Manufacturing 
Program (AMP). Hierin worden 
bedrijven en kennisinstellingen bij 
elkaar gebracht om zo de transitie 
naar ‘industrie 4.0’ te versterken. 
Om dit te doen heeft het Fraunhofer 
Project Center, gevestigd op 
Universiteit Twente, samen met 
regionale partners en de overheid 
het AMP ontwikkeld. De bedoeling 
is dat het programma uitgroeit tot 
een ecosysteem voor de groei van 
‘smart industry’ in Oost-Nederland. 
Het AMP wordt gefinancierd vanuit 
Regio Deal Twente. 

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Disselhorst
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een lange afstand vervoert. Het plaatwerk 
wordt hier steeds meer onbemand, dus 
met lagere kosten, gemaakt en vormt de 
kritische buitenkant van een machine die 
zomaar een miljoen euro kan kosten.’

Optimaal plansysteem
Kortom: genoeg te doen in de productie-
hal in Raalte. Disselhorst investeerde 
de afgelopen jaren al flink in het 
optimaliseren van de orderplanning, 
maar er is op dat vlak nog veel te winnen. 
‘Daarom doen we mee met het AMP’, zegt 
Slump. ‘Plaatwerk is een erg competitieve 
branche in Nederland. Je moet extreem 
zuinig kunnen zijn op je grondstoffen en 
tijd. Je moet de verliezen op dat vlak zo 
veel mogelijk reduceren. Een optimaal 
plansysteem is dan essentieel. 
We werken nu toe naar een zo kort 
mogelijke doorlooptijd van een order. 
Je wilt zo min mogelijk wachttijd in het 
productieproces. Er zijn wat knoppen 
waaraan we kunnen draaien om de kosten 
zo laag mogelijk en de performance zo 
hoog mogelijk te krijgen. Wij verwerken 
zo’n 80.000 orderregels per jaar, dat kan 
bij wijze van spreken over een paperclip 

gaan of over de complete zijkant 
van een auto. Al die orders willen we 
razendsnel en met een nauwkeurigheid 
van minimaal 95 procent verwerken. Dat 
is logistiek een gigantische uitdaging. 
Het Fraunhofer Project Center, drijvende 
kracht achter het programma, helpt ons 
met simulatiemodellen. Deze geven 
inzicht in de keuzes die je kan maken in het 
orderproces en in welke kostenbesparing 
in je productie dat vervolgens oplevert. 
Dat is extreem gespecialiseerd werk en 
dat kunnen we niet zelf.’

Mankracht
Een belangrijke voorwaarde om deel te 
nemen aan het AMP, is een investering 
vanuit het bedrijf zelf. Een aanpak die 
volgens Slump juist ook veel oplevert en 
die hij zijn hele leven toejuicht. Slump: 
‘Disselhorst investeert zelf in natura. Dat 
betekent dat wij mankracht inbrengen om 
binnen dit programma iets te bereiken 
wat voor iedereen bruikbaar is. Voor het 
Fraunhofer Project Center zit er ook een 
verdienmodel achter en dat is logisch. 
We zitten met vier branchegenoten, 
concurrenten zo je wilt, in dit project. 

We gebruiken het model allemaal 
voor onze eigen groei, maar maken als 
ketenspelers ook de gehele keten 
samen efficiënter.’ 

Succesformule
Slump is een afgestudeerd TU Delft-
ingenieur die zijn hele leven al in technisch-
commerciële directies heeft gezeten 
en sinds 2012 aan het roer staat bij 
Disselhorst. Hij leidde eerder al bedrijven 
met 500 man in dienst en gelooft heilig in 
de kracht van Nederland als toeleverend 
land. Het AMP sluit volgens hem naadloos 
aan op die succesformule. 

‘Nederland heeft geen ‘Original 
equipment manufacturers’ zoals 
bijvoorbeeld Duitsland, met al die 
grote autofabrikanten of een Miele. Wij 
produceren niet op die schaal A-merken 
en hebben een toeleverende functie. Juist 
daarom moet je soms afstand kunnen 
nemen van je eigen business. Ik geloof 
erg in de filosofie van Michael Porter, 
een bedrijfseconoom van Harvard die al 
in de jaren tachtig in zijn beroemde boek 
‘Competetive Strategy’ uitlegde hoe je als 
groep concurrenten in een bepaalde regio 
elkaar juist moet versterken. Je kan op 
microniveau elkaars concurrent zijn en in 
elkaars vaarwater zitten, maar onder aan 
de streep kom je er door samenwerking 
als regio sterker uit. Organiseer clusters 
en maak die clusters sterker. Dat is precies 
wat er met het AMP gebeurt en ook 
precies wat er in Oost-Nederland nodig 
is. Wij hebben geen dominerende speler 
zoals het zuiden dat heeft met ASML. Daar 
hoeft de politiek maar naar één adres toe 
en krijgen ze een boodschappenlijstje mee 
naar huis. In Overijssel werkt dat anders. 
Het landschap van bedrijven is meer 
divers en er zijn sterke clusters. In Twente 
en omstreken zit indrukwekkend veel 
specialistische kennis. Een geavanceerd 
plansysteem is dan maar één radartje 
in het geheel, maar wel een ontzettend 
belangrijke. We gaan nog veel bereiken 
met dit programma.’  >

‘Organiseer clusters en maak die sterker’
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Tekst Frederike Krommendijk  /  Fotografie Lenneke Lingmont

Rekenmodellen Universiteit Twente leveren efficiëntie op

Betere zorg door slim 
combineren van data

Professor Boucherie is medeoprichter van het Center for Healthcare 
Operations Improvement and Research (CHOIR). Hij is al sinds 
2003 bezig het hele logistieke proces van de zorg te optimaliseren. 
CHOIR werkt inmiddels samen met ongeveer de helft van de 
Nederlandse ziekenhuizen. ‘Wij kijken er met een frisse blik vanaf 
de buitenkant naar. In de zorg is een schat aan data beschikbaar, 
van hoeveelheid behandelingen tot wachtlijsten, van de duur 
van een operatie tot opnamedata. Modellen die bijvoorbeeld 
eerder in de telecom werden ontwikkeld om de dienstverlening te 
optimaliseren, zijn ook geschikt te maken voor de zorg. Er komen 
steeds meer data beschikbaar, die moet je op een goede manier 
koppelen aan de modellen’, legt hij uit.

Voorspellen
De coronacrisis toonde onomstotelijk aan hoe belangrijk het is 
om goed te kunnen voorspellen hoeveel patiënten zich zullen 
aandienen en hoe die zo efficiënt mogelijk verdeeld zouden kunnen 
worden. ‘Er is een aantal factoren dat voorspelt hoelang een 
coronapatiënt een bed bezet, zoals BMI, leeftijd en geslacht. Als 
je weet hoeveel opnames je nu hebt en hoe de besmettingscijfers 
zich in de regio ontwikkelen, kun je berekenen hoeveel kort- of 
langdurige opnames je gaat hebben per ziekenhuis. Dan kijk je 
dus niet alleen naar hoe druk het nu is, maar ook naar de druk 
van morgen, overmorgen en over een week. Door deze data te 
combineren met die van de reguliere zorg zie je ook veel eerder 
waar knelpunten ontstaan en kun je gefundeerd sturen.’

Volgens Boucherie kunnen de modellen ook na de crisis 
bijdragen aan het behapbaar houden van de zorg: ‘Hoe kunnen 
we met de middelen die we nu hebben zoveel mogelijk zorg 
leveren? En dan kijk je niet alleen naar het aantal ic-bedden of 
beademingsapparatuur, maar juist ook naar het aantal benodigde 
verpleegkundigen.’ In de zorg is het vaak hollen of stilstaan, en dat 
maakt het werk zowel lichamelijk als geestelijk zwaar. ‘Die pieken 
kun je natuurlijk nooit helemaal weghalen, maar je kunt ze wel 

veel beter voorspellen. Als je de historische data van bijvoorbeeld 
de spoedeisende hulp, het operatiekamerschema en andere 
patiëntenstromen combineert, kun je tot op het uur nauwkeurig 
voorspellen hoeveel patiënten er opgenomen zullen zijn en dus je 
dienstroosters aanpassen op hoeveel personeel je nodig hebt. Dan 
zet je mensen zoveel mogelijk in als ze nodig zijn en verdeel je de 
werkdruk dus veel beter. Als mensen steeds een ongeveer gelijke 
werklast ervaren die goed behapbaar is, worden minder fouten 
gemaakt, is er minder uitstroom van personeel uit de zorg en wordt 
de kwaliteit beter’, voorspelt de wiskundige.

Waar is nog een ic-bed vrij? Hoe houden we het zorgpersoneel op de been? 
Prangende vragen tijdens de coronacrisis die pijnlijk duidelijk maken dat de zorg in 
haar voegen kraakt. Hoogleraar Richard Boucherie van Universiteit Twente beijvert 
zich al jaren voor een efficiëntere logistiek in de zorg. ‘Er wordt veel gepland op 
gevoel en ervaring. Met wiskundige modellen kan dat gewoon beter.’

‘ Als iedereen weet wat de 
werklast wordt, ontstaat rust’  
Prof. Richard Boucherie
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Rekenmodellen Universiteit Twente leveren efficiëntie op

Betere zorg door slim 
combineren van data

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

Momentum
Maar hebben ziekenhuizen wel tijd om een stroom aan data aan te 
leveren? Volgens Boucherie hoeft dat helemaal niet. ‘De meeste 
ziekenhuizen hebben een goed ziekenhuis-informatiesysteem 
waarin al veel data beschikbaar zijn. Met beperkte data kunnen we 
al beginnen. Gaandeweg kunnen we meer data in onze modellen 
invoeren en levert het ook steeds meer voordeel op. De ervaring 
leert dat als het eenmaal werkt, mensen steeds enthousiaster 
worden. Corona heeft deze op data gebaseerde benadering 
natuurlijk ook wel een momentum gegeven. Eerst was de focus 100 
procent op de directe zorg aan patiënten gericht, maar na de eerste 
golf ontstond toch ook het besef dat er aandacht moest komen 
voor het verbeteren van de processen.’

Als de reguliere zorg weer wordt opgestart kunnen de modellen 
ook hun nut bewijzen. ‘Je kunt wel holderdebolder weer gaan 

opereren, maar het is beter om een datagedreven totaalplan te 
maken waarin je alle onderdelen van de keten meeneemt: van de 
prikpost tot de röntgen, van de poli tot de operatiekamer en de 
fysiotherapeut. Dit plan voor een evenwichtige werkverdeling voor 
alle spelers in het huis hebben we gemaakt. Als alles goed in elkaar 
past en iedereen een aantal maanden vooruit weet hoe de werklast 
eruit gaat zien, geeft dat enorm veel rust.’

Boucherie benadrukt dat de onderzoekers niet op de stoel van 
de raden van bestuur gaan zitten. ‘Wij rekenen op basis van data 
verschillende modellen door en maken op basis daarvan meerdere 
scenario’s. De keuzes die daarop volgen zijn bestuurlijk. Maar ze 
zijn dan in elk geval goed gefundeerd en doorgerekend. Dat maakt 
zulke beslissingen een stuk overzichtelijker dan wanneer je ze op 
gevoel moet nemen.’  \
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Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Lars Smook

Slimmer, stabieler, schoner 

V.d. Bosch Beton innoveert 
de grond onder onze voeten
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Jan Boom van Baker Tilly is als accountant betrokken bij v.d. Bosch Beton. Zijn conclusie: de financiële basis van 
dit familiebedrijf is gezond. Belangrijk, want bij v.d. Bosch Beton zitten ze vol innovatieve ideeën en dankzij die 
stabiliteit kunnen ze daarin blijven investeren. Van duurzaam beton tot superslimme waterdoorlatende bestrating, 
directeur/eigenaar Jan-Dirk Staman vertelt er alles over. 

‘Ons streven als familiebedrijf is om niet de allergrootste, maar wel 
de allerbeste te zijn’, vertelt Jan-Dirk Staman, directeur en eigenaar 
van v.d. Bosch Beton. ‘We leveren veel aan gemeentes, provincies, 
Rijkswaterstaat, allerlei overheidsinstanties dus. Kwaliteit is voor 
dat soort klanten superbelangrijk, het is eigenlijk leidend. 

Ze willen ontzorgd worden, iets kopen wat goed is en waar ze jaren 
niet meer achteraan hoeven. Ze zoeken een leverancier die met ze 
meedenkt én -groeit. Wat we bij v.d. Bosch Beton (nog) niet kunnen, 
ontwikkelen we daarom. Dat doen we met onze ontwikkelteams. 
Dat klinkt heel chic, maar is eigenlijk heel eenvoudig: als we iets 
niet hebben, hoe gaan we het dan maken? Dat doen we door de 
koppen bij elkaar te steken: een overleg tussen bijvoorbeeld een 
machinebestuurder, een bedrijfsleider en een monteur. Dan heb je 
drie expertises bij elkaar en gebruik je de kennis van de vloer om 
écht iets goeds te ontwikkelen. Bovendien vinden zij het ook mooi 
om mee te denken.’

Beter beton 
Die ontwikkelteams binnen v.d. Bosch Beton hebben de laatste 
tijd niet stilgezeten. Staman: ‘Bij de productie van cement voor 
beton wordt (wereldwijd) veel CO2 uitgestoten. Dit komt door de 
hele keten van winning tot verwerking. Dus: hoe minder cement 
gebruikt wordt, hoe vriendelijker voor het milieu. Daar wilden we 
iets mee doen. We kwamen in contact met een partij die het in een 
laboratorium was gelukt om zonder cement beton te maken. 
Wij wilden dat op grotere schaal gaan testen. We zijn begonnen met 
testen met kleine proefvlakken en hebben, toen dat goed beviel, 
de stap gemaakt om een proef te draaien met grasbeton voor de 
provincie Overijssel en bij Universiteit Twente. Na langdurig te 
monitoren bleek: dit werkt. Inmiddels kunnen wij al onze producten, 
van stenen tot tegels, in cementloos beton leveren. Gelukkig zien 
we het belang van duurzaamheid ook in onze branche steeds verder 
toenemen: de focus ligt niet altijd meer op wat het kost, maar op 
hoe schoon het is. Daar hebben we nu passende producten voor.’ 

Stabiele basis 
v.d. Bosch Beton richt zich dus op de vraag uit de markt, zoals 
de vraag naar meer duurzame producten. Maar ook producten 
die slimmer en kostenbesparender zijn. ‘Watermanagement is 
al jaren een belangrijke uitdaging’, licht Staman toe. 

‘Huidige waterdoorlatende bestrating vergt vaak veel onderhoud 
en kost daarom tijd en geld. Zo’n systeem is volgens ons dan 
niet goed genoeg, dat moet slimmer kunnen. Daarom zijn we de 
samenwerking aangegaan met TenCate, TAUW en Rotim. 
Door de krachten te bundelen, kom je tot iets moois. Het resultaat 
is ons AquaBASE waterbufferingssysteem: een fundering met 
holle ruimtes onder de grond, draagkracht én stabiliteit. Het water 
wordt daarin afgevoerd via een goot. Die goot filtert automatisch, 

waardoor het veel makkelijker is qua onderhoud. En AquaBASE 
is heel stabiel, waardoor de grond niet verzakt. Wij geven dat 
opgevangen water weer terug aan de natuur. Zo maken wij het 
duurzame cirkeltje rond. Er ligt inmiddels 1900 vierkante meter 
onder de trambanen in Amsterdam en we zijn in gesprek met 
Schiphol om de taxibanen onder handen te nemen.’

