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De unieke kracht 
van Twente

Soms is frustratie een goede motor. Nadat ik tijdens mijn stage eenmaal had geroken aan het echte werk wilde 
ik niet meer terug naar een willekeurige bijbaan. Ik wilde iets doen wat bij mijn hbo-studie communicatie paste. 
Ik had door die stage ontdekt dat ik al best wat kon. Dat wilde ik uitbouwen. Ik ging op zoek naar een platform 
waar vraag en aanbod in communicatie bij elkaar kwamen, maar dat bleek er tot mijn verbazing niet te zijn. Ook 
mede-studenten bleken zo’n plek te missen. Zo ontstond in het voorjaar van 2019 mijn bedrijf Studentpower. 

Dat INN Twente mij nu heeft gevraagd deze uitgave - met als thema ‘Contribute to a better world’ - bij u als lezer 
te introduceren vind ik een eer. We moeten zoveel mogelijk samenwerken om talent te halen en te houden en daarom 
is het goed dat ook INN’twente studenten en andere jonge professionals bij haar kennisplatform betrekt.  

Inmiddels zijn zo’n zestig bedrijven uit het hele land aan Studentpower verbonden, waarvan meer dan de helft 
gevestigd  in Twente. Twaalf studenten zijn aan de slag geholpen. De allereerste was meteen ook een heel 
mooie match: een student die in Groningen bedrijfskunde studeerde en in Twente woont, kreeg bij een 
administratiekantoor in de regio de kans om de theorie uit zijn eerste jaar in praktijk te brengen. 

Hij leerde dat van die theorie niet alles even belangrijk is, zoals je vaak denkt zolang je alleen in de collegebanken 
zit. Het heeft hem geholpen zijn specialisatierichting te bepalen. En hij weet dat er in Twente bedrijven zijn 
waar hij terecht kan. Veel studenten hebben geen beeld van de mogelijkheden, merk ik. Terwijl Twente veel 
heeft te bieden, juist dankzij het royaal aanwezige midden- en kleinbedrijf. Daar krijg je sneller meer verant-
woordelijkheden en zijn de kaders niet zo straks als bij grote ‘corporates’.   
   
Zet de deur open
Daarom is het jammer dat bedrijven zelf niet altijd even benaderbaar zijn. Ook als je geen vacatures hebt: laat 
iemand binnen, al is het maar voor een paar maanden. En benader studenten en jonge professionals als gelijk-
waardig. Ze houden niet van hiërarchische structuren. Ze gaan voor persoonlijke ontwikkeling, dáár moet je op 
inzetten. Praat met ze, bied ze uitdagingen.

Zelf heb ik na mijn studie in Zwolle bewust gekozen voor een terugkeer naar Twente. Ik woon in Almelo, een stad die 
ten onrechte vaak wordt onderschat. Opgegroeid in Buurse bij Haaksbergen is de rust van Twente me dierbaar. 
Ik geloof dat we de kracht van Twente beter moeten uitdragen. In de Young Twente Board, waar ik deel van uitmaak, 
zijn we ook daarmee bezig. 

De keuze om van Studentpower een landelijk platform te maken heeft ook met die blik naar buiten te maken. 
Ik ben niet bang dat ik zo studenten juist buiten de regio breng. Wie per se naar elders wil vertrekken, doet dat 
toch wel. En ik denk dat ik op deze manier juist jong talent uit regio’s als Apeldoorn en Amersfoort kan verleiden 
ook eens naar Twente te kijken.

Dromen en doen
Twentenaren zijn nuchtere mensen, zo wil het cliché. Mijn ervaring is dat we best groot durven te dromen, maar 
dan wel vanuit een realistische houding. Die zorgt er juist voor dat we de dingen die we bedenken ook gedaan 
krijgen. INN’twente is daar ook een voorbeeld van. Het laat met goede inhoud zien wat er hier allemaal gebeurt. 
Misschien blijft die inhoud nu nog teveel in de regio. Twente verdient het om overal te worden gezien!

Carlien Hartgerin
oprichter en eigenaar van Studentpower
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Tom Grobben groeide op in het 
buitengebied van Enschede op de 
melkveehouderij van zijn ouders. Na 
zijn studie aan Hogeschool Saxion 
en de Universiteit van Wageningen 
kwam hij terug naar Twente. Met 
zijn broer Bart zoekt hij nu de 
verbreding door met hun bedrijf 
De Nieuwe Melkboer niet alleen de 
melk van hun 75 melkkoeien op de 
markt te brengen, maar ook sojamelk 
te produceren van soja die ze zelf 
verbouwen. In december werd de 
eerste sojamelk afgeleverd aan 
de horeca.

Herman Reinten is eigenaar van 
ReintenInfra (wegenbouw) en van 
een sloopbedrijf. Hij streeft naar 
hergebruik van materialen die in de 
wegenbouw worden gebruikt, zoals 
zand, stenen en asfalt. Hij kreeg de 
Bouwprijs voor het slim slopen van 
een flat in Kerkrade: de flat werd in 
delen verzaagd en hergebruikt in 
prefabwoningen. Het nieuwe hoofd-
kantoor in Borne wordt voor zestig 
procent met hergebruikte materialen 
gebouwd en is duurzaam.

Carlijn Joosten studeert Creative 
Business aan Hogeschool Saxion. 
Voor extra diepgang heeft ze nu 
een bestuursjaar. Daarin doet ze 
de pr voor Create Tomorrow, een 
evenement waarin bedrijven kunnen 
putten uit de kennis en creativiteit 
van duizend studenten van UT en 
Saxion. Ze wil partijen en personen 
met elkaar verbinden. 

Robin Koops heeft sinds 24 jaar 
diabetes. Hij vond een kunstmatige 
alvleesklier uit, die continu de 
suikerspiegel van een patiënt meet: 
zijn de suikerwaarden in het bloed 
te hoog dan spuit het apparaat 
insuline in, zijn ze te laag dan dient 
het het hormoon glucagon toe. Door 
zijn vinding kunnen patiënten met 
diabetes in de toekomst een stuk 
zorgelozer leven. Zijn bedrijf Inreda 
Diabetic mag na CE-goedkeuring 
vanaf mei 2020 de kunstmatige 
alvleesklier op de markt brengen.

Even voorstellen
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INN’gesprek

Ze hebben allemaal hun eigen reden om door 
te zetten, soms dwars tegen de heersende 
mening in. Neem Herman Reinten, die werkt 
in de wegenbouw waarbij afvoeren en nieuw 
kopen de praktijk van de dag is. ‘Maar we 
kunnen niet ongebreideld materiaal uit moeder 
aarde blijven halen. We moeten effectief 
omgaan met materialen door ze langdurig te 
gebruiken en, als iets niet meer functioneert, 
de grondstoffen te hergebruiken.’

Reinten gelooft niet in eindeloos vergaderen, 
en besloot zijn woorden om te zetten in  > 

Contribute to a better world? Dat vinden de vier deelnemers aan 

dit rondetafelgesprek en De Rode Loper wel wat veel eer. Toch zijn ze 

stuk voor stuk bezig de wereld een beetje mooier te maken. Tegen de 

stroom in soms, maar ze zetten door. ‘Ik hanteer de stelling van Pippi 

Langkous: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik denk dat ik het wel kan’, 

verwoordt Herman Reinten de ware doorzettersmentaliteit. 

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie:  Frans Nikkels / archief

Tegen de 
stroom in 
voor een 
betere wereld

Deelnemers Rode Loper zetten zich in 
voor duurzaamheid en leefbaarheid
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daden. In het nieuwe hoofdkantoor in Borne is 
zestig procent van de materialen straks afkom-
stig van de sloop en het gebouw voldoet aan de 
hoogste eisen van duurzaamheid. ‘Dat betekent 
dat je meer tijd moet nemen en vindingrijk 
moet zijn. We wilden gebruikte kalkgemetselde 
stenen voor de gevel, net als bij de boerderijen 
van vroeger. Niet te vinden. Nu laten we bij 
een sociale werkplaats gebruikte trottoirtegels 
breken. Zelfde effect en je hoeft niks nieuws 
te kopen. Duur? Dat lijkt zo. De prijs van alles 
wat je nieuw koopt, is vertekend. De prijzen 
zijn alleen maar zo laag dankzij prijsdumping 
en lage lonen. Kosten van al dat vervoer over 
de hele wereld en al die bewerkingen zijn niet 
meegerekend.’

Rentmeester
Reinten probeert zo veel mogelijk in de eigen 
regio te werken. ‘Ik heb een wegenbouwbedrijf, 
geen reisbureau. Wat is dat voor waanzin om 
busjes het hele land door te laten rijden?’ Om 
scherp te blijven op zijn duurzame doelstellingen 
stelde ReintenInfra Maurice Beijk aan als 
‘Rentmeester 2050’. Beijk helpt het bedrijf om in 
het hele bedrijfsproces zes van de zeventien Global 
Goals van de Verenigde Naties te omarmen. 