In beweging 
Het bedrijf v.d. Bosch Beton is dus veel meer dan alleen de 
vrachtwagens gevuld met betonstenen die je regelmatig ziet 
rijden. Staman: ‘Wij zijn altijd bezig. Dat is denk ik ook inherent 
aan het hebben van een familiebedrijf: je bent altijd scherp en 
blijft alert kijken naar wat de ontwikkelingen zijn. Zo zien we nu 
dat bestrating met gemixte steenkleuren heel gewild zijn. 
Daarom hebben we een ‘omvormeermachine’ ontwikkeld: een robot 
die geautomatiseerd vier kleuren kan mixen en aangesloten is op 
een computerprogramma. Zo kun je het resultaat digitaal gelijk 
zien en naar wens aanpassen. En dat wordt vervolgens machinaal 
gelegd. Daar komt geen handwerk meer aan te pas. 
Prachtig toch? We bestaan als bedrijf al meer dan 100 jaar, 
maar bij ons is niets ouderwets!’ 

v.d. Bosch Beton 
Wentholtweg 6, 7602 EB Almelo  \

‘ Ons systeem ligt in heel 
Overijssel, maar ook in 
Amsterdam en op Schiphol’ 
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Wendbaar dankzij continue scholing 

Het IKBINDRschap is 
toekomstbestendig  
Twents ondernemerschap 

IKBINDR is de communicatiecampagne van Twents Fonds voor 
Vakmanschap. Kamp vertelt: ‘Daarmee willen we de ‘ik’ in Twente 
prikkelen zich te ontwikkelen. Nu is er ook IKBINDR zakelijk: met 
het IKBINDRschap creëren we een ‘community’ van werkgevers 
in Twente die het belang van scholing voor werknemers 
onderschrijven. Inmiddels zijn er 40 bedrijven aangesloten, en we 
zien dit zich als een olievlek verspreiden. We gaan ervoor om daar 

een nulletje achter te zetten, een samenwerking van 400 bedrijven 
dus.’ Melten vervolgt: ‘Het is mooi om te zien dat ons initiatief iets 
is waar werkgevers zich aan willen verbinden. Ze willen investeren in 
de duurzame inzet van hun mensen. Iets wat gelukkig steeds meer 
onder de aandacht komt. We zijn niet langer met scholing bezig 
omdat het ‘moet’, maar zien het echt als iets moois.’ Niekus vult 
aan: ‘Het is een toevoeging binnen je organisatie. Ervoor zorgen 
dat medewerkers goed opgeleid zijn, lekker in hun vel zitten en 
nieuwe kansen krijgen. Voor zichzelf én hun organisatie. 

Goed om te zien dat steeds meer bedrijven die mogelijkheid 
aangrijpen. Het is voor ondernemers ook echt een mooie 
kans, omdat 50 procent van de scholing van hun medewerkers 
gefinancierd wordt door Twents Fonds voor Vakmanschap.’ 

Een krachtige regio 
Het IKBINDRschap past in deze regio. Melten legt uit: ‘In Twente zie 
je die saamhorigheid sterk. Niet alleen naar je eigen bedrijf kijken, 
maar samen een krachtige regio opzetten. Toen we begonnen 
gingen we met de eerste 10 ondernemers aan tafel. Het antwoord 
was heel duidelijk: dit moeten we samen doen, om doorleren 
in Twente te stimuleren.’ Niekus voegt daaraan toe: ‘We willen 
het binnen het bedrijf ook echt laten leven. Daarom krijgt elk 
IKBINDRschap-lid ook een promotiepakket met prikkelende quotes 
op flyers en posters. Zodat werknemers ook echt gemotiveerd 
worden om aan de slag te gaan. Het is, na de afgelopen tijd, ook 
weer even iets positiefs, een mooie nieuwe kans. En we zien 
dat werkgevers juist nu willen investeren in scholing, zodat hun 
medewerkers goed opgeleid en breder inzetbaar zijn.’ ‘Klopt’, stemt 
Kamp in, ‘sinds de coronacrisis zijn voor veel bedrijven bepaalde 
diensten of omzetten weggevallen. Ze gingen op zoek naar 
nieuwe markten, nieuwe innovaties, daar hoort nieuwe kennis bij. 
IKBINDRschap is als het ware ondernemerschap: door scholing maak 
je je mensen multi-inzetbaar en daarmee je organisatie flexibeler. 
En dus toekomstbestendiger. Die stappen hebben we met de 
eerste 40 leden al gezet. Nu zijn wij er klaar voor om grote 
sprongen te maken!’  >

Twents Fonds voor Vakmanschap gaat voor een leven lang ontwikkelen. Want: elke stap qua scholing is een toevoeging. 
Voor je medewerker, want die kan blijven groeien, maar ook voor je organisatie. Het trio Edwin Kamp (manager), 
Natascha Melten (accountmanager) en Caroline Niekus (managementassistent) is de drijvende kracht achter het 
IKBINDRschap. Ze zijn het unaniem eens: het is een feestje om samen te bouwen aan een leven lang ontwikkelen binnen 
Twente. En: ‘Het is essentieel. IKBINDRschap is als het ware ondernemerschap: je maakt je bedrijf toekomstbestendig.’

‘ Ondernemers verkennen  
nu nieuwe markten,  
daar hoort nieuwe kennis bij’ 
Edwin Kamp



   57   /    

Wendbaar dankzij continue scholing 

Het IKBINDRschap is 
toekomstbestendig  
Twents ondernemerschap 

‘ Scholing is echt een  
toevoeging aan je 
organisatie’ 
Natascha Melten

Over het IKBINDRschap
Het IKBINDRschap is een lidmaatschap waarmee je als 

werkgever bijdraagt aan een positieve leercultuur en scholing 

van je medewerkers, maximaal tot en met mbo-niveau 4. Een 

verbinding waarmee je als werkgever in Twente de toekomst 

aan het nu verbindt door blijvend te investeren in een leven 

lang ontwikkelen. Zo werk je samen aan de uitdagingen zoals 

tekorten op de arbeidsmarkt. En werknemers kunnen zich 

blijvend ontwikkelen binnen hun eigen vakgebied. Willen jouw 

werknemers zich scholen? Dat kan! De scholingskosten voor 

opleidingen, trainingen en/of cursussen worden voor 50 procent 

gefinancierd door Twents Fonds voor Vakmanschap. Zo houden 

we onze regio samen arbeidsfit. 

Word ook lid en maak 

Twente slimmer.

Meer weten over het 

IKBINDRschap? Scan deze QR-code:

‘IKBINDR zakelijk is klaar voor de volgende stap’
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‘Bouwen aan de toekomst 
van onze medewerkers’

‘ We dagen onszelf uit  
om te blijven leren’

‘ De kans om jezelf naar  
een hoger niveau te tillen’ 

‘ Praktijk en theorie verbinden  
voor een leuke werkomgeving’ 

‘ Essentieel om de kwaliteit  
van je personeel hoog te houden’

‘ Een leven lang  
genieten van groei’ 

‘ Met IKBINDR bepaal jij  
zelf je eigen toekomst’

‘ We stimuleren onze collega’s  
om zich blijvend te ontwikkelen’

‘ Continu innoveren en een  
leven lang ontwikkelen stimuleren’

‘ Volledig inzetten op de passie,  
het talent én de vakmanschap  
van onze collega’s’

‘ Jezelf ontwikkelen en blijven  
uitdagen, want: bewustwording  
+ groei = geluk’

‘ Je moet bijblijven,  
juist in deze tijd’

‘ Niet alleen vandaag iets leren,  
maar een leven lang blijven leren’

‘  Door te groeien  
werken aan je toekomst’ 

‘ Een praktische invulling van een  
leven lang leren voor iedereen’ ‘Ie mut d’r wean, a-j d’r mer bint’

‘ In deze tijd van snelle  
veranderingen is de ontwikkeling  
van medewerkers een must’ 

‘ Je slaapt pas echt goed  
als je je blijft ontwikkelen’

‘Samen de schouders eronder’
‘ Voor de duurzame inzetbaarheid  
van elke medewerker is leren nodig’

DESCOTECH 
METAL B.V.
Uw project onze kwaliteit
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‘ Investeren in onze begeleiders =  
investeren in onze cliënten’

‘ Een win-winsituatie:  
meer kennis voor onze medewerkers  
én binnen ons bedrijf’

‘ Met IKBINDR geven we blijven  
leren een extra impuls’ 

‘ Opleiden en groeien:  
een gouden toekomst’

‘ Als sociaal bedrijf willen we  
motiveren en stimuleren om  
altijd verder te groeien’

‘ Zo worden zowel je  
medewerkers als je organisatie  
slimmer en flexibeler’

‘ Een mooie stap richting  
een positieve leercultuur  
voor onze medewerkers’

‘ Ontwikkelen doe je niet alleen,  
dat doe je samen’

‘Samen worden we beter’
‘ Iedereen lang gezond en  
met plezier aan het werk,  
daar gaan we voor’

‘ Leer en probeer want  
het brengt je meer’

‘ Zo behouden we onze  
vakkennis én vakmensen  
voor de metaalindustrie’ 

‘ Ons personeel is de belangrijkste  
asset, daarom geven we ze de  
kans om te verbeteren’

‘ Elke vakman wil toch  
de beste zijn?!’

‘ Als familiebedrijf willen  
we dat onze mensen in  
zichzelf investeren’ 

‘ We blijven onszelf uitdagen en  
investeren in onze mensen,  
zo gaan we voor vakmanschap’

‘ Als betrokken Twentse werkgever  
bieden we onze mensen de kans  
voor blijvende ontwikkeling’

‘ Met IKBINDR werken we  
samen aan een prettige en  
leerzame werkomgeving’

‘ Een leven lang leren is in  
deze veranderende tijden  
een must voor vooruitgang’

‘ Altijd een stap verder,  
ook in talentontwikkeling’

I N S TA L L AT I E G R O E P

VARICLEAN
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Tekst JUICT  /  Fotografie Frank Visschedijk

Twee jonge honden begonnen vijf jaar geleden een computerservicebedrijf in Haaksbergen. 
Vijf jaar later hebben die starters van toen een professioneel bedrijf waar andere bedrijven 
graag hun ICT-omgeving aan toevertrouwen. Tijd voor een nieuwe stap, met een nieuwe 
naam: vanaf 1 januari gaat LCS Haaksbergen verder als JUICT.

JUICT (spreek uit als ‘juist’) is een verwijzing naar de 
dienstverlening: ICT. De naamsverandering staat niet op zichzelf; 
de ondernemers slaan een andere weg in.

Mart Koppelman (22) en Anto te Lintelo (23), studiegenoten aan 
een ICT-opleiding op Hogeschool Saxion, zijn in 2016 bij Koppelman 
thuis gestart met hun bedrijf. In het huis van de ondernemende 
familie Koppelman was wel plek voor een bureau voor de jongens. 
Via Facebook kregen ze naamsbekendheid en al snel offerde 
Koppelman het ‘muziekhok’ in de kelder op voor het groeiende 
bedrijf; zijn drumstel maakte plaats voor computers. Toen ze van 
een bedrijf in Haaksbergen het klantenbestand konden overnemen, 
schreven ze zich officieel in bij de Kamer van Koophandel. Na drie 
jaar verhuisden ze naar een kantoor aan De Greune en in 2020 
breidden ze uit met twee collega’s Timon Slot en Leendert Beltman.

Zakelijke markt
Ook hun klantenbestand groeide, van alleen particulieren naar 
bedrijven in Twente en de Achterhoek. Nu gaan de ondernemers 
zich volledig richten op de zakelijke markt en dragen ze de 
particuliere klanten over aan een collega in het dorp. ‘De 
particulieren vinden dat wel jammer. En wij natuurlijk ook – dankzij 
hen zijn we groot geworden’, vertelt Koppelman. Maar de focus 
is nodig om dienstverlening op hoog niveau te kunnen blijven 
aanbieden. Denk aan systeembeheer, cloudoplossing, beveiliging 
van het netwerk en VOIP. ‘We zien dat de behoefte aan deze 
diensten groot is. Bedrijven willen totaal ontzorgd worden. 
Wij richten ons op bedrijven in de regio die zelf geen ICT-afdeling 
hebben, dat varieert van zzp’ers tot mkb’ers met enkele tientallen 
medewerkers. Ze kunnen ons bellen voor alles wat met ICT te 
maken heeft: we leveren de hard- en software voor werkplekken 
en verzorgen de dienstverlening daaromheen.’ 

Als voorbeeld noemt Koppelman de serveromgeving in de ‘cloud’. 
Voor bedrijven zijn de investeringskosten van een cloud-oplossing 
lager dan zelf een server in huis halen en, het voornaamste 
voordeel, het maakt bedrijven schaalbaar. Koppelman legt uit: 
‘Bij een uitbreiding van het aantal medewerkers kan er gemakkelijk 
werkgeheugen en procescapaciteit worden bijgeplaatst.’

Beveiliging
Security neemt JUICT ook heel serieus. ‘Je ziet een toename 
van het aantal cyberaanvallen, waardoor de continuïteit 
van bedrijfsprocessen in gevaar komt. Wij regelen daarom 
standaard een goede ‘basissecurity’ bij onze klanten, met goede 
antivirussoftware en een firewall, en additioneel zijn bijvoorbeeld 
‘meervoudige-authenticatie’ en versleutelde data mogelijk.’  \

Begonnen als studiegenoten, na vijf jaar klaar voor nieuwe stap

LCS Haaksbergen 
gaat verder als JUICT
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Begonnen als studiegenoten, na vijf jaar klaar voor nieuwe stap

LCS Haaksbergen 
gaat verder als JUICT

Jip en Janneke 
op hun oude dag

De overheid en verzekeraars doen hun best om informatie over te 
brengen, maar pensioen is gewoon geen aantrekkelijk onderwerp. 
Dit ‘afhaakgedrag’ is begrijpelijk, maar ooit komt de dag dat 
je voor de laatste keer de deur van je (thuis)kantoor achter je 
dichttrekt. En dan wil je van je pensioen genieten en niet op je 
fiets verschillende supermarkten bezoeken om de goedkoopste 
boodschappen te moeten scoren omdat jij je pensioen in het 
verleden verwaarloosd hebt.

Er is een nieuw pensioenakkoord. De rijksoverheid wilde een 
transparanter en persoonlijker pensioenstelsel en dat is er, na tien 
jaar overleggen, gekomen. De AOW-leeftijd, het partnerpensioen en 
pensioen voor mensen met zware beroepen worden anders.

Niet dat je jezelf nou helemaal moet onderdompelen in de 
materie, dat doen wij al jaren voor je. En laten we het nog leuk 
vinden ook. Op een duidelijke, heldere manier uit te leggen hoe 

een pensioen in elkaar steekt, welke keuzes welke consequenties 
hebben en wat in welke situatie raadzaam is, doen we iedere dag. 
Wij stoppen niet voordat elke Jip en elke Janneke snapt wat er 
gebeurt als ie 68 wordt.

Dus, over het thema van deze INN’twente - anders doen en anders 
denken - gesproken; ga nu de uitdaging aan en laat jezelf en zeker 
ook je werknemers voorlichten over het pensioen. De overheid 
en de sociale partners bieden meer maatwerk en keuzerecht op 
pensioengebied in het nieuwe akkoord. Laat een expert uitleggen 
waaruit dat maatwerk dan blijkt en waaruit iedereen dan het recht 
heeft om te kiezen.

Het liefst komen we langs, maar uiteraard denken en doen ook wij 
anders nu. Een gesprek met behulp van Zoom, Meet of Teams is 
natuurlijk ook mogelijk. Nemen we allebei een koffie en beloven 
we dat je niet eens denkt aan weglopen bij het item pensioen.  \

Veel mensen gaan even koffie pakken als er een item over het pensioen in het  
NOS-journaal komt, wisselen van radiostation onderweg in de auto bij het onderwerp  
en laten een ‘pensioenmail’ ongelezen naar beneden zakken in hun mailbox.

Bernard Koning is directeur van Eurorisk en als pensioenverbeteraar actief in de zakelijke markt. 
Eurorisk levert maatwerk op het gebied van risicomanagement, bedrijfsverzekeringen, pensioen en inkomen.

Bernard Koning
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Terug naar de kern 
van je bedrijf

Naast het bed van Olde Weghuis ligt een notitieboekje. ‘Soms lig ik 
wakker en krijg ik opeens een idee.’ Zijn meest recente nachtelijke 
hersenspinsel? ‘Ik werk momenteel met een bedrijf dat hydraulische 
slangen maakt. Ze voelen zich bedreigd door de opmars van goed-
kope elektromotoren uit China. Wat bleek: ze zijn ook heel sterk in 
het met ultieme precisie aansturen van vloeistofkanaaltjes. Ik dacht: 
waarom vertalen ze die kennis niet naar de medische industrie, zoals 
bij het aansturen van diabetespompen waar heel precies insuline 
doorheen moet. Dat idee is nu voorgelegd aan hun directie. 

Hoe blijf ik mezelf en mijn bedrijf opnieuw uitvinden? Een vraag waar veel 
ondernemers vroeg of laat mee worstelen. Martin Olde Weghuis van Novel-T 
krijgt er dagelijks mee te maken en helpt ondernemers om hun bedrijf 
toekomstbestendig te houden. ‘Om te vernieuwen, moet je terug naar de kern.’

Martin Olde Weghuis, new business 

development manager Novel-T

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Black Rabbit Studio

Martin Olde Weghuis
Martin Olde Weghuis werkt als new business development 

manager voor Novel-T. Hij werkte 31 jaar lang als directeur 

research en development voor verschillende divisies van 

Koninklijke Ten Cate en is de geestelijk vader van de eerste 

kunstgrasvelden van Heracles. De geboren Tukker studeerde 

chemie aan hogeschool Saxion en volgde in 2010 op 48-jarige 

leeftijd nog een master innovatiemanagement op de UT. 

Hij is groot voorstander van een leven lang leren en houdt 

van samenwerken met zowel jonge mensen als oude rotten. 

De Oldenzaler bestiert in zijn vrije tijd een kroeg. ‘De meeste 

ideeën worden geboren aan de stamtafel. Daar praten we 

over mensen, vertrouwen en nieuwe dingen. Net als aan de 

koffietafels in bedrijven.’



   63   /    

Hengelosestraat 500, 7521 AN Enschede  /  T 053 483 68 00  /  www.novelt.com

Mogelijk wordt er een nieuwe divisie opgericht naast hun bestaande 
business. Ik adviseer bedrijven altijd op die manier te werken. Zeg 
nooit: ik zie een bedreiging en breek daarom aan de voorkant mijn 
business af. Het is altijd ‘fade in, fade out’. Zet er een business 
unit naast, deels met nieuwe mensen vanuit de universiteit en 
hbo. Daarmee zorg je voor natuurlijke doorstroming van talent. 
Combineer dat met oude rotten in hun vak die misschien wel toe 
zijn aan een nieuwe uitdaging.’

Olde Weghuis richt zich als new business development manager 
van Novel-T op mkb en mkb+. Novel-T kent nog vier andere 
relatiemanagers als hij, meestal met een verleden als ondernemer. 
Novel-T focuste zich eerder vooral op startende ondernemers, 
dus start-ups of spin-offs van Universiteit Twente (UT) of Saxion. 
De mkb-tak kwam er recent bij. Zijn diensten zijn kosteloos voor 
Twentse ondernemers. 

Drie categorieën 
De allesoverheersende vraag waarmee hij te maken krijgt: 
‘Hoe houd ik mijn bedrijf toekomstbestendig?’ Die drang naar 
vernieuwing triggert Olde Weghuis. ‘Ik ben altijd op pad, kijk het 

liefst rechtstreeks bij de bedrijven in hun keuken. In mijn aanpak 
maak ik onderscheid tussen drie categorieën. Er zijn ondernemers 
die het niet zo goed doen en hun klanten verliezen. Daar is ver-
nieuwing noodzaak. Er is ook een groep die nu nog goed draait, 
maar een bedreiging ziet ontstaan. Denk aan het hydrauliekbedrijf, 
maar ook een metaalbewerkingsbedrijf dat ineens metaalprinters 
ziet opkomen. Hebben ze nieuwe mensen nodig? Wat moeten ze 
veranderen? Dan is er nog een categorie die nu succesvol is en 
juist kan investeren, bedrijven die willen groeien van vijftig naar 
vijfhonderd man personeel en er een bedrijfsonderdeel naast willen.’

Houtskoolschets
Olde Weghuis gebruikt voor alle drie de categorieën min of meer 
dezelfde aanpak. ‘Ik werk vanuit een model dat ik de magische 
driehoek noem. Ik kan niet zo best tekenen, maar maak altijd een 
houtskoolschets. Die moet voor inzicht zorgen. Waar ligt de kern 
van je bedrijf, wat heb je je klant te bieden en wie is nu eigenlijk die 
klant, ook in de toekomst. Een modewinkel kan zich nu nog focussen 
op mensen die door de winkelstraat lopen, maar is in de toekomst 
mogelijk een paswinkel voor webaankopen.’ De business developer 
merkt dagelijks dat veel bedrijven gebouwd zijn op kennis en 
ervaring, maar de creativiteit of durf om out-of-the-box te denken, 
ontbreekt wel eens. Olde Weghuis: ‘Bovendien kunnen bedrijven 
van nu het niet meer alleen. Het is belangrijk onderdeel 
te zijn van een waardeketen en daarin samen te werken.’

Losweken
Voorbeelden van bedrijven die zichzelf succesvol opnieuw uit-
vonden, zijn er volgens Olde Weghuis genoeg. ‘Nokia was ooit 
de uitvinder van de houtbewerkingsmachine, maar de industrie 
kantelde. Ze zagen kansen in de telecommunicatie en werden op 
een gegeven moment wereldmarktleider in mobiele telefoons.  

Een voorbeeld dichterbij huis is Nedap in Groenlo. Ze waren ooit de 
uitvinder van de gele labels in het oor van een koe. Maar dat bleek 
later ook uit China te kunnen komen, hun toekomst ligt nu in de 
opzet van ‘internet of things’-platforms. Business development gaat 
om het losweken van je gebaande paden en bedreigingen omzetten 
in een kansen. Dat kan ieder bedrijf, groot of klein.’  \

‘ Breek nooit vanwege een 
bedreiging direct je bestaande 
business af’

‘Wat is de kern van je bedrijf?’
Support van Novel-T
Novel-T biedt directe support, tools en programma’s om 

business te vernieuwen. Van inspiratie voor vernieuwing, 

bijvoorbeeld met nieuwe technologieën, tot het op de markt 

brengen van een nieuw product of nieuwe dienst. Verken 

kansen voor vernieuwing of hou je businessmodel tegen het 

licht tijdens een sessie met een innovatie-expert. Check hoe 

je bedrijf ervoor staat als het gaat om innovatie met de 

(online) innovatiescan. Of daag studenten uit en zet een team 

van frisse blikken op je innovatievraagstuk. Bijvoorbeeld met 

een ‘creathon’ of tijdens Create Tomorrow. Meer informatie over 

de tools, programma’s en support: novelt.com/mkb. 
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Niet leven om te werken, maar werken om te leven 

Ausems en Kerkvliet: 
anders denken, anders 
doen én anders werken

Goede gezondheid, hoge motivatie, veel zelfsturing 
én loyaliteit. Stuk voor stuk elementen die je graag 
terugziet binnen je organisatie. Directeur van Ausems en 
Kerkvliet Erik van Lenthe stelt: dit is hét moment om te 
investeren in die basis. Door de perfecte mix te vinden 
tussen vitale medewerkers en een vitale organisatie. Zo 
creëer je een plek waar iedereen zich gezien en gehoord 
voelt. Samen leveren we een duurzame bijdrage aan het 
versterken van de kracht van mensen, organisaties en de 
samenleving. We bereiken meer met mensen.

Erik van Lenthe, directeur van Ausems en Kerkvliet: ‘De manier van 
werken is door de coronacrisis natuurlijk enorm veranderd, maar 
voordat we het daarover hebben vind ik het belangrijk om eerst een 
andere ontwikkeling aan te stippen: de veranderende demografie 
binnen Nederland. We zien steeds meer generatieverschillen 
binnen de beroepsbevolking ontstaan, dat zal alleen maar verder 
toenemen. De verwachting is dat we met vier of vijf generaties 
aan het werk zijn. En als mensen in de toekomst zelfs 100 jaar gaan 
worden, betekent dat ook dat we langer moeten werken. Misschien 
wel 60 jaar. We hebben dan niet langer één loopbaan, maar doen 
allerlei verschillende dingen. We zien nu ook dat vragen als ‘waar wil 
ik aan bijdragen?’ een steeds belangrijkere rol spelen. 

Ausems en Kerkvliet zet zich in om de uitdagingen horende bij de 
veranderende beroepsbevolking te managen. Met als doel: dat 
iedereen in goede gezondheid en met veel plezier kan werken. 
Wat daarvoor nodig is, verschilt dan weer per generatie. Ik zie dat 
mensen die geboren zijn na 1985 over het algemeen streven naar 
autonomie en vrijheid. Zij zijn zich heel bewust van wat ze wel 
en niet zinvol vinden. De andere, oudere, generaties hebben nog 
andere opvattingen over organisatiestructuren, werktijden en de 
plek waar je werkt. Wij geloven erin dat we een leven lang plezierig 

werken bevorderen door ontwikkeling en continu leren. Dat werk 
geen levensonderhoud is, maar een instrument voor persoonlijke 
ontwikkeling. Dat is een andere manier van denken. Ausems en 
Kerkvliet stimuleert het ‘anders doen’ binnen organisaties, zodat we 
uiteindelijk allemaal anders kunnen werken. En de coronacrisis is als 
het ware een breekijzer. Je kunt het gebruiken om op een andere 
manier naar je bedrijfsvoering te kijken, want een veranderende tijd 
als deze vraagt om een verruiming van je blikveld: wat durf je als 
organisatie los te laten en wat ga je anders doen? Dat is anticiperen, 
simpelweg omdat je niet anders kunt, maar je kunt ook een grotere 
stap zetten: deze periode kun je ook gebruiken om een nieuwe basis 
te leggen: de basis van anders werken.’ 

Aandacht voor je mensen 
Dat ‘anders werken’ stimuleert Ausems en Kerkvliet binnen haar 
twee onderdelen: enerzijds met de medische, arbeidsdeskundige 
en psychologische advisering in het sociaal domein. Anderzijds 
met de arbodienstverlening. Van Lenthe licht toe: ‘We kijken 
altijd hoe we van betekenis kunnen zijn voor de bijdrage van 
mensen aan organisaties en aan de samenleving. Niet wat allemaal 
niét kan, maar juist wat wél mogelijk is. Zodat ze weer mee 
kunnen doen in de maatschappij. Onze andere tak van sport, de 
arbodienstverlening, is van oudsher vaak verzuimbegeleiding. Dan 
ben je eigenlijk al te laat, want de medewerker is al uitgevallen. 

Wat wij willen doen is veel breder: we bekijken hoe het individu 
vitaal kan werken én hoe vitaal het bedrijf onderneemt. Die twee 
moeten in balans zijn om gezondheid, motivatie, zelfsturing en 
identificatie binnen de organisatie te stimuleren. Langzamerhand 
is daar gelukkig steeds meer aandacht voor. Aandacht voor vitaal 
leiderschap, fysiek en psychisch welbevinden bijvoorbeeld. 

‘ Ga uit van vertrouwen,  
in plaats van controle’
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Want juist nu moeten dit soort dingen op orde zijn. Mensen 
werken thuis soms bijvoorbeeld op een werkplek die niet adequaat 
is. Aan de keukentafel op een keukenstoel, dat idee zeg maar. 
Arbotechnisch en ergonomisch is dat natuurlijk niet verantwoord. 
Verder zien we dat de werkstress de laatste jaren steeds verder 
toeneemt en daarnaast is er momenteel een hoge mate van 
baanonzekerheid. Allemaal onrustige factoren, waar je als 
organisatie op in moet spelen. Het is zo belangrijk dat je mensen 
zich gezien en gehoord voelen.’

Ingebakken patronen loslaten 
Hoe speel je als organisatie dan in op deze periode van anders 
denken, anders doen en anders werken? ‘De allerbelangrijkste 
tip die ik kan geven: blijf in de gaten houden hoe het met je 

mensen gaat’, vertelt Van Lenthe. ‘Als je ze niet persoonlijk ziet, 
doe het dan op een andere manier. Bel ze op, organiseer een 
digitaal overleg of chat met elkaar. Geef ze tegelijkertijd ook de 
regelruimte die ze nodig hebben. Ga uit van vertrouwen, in plaats 
van controle. Het belangrijkste is: als je de klus maar klaart. Hoe, 
waar en wanneer ze dat doen, wordt steeds minder belangrijk. Door 
op die manier te investeren in je mensen, krijg je commitment terug 
die onbetaalbaar is. Je creëert een groep mensen die graag voor je 
organisatie werkt, het verloop neemt af en de productiviteit en het 
plezier nemen toe. 

Durf die ingebakken patronen los te laten, dit is het moment om door 
te pakken en een krachtige, toekomstproof basis te leggen voor je 
organisatie. Een organisatie waarin iedereen zich thuis voelt.’  \

‘ Werk is niet langer levensonderhoud, maar persoonlijke ontwikkeling’
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Innovatie

Tekst Frederike Krommendijk  /  Fotografie Lenneke Lingmont

In Nederland wordt volop gebouwd, gerenoveerd en 
gesloopt. Hiervoor zijn veel materialen nodig. Omdat 
grondstoffen op raken en we minder CO2 moeten 
uitstoten is steeds maar gebouwen afbreken en volledig 
nieuwbouwen op den duur ondoenlijk. En de overheid wil 
dat onze economie in 2050 volledig circulair is. Stichting 
Pioneering in Enschede, het platform voor innovatie in de 
bouw, verbindt ondernemers, kennisinstellingen, overheid 
en opdrachtgevers met elkaar om dit te bereiken.

Pioneering helpt ondernemers

 al doende kennis vergaren

Joke Bults en Martin Huiskes
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LKSVDD architecten uit Enschede loopt voorop als het gaat om 
circulair ontwerpen. ‘Praktisch gezien is hoe we nu met onze 
grondstoffen en de klimaatproblemen omgaan gewoon niet 
houdbaar op den duur. We moeten aan een langetermijnvisie 
werken voor het echt onhoudbaar wordt. Aan opdrachtgevers 
merken we dat dat besef steeds meer begint door te dringen’, 
zegt architect Martin Huiskes bevlogen.