Terug naar de zuinigheid van vroeger is al een 
aanpak die werkt, ervaart Reinten, en het nuchtere 
boerenverstand. Hij krijgt bijval van Koops, die 
zegt regelmatig ‘verbijsterd’ te zijn. ‘Als je tank 
leeg is, koop je toch ook geen nieuwe auto? 
Zo gaat het feitelijk ook met de huidige 
insulinepomp: als die leeg is na drie dagen, 
moet je de hele pomp weggooien. Dat is toch 
verspilling. Waarom wordt zoiets niet meege-
nomen bij de toelatingseisen voor de markt? 
Bij ons product kun je de software uploaden en 
cartridges en infusen vervangen. Het apparaat 
is te refurbishen en als het echt op is kun je 
een nieuwe behuizing krijgen, gemaakt uit 
hergebruik. Ik vind het logisch dat je over al die 
stappen nadenkt, maar ik zie nog vaak dingen 
waarvan ik denk: hoe is het mogelijk?’

Aan nadenken heeft het ook nieuwe melkboer 
Grobben niet ontbroken. Sinds drie jaar telen 

hij en zijn broer op één hectare bij Enschede 
soja. De bonen worden geweld en gemalen, 
waarna de ‘melk’ eruit wordt gewonnen. ‘Dat 
klinkt simpeler dan het is, want het productie-
proces bepaalt de smaak. Is die te ‘bonig’ dan 
willen mensen het hier niet.’ In de plattelands-
gemeenschap wordt niet negatief gereageerd, 
‘al vinden ze het vast wel stadse fratsen’. Maar 
de broers krijgen soms wel vervelende reacties van 
hardcore veganisten die niet snappen waarom 
ze ook nog melkvee aanhouden. ‘Anderen 
waarschuwen juist dat er geen toekomst zit 
in wat we aan het doen zijn. Je moet leren die 
opmerkingen te laten afglijden, anders ga je 
heel slecht slapen. Wij geloven dat juist in de 
combinatie de toekomst van dierlijke en plant-
aardige eiwitten zit. Volgens het Voedingscentrum 
zou veertig procent van de eiwitten die we 
gebruiken dierlijk moeten zijn en zestig procent 
plantaardig, dat is het nu nog lang niet, maar er 

Maak duidelijk dat het mes aan twee kanten snijdt
Robin Koops, uitvinder kunstmatige alvleesklier
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is een kentering. En we doen aan kringlooplandbouw: het restproduct van 
de soja gaat naar de koeien, de mest weer op de akker. Helemaal in de lijn 
van minister Carola Schouten, ja.’

Olievlek
Gewoon doorgaan, wat iedereen ook mag zeggen, adviseert Reinten. Klein 
beginnen, met het afschaffen van plastic bekertjes en roerstaafjes in je 
eigen bedrijf, en niet onder elk bureau een vuilnisbak met een plastic zak. 
Een warmtesysteem dat de boel niet opstookt tot 25 graden, zelfs als het 
vriest dat het kraakt, maar bij 18 graden al afslaat. ‘Eerst is het mopperen, 
maar dan vertellen ze het thuis en zeggen de kinderen: goed bezig, pa. Je 
moet klein beginnen, dan wordt het een olievlek en wordt je omgeving je 
ambassadeur.’

Carlijn is het roerend met hem eens. ‘Ik wil graag iets goeds doen voor de 
wereld. Bij Create Tomorrow helpen we bedrijven die vanuit de sustainable 
development goals van de Verenigde Naties bezig willen gaan met een uit-
daging. Als we met die enorme denktank alleen ideeën zouden ontwikkelen 
voor winstmaximalisatie zou ik me daar niet zo voor inzetten. Bij Create 
Tomorrow kunnen we studenten met goede ideeën verbinden met bedrijven 
die ook de wereld mooier willen maken, samen kom je verder. En in het 
klein kijk ik wat ik zelf kan doen, bijvoorbeeld door geen vlees meer te eten.’
Een duurzaam bedrijfsproces moet over de hele keten gaan, vinden de vier. 
Tom: ‘wij dachten: we doen de sojamelk in glazen flessen, dat is het beste. 
Maar dan kom je erachter dat dat pas na vijf keer hergebruik zo is, omdat 
het smelten ook weer een berg energie kost. Bovendien moet je product 
ook efficiënt te vervoeren zijn. Er zijn geen simpele antwoorden.’ Carlijn 
merkt dit al in de supermarkt: ‘paprika’s in plastic verpakt, dat vond ik echt 
onzin. Maar ik las dat ze anders veel sneller bederven, en er dus veel meer 
worden weggegooid. Je moet het maar weten. Wat dat betreft kan de hele 
informatievoorziening ook nog een stuk beter.’

Doorbouwen
Wie wat wil bereiken moet doorzetten, weten ze alle vier. Koops heeft lang 
moeten vechten voor zijn vinding kan worden toegelaten op de markt. 
‘Natuurlijk is er heel veel regelgeving voor medische apparatuur, dat is ook 
goed. Maar dat maakt wel dat je een lange adem moet hebben en moet 
durven doorbouwen aan iets waarvan je niet weet of het de patiënten ooit 

zal bereiken. Als ik die stip op de horizon niet had gehad, was 
ik allang afgehaakt.’

Daarbij is het zaak de samenwerking te zoeken. ‘Pas als alle 
partijen het voordeel zien en het een gezamenlijk belang 
wordt, gaan alle partijen ervoor lopen. De ziektekostenver-
zekering kan op 1 patiënt 180.000 euro besparen met deze 
vinding, maar ze willen er nog geen 20.000 euro voor betalen. 
De eerste reactie bij iets nieuws is helaas om je meteen te 
verschuilen achter regels, te kijken waar het mis zou kunnen 
gaan. Maar dan kom je geen stap verder. Je moet duidelijk 
maken dat het mes aan twee kanten snijdt en dan samen 
de kansen onderzoeken. In ons geval een beter leven voor 
diabetespatiënten en een enorme besparing voor de verzekeraars.’

Reinten herkent de noodzaak tot samenwerking en een ge-
zamenlijke visie. ‘Wat wij willen, zet het hele bouwproces op 
de kop. De architect tekende staalconstructies van 5,5 meter, 
maar ik kon ze uit de sloop alleen van 5 meter vinden. Dat 
vraagt om een andere manier van denken, ook bij de architect: 
je moet het doen met wat beschikbaar is. Die flexibele aanpak  > 

Je samen verdiepen 
in een uitdaging 

Carlijn Joosten, Create Tomorrow
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past natuurlijk in geen enkele wet- en regelgeving, waarbij alles tot de centimeter moet worden 
vastgelegd. Ik ben met de gemeente Borne in gesprek gegaan en heb meteen gezegd: als we dit 
allemaal via het traditionele proces gaan doen, wordt het nooit wat. Je moet die ambitie om het te 
laten slagen samen delen, de mindset moet bij iedereen in het proces om. Dat kan alleen als je een 
helder doel voor ogen houdt, en dat ook deelt.’

Eigen kracht
Dat delen vond nieuwe melkboer Grobben nog wel lastig, in het begin. ‘We waren ook wel bang 
dat de concurrentie er dan met ons idee vandoor zou gaan. Maar je móet het er wel over hebben, 
anders kom je niet verder. We hadden er al veel tijd en energie in gestoken, maar nog geen goed 
product ontwikkeld en nog niks verkocht, toen we met een groot artikel in NRC Handelsblad 
kwamen te staan. Dat leverde een stroom aan reacties op. Ook van mensen die het een sympathiek 
idee vonden en wel wilden helpen. Je moet van je eigen kracht uitgaan; als je je idee bij je houdt 
en er bovenop gaat zitten, kan het niet groeien.’ Koops heeft dezelfde ervaring: sinds hij Nationaal 
Icoon is geworden, krijgt hij steun van de overheid en toegang tot allerlei adviseurs. ‘Wie niet kan 
delen, kan ook niet vermenigvuldigen. Ik ben niet bang voor concurrenten. Wie nu nog wil beginnen, 
loopt sowieso al vijftien jaar in ontwikkeling achter’, stelt hij de jonge ‘melkboer’ gerust.

Carlijn onderstreept die noodzaak van een open opstelling. ‘Bedrijven die bij Create Tomorrow 
aankloppen, komen er zelf op een bepaald vlak niet uit. Dan kun je zelf blijven zoeken, maar je kunt 
je uitdaging ook voorleggen aan studenten die er met een open mind op een heel andere manier 

Als je erbovenop gaat zitten, 
kan het niet groeien
‘Nieuwe Melkboer’ Tom Grobben 
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naar kijken. Maar dan moet je wel de moed 
hebben om aan te kloppen. Het zou mooi zijn 
als nog veel meer bedrijven zich aanmelden bij 
Create Tomorrow.’