Logisch dus dat LKSVDD architecten meedoet aan de proeftuin 
Circulair Bouwen van bouwinnovator Pioneering. ‘Onze stichting 
heeft dit in 2017 al benoemd als een van de thema’s waar ons 
netwerk wat mee moet. We willen kennis ontwikkelen en delen 
en dat doe je het beste door er op kleine schaal mee te starten en 

gaandeweg door het delen van ervaringen projecten uit te breiden’, 
weet projectleider Joke Bults van Pioneering. De eerste concrete 
case werd een project van woningbouwvereniging De Woonplaats 
in Enschede, die zeven sociale huurwoningen circulair wilde 
herbouwen (zie volgende pagina). Begin volgend jaar nemen de 
eerste bewoners hier hun intrek.

Lenigheid
Circulair bouwen gaat over goed beheer van bronnen. Hierbij is 
de hele aanpak anders dan bij een ‘gewoon’ bouwproject. 
‘Normaal krijg je een programma van eisen en rekening houdend 
met de geldende regelgeving ontwerp je dan een gebouw dat 

daarna met een bouwer tot stand komt. Circulair bouwen vraagt 
daarentegen om veel meer lenigheid van alle partners in de keten’, 
legt Huiskes uit. Die lenigheid begint al bij de opdrachtgever, 
die niet per se een op maat gemaakt ontwerp krijgt maar waar juist 
ruimte zit voor andere functies in de toekomst en wat aanpasbaar 
en uitbreidbaar is waar mogelijk. De overheid moet af van regels 
die belemmerend werken in een circulaire economie. Ook voor 
aannemer en installateur verandert de werkwijze. Huiskes: ‘Neem 
nou een verwarmingsinstallatie. Tijdens de levensduur van een 
huis moet die misschien wel drie of vier keer worden vervangen. 
Als je de installatie losmaakt van je constructie gaat dat vele malen 
makkelijker en sneller dan wanneer je alles moet openbreken. 

Hetzelfde geldt voor kozijnen die je veel beter niet kunt inmetselen 
maar juist vervangbaar monteert.’

Ook wordt bij circulaire bouw gekeken wat herbruikbaar is.  
De fundering en het casco kunnen bijvoorbeeld vaak nog tientallen 
jaren mee. ‘En als architect moet je dan zo vindingrijk zijn dat je 
binnen die bestaande structuur een gebouw maakt dat past bij de 
wensen van je opdrachtgever.’

LKSVDD architecten tekende bijvoorbeeld de nieuwbouw voor 
daklozenopvang De Herberg in Zwolle met een circulaire opzet.  > 

‘ Circulair bouwen vraagt om 
veel meer lenigheid van alle 
partners in de keten’ 

 Architect Martin Huiskes

Circulair bouwen 
vraagt om souplesse
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1. Rethink &
Reduce

2. Redesign

Use

6. Recover
energy

7. Disposal

3. Reuse

4. Repair & 
Remanufacture

5. Recycle

Modellen

‘Dat sloot mooi aan bij de gedachte dat mensen én materialen 
een tweede kans verdienen. Maar een opdrachtgever moet er wel 
in mee willen gaan dat hij een globaal plan krijgt: zo komt het er 
ongeveer uit te zien, maar niet precies. En we streven er samen naar 
om het zo mooi te maken, dat afbreken ook niet snel weer aan de 
orde zal komen’, lacht de architect.

Nog een punt waar de opdrachtgever overheen moet stappen: 
een hogere kostprijs. Want nieuwe materialen kopen is vaak 
goedkoper dan oude in ere herstellen. ‘Bakstenen werden voor de 
Tweede Wereldoorlog in kalkmortel gemetseld, die kun je prima 
schoonmaken en hergebruiken. Maar arbeid is duur. We moeten 
waarde opnieuw definiëren. Zodra een nieuw kunststof kozijn, 
waar je na de levensduur weinig of niks meer mee kunt, duurder 
wordt dan een oersterk houten kozijn dat je moet schilderen, zal de 
verschuiving vanzelf op gang komen. Daar heeft de overheid ook 
een rol in’, zegt hij.

Bults weet een aantal opdrachtgevers die eigen materialen willen 
hergebruiken, maar daar dan na een bewerking door een ander 
bedrijf opnieuw btw over moeten betalen. ‘Allemaal rare praktische 
dingen waar we nu tegenaan lopen en waar we oplossingen voor 
moeten vinden, bijvoorbeeld in overleg met het ministerie. De 
stichtingskosten van circulair bouwen zijn nu nog zo’n 15 procent 
duurder dan gewoon bouwen. Als we de kosten over de gehele 
levensduur van het gebouw bekijken is het vaak vele malen 
voordeliger. De uitdaging is dus hoe we deze meerwaarde betaald 
krijgen die we later verdienen. Een gemeente kan bijvoorbeeld met 
de onroerendezaakbelasting circulaire gebouwen juist belonen. 
Terwijl de proeftuinen draaien, kunnen we samen nadenken 
hoe we dit soort problemen moeten aanpakken. Dat kun je als 
bouwondernemer niet alleen’, weet ze.  

‘ Projecten uitbreiden door  
het delen van ervaringen’  

 Joke Bults, projectleider Pioneering



   69   /    

Proeftuin met Enschedese huurwoningen
Woningcorporatie De Woonplaats gaat een blokje van zeven 
woningen in de wijk Stroinkslanden in Enschede slopen en op 
deze plek circulair nieuwbouwen. Het is de eerste proeftuin van 
Pioneering op dit gebied. Zo wordt de fundering van de oude 
woningen aan de Assinklanden hergebruikt voor de nieuwe. 
Ook de bestaande stenen bergingen krijgen een tweede leven, 
en een nieuw dak.

In de woningen passen de bouwbedrijven biologische materialen 
toe. Het casco is bijvoorbeeld helemaal van hout. De wanden en 
de verdiepingsvloer worden gedemonteerd en opnieuw toegepast 
als bestrating en kantplanken. De bestaande dakisolatie wordt 
hergebruikt voor de vloerisolatie in de nieuwe woningen.

In de woningen is het casco gescheiden van schil, installaties en 
inbouw. Zo gaat een toekomstige renovatie een stuk makkelijker en 
is daar minder nieuw bouwmateriaal voor nodig. Er worden kozijnen 
gebruikt die in de fabriek anders weggegooid worden, omdat deze 
in andere projecten zijn afgekeurd om maatvoering of verandering 
van wensen. De gevelafwerking wordt gemaakt van hout en van op 
kleine schoonheidsfoutjes afgekeurde plaatmaterialen. 

Daarnaast besparen de woningen bijna de helft van de CO2-uitstoot 
ten opzichte van traditionele bouw met hetzelfde energieconcept.

Martin Huiskes van LKSVDD architecten maakte samen met D+B 
architecten het ontwerp, de voorbereiding en de bouw worden 
gerealiseerd door Ter Steege Bouw Vastgoed en Bouwonderneming 
Oude Wolbers uit Borne. Adviseur installaties is Bouwnext uit Ede. 
En installateur Loohuis Energie en Installaties uit Fleringen zorgt 
voor een uitgekiend energieconcept. Gebr. V.d. Geest verzorgt 
het onderhoud.  \ 

Circulaire projecten
Pioneering begeleidt samen met Saxion en Balance&Result 

verschillende circulaire projecten in Overijssel. In deze 

Community of Practice Circulair Bouwen werden vorig jaar 

12 proeftuinprojecten begeleid. Dit jaar worden er 

13 proeftuinprojecten circulair begeleid. Wilt u ook circulair 

(laten) bouwen? Neem contact op met Joke Bults 

(telefoon 06 81 26 56 38 of mail j.bults@pioneering.nl)
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Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Lars Smook

Van starters- tot seniorenwoning   

Bouwen aan de toekomst 
met circulaire huizen  

Een traditionele woning staat letterlijk als een huis: een aanpassing is vaak een behoorlijke verbouwing. Novito 
doet dat anders. Zij bouwen niet voor het eerste gebruik, maar voor eindeloos gebruik. Superslimme huizen die heel 
gemakkelijk aangepast kunnen worden aan de behoeftes van de verschillende bewoners. Samen met Ten Hag Makelaars 
en Financiële Dienstverleningsgroep realiseren ze op dit moment veertien van die slimme huizen op het Indiëterrein in 
Almelo. Michel ten Hag, directievoorzitter ten Hag, en Niek Nijenhuis, mede-eigenaar Novito, nemen ons mee. 
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Van starters- tot seniorenwoning   

Bouwen aan de toekomst 
met circulaire huizen  

Boulevard 1945 nr. 20, 7511 AE Enschede   /  T 053 850 6070  /  www.tenhag.nl

‘Waar de traditionele manier van bouwen vrij star en lineair is, kiest 
Novito ervoor om een circulair model toe te passen’, vertelt Nijenhuis. 
‘Dat betekent dat we vanuit onze fabriek compleet aanpasbare 
woningen maken met zelf ontwikkelde modules. Die modules zijn 
de bouwpakketten, die we van tevoren tot in de puntjes uitdenken. 
Als een goed doordachte IKEA-kast, die daarna heel gemakkelijk 
gemonteerd en gedemonteerd kan worden. Die manier van huizen 
bouwen vraagt om een vernieuwende denkwijze. De traditionele 
bouw puzzelt met de puzzelstukjes die er in de bouw te verkrijgen 
zijn, de bestaande materialen en opties. Wij draaien dat om: wij 
bedenken de puzzel, het eindplaatje en maken daar de passende 
stukjes bij. Bestaan die nog niet? Dan ontwikkelen we ze zelf. Daarbij 
laten we de traditionele manier van bouwen los. Zo plaatsen we in 
onze woningen bijvoorbeeld een slimme integrale gevelwand van 
beton, hoogwaardige EPS met daarop een bakstenen strip. 

Dat isoleert fantastisch, oogt als een reguliere buitenmuur en 
bespaart de helft aan stenen.’ Ten Hag vult aan: ‘Het leven kent een 
continu dynamisch verloop, woonomstandigheden moeten daarop 
zijn ingesteld. Ook binnen in de woningen is alles daarom uitgedacht. 
De technische infrastructuur van de woningen is zo opgebouwd dat 
er veel veranderingen mogelijk zijn. Want we willen er verschillende 
doelgroepen in kunnen huisvesten. Dankzij de opbouw van de huizen 
kunnen we heel makkelijk ‘switchen’. Zo kan een woning die in eerste 
instantie gebouwd is voor een starter, heel snel omgevormd worden 
naar een woning die perfect is voor een senior. Dat aanpassen gaat 
echt van een enkel stopcontact tot de gehele indeling. Zo kunnen we 
bijvoorbeeld hulpvoorzieningen realiseren en zijn alle wandpanelen 
demontabel en daardoor snel te verplaatsen. Dan heb je ineens een 
heel andere woning.’ 

Betaalbaar bouwen  
Op dit moment realiseren Novito en Ten Hag 14 van die adaptieve 
woningen in Almelo. Eind mei moeten ze allemaal af zijn. Ten Hag 
vertelt: ‘Het zijn allemaal één- tot tweepersoonswoningen met een 
beukbreedte van 6,6 meter. Dat maakt ze ook uitermate geschikt 
voor een slaapkamer en badkamer op de begane grond. Maar dat 
kunnen we dus allemaal heel makkelijk aanpassen. Ook de bouw 
zelf houden we zo eenvoudig mogelijk. Alle wanden en vloeren zijn 
bijvoorbeeld opgebouwd uit losse elementen, waardoor ze makkelijk 
en snel te vervoeren en te plaatsen zijn. Per element zijn we daardoor 
maar een kwartiertje bezig om het te plaatsen. De kozijnen, inclusief 

het glas, zijn al meegenomen in het gevelontwerp en hoeven dus 
niet daarna nog gerealiseerd te worden.’ Nijenhuis gaat verder: 
‘Dankzij die slimmigheidjes in het bouwconcept, dat in zijn geheel al 
is uitgedacht, worden deze woningen relatief snel en gemakkelijk 
gebouwd, zonder dat daar dure vakmensen aan te pas hoeven te 
komen. Omdat ze snel gebouwd kunnen worden is er minder overlast 
van de bouw zelf én zijn de woningen zelf ook heel betaalbaar. Want 
ook de prijs is natuurlijk een belangrijk maatschappelijk vraagstuk. 
We willen mensen snel en betaalbaar kunnen huisvesten. Die prijzen 
houden we laag, door zo efficiënt mogelijk te werken. De fundering 
van de woningen zetten we bijvoorbeeld gelijk helemaal waterpas, 
zodat alles daarna direct goed staat. En: we werken we met een eigen 
frees- en softwarepakket dat razendsnel en geheel automatisch elk 
metselwerkpatroon kan maken. Dat scheelt enorm veel tijd en geld.’ 

Het nieuwe wonen
Een andere maatschappelijke uitdaging die ze met deze slimme 
huizen aanpakken, is duurzaamheid. Ten Hag legt uit: ‘De bouw is 
verantwoordelijk voor 20 procent van de totale verkeersbewegingen 
in Nederland. Een behoorlijk aandeel dus. Omdat onze woningen 
uit losse elementen bestaan, kunnen we ze makkelijker vervoeren. 
In twee vrachtwagenbewegingen en in twee dagen hebben we 
bijvoorbeeld voor 5 van onze woningen alle muren en vloeren 
geleverd. Het is geen af- en aanrijden van verschillende vrachtwagens. 
Casco, met gevels en daken van 5 woningen, is dus in 5 dagen klaar. 

Ook wordt er in traditionele huizen (onnodig) veel beton gebruikt, 
maar bij de productie daarvan wordt veel CO2 uitgestoten. Daarom 
hebben we gevelwanden van 30 centimeter ontwikkeld, in plaats van 
40 centimeter. Met dezelfde kwaliteit als resultaat.’ Nijenhuis voegt 
daaraan toe: ‘Ook plaatsen we zonnepanelen, waarbij onze huizen 
standaard al energieneutraal zijn. En: onze woningen zijn gemaakt 
voor circulair waardebehoud. Ze zijn flexibel aan te passen en in zijn 
geheel weer uit elkaar te halen, zonder dat daar een sloopkogel aan 
te pas hoeft te komen. Alle materialen kunnen we demonteren en 
hergebruiken, wat de huizen voor het grootste deel circulair maakt. 

We kunnen dezelfde woning dus vrij eenvoudig op een andere plek 
weer neerzetten, zonder dat daar nieuwe grondstoffen voor nodig 
zijn. Zo kan het keer op keer hergebruikt worden. Dat is bouwen  
aan een duurzame toekomst!’  \

‘ De huizen zijn geheel uit elkaar 
te halen en te hergebruiken’    
Niek Nijenhuis

‘ We passen de woningen  
aan op de bewoners’  
Michel ten Hag
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Tekst en fotografie FC Twente

Stichting ‘Onze Veste’
Voorzitter van de stichting is Arjen Huisman. Hij is in het dagelijks 
leven partner en advocaat bij Daniels Huisman Advocaten.  
‘Ik kom al bijna twintig jaar bij FC Twente’, zegt Huisman. ‘Ik voel 
me betrokken bij de club en de regio en kan op deze manier iets 
voor de club betekenen, samen met Martin Zwiers, partner bij De 
Jong & Laan, als penningmeester en secretaris. Momenteel voert 
FC Twente alleen noodzakelijk onderhoud uit. Graag zou de club 
ook het andere onderhoud en diverse belangrijke investeringen 
weer op willen pakken om het stadion ‘up-to-date’ te houden. 
Denk daarbij aan onderhoud aan het veld, onderhoud aan de 
tribunes, aanpassing van de geluidsinstallatie en verbetering van de 
supportersfaciliteiten. De club wil bijvoorbeeld het supportershome 
‘De kantine’ graag uitbreiden en verfraaien. Er is uiteraard geld 
nodig om het onderhoud te kunnen bekostigen. Om de stichting 
een financiële injectie te geven gaan we een loterij organiseren. 
Het zou fantastisch zijn als we met elkaar het geld bijeen kunnen 
brengen dat nodig is voor het onderhoud van het stadion.  
De opbrengst van de loterij komt dan ook geheel ten goede  
aan De Grolsch Veste.’

Wat gaat er gebeuren?
De loterij wordt in december en januari gehouden. In totaal zullen 
er drie trekkingen plaatsvinden. Op 30 december, 13 januari en  
27 januari. De loten zijn verkrijgbaar via een speciale website  
(www.trotsoponzevesteloterij.nl) en krijgen de symbolische 
prijs van €19,65. Daarmee wordt verwezen naar het jaar van de 
oprichting van FC Twente. Voor nadere informatie kan iedereen 
mailen met loterij@fctwente.nl.  

Stichting 
trapt af met 
‘Trots op Onze 
Veste-loterij’ 
Dankzij de inzet van vele supporters ligt De Grolsch 
Veste er prachtig bij. Door alle schilderwerkzaamheden 
in het kader van ‘Rood is onze Veste’ zit het stadion 
weer strak in de verf. Maar een stadion vraagt ook 
veel ander onderhoud. Daarom is onlangs de stichting 
‘Onze Veste’ opgericht. Deze stichting staat voor het 
algemeen belang van De Grolsch Veste. Om de stichting 
een financiële injectie te geven en om daarmee het 
benodigde onderhoud te kunnen realiseren wordt in 
de maanden december en januari de ‘Trots op  
Onze Veste-loterij’ gehouden. 
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Colosseum 65, 7451 PP Enschede  /  T 053 852 55 25  /  www.fctwente.nl

Prijzen
Stichting Onze Veste heeft sponsoren van FC Twente bereid 
gevonden om een prijzenpakket met minimaal 400 prijzen 
beschikbaar te stellen. De hoofdprijs is een auto, die wordt 
aangeboden door Huiskes-Kokkeler. Deelnemers aan de loterij 
maken bijvoorbeeld ook kans op een geheel verzorgde voetbalreis 
t.w.v. € 5.000 en exclusieve FC Twente-momenten. Ook zijn  
er tientallen kleinere prijzen.  \
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Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Lars Smook 

Chielant de Wit van Convergence Industry: ‘Het product zat 
technologisch heel goed in elkaar. Dovideq heeft 10 jaar lang een 
apparaat ontwikkeld waarmee ze de prestaties van endoscopen 
kunnen meten, kosten kunnen besparen voor ziekenhuizen en de 
kwaliteit van zorg kunnen verhogen. Dovideq liep zichzelf vast op 
een verloren rechtszaak over een exclusiviteitscontract met een 
toenmalig partner, maar er zat veel potentie in het product zelf. 
Bovendien was er een klantenbestand van meer dan 100 geplaatste 
endoscoopsystemen over de hele wereld. En in combinatie met de 
kennis binnen Convergence konden we veel in eigen beheer doen. 

Uiteindelijk besloten we om een doorstart te maken als 
zusterbedrijf van Convergence Industry, met de naam Dovideq 
Medical Systems BV. Onder het motto: lukt het niet? Dan leren 
we er sowieso van.’ 

Gelijkwaardigheid 
Om de doorstart tot een succes te maken, waren er wel wat 
veranderingen nodig. ‘Een bedrijf gaat niet voor niets failliet, 
dus je moet zorgen dat je anders denkt en anders doet. We hebben 
ons meteen vol gefocust op de (bestaande) klanten. Want als 
serviceorganisatie, zoals Convergence en dus ook Dovideq, moet 
je precies weten wat je klant wil. Je wilt begrijpen waar ze blij van 
worden, zodat je ambassadeurs kunt creëren. Het samenwerken 
staat centraal: we willen binnen Dovideq een gelijkwaardige 
relatie opzetten met alle klanten. Laten zien wat je aan het doen 
bent, waarom je dat doet en openheid van zaken geven. Hoe 
transparanter je bent als bedrijf, hoe meer eerlijkheid je terugkrijgt. 
Wij zeggen: geef al je feedback maar door, want alles wat we 
weten kunnen we voor je oplossen. Zo creëer je betrokkenheid en 
loyaliteit. Precies hetzelfde geldt trouwens voor onze leveranciers 
en investeerders.’

Sterke samenwerking 
Dankzij het patent is Dovideq de enige ter wereld die dat wat 
de ScopeControl doet mag maken. ‘Ons doel is dan ook dat alle 
ziekenhuisafdelingen met dit product gaan werken, zodat wij 
ze beter inzicht kunnen geven in hun proces’, licht De Wit toe. 
‘Bijvoorbeeld: wat kost de endoscoop per operatie? Hoe vaak en 
wanneer is hij ingezet? Is hij nog goed voor de volgende operatie 
of moet hun servicepartner automatisch worden ingelicht voor 
een uitwisseling? Die tests voeren zij uit op hun ScopeControl-
systemen en de data worden uitgelezen via ons cloudplatform 
‘Endoscopemanager.com’, waar de klant alle ins en outs kan inzien. 
Wij willen marktleider worden op het gebied van kwaliteitscontrole 
van endoscopen. Dat doe je natuurlijk niet alleen. Dat doe je door 
de juiste strategische samenwerkingen aan te gaan. Zo zijn we 
een mooie marketingmachine aan het bouwen met Digital Agency 
Vazquez, gaan we op zoek naar kwalitatieve investeerders met de 
gerenommeerde corporate financieringsadviseurs van InCorpe en 
zullen we de ScopeControl-software verder doorontwikkelen in 
nauwe samenwerking met softwareleveranciers Micro Solutions en 
CastBasics. Met partners zoals deze gaan wij de mondiale markt  
van 100 naar 1000 systemen brengen!’  \

In de periode van corona realiseerde Chielant de Wit, 
managing director van Convergence Industry, zich 
hoe belangrijk het is om goed samen te werken en 
juist wél te durven doorpakken. Op dat moment kwam 
het failliet verklaarde Dovideq Medical op de markt: 
overnamepartijen stelden zich, door de coronacrisis, 
risicomijdend op, maar hij zag grote mogelijkheden. 
Want: met het gepatenteerde product van Dovideq, 
ScopeControl, hadden ze goud in handen. 

Convergence Industry blaast 
Dovideq Medical nieuw leven in 

Samen verder door samen te werken 
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Anders denken, 
groener doen

Hoe anders is dat als je later gaat werken. Juist de unieke buiten-
beentjes weten vaak de beste, nieuwe innovaties te bedenken of 
gaan voorop in de strijd om iets totaal nieuws te gaan doen. Op 
menig kantoortje, zolderkamer, laboratorium of woonkamer is 
geploeterd en gezweet om een mooi idee werkelijkheid te maken. 

Ikzelf was helaas niet behapt met dat ‘anders-talent’ dus via de weg 
van de geleidelijkheid ben ik uiteindelijk ondernemer geworden. En 
dan ook nog eens met diensten die nou niet meteen als ‘bijzonder’ 
te bestempelen zijn (post-, pakket- en koeriersdiensten). Maar: wij 
doen de dingen best wel een beetje anders dan andere partijen 
in de markt . Precies om die reden hebben we juist in deze volle 
markten toch een plek kunnen veroveren. 

Ik voel veel verwantschap met die personen die ‘anders’ durven te 
denken. Niet zozeer dat het voor mezelf per se anders moet – al 
zou een paar coronakilo’s minder mooi meegenomen zijn – maar 
over dat het in de wereld anders moet. Het zal de leeftijd wel zijn? 
En ik denk steeds vaker na over wat onze generatie nalaat aan de 
volgende generaties. En dan niet op microniveau (voor mijn eigen 
kinderen), maar vooral op macroniveau (voor alle kinderen). Met die 
instelling is dingen aanpakken niet enkel ‘een beetje duurzaam en 
onderscheidend uit de hoek komen’, maar dan is het gewoon bittere 
noodzaak om als wereld te overleven én om hem een beetje mooier 

achter te laten. Het zal de tijd van het jaar wel zijn – een nieuw jaar 
en een nieuwe denkwijze – en de combinatie met het afgelopen 
coronajaar. Ik ben me, nog meer dan anders, bewust van het feit dat 
we allemaal anders moeten zijn en anders moeten doen zodat er 
ook nog een mooie toekomst is voor onze (achter)kleinkinderen.  

Mooie gedachte, maar hoe gaan we dat doen dan? Wij gaan ons 
steentje bijdragen door dit jaar fors in te zetten op verdere en 
snellere elektrificering van ons wagenpark. En met Miles, onze 
groene, online koeriersdienst, blijven we de (spoed)koeriersmarkt 
verduurzamen. Onze postbezorgingstak krijgt nog meer focus 
op ‘printing on demand’ en de digitalisering van de uitgaande 
post. En onze belangrijkste pijler voor een betere toekomst is de 
inzet op een duurzame en maatschappelijk verantwoorde ‘last 
mile’-bezorging. In samenwerking met gemeentes, bedrijven, 
ondernemers en winkeliersverenigingen samen de logistieke 
problematiek in binnensteden, woonwijken en op industrieterreinen 
oplossen. Een jaar geleden dacht ik nog dat het een utopie was, 
maar vooral door corona is alles in een stroomversnelling gekomen 
en is iedereen het er over eens dat het anders moet. Laten we 
hopen dat dat veranderingsbewustzijn blijvend is en dat corona ons 
dus ook echt iets oplevert. Ik wens iedereen een mooi 2021 en kijk 
met veel spanning uit naar wat dit jaar ons gaat brengen. Vol gas 
vooruit! Maar dan zoveel mogelijk in een elektrische auto, dat wel.  \

Soms zit je in een sleur… Het enige wat je kan denken is: het moet anders. Hoe? Dat weet je  
nog niet. Waarnaartoe en waarom weet je soms ook niet. Maar het moét gewoon anders.  
Als je jong bent is ‘anders’ het laatste wat je wilt zijn. Je wilt het liefst opgaan in de menigte en zo 
min mogelijk opvallen. Je kop boven het maaiveld uitsteken op school is risicovol, want het kan 
maar zo zijn dat je dan op de een of andere manier aan de beurt bent.

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.  
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De energiemarkt wordt overspoeld door snelle ‘energiecontractverkopende’ provisiejagers. 
Sepa Green durft tegen de stroom in te zwemmen: met hun ‘vergroeners’ zoals groene energie, 
zonnepanelen en ledverlichting willen ze een duurzame relatie aangaan met klanten. Directeuren 
Arnoud Lippinkhof, Theo Berntzen en Marco Vink zijn het eens: ‘In een tijd dat iedereen op afstand 
communiceert, willen wij en onze agenten juist bij de klant aan tafel zitten. Zodat onze klant écht 
een goed gevoel heeft als hij die handtekening onder het contract zet.’ 

Duurzame relaties voor  
een duurzame toekomst

Samenwerken in plaats van scoren 

Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Lars Smook  /  Foto zonnepanelen copyright DTNW.NL 
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Vorig jaar werden ze, net als vele andere bedrijven, genoodzaakt 
om thuis te werken. Vink vertelt: ‘Het is natuurlijk mooi dat we 
ons bedrijf ook op afstand draaiende kunnen houden. Het is een 
geruststellende gedachte dat je dan gewoon door kunt werken. 
En we realiseerden ons ook dat wij juist die persoonlijke verbinding 
willen behouden, zowel binnen ons bedrijf, als naar onze klanten 
toe. Er lopen nogal wat ‘cowboys’ en fraudeurs rond in onze markt. 
Die bellen allemaal op met een groots verhaal, maar kunnen het 
uiteindelijk niet waarmaken of lichten de boel op.’ Berntzen vult 
aan: ‘Juist daarom willen wij met Sepa Green dat persoonlijke 
contact houden. Met de klant en intern met elkaar. Vorig jaar 
maart zijn we verhuisd naar een nieuw pand. Daar hebben we 
veel meer ruimte, achteraf gezien extra handig in verband met de 
coronamaatregelen, en kunnen we met zijn allen in één kantoortuin 
werken. Dat past binnen onze visie: we zijn transparant, onze 
medewerkers krijgen veel mee. Er wordt onderling snel even 
overlegd en werkzaamheden kunnen we van elkaar overnemen. 
We pakken de dingen samen op en iedereen bij ons op kantoor 
kan 90 procent van de telefoontjes die binnenkomen zelf goed 
afhandelen. Ook zijn we gestart met een eigen commerciële 
binnendienst, om te zorgen dat de klantcontacten nog beter 
worden ingevuld. Zo komt een klant bij ons nooit in een belmenu 
met wachttijden terecht. We zijn altijd rechtsreeks bereikbaar.’ 

Kaf van het koren 
Niet alleen binnen de eigen muren, ook buiten het fysieke bedrijf 
wil Sepa Green die kwaliteit naar de klant hooghouden. Lippinkhof 
begint: ‘We gaan nu richting de 20.000 klanten.’ Berntzen vult aan: 
‘Die worden voor een groot deel bediend door onze partners, onze 
agenten die de energiecontracten afsluiten en beheren. Dat is als 

het ware ons uithangbord, dus we willen dat zij volgens dezelfde 
waarden werken als wij. Daarom screenen we onze agenten. 
Hoe kwalitatief is hun verkoopverhaal? Gaan ze persoonlijk 
contact aan? En gaan ze voor een duurzame samenwerking, in 
plaats van snelle verkoop? Vervolgens checken we dat ook als 
de agenten de contracten bij ons aanleveren. We willen onze 
klanten bijvoorbeeld altijd een realistisch voorschotbedrag geven 
en werken niet met agenten die ‘snelle prikkels’ verkopen, zoals 
vergoedingen van opzegboetes.’ Lippinkhof licht toe: ‘We gaan voor 
een langdurige relatie met onze klanten, waarin we ze ontzorgen. 
Ter illustratie: we hebben onze horecaklanten een coronaregeling 
aangeboden. Vorig jaar hebben we meteen gesignaleerd dat we 
hun voorschotbedragen omlaag moesten schroeven, zodat de 
doorlopende uitgaven werden verminderd. We willen meedenken 
met wat klanten nodig hebben, niet even snel een contractje 
scoren. Echte provisiezoekers gaan daarom ook sneller naar andere 
energieleveranciers. Prima. Dan komen de écht kwalitatieve 
agenten bij ons.’ 