Ondersteuning
Wat hebben deze ‘minds of tomorrow’ nodig 
om de wereld echt beter te maken? Geld, roept 
Grobben spontaan, en dat lokt luid lachen uit 
bij de rest. Herkenbaar dus. Maar de nieuwe 
melkboer weet ook wel dat financiering slechts 
één aspect van succes is. ‘We krijgen inmiddels 

wel subsidies, onder andere van de provincie 
Overijssel, dus dat gaat best goed. Misschien 
is het nog wel belangrijker om goede partners 
te zoeken die je kunnen ondersteunen en ver-
sterken.’ Daar is uitvinder Koops het helemaal 
mee eens. ‘Als je geen geld hebt, dwingt je dat 
tot creativiteit. Natuurlijk heb je financiën nodig 
om te kunnen doorontwikkelen, maar wij hebben 
nog geen tien procent uitgegeven van wat een 
farmaceut in zo’n proces zou spenderen. Het 
belangrijkste is om mensen de voordelen te laten 
inzien en dan samen voor dat ene belang te gaan.’

Carlijn denkt ook dat samenwerken de sleutel 
is tot succes. ‘Je samen verdiepen in een uit-
daging, elk vanuit je eigen invalshoek, dat kan 
heel krachtig zijn. Ik zie dat veel bedrijven al 
heel bewust bezig zijn met vraagstukken uit de 
Global Goals en dat is hoopgevend. Maar het 
kan nog een stuk beter. Daarom willen we ook 
internationale studenten laten aansluiten, om 

het effect nog groter te maken. En werken we 
samen met Novel-T zodat de ideeën die op die 
twee dagen worden ontwikkeld, niet in een la 
belanden maar echt verder worden uitgewerkt.’
Reinten zou blij zijn als andere bedrijven in zijn 
sector mee zouden gaan in de duurzame aanpak. 
‘Het gaat niet om de voorloper, het gaat om 
de volgers. Je moet bereid zijn ervoor te gaan. 
Het kost ons veel geld, maar als vader en opa 
voel ik een verantwoordelijkheid voor mijn 
kinderen en kleinkinderen op de lange termijn. 
Toen Tony Chocolonely begon met zijn slaafvrije 
chocola riep ook de halve wereld dat zoiets niet 
kon. Maar het lukte wel, en hoe: het werd een 
groot succes. Je moet de markt meenemen in 
je gedachtengoed en dat kan alleen door het 
voor te doen, ook al druist dat soms overal 
dwars tegenin. Ik hanteer de stelling van Pippi 
Langkous: ik heb het nog nooit gedaan, dus ik 
denk dat ik het wel kan. Aanpakken, dan kom je 
een heel eind, is mijn ervaring.’  /

Aanpakken, dan 
kom je een heel eind
Herman Reinten, eigenaar Reinten Infra 
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Windkracht en 
golfslag simuleren

Christian Kleijn, Controllab:
‘Een kraan die gewoon op de wal staat, is simpel te besturen. 
Maar hoe compenseer je de golfslag en windkracht als zo’n kraan 
op een schip staat? Daarvoor maken wij met behulp van simula-
ties een goede besturing die die factoren goed kan compenseren. 
Bij windmolens op zee moet bijvoorbeeld eens in de zoveel 
maanden een ploeg onderhoudsmonteurs langs. Je wilt dan wel 
dat zo’n kraan zonder risico precies bij de tip van de windmolen 
uitkomt.

We ontwierpen al besturingen voor andere machines, toen SMST 
uit Drachten bij ons kwam om een besturing te maken voor hun 
nieuwe brug. Door al onze andere simulatiemodellen hadden 
we al een schat aan data en was de nieuwe besturing snel klaar. 
De simulatie doen we met ons 20-sim-pakket, en we hebben ook 
een trainingssimulator voor kraanmachinisten. Simulatie is duur, 
maar als je het op de plek zelf nog moet uitzoeken, ligt een schip 
zo een week langer en dat is inefficiënt en duurder door claims. 

We werken ook aan simulaties voor de opslag van duurzame 
energie in containers vol batterijen. Positieve dingen dus. Met 
onze techniek zou je ook de loop van een tank in hobbelig terrein 
kunnen stabiliseren, maar dat willen we niet. Windenergie is 
nu nog maar vijf procent in vergelijking met olie, maar dat gaat 
omslaan. We hebben het tij mee.’

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Lars Smook

Klaar voor de toekomst? Controllab en Holland Innovative, beide huurders van BTC in The 

Gallery, in elk geval wel. Controllab maakt simulatiemodellen voor onder andere de kranen die 

nodig zijn om op zee veilig onderhoud te plegen aan windmolens. En Holland Innovative staat 

aan de wieg van technologische innovaties in de gezondheidszorg.

Innovatieve oplossingen voor nieuwe uitdagingen

Huurders BTC klaar 
voor de toekomst

We hebben 
het t ij mee
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Aan de wieg van 
medische innovatie

Ivo Aarninkhof, Holland Innovative:

‘Ik heb werktuigbouwkunde gestudeerd aan de UT en daarna dertien 
jaar bij Philips gewerkt. Ik wilde op eigen kracht medische innovaties 
naar het veld brengen om de gezondheidszorg te verbeteren. Maar ik 
kwam erachter dat er op dat gebied weinig kennis toegankelijk was. 
Hoe richt je je processen en je projectmanagement in, met welke 
wetgeving heb je te maken? Dat moet je allemaal op orde hebben.
Samen met mijn compagnon Hans Meeske, die in Eindhoven die 
bouwstenen al had opgezet voor de hightech, hebben we deze ook 
vormgegeven voor medische innovaties. Projectontwikkeling, pro-
cescontrole, medische wetgeving en reliability, de betrouwbaarheid 
dus. Simpel gezegd helpen we om alles te regelen van goed idee naar 
een betrouwbaar product dat kan worden toegelaten op de markt. Zo 
voorkom je fouten en faalkosten.

Grote klanten als Philips en ASML huren ons in voor onze specialis-
tische kennis op één aspect, dan ga je echt de diepte in. Met startups 
en mkb begeleiden we vaak het hele proces. Voordat een medische 
innovatie op de markt is, gaan jaren voorbij. Je moet geduld hebben 
maar we staan wel aan de wieg van innovaties die echt het 
verschil maken. Met Sigmascreening bijvoorbeeld, waarin ik als 
bestuurder actief ben: een methode van borstkankeronderzoek die 
vrouwvriendelijker, sneller én nauwkeuriger is dan de huidige pijn-
lijke mammografie. Of met Machnet Robotics dat robotica toepast 
in radiologische onderzoeken, bijvoorbeeld om vernauwingen in 
de halsslagaders in beeld te brengen. We hebben nu bij Holland 
Innovative in Enschede acht medewerkers, we willen naar vijftien. 
De groei zit er goed in, en we zijn in The Gallery al opgeklommen 
van de kelder naar boven. Trouwe huurders dus.’

Op zoek naar kantoorruimte op 
een unieke locatie?

Ten Hag bedrijfsmakelaars is in samenwerking met BTC-Twente 
een overeenkomst aangegaan met FC Twente en verhuurt 
de kantoren aan de spoorzijde (Diekmanzijde) van het stadion 
volgens het ‘BTC-all in concept’. Deze kantoren zijn ook bijzonder 
geschikt voor startende innovatieve ondernemers.

Centraal gelegen in het hart van het Kennispark, met het NS-station 
Enschede Kennispark voor de deur en gemakkelijk bereikbaar via 
de A1 en A35, zijn kantoorruimtes te huur vanaf 25 tot ongeveer 
250 vierkante meter, op basis van tweejarige huurovereenkomsten. 
De netto vierkantemeterprijs is 260 euro per jaar turn key inclusief 
services (energie, schoonmaak, beveiliging, parkeerplaatsen, 
huismeester, et cetera). Gebruik van de BTC-Ten Hag skybox over-
dag voor vergaderingen en kleine bijeenkomsten is bij de huurprijs 
inbegrepen.

Daarnaast word je als huurder geregeld uitgenodigd om ook de 
wedstrijden van FC Twente te bezoeken. 

Meer informatie: www.btc-twente.nl/locatie/de-grolsch-veste 
of 053 - 483 63 55

Van een goed idee naar 
een betrouwbaar product
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De cijfers liegen er niet om. Veertig procent van de verplegers/
verzorgers stopt al binnen twee jaar nadat ze gestart zijn. 
Minister De Jonge van Volksgezondheid schrijft 3.000 afha-
kers aan, om ze te overreden terug te keren in de zorg. Ook 
MST kampt met personeelstekorten, al is het vergeleken met 
ziekenhuizen in de Randstad hier nog heilig. ‘Maar ook wij 
lopen tegen grenzen aan. Soms kunnen we niet alle bedden 
openstellen, omdat we niet genoeg verpleegkundigen hebben. 
We doen een enorm beroep op onze mensen, en het ziektever-
zuim is met 5,8 procent een half procent hoger dan in andere 
ziekenhuizen’, weet hr-manager Tineke Tromp.

De mensen die al in dienst zijn, wordt bij MST voldoende 
uitdaging geboden. In een loopbaantraject wordt gekeken 
waar eventueel nieuwe kansen en mogelijkheden liggen. 
‘Ook is er voor verpleegkundigen van de spoedeisende 
hulp, intensive care en ambulancedienst de mogelijkheid te 
rouleren. Daar is veel animo voor’, vertelt Sophia. Wil een 
verpleegkundige opgeleid worden naar een specialistische 
functie, zoals CVA- of dialyse verpleegkundige, dan wordt 

dat ondersteund. ‘We willen mensen inspireren het beste 
uit zichzelf te halen.’ In het programma Sterk in je Werk 
is aandacht voor dreigende burn-out en de balans tussen 
privé en werk, om zo uitval te voorkomen. Ook wordt 
praktische ondersteuning geboden, bijvoorbeeld powernap-
cabines voor de nachtdienst.

Nieuwe krachten
Naast het zuinig zijn op het huidige personeel, zet MST ook 
in op nieuwe krachten: in het Enschedese ziekenhuis zijn 
honderd artsen, zestig studenten technische geneeskunde 
en tweehonderd verpleegkundigen in opleiding. Bovendien 
zijn honderd promovendi werkzaam voor hun promotie-
onderzoek. Studenten die aan ROC van Twente of Saxion zijn 
opgeleid blijven vaak graag in de regio. Om nieuwe aanwas 
van buiten te krijgen, is het belangrijk de andere pluspunten 
van de streek ook te benadrukken, vindt Tineke. ‘De aantrek-
kelijke leefomgeving, de relatief lage huizenprijzen, dat speelt 
allemaal mee als je je na lang studeren met een jong gezin 
ergens wilt vestigen.’

Gezocht: 
mensen voor de zorg

Het is een grote uitdaging voor ziekenhuizen: voldoende mensen in dienst houden 

en krijgen om ook in de toekomst goede zorg te kunnen verlenen. Medisch Spectrum 

Twente in Enschede zet alle zeilen bij om dit te realiseren. ‘We zijn zuinig op de 

huidige werknemers en willen ze voldoende perspectief bieden. En we zetten 

sterk in op het opleiden van nieuwe mensen, die we zo aan ons hopen te binden’, 

zegt voorzitter Sophia de Rooij van de Raad van Bestuur.

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Lars Smook

MST haalt beste uit huidige werknemers en leidt nieuwe op
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Edimir Semedo is één van de artsen in opleiding bij MST, op de 
afdeling cardiologie. Hij komt uit Rotterdam en koos bewust voor 
een plek ver van de Randstad. ‘Mensen zijn hier minder gesloten; 
ze groeten elkaar nog. De werkdruk is wel hoog, maar voor mij 
voelt het niet zo. Mijn werk geeft mij enorm veel energie. In dit 
vak kun je echt wat voor mensen betekenen.’

Team
Semedo zit bij MST in een prettig team en dat vindt hij belang-
rijk. ‘Het succes van een team is afhankelijk van alle spelers. Een 
schoonmaker is hier in het ziekenhuis net zo belangrijk als een 
chirurg.’ De administratieve last is vergeleken met een paar jaar 
geleden toegenomen, weet hij. ‘Veel protocollen, vinkjes. Het 
hoort erbij en het is belangrijk, maar ik ben liever met de echte 
zorg bezig.’

Dat een deel van die zorg in de toekomst niet meer persoonlijk 
wordt gegeven, maar digitaal, is onvermijdelijk volgens de be-
stuursvoorzitter. ‘Daar moeten patiënten aan wennen, maar onze 
medewerkers ook. Net zo goed als het nu heel normaal is om 
te appen, moet dit ook langzaam inburgeren. Digitale zorg kan 
het leven vergemakkelijken, maar het zal de echte zorg natuurlijk 
nooit vervangen.’  /

We inspireren mensen om 

het beste uit zichzelf te halen

Sophia de Rooij, voorzitter Raad van Bestuur 
Medisch Spectrum Twente

Ook bij MST wordt gebruik gemaakt van de expertise van Eqib | The Human 
Factor. ‘Eqib levert kennis op hr-vakgebied die we niet zelf in huis hebben’, 
geeft Tineke Tromp, hr-manager aan.  Volgens Marion Teesink van Eqib 
is MST een mooi voorbeeld van hoe Eqib graag met klanten samenwerkt. 
‘Wat wij belangrijk vinden is dat we waarde toevoegen aan onze klanten op 
verschillende hr-vraagstukken en hierin een volwaardig sparringpartner zijn 
voor de organisatie, ook bij tijdelijke vraagstukken.’
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Denktank 
Create Tomorrow 
helpt bij 
de uitdagingen 
van de toekomst

Ondernemers, wetenschappers, 
professionals en studenten inspireren elkaar
voorzitter Aron Vossebeld, Create Tomorrow

Door samenwerking 
met Novel-T meer 
kans op realisatie 

van ideeën

 Aron Vossebeld  en Jaap Beernink



pagina 17

Hengelosestraat 500, 7521 AN Enschede / T +31 (0)53 483 68 00 / www.novelt.com 

Create Tomorrow begon als een kleine lustrumactiviteit en werd daarna een 
tweejaarlijks evenement. De negende editie wordt met een denktank van 
ongeveer duizend studenten groter dan ooit, en groeit uit tot een iconisch 
evenement voor de regio. Door de samenwerking met Novel-T vindt het 
evenement nu jaarlijks plaats en bestaat de editie 2020 uit twee dagen. Het 
event wordt nog steeds georganiseerd door studenten, maar nu in actieve 
samenwerking met Novel-T waardoor kwaliteit en impact zullen toenemen.
 
Elkaar inspireren
‘Op de eerste dag inspireren ondernemers, wetenschappers, professionals 
en studenten elkaar met forumsessies, keynotes en workshops rondom 
een aantal thema’s zoals de energietransitie, zorg, smart industry en 
digitalisering. Op dag twee gaan teams van gemiddeld zes tot acht studenten 
vanuit verschillende studierichtingen een volle dag aan de slag met de 
cases’, legt voorzitter Aron Vossebeld, zelf student Civiele Techniek aan 
de UT uit.

Directeur Jaap Beernink van Novel-T deed zelf als student al mee aan 
Create Tomorrow. Zijn ervaring is dat op de dag zelf heel goede ideeën 
ontstaan, maar dat die daarna in de drukte van alledag vaak blijven liggen. 
‘Wij willen een grote slag slaan in het verder brengen van dat goede idee 
naar een succesvolle uitwerking. De vlaggenschepen van Novel-T zijn 
natuurlijk het ontstaan van nieuwe bedrijven en het toekomstbestendig 
houden van bestaand mkb. Door na Create Tomorrow mensen samen te 
brengen om de ideeën verder uit te werken, zorgen wij dat ze verder komen. 
Wij kunnen onder meer ondersteunen vanuit business development expertise, 
bij het in kaart brengen van de haalbaarheid en het koppelen van een 
relevant netwerk met betrekking tot bijvoorbeeld kennis of kapitaal.’

Denktank
Natuurlijk kan de denktank van studenten in twee dagen niet de wereld-
problemen oplossen. ‘Maar bedrijven en instellingen kunnen wel hun 

uitdagingen voorleggen aan een grote groep creatieve en innovatieve 
vrijdenkers. Voor beide kanten is het een mooie kans’, weet Beernink.

Vorig jaar bedacht een team studenten voor het Medisch Spectrum Twente 
een manier om digitale zorg te verbeteren, met een app gebaseerd op 
een Tamagotchi. Deze app zou mensen bijvoorbeeld een seintje kunnen 
geven wanneer ze medicijnen moeten nemen. ‘Voor studenten is het een 
mogelijkheid om mee te bouwen aan iets tofs en een kijkje in de keuken 
van bedrijven te nemen. Je leert elkaar op een laagdrempelige manier 
kennen. En omdat de teams uit studenten bestaan vanuit allerlei studie-
richtingen, ontstaan er oplossingen vanuit een heel andere hoek dan 
wanneer bedrijven er zelf over nadenken’, zegt Vossebeld.

Goudmijn aan ideeën
Create Tomorrow wil partijen aanmoedigen om gebruik te maken van de 
denktank; het is een goudmijn aan nieuwe ideeën en inspiratie. ‘Wij helpen 
in het voortraject hun uitdagingen in een concrete en inspirerende case 
te gieten, waardoor de studenten er ook echt wat mee kunnen’, laat de 
voorzitter weten.

Volgens de directeur van Novel-T heeft juist de frisse blik van buiten een 
toegevoegde waarde. ‘Universiteit en Hogeschool zijn geen ivoren torens 
meer. Ze willen verankerd zijn in de samenleving en samenwerken. Create 
Tomorrow is een mooie laagdrempelige manier om hier kennis en inspiratie 
op te doen’. Hij ziet mogelijkheden het evenement uit te breiden voor 
nog meer impact. Momenteel wordt al samenwerking gezocht via 
bestaande verbanden als 4TU (de vier technische universiteiten in ons 
land) en ECIU (veertien Europese universiteiten). ‘Het heeft de potentie 
om een internationaal top-event te worden.’