Vergroenen met vriendelijkheid 
Sepa Greens kracht zit hem dus echt in de persoonlijke benadering. 
Ze gaan niet klakkeloos mee in alle digitalisering, maar plukken 
er wel de vruchten van. Tenminste: als het bijdraagt aan hun 
servicegerichtheid. ‘We hebben een eigen ‘customer relationship 
management’-systeem laten ontwikkelen, Salesdock’, vertelt 
Berntzen. ‘Onze agenten kunnen hier alle contracten inzien 
en toevoegen. Zo hebben we alle gegevens van onze klanten 
inzichtelijk op één plek en kunnen we ook monitoren of de klant 
tevreden is. Mochten er klachten binnenkomen, dan worden 
die namelijk ook geregistreerd. Dat is digitalisering op een 
klantvriendelijke manier.’ Vink vervolgt: ‘Daarnaast hebben we 
ons online klantenportaal ook uitgebreid. Daar kunnen klanten 
nu alles inzien over hun algemene energieverbruik. Die data 
komen binnenkort ook beschikbaar in een app, die we momenteel 
ontwikkelen. Ze kunnen daarin bijvoorbeeld ook alles bekijken 
over hun zonnepanelen en de levering en teruglevering daarvan. 
De zonnepanelenmarkt is sowieso een markt waar we ons nu 
steeds meer op focussen en in groeien. De complete keten 
rondom zonnepanelen, zaken zoals de juiste inkoop en goede 
installateurs, hebben we goed in beeld. We zijn zowel bezig met 
kleinere, particuliere projecten, als grote, zakelijke projecten van 
bijvoorbeeld 1200 panelen.’ Vink voegt daaraan toe: ‘Die zakelijke 
markt heeft sowieso veel behoefte aan vergroening en besparing in 
hun energieverbruik. Deels omdat ze sinds 2019 informatieplichtig 
zijn, en ook omdat duurzaamheid gewoon een steeds grotere rol 
speelt. Daarvoor hebben we onze Energieplanner ontwikkeld, 
waarmee we een interne analyse doen en een stappenplan maken 
voor verduurzaming, bijvoorbeeld met zonnepanelen, isolatie of 
ledverlichting. Dat is maatwerk. Bij alles wat we doen geldt gewoon: 
bij ons ben je geen klantnummer, we gaan voor een persoonlijke en 
duurzame relatie!’  \

Buurserstraat 244a, 7544 RG Enschede  /  T 088 012 48 00  /  www.sepagreen.nl
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Tekst en illustratie Young Twente Board
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www.twente.com/young-twente-board

Gelukzoekers
2020 leerde ons dat onzekerheid de macht kan grijpen. Laat 2021 en de 
jaren hierna ons vooral leren dat we ons niet van de wijs hoeven te laten 
brengen. Zolang we als Twente maar de juiste richting opgaan. Onze koers 
en strategie voor de regio die we als Young Twente Board willen delen: 
laten we gaan denken in Twents Geluk. 

Onze strategie kwam tot stand in crisistijd, 
volledig digitaal. Dus geen Twentse 
kwartiertjes of gekeuvel met krentenwegge 
aan de vergadertafel, maar een Zoom-
snelkookpan terwijl de wereld om ons heen 
in brand stond. We kozen een richting die 
de krachten die Twente bezit, combineert 
met de kansen die er nog liggen: Bruto 
Regionaal Geluk.

Want 2020 leerde dat veel wat maakbaar 
leek, ook breekbaar bleek. Als het 
aan ons ligt, wordt Twente daarom de 
eerste regio in Nederland die een puur 
economische agenda aan de kant schuift 
voor een eigen geluksagenda. We laten de 
coronapuin achter ons en bouwen er een 
sterker fundament voor terug. Met deze 
geluksagenda willen we dat we als regio de 
vraag stellen: wat maakt ons nou écht rijk? 
Dat begint en eindigt met een menselijke 
maat, waar we in Twente alle kwaliteiten 
voor in huis hebben.

Ondersteunend aan onze stip op de 
horizon, bedachten we vier wegen die ons 
daarnaartoe helpen. Te beginnen met een 
robuuste, duurzame regionale economie 
met focus op scale-ups. We willen absoluut 
niet weggooien wat goed is, die cultuur 
van ondernemendheid. Wél willen we 
een kritische massa aan omstandigheden 
creëren waarbij we van een opstartcultuur 
naar een doorgroeicultuur gaan. Dat is een 
samenspel van speerpuntsectoren kiezen 
en speelruimte houden voor starters 
en pioniers.

Over die speelruimte gesproken… 
Als we in Twente ergens goed in zijn, is dat 
pionieren. De Twentse luwte en ruimte 
bieden een perfect klimaat voor creativiteit 
en verrassende verbindingen. Dat klimaat 
willen we uitbouwen. Vergeleken met 
de rest van Nederland, heeft deze regio 
namelijk een unieke driehoek in huis: die 
van ruimte, rust én reuring. We denken dat 
we die balans – tussen stad en platteland, 
wonen en werken, hightech innovatie en 
groene ruimte – nog veel beter 
kunnen benutten. 

En we weten ook: zonder de juiste mensen 
– ‘talent’ in de breedste zin van het woord – 
kom je nergens. Die mensen vinden 
en binden is geen sinecure, maar een 
cultuuromslag waarvoor een lange adem 
nodig is. Wil je aantrekkingskracht hebben, 
dan moet je jezelf onderscheidend op de 
kaart zetten en blijven vernieuwen. Dat 
komt voor ons nu samen in onze propositie 
om anders te denken als regio: 
Bruto Regionaal Geluk.

Dit is waar we aan werken en naartoe 
werken. En dat werk is nog maar net 
begonnen. Wil je samen met ons op zoek 
naar het Twents geluk? Denk na en denk 
mee! En praat met ons mee; je bereikt ons 
via info@youngtwenteboard.nl.  \
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Een onderneming beginnen midden in de corona-crisis. Je moet het maar 
durven. Het ondernemers-hart van Habiba Kouchami wist: mijn methode werkt. 
En juist in een tijd waarin gezondheid een essentiële rol begon te spelen, wilde 
ze met haar vitaliteitskliniek Figuura voet aan de grond krijgen in Enschede.  
Nu helpt ze drukbezette mensen prioriteit te geven aan hun gezondheid. 

Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Figuura 

Personal training  
voor je algehele vitaliteit 

Personal training voor je algehele vitaliteit 
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Personal training  
voor je algehele vitaliteit 

Personal training voor je algehele vitaliteit Habiba Kouchami runde haar bedrijf hiervoor al tien jaar in Zeist. 
Voor de liefde maakte ze de overstap naar Twente. ‘Ik ging midden 
in de coronacrisis starten. Dat was natuurlijk een grote stap, maar 
ik ben een bezige bij en laat me niet tegenhouden. Iedereen 
verklaarde me voor gek dat ik uitgerekend vorig jaar ging starten. 
Maar: als je achter je methode staat en weet wat je kunt leveren, 
dan is er geen angst. Die ondernemersdrang gaf de doorslag om 
gewoon voor die uitdaging te gaan. Bij Figuura draait het niet 
zozeer om alleen afslanken, het gaat vooral om gezonder leven 
en goed bewegen. Die investering in jezelf is, nu meer dan ooit, 
essentieel. Door met je lijf bezig te zijn kun je vitaal oud worden. 

Ik zeg altijd: alles wat je nu doet, daar profiteer je later van. 
Dan kun je later wel gewoon je eigen veters strikken. En daarmee 
gaan we niet maandag, morgen of volgend jaar januari beginnen. 
Laten we gewoon nú starten. Dankzij mijn trainingen kunnen we 
veel welvaartsziektes, zoals bijvoorbeeld overgewicht, buiten de 
deur houden. Want, uitzonderingen daargelaten, je hebt veel in 
eigen hand. Je bent verantwoordelijk voor je eigen leven en je eigen 
gezondheid. Ik zie de resultaten: mijn cliënten leven veel vrijer en 
zijn veel vitaler.’ 

Druk, drukker, drukst
We leven in een tijdperk van veel stress en weinig tijd. Bij Figuura 
zorgen ze er daarom voor dat je, zelfs met een volle agenda, fit kunt 
worden en blijven. Kouchami vertelt: ‘Vooral de laatste jaren hoor 
ik dat veel: ik heb maximaal een half uur de tijd én wil maximaal 
resultaat, hoe gaan we het doen? Veel mensen hebben een drukke 
baan en een druk bestaan met werk en kinderen. Tussendoor 
moeten ze dan ‘ook nog even’ bewegen en ‘gezond doen’. Daarom 
werk ik met infraroodtraining, wat tot 5 keer effectiever is dan 
sporten in een andere ruimte zoals een sportschool. 25 minuten 
fietsen in de infrarood kan gelijkstaan aan 20 kilometer hardlopen. 
Dat komt omdat de infraroodlampen je lichaamstemperatuur 
verhogen, waardoor je de diepste vetreserves afbreekt. 
Ik maak altijd een plan voor iedereen individueel, want niemand 
is hetzelfde. Daarbij kijk ik naar het hele plaatje: wat is je verhaal, 
hoe slaap je, hoeveel beweeg je, gebruik je medicatie? Zo kunnen 
we samen iets vinden wat echt voor je werkt. Want dan houd je het 
gemakkelijk 50 jaar vol. Die manier van werken vinden mensen fijn, 
ze krijgen bij Figuura echt de tijd en ruimte en ik ken iedereen bij 
naam. Voeding nemen we ook samen onder de loep. Mijn cliënten 
zijn daar overigens heel eerlijk over. De meest gehoorde opmerking 
van de afgelopen tijd? ‘We hebben gisteren toch even wat besteld, 
gewoon om die lokale ondernemers te ondersteunen. 
Toen kregen we er een flesje wijn bij en tsja... die moet dan toch 
op hè’.’ Kouchami voegt er lachend aan toe: ‘Prachtig, dat soort 
verhalen. Niets mis mee. Ik geloof niet in dingen niet ‘mogen’, 

zolang het maar in balans is. Ik werk ook niet met allerlei poedertjes 
en shakes, je kunt gewoon lekker en met een gezond verstand 
blijven eten en drinken. Alleen zo kun je jezelf echt een nieuwe 
levensstijl aanleren.’

Twentse trouw
Dankzij haar makkelijk toepasbare en toegankelijke programma’s 
kon Kouchami, ondanks de coronaperiode, snel succesvol starten 
in Enschede. ‘Ik kreeg als advies: in Twente moeten mensen eerst 
even de kat uit de boom kiek’n. Dat viel me achteraf reuze mee. 
Het was natuurlijk wel een rare tijd waarin ik niet fysiek kennis kon 
maken met mede-ondernemers of potentiële cliënten. Daarom ben 
ik gewoon begonnen met LinkedIn-posts en fysiek rondflyeren. 
Daarna begon de bal eigenlijk snel te rollen. Het mooie is: er is in 
dit deel van het land veel meer mond- tot-mondreclame. Het valt 
me echt op hoe loyaal mensen zijn, ik ken dat niet zo. Zodra ze 
tevreden zijn, worden ze eigenlijk al snel een soort ambassadeurs. 
Regelmatig nemen mijn cliënten weer iemand anders mee. 

Gewoon, omdat ze blij zijn met mijn hulp. Verbazingwekkend! 
Dat is echt iets moois uit deze regio en iets waar ik heel dankbaar 
voor ben. En: het is ook belangrijk dat ze de weg naar mijn deur 
weten te vinden. Vooral vorig jaar vlogen bij veel mensen de corona-
kilo’s eraan. Ze werkten massaal thuis, bewogen minder en maakten 
het in huis extra gezellig met hapjes en drankjes. Daarnaast was het 
voor velen een stressvolle en spannende tijd. Het is mooi om te zien 
dat juist die mensen nu de tijd nemen om in zichzelf te investeren. 
Zo zorgen ze niet alleen goed voor hun bedrijf en voor hun gezin, 
maar zorgen ze nu ook goed voor zichzelf.’  \

‘  Onze training is tot vijf keer 
effectiever dan een 
work-out in de sportschool’

‘ Investeren in je gezondheid  
is nu belangrijker dan ooit’ 

Beltstraat 2, 7511 JW Enschede  /  T 06 40 07 77 45  /  www.figuura.nl



ONDERNEMEN   /    82

Tekst Albert van Winden  /  Fotografie Carolien Abbink

Groen uit de crisis 
dé uitdaging van MKB Twente!

Moet het herstelbeleid na de coronacrisis gericht zijn op een terugkeer naar het recente verleden? 
Of gaan we juist in deze tijd met elkaar het gesprek aan over hele andere oplossingen waarbij het 
waarborgen van onze leefbare groene toekomst in Twente de norm wordt en de realisatie van een 
betere en gezondere leefomgeving voor ons allen prioriteit krijgt? 

Dat waren de vragen die we ons als vernieuwd bestuur van MKB 
Twente hebben gesteld. We kozen na een mooie discussie voor het 
laatste. Maar constateerden direct dat dit alleen kan als juist nu 
onze overheden meer gaan investeren om het economisch herstel 
aan te jagen. Waarbij dit niet alleen goed is voor onze regio maar 
ook nog als resultaat heeft dat het de werkgelegenheid en ons 
welzijn vergroot. 

Omdenken door de crisis
We moeten het durven om, juist nu, met elkaar te praten over 
onderwerpen als het minder faciliteren van de automobiliteit, 
het verduurzamen van de woningbouw en aardgasvrij maken 
ervan, het bevorderen en telen van gezond voedsel in en voor de 
regio, een goede afstemming van het onderwijs op de vraag van 
het bedrijfsleven, het werken aan herstel van biodiversiteit en 
klimaatadaptatie en het strategisch sturen op toerisme. 

Opgaven met kansen voor mkb
Dit zijn de enorme opgaven waar de overheid, mkb-ondernemers en 
het onderwijs tot 2050 in Twente voor staan. Samen de schouders 
onder het economisch herstelbeleid zetten en de transitie naar een 
duurzame samenleving in Twente. Er zal meer aandacht moeten 
komen voor de oplossingen van genoemde problemen die in en na 
de coronacrisis steeds urgenter én belangrijker zijn geworden: onze 
gezondheid en ons welzijn. 

Gezondheid voor economie?
Zoals in de coronatijd blijkt, gaat gezondheid steeds vaker vóór 
economie. Maar het kan ook goed samen opgaan. Dat houdt wel 
in dat mensen de mogelijkheid en ruimte moeten krijgen om nog 
beter gezond te blijven. Dat kan het beste in een gezond Twente. 
Dat is niet een regio waarin mensen binnen blijven zitten en 
vereenzamen. Dat is een regio waar in de stad en op het platteland 
plekken in de gebouwde omgeving worden aangelegd waar mensen 
graag willen komen om te genieten van de natuur, van de aanwezige 
kunst, om elkaar te ontmoeten in de wijk, in parken, bij moestuinen. 
Een gezonde stad en een gezond platteland kan zorgen dat mensen 

meer naar buiten gaan omdat buiten aantrekkelijk is en goed is 
voor de mentale, fysieke en sociale gezondheid. Door mooie en 
aantrekkelijke plekken in de regio aan te leggen of te faciliteren, 
kan de solidariteit en gezelligheid door de crisis toenemen. Maar 
dan moeten die faciliteiten er wel zijn. En juist daar moet de 
overheid in investeren. Het mkb in Twente kan voor de uitvoering 
van deze plannen zorgen.