Create Tomorrow is dit jaar op 23 en 24 april. De eerste dag is in het 
centrum van Enschede, de tweede dag op de campus. Ook een uitdaging 
voorleggen aan de innovatieve denktank of de inspirerende dagen bezoeken? 
Meer informatie op www.createtomorrow.nl en bij Jasmijn Smedema en 
Aron Vossebeld via extern@createtomorrow.nl  /

Denktank 
Create Tomorrow 
helpt bij 
de uitdagingen 
van de toekomst

Bedrijven, overheden en instellingen staan, met het 

oog op hun toekomst, voor grote uitdagingen. Bij Create 

Tomorrow kunnen ze die voorleggen aan creatieve, 

getalenteerde studenten. De denktank bestaat uit zo’n 

duizend studenten van Universiteit Twente, Hogeschool 

Saxion en andere kennisinstellingen die staan te popelen 

om innovatieve oplossingen voor de thema’s van de 

toekomst te bedenken. En dankzij samenwerking met 

Novel-T blijven die goede ideeën niet op de plank liggen, 

maar worden ze echt gerealiseerd.

tekst: Frederike Krommendijk fotografie: Lars Smook

Deelnemers van de afgelopen editie:

Hilde Koopman, Rijkswaterstaat:
‘In elke organisatie is innovatie enorm belangrijk, ook bij het Ministerie 
van Verkeer en Waterstaat. Er verandert veel en we hebben nog niet alle 
antwoorden. Daarom hebben we honderd studenten gevraagd om ons 
te helpen met oplossingen en groter te denken dan we zelf kunnen.’

Tijs Markusse, Univé:
‘Wij maken graag gebruik van de kennis en creatieve ideeën waar 
studenten mee komen. Bigger brains, met nieuwe, innovatieve ideeën.’
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tekst: Yvonne de Haan  fotografie: Lenneke Lingmont

Twee jonge ondernemers uit Emmeloord stonden tien jaar geleden aan het begin 

van een nieuw fenomeen in de recreatiebranche: glamping. Lekker kamperen in 

de natuur, maar dan wel met alle comfort. Onder de naam LuxeTenten begonnen 

ze met het ontwerp en de verkoop van safaritenten en glampinglodes. 

LuxeTenten 
wil de wereld 
veroveren 

Met succes, want het outdoorbedrijf groeide 
binnen tien jaar uit tot Europees marktleider. 
Deze expansie is nog maar het begin als het aan 
de nieuwe eigenaren Hans van der Wind en 
Ivo van der Vlis ligt. Zij willen met LuxeTenten 
binnen een paar jaar wereldwijd marktleider 
worden. Een stevige ambitie met de nodige 
uitdagingen. Baker Tilly adviseert en ondersteunt 
het bedrijf op weg naar de top. 

Kloppend hart 
Het kantoor met de showroom van LuxeTenten 
staat op een onopvallend bedrijventerrein aan de 
rand van Emmeloord. Maar in de showroom waan 
je je tussen de safaritenten en lodges eventjes op 
Bali of een andere tropische bestemming. Het 
kloppend hart van het bedrijf bevindt zich een paar 
meter verderop, in één van de kantoorruimtes. 
Het staat vol met flipovers en magneetborden met 
aantekeningen en memobriefjes. ‘Hier houden we 
brainstormsessies met alle disciplines van ons 
bedrijf, marketing, sales, design, noem maar op. 
Alle ideeën die passen binnen onze strategische 
groeiambitie ontstaan hier’, vertelt mede-eigenaar 
Ivo van der Vlis met trots.

Wereldkaart
‘Onze voorgangers hebben een heel gaaf product 
en een mooi bedrijf neergezet, maar waren vooral 
gericht op de Europese markt. Toen Hans en ik 
het bedrijf in mei overnamen, zeiden we tegen 
elkaar: ‘wat weerhoudt ons ervan om wereldwijd 
marktleider te worden? Laten we dat dus maar 
gaan doen’, glimlacht Ivo. 

Met die groei gaat het hard. Een wereldkaart met 
ruim 400 locatiepinnetjes in 49 landen geeft aan 
waar de glampingtenten inmiddels staan en in 
welke landen het merk vertegenwoordigd wordt 
door dealers, agenten of een lokale vestiging. 

Gave producten
De nieuwe directeur gaat met zijn compagnon 
voortvarend ter werk. Ze vliegen de wereld over 
om contacten te leggen met touroperators, 
campingeigenaren en collegabedrijven. Recent 
opende het bedrijf een kantoor in Singapore en 
in andere landen werkt LuxeTenten met steeds 
meer agenten en dealers. ‘De outdoorbranche is 
behoorlijk open en transparant. Wij zijn allemaal 
gedreven ondernemers met een passie voor het 
maken van gave producten. Men is niet bang om 
kennis te delen en dat helpt, want er zijn natuurlijk 
veel fiscale en juridische uitdagingen die we versneld 
willen tackelen. Neem bijvoorbeeld de wet- en 
regelgeving in andere werelddelen. Die verschilt 
per land, maar soms ook per regio of gemeente. 
Er zijn belangrijke import- en exportrestricties 
waarmee we te maken hebben. Onze internationale 
rechtsvormen moeten goed geregeld worden, 
evenals de lokale en internationale geldstromen. 
Dan heb je een accountant nodig die deze expertise 
in huis heeft en internationaal actief is. Daarom 
werken we samen met Baker Tilly. 

‘Ons accountants- en adviesbedrijf is vertegen-
woordigd in 145 landen,’ vult Jan Boom, partner bij 
Baker Tilly aan. ‘Daarmee zijn wij goed verspreid 
over de wereld, ook in de landen waar toerisme is; 

Ons land barst van 
de innovatieve 
kennisbedrijven
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LuxeTenten 
wil de wereld 
veroveren 

de markt van LuxeTenten. Voor lokale vraagstukken, op bijvoorbeeld fiscaal gebied, kunnen 
wij onze collega’s in die landen inzetten voor LuxeTenten. Dit internationale netwerk biedt 
grote voordelen op het gebied van kennis en snelheid.’

Culturele verschillen
Naast de fiscaal-juridische aspecten, loopt LuxeTenten ook tegen culturele verschillen aan. 
‘Kampeerders in Azië koken niet zelf. Dus tenten voor deze markt worden geleverd zonder 
keuken’, vervolgt Ivo. ‘De VS is weer een andere wereld. Glamping staat hier nog in de 
kinderschoenen, maar er is veel interesse en die vertaalt zich in grote orders. In Europa 
gaat het meestal om opdrachten van vier of vijf tenten per klant. In de VS zijn dat orders 
van een tien of honderd tenten. We nemen versneld personeel op recruitbasis aan om de 
vraag aan te kunnen.’

Off-grid
De producten van LuxeTenten passen volgens Ivo in de trend van verduurzaming. ‘Mensen 
willen terug naar de natuur. Duurzaam leven, maar wel met een beetje luxe. Onze tenten 
bestaan uit zeil en gecertificeerd hout en we resourcen alles zoveel mogelijk zelf. 
Uiteindelijk willen we echt zoveel mogelijk ‘off-grid’. Tenten die volledig zelfvoorzienend 
zijn met zonnecellen op het dak en een systeem voor recyclebaar watergebruik en 
bio-afbreekbare toiletten. Wij willen een stempel drukken op deze ontwikkeling, maar 
kunnen dat niet alleen. Gelukkig barst ons land van de innovatieve kennisbedrijven. 
Met deze bedrijven houden we sparringsessies en onderzoeken we hoe we onze 

tenten volledig duurzaam kunnen krijgen. Dat werkt 
inspirerend en het is nodig, want de glampingmarkt 
verbreedt. Steeds meer grote hotelketens willen in 
kwetsbare natuurgebieden geen ‘stenen’ hotel meer 
neerzetten, maar wel een luxe onderkomen. Wij werken 
aan twee high-end glampingtenten die aan deze vraag 
tegemoet komen.’ 

Personeelsbestand
Om alle ambities het hoofd te bieden, moet het per-
soneelsbestand binnen een aantal jaren verdubbeld 
zijn. Problemen om nieuwe mensen te vinden, heeft 
Van der Vlis niet. ‘We hebben een stoer product en een 
stevige groeiambitie. Dat inspireert.’

Jan Boom: ‘dat enthousiasme vertaalt zich ook door 
naar Baker Tilly. Toen wij in beeld kwamen als jullie 
accountant en adviseur, stonden diverse collega’s bij 
mij aan het bureau die onderdeel wilden uitmaken van 
het serviceteam. Wij willen graag vanuit onze kennis 
en ervaring meehelpen om de ambities van LuxeTenten 
waar te maken.’/  

Ivo van der Vlis en Jan Boom
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MANCHET ART & ACCESSOIRES 

Haverstraatpassage 58, 7511 EX Enschede  /  www.shopmanchet.nl

tekst & fotografie: Manchet & Abbink fotografie

Een winkel met een 
internationale uitstraling

Hoeden en petten van topmerken, zoals 

Stetson, Mayser, Tesi, Kangol, Besenzio. Leren 

tassen van Time Resistance, Harbour en 

MicMacBag. Pennen van Montegrappa en 

OttoHutt. Zijden sjaals, handschoenen, bretels, 

stropdassen, portemonnees en natuurlijk 

bijzondere manchetknopen. En gerenom-

meerde (internationale) kunst.