Nieuwe bestuursleden MKB Twente
Tijdens de ledenvergadering van MKB Twente op 28-10-
2020 zijn er naast Nathalie Poelhekken, Nancy Trip, Marlies 
Rijnberg en Harold Oude Smeijers 3 nieuwe bestuursleden 
benoemd: Thomas Geerdink (Saxion Hogeschool), Richard 
Kokhuis (Amperapark) en Albert van Winden. De laatste 
is tevens benoemd tot voorzitter. Centraal staan 3 
speerpunten in de komende 5 jaar, die aansluiten bij plannen 
van de Twente Board en Ondernemend Twente, waar MKB 
Twente deel van uitmaakt. 

1. Onderwijs en talent
MKB Twente zet zich samen met ROC van Twente en Saxion 
Centrum voor Ondernemerschap in om talent te stimuleren 
om ondernemer te worden. Daarbij zetten ervaren mkb-
ondernemers zich in als buddy voor startende ondernemers. 

2. Duurzaamheid en circulariteit
Een schone, slimme regio die vooroploopt in de 
energietransitie en circulaire producten maakt voor een 
groenere wereld. 

3. Bereikbaarheid en mobiliteit
Voor internationaal zakendoen, wonen en studeren dient 
Twente goed bereikbaar te zijn. Met nadrukkelijk aandacht 
voor goede voorzieningen voor fiets en (internationaal) 
openbaar vervoer. 
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Groen uit de crisis 
dé uitdaging van MKB Twente!

Ariënsplein 1, 7511 JX Enschede  /  T 06 41 60 61 69  /  www.mkb-twente.nl

Werk aan de winkel voor het mkb in Twente
Want een gezonde, veilige, vitale, toegankelijke en duurzame 
leefomgeving voor onze inwoners vergt actie op nog veel meer 
terreinen. Zo is het voor mensen in de stad en op het platteland 
van groot belang dat de toegankelijkheid, de bereikbaarheid, de 
leefbaarheid van de openbare ruimte, het woningtekort en de 
kwaliteit van de bestaande woningvoorraad worden aangepakt. 
Bij alle investeringen in de kwaliteit van de leefomgeving is het 
bovendien van belang om rekening te houden met extremere 
weersomstandigheden, zoals clusterbuien en langdurige hitte.
Nederland heeft volgens het kabinet voor 2030 nog 1.000.000 
gasloze, goed geïsoleerde woningen nodig. Daar komt de isolatie 
en verduurzaming van bestaande huizen nog bij. In 2050 moeten 
immers alle woningen duurzaam zijn, dus goed geïsoleerd en 
gasloos. Een monsterklus. Ontzettend duur, maar het levert ook 
werkgelegenheid op. 

Samen werken aan een duurzaam Twente
Hoe mooi zou het zijn als de Twentse mkb-bedrijven de opgaven 
waar de gemeenten, de woningcorporaties en de particuliere 
huizenbezitters voor staan, concreet kunnen maken. Door gebruik 
te maken van het vakmanschap dat in de regio beschikbaar is bij de 
huidige bedrijven. Aangevuld door de afgestudeerde studenten van 
ROC, Saxion en Universiteit Twente. Hierdoor kan voor een lange 

tijd het opgeleide talent behouden worden voor Twente, 
wordt Twente nog duurzamer en kunnen de bestaande mkb-
bedrijven investeren en groeien.

Investeren in vakmanschap
Het Twents Fonds voor Vakmanschap kan daarbij een mooie rol 
spelen. Zij willen het vakmanschap in de regio stimuleren omdat 
er grote behoefte is aan vakmensen. Bijvoorbeeld in de techniek 
maar ook in de zorg en logistiek. Het fonds investeert in om-, na- of 
bijscholing voor werkenden, zzp’ers en werkzoekenden in Twente. 
Onder bepaalde criteria kunnen werknemers in aanmerking komen 
voor de scholingsvouchers.

Criteria van Twents Fonds voor Vakmanschap
Er is een viertal criteria opgesteld waaraan voldaan moet worden:

• je moet in Twente wonen
• de scholing versterkt je positie op de arbeidsmarkt
• de scholing is tot maximaal mbo-niveau 4
• de opleider is een erkende onderwijsinstelling

Meer informatie is te vinden op 
www.twentsfondsvoorvakmanschap.nl  \

V.l.n.r. Demy de Vries, Albert van Winden, Nancy Trip, Richard Kokhuis, Laura Reimerink, Harold Oude Smeijers, Nathalie Poelhekken en Lydia Wijnstra.
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Versneld digitaliseren 
in coronatijd: 5 tips 

Tijd om versneld te digitaliseren. Maar, hoe doe je dat? “Je kunt niet 
van start gaan voor je inzicht hebt in wat er gebeurt op je website”, 
vertelt Luuk Rouwhorst, eigenaar van digital marketingbureau  
Team Nijhuis in Borne. 

1. Bouw een dashboard
Bezoekersaantallen zeggen hem niet zoveel. Wat telt: Hoeveel 
aanvragen krijg je binnen via je website? Wat kost het om zo’n lead 
te genereren? En wat levert het op? “Veel bedrijven hebben dat 
basale inzicht niet, ook al draaien ze 150 miljoen aan omzet. Dan kun 
je dus niet berekenen wat je marketinginspanningen opleveren en 
ze ook niet optimaliseren.”

Het is belangrijk om zo snel mogelijk met het verzamelen 
van die gegevens te beginnen. Rouwhorst pleit daarbij voor 
dashboards. Handige overzichten die in één oogopslag alle 
belangrijke informatie tonen, afgestemd op de belanghebbende 
afdeling binnen het bedrijf. “Zo’n centraal dashboard kan veel 
miscommunicatie tussen afdelingen voorkomen, met name tussen 
marketing en sales”, aldus Rouwhorst.

2. Mik op kwaliteitsleads
Marketeers klagen namelijk vaak dat de sales-afdeling hun leads 
te laat of helemaal niet benadert. De verkopers balen er op hun 
beurt van dat ze hun kostbare tijd moeten verspillen aan kansloze 
aanvragen. Deze langlopende discussie is eenvoudig op te lossen 
met data. 

“Welke van de laatste 100 leads waren nu écht goed? Pas als je die 
kwaliteitsleads kent, kun je je online campagnes daarop aanpassen. 
Zo worden ze steeds nauwkeuriger en leveren ze steeds betere 
leads op. Dan gaat sales vanzelf de kracht van marketing zien en kan 
de marketingafdeling hun advertentie-uitgaven verantwoorden aan 
het management.”

3. Investeer in adverteren
Met een gebrek aan meetbare resultaten, is het geen wonder  
dat ondernemers in coronatijd overwegen om op marketing  
te besparen. Rouwhorst pleit voor het tegenovergestelde:  
“Investeer juist nu in online adverteren. Het kost je dan wel meer om 
een potentiële klant binnen te halen, maar je houdt je medewerkers 

Bij veel bedrijven ging het te goed om serieus met 
online marketing aan de slag te gaan. Tot de uitbraak 
van het coronavirus de status quo onverwachts 
ingrijpend veranderde. Klanten die in winkels kwamen, 
zwerven nu rond op het web. Bedrijven die online 
vrijwel niets deden, kloppen nu bezorgd aan de deur. 

Tekst en fotografie Team Nijhuis
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aan het werk en hebt een voorsprong wanneer de markt weer 
aantrekt. Zeker als de concurrentie in winterslaap gaat.”

4. Stem online en offline op elkaar af
We hebben het tot nu toe alleen nog over online verkoop gehad. 
Hoewel het gedrag van potentiële klanten op het web relatief 
eenvoudig is te monitoren, is dat des te moeilijker voor offline 
koopgedrag. Volgens Rouwhorst zijn er echter altijd creatieve 
oplossingen te vinden, zelfs voor de business-to-business-markt. 

“Denk aan een leverancier van toiletten voor campers en caravans. 
Aangezien dit bedrijf zijn producten uitsluitend via groothandels 
aan retailers verkoopt, lijkt het onmogelijk te achterhalen wie 

de eindklanten zijn. Tenzij je bijvoorbeeld een voucher bij het 
product stopt, met een aantrekkelijke aanbieding. In ruil voor 
hun contactgegevens, krijgen eindklanten een deel van hun 
aankoopbedrag terug. Een win-win-situatie.”

Vervolgens is het belangrijk om die offline gegevens te combineren 
met je online data. “Wanneer de voucher-actie uitwijst dat veel 
van de verkochte toiletten bedoeld zijn voor tweedehands 
campers en caravans, is het belangrijk om daar vervolgens je online 
advertentiecampagnes op af te stemmen.”

5. Houd rekening met veranderende klantreizen
Het coronavirus heeft veel van onze bestaande routines 
doorbroken. De plekken die we bezoeken en de wijze waarop we 
gesprekken voeren, zijn radicaal veranderd. De massale adoptie 
van oplossingen als videobellen en online shoppen, heeft de 
digitalisering nog verder versneld. 

In deze disruptieve tijden met verhoogde onzekerheid, spenderen 
meer mensen meer tijd dan ooit online. Het besluitvormingsproces 
ligt totaal op zijn kop. Wanneer potentiële klanten niet fysiek 
door iemand geholpen kunnen worden in bijvoorbeeld een winkel, 
zoeken ze op het web naar de benodigde informatie. 

“We zien dat de reis die een klant aflegt van behoefte naar aankoop 
onduidelijker is geworden”, vertelt Rouwhorst. “Bedrijven moeten 
online nog meer present zijn, om op tijd gevonden te worden door 
potentiële klanten. Des te meer reden om versneld aan de slag te 
gaan met de digitalisering van je bedrijf.”  \

Prins Bernhardlaan 59, 7622 BE Borne  /  T 074 265 99 99  /  www.teamnijhuis.nl
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‘ INN’Awards ontwerpen is eervol. Je maakt iets moois voor de regio’

Tekst Ingrid Bosman  /  Fotografie Lars Smook

Jan-Gert Kamping ontwerpt nieuwe awards voor INN’twente

Trofee van de vooruitgang
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De Enschedese ontwerper Jan-Gert Kamping maakt de trofeeën bij de nieuwe prijzen die INN’twente dit jaar uitreikt:  
de INNspiratie Awards. Wat hij vooral wil uitdrukken is dynamiek. ‘Ondernemers zijn altijd in beweging.’

Zoals het model op de werktafel in het atelier staat heeft het wel 
wat weg van een zeilboot. Maar de contouren hebben nog iets 
bekends. Dat kan allebei kloppen, maakt Jan-Gert Kamping duidelijk. 
De vorm van de trofee is geïnspireerd op een iconisch gebouw in 
Dubai, en deze hoteltoren ‘Burj al Arab’ is weer gebaseerd op de 
dhow, een Arabisch zeilschip. Die verwijzing mag de INNspiratie 
Award een vleugje glamour geven, belangrijker is wat Kamping 
betreft de symboliek die eruit spreekt: ‘Ondernemers zijn altijd 
in beweging, willen vooruit.’

De INNspiratie Award is gemaakt van transparant plexiglas, waarbij 
een coating voor een speciaal kleureffect zorgt. De voet bestaat 
uit met de hand gevouwen aluminium. Kamping: ‘Ik gebruik zo min 
mogelijk schroefverbindingen. Het plexiglas wordt alleen door twee 
kleine clipjes op z’n plek gehouden. Die slimme assemblage past bij 
een prijs waarmee je innovatie beloont.’ Hoe de Young INN’Award, 
stimuleringsprijs voor jong regionaal talent, er precies uit gaat zien 
is op het moment van het interview nog niet duidelijk, maar het 
wordt een variant op de INNspiratie Award.

New age ambacht
Kamping (1974) is vereerd met de opdracht. ‘Je mag iets moois 
maken voor de regio.’ Zijn aanpak sluit aan bij het profiel van 
Twente, als de streek waar techniek en creativiteit hand in hand 
gaan. Zelf vat Kamping zijn manier van werken samen als ‘new age 
ambacht’: ouderwetse ambachtelijkheid in een nieuwe jas, waaraan 
bijvoorbeeld technologie als laser en 3D-printen te pas komt. 
Zijn bureau voor productontwerp en -ontwikkeling is gevestigd in 
de Performance Factory, het voormalige fabriekscomplex dat nu 
brandpunt is van nieuwe bedrijvigheid. 

Klanten van JKCreations zijn zowel particulieren als bedrijven. 
‘Mijn kracht is dat ik de wens van de klant kan vertalen in een fysiek 
product’, zegt Kamping. Zo levert hij bijvoorbeeld prototypes 
waarmee bedrijven een nieuw product aan de man kunnen 
brengen. Ook graveert hij bestaande producten met behulp van 
laser. Daarnaast ontwerpt Kamping interieurobjecten naar elke 
individuele wens, van meubels tot verlichting en wanddecoraties. 

Iets anders dan Ikea
Die poot bouwt hij nu uit onder de merknaam ‘Jan-Gert’, jan-gert.nl.
De vraag neemt toe, stelt hij vast. ‘Steeds meer mensen willen iets 
anders dan de spullen van Ikea. Voor die klanten is originaliteit, duur-
zaamheid en lokale productie belangrijk en daar hebben ze ook wat voor 
over.’ Kamping biedt zijn ontwerpen in verschillende uitvoeringen aan. 

Hij laat de ‘Egglight’ zien, een eivormige tafellamp in wit 
(gerecycled) kunststof op houten pootjes. ‘We kunnen ook een 
messing variant leveren. En we zijn aan het kijken of we het in brons 
kunnen laten gieten.’ Kamping werkt samen met verschillende 
producenten in de regio. Zoals een houtwerkplaats waar Twentse 
bomen tot tafelbladen worden verzaagd, en een staalbedrijf dat een 
onderstel kan leveren. Via contacten met onder meer een galerie op 
het eiland Sylt vinden de producten ook hun weg naar Duitsland.
Kamping is tevens de bedenker van de Stadsvaas, met de contouren 
van de stadsgrenzen als uniek kenmerk. Vooralsnog bedacht voor 
Enschede – de gemeente gebruikte ze eerder als relatiegeschenk 
– maar in principe voor elke stad leverbaar. De vaas zelf is gemaakt 
van gerecycled kunststof, waarin de gelaagde opbouw van het 
3D-printen nog een beetje zichtbaar is. Compagnon Raimond 
Jongbloed van Solid Work, met wie Kamping zijn werkruimte deelt, 
ontwierp de kartonnen verpakking.

Wereld van James Bond
Naast de showmodellen van de Stadsvaas staat het begin van 
zijn nieuwste project: een kleine verzameling vintage lampglazen. 
Kamping wil er moderne lampen van maken. ‘De tijdgeest van 
toen combineren met de trends van nu en daar iets nieuws van 
boetseren.’ Met een industriële uitstraling, of juist een natuurlijke 
‘look’. Hij werkt de laatste tijd graag met organische vormen, 
vertelt hij. Zo is bijvoorbeeld de paddenstoelvormige 
Mushroom-lamp ontstaan. 

Een andere inspiratiebron is te herleiden tot zijn jeugd. Zijn vader 
nam hem ooit mee naar ‘Dr. No’, de eerste James Bond-film uit 1962. 
De wereld waarin ‘007’ verkeerde, ontworpen door de vermaarde 
productdesigner Sir Ken Adam, maakte diepe indruk. Stijlvol, 
gestroomlijnd en tegelijk ook technisch en een tikje futuristisch: 
‘Ik vond het heel gaaf.’