Internationale kunstenaars 
exposeren in wisselende 
samenstelling hun werk

Artak Arevshatyan heeft onlangs zijn eigen winkel geopend. 
Een winkel om jezelf of iemand anders te verwennen. Een winkel 
met een internationale uitstraling. Altijd al willen weten of een 
hoed je staat? Manchet is een uitgelezen mogelijkheid om het 
te proberen, natuurlijk met bijpassende sjaal.

Naast accessoires is er ook aandacht voor de beeldende kunst 
in Manchet. Internationale kunstenaars exposeren in wisselende 
samenstelling hun werk, dit in samenwerking met galerie Alafran 
uit Diepenheim.

Deze tijd van online shopping vraagt om innovatieve winkels 
die iets extra’s te bieden hebben in een bijzondere omgeving 
zoals de Haverstraatpassage, een van de oudste winkelpassages 
in Nederland. Dat is de visie van Artak en dat komt samen in 
Manchet Art & Accessoires.
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Investeerders en 
start-ups anno 2020

Frank Röben, (kandidaat) notaris ondernemingsrecht. ‘Het adviseren en begeleiden van ondernemers met nieuwe ideeën is vaak 
verrassend en inspirerend: samen vind je de oplossing voor nu en in de toekomst.” E-mail: frank.roben@kienhuishoving.nl

Tik, tik, tik. Een jongen van begin twintig tikt met 

zijn vingers op mijn glazen deur. Hij wappert met 

een paar A4’tjes. Of ik even tijd heb om met hem 

mee te denken. De jongeman blijkt de bedenker 

van een nieuw type bezorgdienst; iets Uber-

achtigs, een 2.0-versie, zeg maar. Tuurlijk heb ik 

even tijd. Niets is zo leuk als jong talent helpen. 

De jongen heeft een investeerder ontmoet, die 

graag wil participeren in zijn onderneming. Hoe 

gaat die participatie eruitzien anno 2020? 

De afgelopen jaren hebben talloze investeerders in Nederlandse 
start-ups en scale-ups geïnvesteerd, vaak via een lening of aandelen. 
Voor een amateur of hobby-belegger is de juridische materie vaak 
zware kost: gelukkig laten de meesten zich adviseren, zodat ze 
zich goed realiseren wat ze doen. Veel investeerders die ik ont-
moet, zijn zelf vaak ook ondernemer (geweest). Ze willen graag 
jong talent vooruithelpen en zijn bereid enig financieel risico te 
lopen. Alle lof voor hen.

De opkomst van blockchain-technologie en de handel in crypto- 
currencies heeft er recentelijk toe geleid dat nieuwe constructies 
worden toegepast voor investeerders. Zelf ben ik altijd een groot 
fan van nieuwe juridische producten, zolang ze leiden tot een 
verbetering van de oude. Zo worden eigendomscertificaten van 
een onderneming (of een beleggingsfonds) in coins/tokens 
uitgegeven en verhandeld op een digitaal blockchain-platform. 
De eigenaren van deze tokens hebben recht op de winst die 
wordt gemaakt door de onderliggende onderneming. Niet alleen 
aandelen in ondernemingen, maar ook losse bezittingen kunnen 
op deze wijze worden verhandeld. 

Deze vorm van investeren klinkt leuk en kan uiteraard ook financieel 
interessant zijn. Maar beoordeel eerst welke rechten toekomen aan 
dergelijke tokens. Is er een aandeelhoudersvergadering, waarin je 
als investeerder stemrecht hebt? En zijn deze rechten vastgelegd 
in statuten van een BV of stichting? Dat maakt de beoordeling 
van de juridische positie wel zo eenvoudig. Een gang naar de 
rechter in (bijvoorbeeld) Griekenland zal – ‘worst case scenario’ 
– een andere zijn dan die naar de rechtbank in Almelo.
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Wie op een elektrische fiets rondrijdt, heeft kans dat er elektronica in zit die 
in Enschede is bedacht. Samen met TNO was 3T de pionier in het ontwerp 
van slimme elektronica voor de aansturing van  motor en accu van één van 
de eerste elektrische fietsen in ons land, de Sparta. Een mooi voorbeeld van 
een innovatie waarvoor 3T een oplossing op maat bedacht.

‘We ontwikkelen innovatieve concepten volgens de hoogste kwaliteit-
snormen en versterken de R&D-afdeling van klantorganisaties’, zeggen 
algemeen directeur Richard Mijnheer en operationeel directeur Norbert 
Beltman. ‘Onze technische verbeteringen richten zich voornamelijk op 
geavanceerde machinebouw en medische technologie die via de producten 
van onze klanten bijdragen aan een schoner milieu en aan betere zorg’, 
aldus Beltman.

Wind mee
Mijnheer en Beltman namen 3T in 2014 over met als uitgangspunt om sterk te 
groeien. Het jaar daarna werd ook bij 3T de crisis voelbaar: bedrijven zetten de 
rem op investeringen en de ontwikkeling van nieuwe producten. ‘Maar daarna 

3T in Enschede is een toonaangevende ontwikkelaar 

en toeleverancier van elektronica en embedded 

systemen in kleine series. Voornamelijk in 

machinebouw en in medische technologie. En dat 

slaat aan: het bedrijf groeide sinds de overname in 

2014 van 50 naar 80 werknemers en won mede 

daardoor in 2019 een FD Gazelle Award. 

 fotografie: Lars Smook
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3T groeit van 50 
naar 80 werknemers
MEDE DANKZIJ INVESTERING OOST NL 

kregen we de wind mee. De vraag van ASML, 
één van onze grootste klanten, piekte enorm. 
Daarnaast hebben we hard gewerkt om ons 
klantenbestand verder uit te breiden met nieuwe 
namen, waardoor ons bedrijf minder kwetsbaar is 
als een enkele klant wegvalt’, legt Beltman uit.

‘Customer intimacy’
De kracht van 3T zit in de co-creatie met de 
klant. ‘Customer intimacy’ noemen de twee 
directeuren het ook wel. ‘Sommige klanten 
komen hier met een vastomlijnd idee wat ze 
willen hebben. Bij anderen zitten we al in een 
heel vroeg stadium aan tafel om met onze 
technische expertise hun idee te helpen vorm-
geven. Specificaties kunnen tijdens dat hele 
proces veranderen, daar kunnen wij flexibel 
op inspelen’, zegt Beltman. 

In eigen huis
Volgens Mijnheer is het ook een groot voordeel 
dat 3T centraal vanuit zijn vestigingen in 
Enschede en Eindhoven werkt. ‘We detacheren 
geen ontwikkelaars, maar ontwikkelen altijd in 
eigen huis. Daarmee huurt een klant dus niet 
één medewerker in, zoals vaak gebeurt, maar 
naast één verantwoordelijke ook het hele collectief 
aan expertise. Wij hebben hier de goede faciliteiten, 
zoals een ‘state of the art’ laboratorium, en  
50 ontwikkelaars. Allemaal collega’s die ieder 
aan hun eigen projecten werken en hun expertise 

kunnen inbrengen. Van die kruisbestuiving 
profiteert de klant.’

Modulaire oplossingen
Naast de klantgestuurde vragen houdt 3T zich 
bezig met het zelfstandig ontwikkelen van 
modulaire oplossingen op basis van nieuwe 
technologie. ‘Die halffabricaten, wij noemen ze 
ingrediënten, liggen dan al klaar om later met 
enkele toevoegingen of aanpassingen helemaal 
op maat te worden gemaakt voor de klant. Voor 
onze ontwikkelaars is het werken aan die 
hightech modules motiverend en uitdagend. 
Het geeft ons een voorsprong op de concurren-
tie als we de ingrediënten voor een toekomstige 
uitdaging al klaar hebben liggen. En soms 
creëren we ook een nieuwe vraag doordat we 
de ingrediënten al kunnen laten zien’, legt 
Mijnheer uit.

De toekomst zien de twee rooskleurig tegemoet. 
‘Als je ontwikkelingen als robotisering en de 
toepassing van technologie in bijvoorbeeld de 
zorg ziet, dan is er de komende jaren alleen 
maar meer innovatieve hightech elektronica 
nodig. Wij hebben de expertise en de capaciteit 
die voor die ontwikkelingen nodig zijn. Samen 
met onze klanten maken we producten beter, 
slimmer en intelligenter, wat resulteert in 
een schone, veilige, gezonde en duurzame 
maatschappij.’ /

‘Oost NL inspireerde 
ons tot groei’
Om het bedrijf over te kunnen nemen en om 
ambitieuze groei te realiseren, was geld nodig. 
Mijnheer en Beltman besloten in 2014 in zee 
te gaan met Oost NL. ‘Bij private investeerders 
kun je relatief snel geld krijgen, maar zij gaan 
bij tegenvallende resultaten toch eerder aan 
het stuur zitten. Oost NL voerde de evaluaties 
zorgvuldig uit en ze zijn ook in mindere tijden 
een loyale partner gebleken en inspireerden ons 
tot verdere bedrijfsgroei.’ 