Kamping is opgeleid in de werktuigbouwkunde, maar dat hij een 
meer creatieve kant op zou gaan lag eigenlijk ook al besloten in 
zijn kinderjaren. Toen hij op zijn jongenskamer deed wat hij nu in 
feite nog steeds doet: ‘Ik sloot me op met m’n technisch Lego. 
Wat ik bouwde had ik eerst zelf getekend. Zo gooide ik er mijn 
eigen sausje over.’  \     

‘  Wat ik lever is ambachtelijkheid 
in een nieuwe jas’

Hoge Bothofstraat 41-B2, 7511 ZA Enschede  /  T 06 47 67 49 30  /  www.jkcreations.nl
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Communiceren in 2020 
De uitdaging en de oplossing

Gebaseerd op visual radio brengt de omroep dagelijks van 16.00 tot 17.00 uur een live-programma met interviews, verhalen uit Enschede, 
Hengelo en heel Twente, video’s en cultuur. Eerst bepaalde vooral het coronavirus de inhoud van het programma, nu haken we ook actualiteit 
en onderzoeksverhalen aan. 

Daarbij bleken we ook zo’n beetje de enige partij in de stad die belangrijk zaken als de Dodenherdenking, het bevrijdingsfeest, de herdenking 
Vuurwerkramp en de nationale lintjesregen live in de huiskamers konden brengen. 

Contact leggen en communiceren met de buitenwereld. Dat zijn in het huidige tijdsgewricht, waarin 
corona overheerst, de grootste uitdagingen van bedrijven, instellingen en clubs, om er maar eens 
een aantal te noemen. De lokale omroep 1Twente schakelde razendsnel en startte meteen aan het 
begin van de wereldwijde crisis met het dagelijkse cross-mediale live-programma 1Twente Vandaag.

Tekst en fotografie 1Twente
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Lonnekerspoorlijn 114, 7523 JM Enschede  /  T 053 431 03 98  /  www.1twente.nl

Blijvertje
Het programma blijkt een blijvertje. Het bereik 
groeide, duizenden weten onze kanalen dagelijks te 
vinden. Mede omdat we onze website 1Twente.nl een 
complete restyling gaven, en alle onderwerpen uit het 
live-programma losknipten en op onze site plaatsten. 
Daarbij wordt 1Twente Vandaag dagelijks om 20.00 
en 22.00 uur op onze televisiezender uitgezonden en 
bedienen we de social media met onze uitingen.

Onze aanpak viel op ook omdat we in de regio 
een antwoord vonden op de grootste collectieve 
uitdaging van 2020. Hoe communiceer je met je 
achterban? We kunnen niet meer bij elkaar op bezoek 
en de traditionele vergaderingen vervallen. Welke 
mogelijkheden blijven dan nog over om aan informatie 
te komen en jouw informatie te delen? 

Digitale communicatie
De afgelopen maanden werden we overvallen door 
die vraag van instellingen en bedrijven die wilden 
communiceren met hun achterbannen of gewoon met 
de bevolking. Zij maakten gebruik van onze ervaring 
met het maken van live-programma’s, met onze audio-
visuele mogelijkheden en het coronaproof gebruik van 
onze grote studio. Sinds het nieuwe normaal maken 
we overuren met het opzetten van digitale live-
uitzendingen met interactie met mensen die thuis zijn. 
Hierbij zijn we in staat om op een veilige manier alle 
denkbare digitale technieken te combineren.

Zo kregen we ons ziekenhuis MST in de studio die een 
interactieve talkshow wilden over zijn samenwerking 
met Defensie. We helpen Stichting Pioneering met de 
campagne Enschede Bespaart waarin het gaat over 
vermindering van het energieverbruik van Enschedese 
inwoners en we houden energiecafés waarin partijen 
hun kennis delen. 

1Twente maakte een programma over het 75-jarig 
bestaan van de Verenigde Naties, ging aan de slag 
met de Euregio en helpt het Twents Carmel College 
dat digitaal contact maakte met de ouders om te 
kijken hoe zij het gesprek met hun kinderen kunnen 
aangaan over corona en de bijbehorende regels. 
We denken mee in de concepten, ondersteunen bij 
het ontwikkelen van formats, registreren en maken 
het eindproduct. 

Informatieplatform
Ook de samenwerking met het Wilminktheater staat op 
het programma, want onze lol in dit soort exercities is 
dat 1Twente op deze wijze ook precies is wat het moet 
zijn: een media-, gespreks- en informatieplatform met 
een groot bereik onder de Enschedeërs, Hengeloërs 
en de rest van Twente.  \
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De cirkel is rond voor Marijke Schmand (64), directeur  
van U Parkhotel in Enschede. Twee keer stond ze aan de 
basis van een nieuw conferentiehotel op Universiteit Twente: 
in 1987 van Drienerburght en in 2019 van U Parkhotel.  
Eind 2020 neemt ze afscheid. Voor opvolger Sylvester 
Ponsen heeft ze een waardevolle tip: ‘Laten we van de  
daken schreeuwen dat we er zijn!’

Marijke Schmand neemt afscheid van U Parkhotel 

Tekst Ditta op den Dries  /  Fotografie Rikkert Harink

‘ Laten we van de daken 
schreeuwen dat we er zijn’

Anderen over U Parkhotel
‘U Parkhotel is mijn ‘home away from home’. Ik slaap er vaak om 

niet altijd heen en weer naar Friesland te hoeven rijden waar 

ik woon. Het is voor Kennispark een belangrijke faciliteit om 

bedrijven te trekken naar Kennispark. Volgens mij zijn we het 

enige sciencepark in Nederland met een eigen hotel, specifiek 

gericht op wetenschap en innovatie.’

Anne-Wil Lucas, Gebiedsdirecteur Kennispark

‘Voor Novel-T, met verschillende doelgroepen rondom new 

business, is de juiste ‘tone of voice’ erg belangrijk; of het nu gaat 

om een groot event als Create Tomorrow, een startup BBQ, een 

vergaderlunch met founders/investeerders of een overnachting 

van een internationale gast. Vanuit het team van U Parkhotel 

is er altijd de juiste aandacht en betrokkenheid, met tevreden 

gasten tot gevolg.’

Mike Verkouter, Novel-T
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De Veldmaat 8, 7522 NM Enschede  /  T 053 43 31 36 60  /  www.uparkhotel.nl

Onze Twentse bescheidenheid mag wat haar betreft opzijgezet 
worden, want de boodschap moet uitgedragen én gehoord 
worden. ‘Het U Parkhotel sluit naadloos aan bij de grote ambities 
van Universiteit Twente (UT) en Kennispark Twente. Er wordt in 
Twente keihard gewerkt aan de werving van nieuwe businesses; 
jonge, toekomstgerichte bedrijven, onder meer als het gaat om 
duurzaamheid en groene energie. Twente is voor hen ‘the place 
to be’. U Parkhotel heeft een faciliterende rol in de ontmoetingen 
tussen UT en het bedrijfsleven. Daar hebben we conferentiezalen en 
72 hotelkamers op negen etages voor beschikbaar. Plek genoeg dus.’

Leisuremarkt
Het eerste jaar van exploitatie verliep boven verwachting. 
U Parkhotel draaide uitstekend, vooral op de zakelijke markt. Na de 
uitbraak van het coronavirus keerde het tij. ‘We hebben na de eerste 
lockdown in maart naarstig gezocht naar nieuwe samenwerkingen. 
Die hebben we gevonden, vooral in leuke arrangementen en 
samenwerkingen in de leisuremarkt’, vertelt Schmand. ‘In de 
zomermaanden wisten veel (hotel)gasten de Veldmaat te vinden 
om te fietsen en lekker te eten. Vooral mensen uit het westen, 
die destijds corona ontliepen. En dan zie je meteen de grote 
meerwaarde van de UT-campus. De gasten maakten een wandeling 
in het groen, liepen de kunstroute en gingen zwemmen in het 
openluchtbad. We draaien in 2020 helaas een slecht jaar, maar 
hebben duidelijk gezien dat ook hier voor ons een groeimarkt ligt.’

Drienerburght
Nu Marijke Schmand vlak voor haar afscheid staat, is het ook 
tijd om even achterom te kijken. Het was mei 1987 toen ze de 
nieuwbouw van Drienerburght binnenstapte. ‘Het realiseren 
van een eigen accommodatie voor bijscholing en nascholing was 
destijds één van de eerste uitingen van Universiteit Twente als het 
ging om ondernemerschap. Er werden cursussen op het gebied van 
management, technologie en innovatie ontwikkeld en aangeboden, 
maar mensen uit het westen waren niet bereid af te reizen naar 
Twente voor een cursus. Kom die cursus maar in Amsterdam geven, 
hoorden we vaak. Na twee jaar gaven we de cursusactiviteiten uit 
handen aan TSM (Twente School of Management) en kregen we een 
zuiver faciliterende functie. 

We hebben in Drienerburght altijd een hele goede rol kunnen 
spelen op het gebied van cursussen en opleidingen. We hadden 
in mindere mate een algemene hotelfunctie. Onze hotelkamers 
waren te klein. En er was ook geen eigen restaurant. Zonder 
die belangrijke faciliteiten konden we, op momenten dat de 
cursus- en conferentiemarkt niet draaide (zoals in weekenden en 
tijdens vakantieperiodes), geen andere doelgroepen voor ons 
winnen. Voordeel daarvan was dat Drienerburght een heldere 

doelgroep had. Er vonden veel verschillende bijeenkomsten plaats. 
Kennisoverdracht stond daarbij centraal. Dat gaf een sfeer die 
door docenten en cursisten als heel plezierig ervaren werd. Ze 
zijn altijd blijven komen en namen die kleine hotelkamer op de 
koop toe. Groot nadeel was dat we geen nieuwe markten konden 
aanboren. Ondanks al die beperkingen zijn we tot aan het einde toe 
winstgevend geweest en daar ben ik trots op.’

U Parkhotel
In 2016 werd op UT groen licht gegeven voor de ontwikkeling van 
een nieuw hotel in het bestaande gebouw Hogekamp. Schmand: 
‘Ik was aanvankelijk niet blij, had veel liever een zichtlocatie gehad 
bij The Gallery, op het snijvlak van business en wetenschap. En de 
combinatie met huisvesting voor studenten zag ik helemaal niet 
zitten. Ik zag, bij wijze van spreken, al een gast in driedelig grijs 
pak én een student in korte broek naast elkaar aan de balie staan! 
Die zorg is voorbij. Het heeft allemaal goed uitgepakt. Hotel en 
studentenvleugel zijn volkomen van elkaar gescheiden. Inmiddels 
zijn we goede buren, die wederzijds begrip voor elkaar hebben.’
Ze vindt het zwaar om afscheid te nemen, maar thuis ligt een flinke 
stapel boeken klaar. Haar opvolger mag de prachtige nieuwbouw nu 
verder ontwikkelen. ‘Een dankbare taak voor Sylvester Ponsen. 
Er liggen nog 1000 kansen.’  \     
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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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De gemeenschappelijke 
euro voor twee  
doelen inzetten

Graag maak ik er één concreet waarin maatschappelijke 
vraagstukken bij elkaar komen. De transitie van energetisch slechte 
sociale huurwoningen naar duurzame koopwoningen. Voor de 
verdere toekomst voorzien – met name – de grotere steden een 
overschot aan sociale huurwoningen. 

De innovatie zit in dit geval vooral in het proces tussen de 
verschillende actoren binnen de gemeenten, de corporaties en 
de ondernemers er omheen. Het gaat over beleidsterreinen als 
volkshuisvesting en de samenstelling van de woningvoorraad, asset 
management voor de corporaties, financiën en het sociale domein. 
In de uitvoering is er werk voor de verduurzamers, zoals adviseurs, 
en voor de uitvoerende partijen, zoals aannemers, glaszetters en 
isolatiebedrijven. Voor de transactie zij de hypotheekadviseur, 
de makelaar en de notaris actief.

In de uitvoering wil ik er nog één aan toevoegingen. De helft 
van de investering voor verduurzaming zal benodigd zijn voor 
materialen. De andere helft betreft arbeid. Deze zal hoofdzakelijk 
door vakmensen moeten worden uitgevoerd. Echter veel van de 

werkzaamheden betreffen eenvoudige hand- en spandiensten, 
waarbij de vakman geholpen kan worden, zodat de vakman zich kan 
bezighouden met zijn vaktechnische handelingen, jobcarving. De 
overige werkzaamheden kunnen worden uitgevoerd door mensen 
met een achterstand op de arbeidsmarkt. De vakmensen begeleiden 
deze mensen in de aansturing voor die hand- en spandiensten. 
Hierdoor zal er naast veel werkgelegenheid voor vakmensen ook 
werkgelegenheid ontstaan aan de onderkant van de arbeidsmarkt, 
waarvoor momenteel veel financiële ondersteuning nodig is met 
gemeenschapsgeld. Op deze wijze wordt de gemeenschappelijke 
euro voor twee doelen ingezet, voor de arbeidsmarkt en voor de 
verduurzaming van de bestaande woningvoorraad. 

De verduurzaamde woning wordt vervolgens tegen een hogere 
koopsom, met een lagere energielast, in de markt verkocht. 
De bijbehorende totale woonlasten zullen lager zijn en de woning 
is comfortabeler. Tot slot vermindert de CO²-uitstoot waardoor 
politieke doelstellingen en Europese afspraken worden gehaald 
en het klimaat wordt verbeterd.  
Op naar een bestendige circulaire economie.  \

In het onderhoud van het Twentse ecosysteem richt Twente Board zich op het organiseren van gunstige condities 
voor ondernemerschap. De belangrijke thema’s in het onderhouden van het Twentse ecosysteem zijn: innovatie  
en ondernemerschap, talent en profilering. Het bedrijfsleven met kennisinstellingen en overheden ontwikkelen 
samen oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen.

Michel ten Hag

Michel ten Hag, voorzitter VNO-NCW regio Twente
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Informatie
INN’twente verschijnt 2 keer per jaar. Iedere uitgave 

wordt gelanceerd tijdens een release-event.  

De oplage (5.000 exemplaren) wordt verspreid  

onder bedrijven in de 14 gemeenten van de Regio Twente 

die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 

met meer dan 5 medewerkers. Ook ligt INN’twente op 

de leestafels bij overheidsinstellingen en verschillende 

zakelijke ontmoetingsplekken in de regio.

 

Voor meer informatie, vragen of adreswijzigingen: 

neem contact op met INNtwente V.O.F.

Jan Bruins 06 - 20 44 61 76  /  j.bruins@jbruinsmedia.nl

Annemarie Teeken 06 - 51 19 75 88  /  info@a2business.nl

Annet Spijkerman 06 - 23 74 25 96  /  info@a2business.nl

Copyright
Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook 

worden gereproduceerd zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgever en de andere 

auteursrechthebbenden. Het ongevraagd toesturen van 

materiaal geschiedt op eigen risico.

Aansprakelijkheid
Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg 

samengesteld. De uitgever is echter niet aansprakelijk 

voor eventuele onjuistheden of gevolgen van 

onvolkomenheden.

Druk
Veldhuis media, veldhuismedia.nl  

Veldhuis Media is ISO- en FSC-gecertificeerd en 

past duurzame productiemethodes toe.
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Platform voor kennisdeling, innovatie en economische 
ontwikkeling in de Regio Twente.