Voordeel van Oost NL is volgens de twee ook 
het netwerk, waardoor ze in aanraking komen 
met nieuwe kennis en ervaring bij bedrijven buiten 
het eigen gezichtsveld. Neem bijvoorbeeld de 
door Oost NL voorgestelde commissaris die 
vanuit zijn lange bedrijfservaring essentiële 
kennis binnenbracht bij 3T. ‘We hebben er een 
vraagbaak bij gekregen en Oost NL kan zich 
goed vinden in ons initiatief om innovatieve 
startup-bedrijven voort te helpen’, aldus Beltman.

Oost NL investeerde in 3T in 2014. Nu, vijf 
jaar later, is het bedrijf gegroeid van 50 naar 
80 medewerkers en investeert het continu in 
hightech oplossingen om steeds hoogwaardiger 
producten te leveren. Oost NL is aandeelhouder 
in Twente Technology Solutions BV, de holding 
van 3T BV.
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niet je website aan de ene en je marketing aan de andere partij uit 
te besteden. Maar zonder doel kun je niet scoren, daarom worden 
er altijd duidelijke doelstellingen bepaald. ‘Klanten komen bij ons 
met verschillende wensen. Of je nu meer omzet wilt draaien, nieuwe 
mensen wilt aantrekken of jezelf opnieuw wilt positioneren, dat 
kan allemaal. We zorgen ervoor dat we de juiste spelers bij elkaar 
zetten en samen gaan we uitzoeken waar de fans van dat bedrijf 
zitten. Op die manier bouw je echt aan een sterk merk. Daarbij 
zorgen we ervoor dat het resultaat van elke euro die ze investeren 
meetbaar is. Die meetbaarheid wordt steeds belangrijker. Klanten 
hebben een eigen dashboard waar ze deze resultaten kunnen 
inzien. Ik denk dat die transparantie klanten aanspreekt.’

Weinig transfers 
Het voetbalthema is echter niet alleen een slimmigheidje voor 
betere klantprestaties. Door de jaren heen is het echt het dna ge-
worden van Vazquez en dit is ook intern voelbaar. ‘Het is een hecht 
team van 25 teamspelers waarbij er amper verloop is geweest in 
de afgelopen zeven jaar’, zegt Vazquez. Er zijn dus weinig transfers 
geweest. Opmerkelijk in een tijd waarin jonge professionals 
geregeld jobhoppen. Focus op het behoud van je mensen is 
dus essentieel, daarmee voorkom je dat kennis de deur uit loopt. 
‘Dat begint al bij de start, de eerste dag. Bij ons krijgt iedereen een 
starterskit met een voetbalshirt met hun eigen naam erop. Verder 
proberen we echt te luisteren naar wat de mensen willen. We blijven 
constant peilen of ze nog wel op de juiste positie in het speelveld 
staan. Soms komt iemand op een andere positie veel beter tot zijn 
recht. Dat levert dan ook weer betere prestaties op. Ik denk dat 

Het geheim van de groei zit hem volgens 
eigenaar Maarten Vazquez in hun voet-
balthema. Dit thema is niet te missen. 
Als je bij het bedrijf binnenstapt zie je de 
voetbalshirts al hangen en kun je gelijk 
aanhaken bij een potje tafelvoetbal. Maar 
het gaat veel verder dan dat. Op basis van 
het voetbalthema hebben ze hun eigen 
SOOM-model ontwikkeld. Met behulp 
van dit model kunnen ze hun klanten veel 
efficiënter helpen. ‘Ons bedrijf bestaat uit 
strategen, ontwerpers, ontwikkelaars en 
marketeers. Samen maakt dit SOOM’, 
vertelt Vazquez. ‘Voor een optimale 
teamprestatie hebben we deze groepen 
ingedeeld in zogenaamde linies, net zoals 
bij voetbal. De strategen zijn de keepers, 
zij zetten de lijnen uit voor onze klanten. 
Daarvoor staan de ontwerpers, de verdedi-
gers, die de basis vormen. De ontwikkelaars 
zijn de middenvelders, zij moeten ervoor 
zorgen dat we kansen creëren voor onze 
klanten. Helemaal vooraan staan onze 
marketeers, de aanvallers, dat zijn de 
mensen die willen scoren.’ 

Het hele team staat bij Vazquez dus op 
hetzelfde speelveld. Als klant hoef je dus 

Vazquez durft buiten 
de lijnen te denken

Zo jong en toch al een hele historie. Marketing- en communicatie-

bureau Vazquez behoort tot de top 100 van snelstgroeiende bedrijven 

in Nederland. Van zzp’er aan de keukentafel in 2013 tot een goedlopend 

bedrijf met 25 man in 2019. Allemaal dankzij hun speelse strategie. 

tekst: Veertje Heemstra  fotografie: Lars Smook

SCOREN MET JE MERK 
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onze ‘spelers’ door deze flexibiliteit en de 
groei van het bedrijf niet snel uitgeleerd 
zijn. Daarom kunnen we samen ook echt 
een langetermijnvisie bepalen. Daarbij 
zijn de kernwaarden binnen het bedrijf, 
passie, trots en gedrevenheid, heel duide-
lijk. Ik vind het belangrijk dat iedereen 
weet en voelt waar we voor staan. We 
toetsen alles aan die drie waarden, van 
elke social media post die we plaatsen 
tot aan de mensen die we aannemen. 
We weten waar we als team voor staan en 
ik denk dat dat de club hechter maakt.’

Champions league
De marketingwereld staat niet stil. Als je 
dat als ondernemer wel doet, sta je al snel 
buitenspel. Vazquez heeft nog genoeg 
plannen en is daarbij niet bang om groots 
te dromen. ‘Marketing gaat veranderen, 
vooral door de hoeveelheid data die 
beschikbaar is. Het is dus cruciaal om 
nieuwe vormen zoals neuromarketing en 
data-driven marketing te verkennen. In de 
toekomst kunnen we hier meer op gaan 
inspelen. Natuurlijk is er altijd tijd om 
successen te vieren, maar ik ben wel altijd 
bezig met die volgende stap. Zo blijven 
we in beweging. Op die manier komen we 
steeds dichter bij dat ultieme doel. Ik zeg 
wel eens gekscherend dat we uiteindelijk 
de hoofdsponsor van de Champions 
League willen zijn. Onze linies staan in 
ieder geval en het SOOM-model is heel 
schaalbaar. We zijn klaar voor de volgende 
divisie!’  /

Marketing gaat 
veranderen, vooral door 
de hoeveelheid data 
die beschikbaar is

Oldenzaalsestraat 302, 7523 AH Enschede  /  085 401 65 10  /  www.vazquez.nl
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‘Twee op de drie woningen in de regio is niet toekomstbestendig, 
hier wil Reimarkt op inhaken’, vertelt manager Reimarkt 
Enschede Patrick Maneschijn. ‘Om dat proces te versnellen, 
vonden we de samenwerking met ten Hag. Ten Hag heeft de 
kennis van vastgoed en vastgoedfinanciering en het relatienet-
werk in deze regio en Reimarkt is de specialist op het gebied 
van verduurzaming. Samen zijn we tot een mooie combinatie 
gekomen. Het werkt; inmiddels hebben we in deze regio al 
3.000 verduurzaamde woningen op de teller staan.’

De grote uitdaging? Die zit hem in het verleiden van de kopers 
en huurders van de woningen. De combinatie Reimarkt / ten Hag 

doet dit door het economische voordeel uit te rekenen, maar 
ook door aan te kaarten dat mensen meer comfort zullen 
ervaren in hun huis en ze bovendien hun woning ook mooier 
maken. Toen ze de uitdaging voorgeschoteld kregen om zo 
snel mogelijk vijf complexen met in totaal 300 woningen aan 
te pakken, benadrukten ze al die voordelen. Binnen zes weken 
waren alle handtekening binnen. ‘Je komt toch een week lang 
timmeren, dus het is geweldig om te zien dat het bewustzijn 
leeft onder de mensen. Ze willen een toekomstbestendige 
woningen en profiteren van lagere lasten in hun verduurzaamde 
huis’, aldus Maneschijn.

Reimarkt en ten Hag willen niet alleen stapsgewijs verduurza-
men, maar samen echt de mindset veranderen. Dit begint al bij 
het hypotheekgesprek. Daarom nemen de hypotheekadviseurs 
verduurzaming nu mee in het gesprek. Niet als extraatje maar 
als beginpunt. Welke wensen heeft de klant en wat kunnen 
ze realiseren? Daarbij kijken ze niet alleen naar financierings-
mogelijkheden, maar zorgen ze ook voor de installatie en 
verbouwing, de btw-teruggave en alle subsidieaanvragen. ‘We 
willen de regio verduurzamen’, zegt Maneschijn. ‘Het doel is 
om uiteindelijk 40.000 woningen te realiseren. Hier in Twente 
lopen we echt voorop, dankzij de goede samenwerking en 
welwillendheid van de woningcorporaties. We zetten toekomst-
bestendige woningen hier op de kaart, zodat het later ook door 
andere regio’s geadopteerd kan worden.’

Reimarkt werkt aan 
toekomstbestendige 
woningen

Energiebesparing voor iedereen mogelijk en makkelijk 

maken, zodat we in 2050 fossielvrij zijn, dat is de duidelijke 

propositie van Reimarkt. Het doolhof van subsidies, 

financiering, zonnepanelen en isolatie nemen zij uit 

handen met advies op maat voor woningeigenaren en 

huurders. Geen ingewikkelde vraagstukken en eindeloze 

offertetrajecten, maar eenvoudige verduurzaamheids-

pakketten. En dat is hard nodig willen we 2050 gaan halen. 

tekst: Veertje Heemstra   fotografie: Lars Smook

KANT-EN-KLAAR VERDUURZAMEN 
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De CO
2
 wordt afgevoerd en zuurstof wordt 

aangevoerd uit de frisse buitenlucht. Bijkomend 
voordeel is dat de luchtbehandelingskast 
ook nog eens heel handzaam is; dankzij de 
inbouwhoogte van 20 centimeter kan hij boven 
een systeemplafond geplaatst worden. Daarmee 
ventileer je een ruimte tot 32 personen. In 
alle stilte, want het systeem is muisstil. Met 
behulp van een personenteller is het ventilatie- 
systeem in staat om proactief te ventileren, 
zodat het CO

2
-gehalte laag blijft en er tijdig 

frisse lucht wordt aangevoerd. Lught zet met 
deze toepassing in op de pijlers gezondheid, 
comfort, duurzaamheid en circulariteit. Vooral 
duurzaamheid is natuurlijk al langer een ‘hot 
item’, maar met deze innovatie willen ze ook 
echt inspelen op ‘well-being’ van de personen 
die in de ruimtes aan het werk zijn. Daarom 
filtert het systeem ook pollen en fijnstof, met 
betere hygiëne en minder hooikoortsklachten 
als resultaat. 

Drie scholen van onderwijsgroep Landstede 
namen de proef op de som en testten de kasten 
uit op hun locaties in Raalte, Hardenberg 
en Harderwijk. ‘De kinderen blijven langer 
geconcentreerd tijdens de lessen en er is 
minder onrust in de klas’, aldus één van de 
leraressen die in het proeflokaal haar lessen 
mag verzorgen. ‘Zelf merk ik het ook; normaal 

heb ik aan het einde van een lange lesdag 
hoofdpijn, door de hoge concentraties CO

2
, dit 

is nu aanmerkelijk minder.’ Binnenkort worden 
de resultaten van een belevingsonderzoek 
gepresenteerd. De docenten en de kinderen 
die de proeflokalen op de verschillende locaties 
hebben gebruikt, zijn bevraagd op hun ervaringen 
vanaf het begin van het nieuwe schooljaar. 
De eerste bevindingen geven een positief beeld.

Na deze mooie uitkomsten wil Lught verder 
uitbouwen, op de andere locaties van Landstede, 
en in andere schoolgebouwen en kantoren. 
Dankzij het verbeterde leer- en werkklimaat 
kan dit enorme impact hebben, denk bij-
voorbeeld aan citotoetsen die voortaan in 
gereguleerde klaslokalen plaatsvinden of een 
hogere productiviteit die behaald wordt dankzij 
gefilterde kantoorruimtes. Door te bouwen aan 
een gezonder werkklimaat kan men prestaties 
verbeteren en ziekteverzuim tegenaan. Een 
optimale werkplek!  /

Een gezonder klimaat, minder bacteriën en betere prestaties? 

Dat is allemaal mogelijk dankzij de luchtbehandelingskast die Lught 

in Oldenzaal produceert. Dankzij deze slimme kast wordt het binnen-

klimaat in klaslokalen en kantoren geventileerd en gereguleerd. 

Een innovatief systeem waarbij gestuurd wordt op het CO
2
-gehalte 

binnen de ruimte.

tekst: Veertje Heemstra   fotografie: Lars Smook

Hogere productiviteit 
dankzij gefilterde 
kantoorruimtes

Resultaat met de gereguleerde 
ruimtes van Lught 

OPTIMALE PRESTATIES  
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Integrale aanpak van 
RJ Safety & Security 

Een veilig gevoel voor ondernemers, werknemers en de omgeving. 

Dat creëren RJ Safety & Security en de parkmanagement-coöperatie op 

het XL Businesspark in Almelo. Een flinke klus, gezien de omvang van 

het terrein. Moderne technologie helpt hier om criminaliteit en schade 

te voorkomen. ‘Het unieke van dit bedrijventerrein is dat de basale 

voorzieningen, zoals camera’s, al zijn neergezet voor er nog maar één 

pand stond. Een veilig gevoel voor ondernemers en werknemers is 

voor ons belangrijk’, zegt parkmanager Mark van Mast.

tekst: Frederike Krommendijk   fotografie: Lars Smook

MIX VAN TECHNOLOGIE EN TOEZICHT

XL Businesspark doet zijn naam eer aan: het 
totale bedrijventerrein is 120 hectare groot. 
Eigenaar zijn de gemeenten Enschede, Hengelo, 
Almelo en Borne, samen met de provincie 
verenigd in Regionaal Bedrijven Terrein Twente. 
‘Hier kunnen ondernemers kavels afnemen 
die elders in de regio door hun omvang niet 
kunnen worden uitgegeven. Als er bij een 
gemeente een aanvraag komt van een bedrijf 
dat de ruimte nodig heeft, dan kan dat hier. 
We hebben kavels vanaf twee hectare’, legt 
Van Mast uit. Klinkende namen als Bleckmann, 
Timberland en Groep Heylen vonden de weg 
naar het XL Businesspark al.

De gunstige ligging, aan de ene kant vlakbij de 
snelweg en aan de andere kant aan het kanaal, 
maakt het een toplocatie voor met name 
logistieke bedrijven. Maar ook de maakindustrie 
weet het bedrijvenpark inmiddels te vinden 
en dat is gunstig. ‘Eén van de doelstellingen 
van dit regionale bedrijventerrein is immers 
het bevorderen van de werkgelegenheid. Dit 

proberen we zo breed mogelijk te doen door 
met een diversiteit aan bedrijven voor werk te 
zorgen voor allerlei opleidingsniveaus. Naast 
de maakindustriebedrijven wordt ook door 
de logistieke bedrijven op het park behoorlijk 
geïnnoveerd, waarbij gebruik wordt gemaakt 
van moderne technologie zoals gerobotiseerde 
orderpickingsystemen. Daardoor is er ook 
bij logistieke bedrijven vraag naar mbo-plus 
geschoolde arbeidskrachten. 

Veilige werkomgeving
Om nieuwe bedrijven aan te trekken en werk-
nemers aan je te binden, is onder andere een 
veilige werkomgeving een must. RJ Safety & 
Security is daarvoor al vanaf 2008 ingeschakeld.  
‘Er is gekozen voor een bedrijf dat voldoende 
volume heeft om met een korte aanrijtijd 
ter plaatse te zijn als er iets aan de hand is’, 
verklaart Van Mast de keuze. Wie denkt dat 
beveiligen een kwestie is van camera’s 
ophangen en met een auto surveilleren, heeft 
een achterhaald beeld. ‘Met een combinatie 
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van techniek en toezicht creëren we hier 
integrale veiligheid. Bedrijven moeten zich 
bezig kunnen houden met hun corebusiness, 
wij kunnen de veiligheid door middel van 
technologie en menselijk toezicht ondervan-
gen’, legt algemeen directeur Arjen Lammersen 
van RJ Safety & Security uit.

De camera’s hingen er al voor de kavels waren 
uitgegeven. Naarmate het park meer gevuld 
raakte, is dat aantal flink uitgebreid. Een 
mooie service aan de ondernemers, die deze 
beveiligingskosten dan niet individueel hoeven 
te betalen. Maar beveiliging van zo’n groot 
terrein is veel meer dat. ‘In ons werk noemen 

wij dat ‘ring-fencing’: we bekijken het terrein 
vanuit verschillende invalshoeken. Niet alleen 
het gebied als totaal maar ook de individuele 
terreinen, de gebouwen en de medewerkers.’ Bij 
dat laatste valt te denken aan persoonsbeveiliging 
via een app of knop. Activeert de medewerker die, 
dan kan het Monitoring Operations Center van 
RJ dertig seconden meeluisteren of er sprake 
is van een verdachte situatie. Dat kan een 
bedreiging zijn, maar ook een onveilige 
situatie wanneer een medewerker bijvoorbeeld 
’s nachts in het donker naar huis fietst.

Procesmonitoring
In de gebouwen kan RJ Safety & Security ook 

zijn diensten bewijzen. Bijvoorbeeld met 
procesmonitoring, een technologische manier 
om door middel van technologie belangrijke 
bedrijfsprocessen zoals koeling in de gaten 
te houden. Gaat iets niet zoals het moet, dan 
geeft het systeem een melding aan de centrale 
van RJ. Bedrijven kunnen uiteraard ook 
hun alarmopvolging door RJ laten regelen.
Verder houdt het Enschedese bedrijf 24/7 in 
de gaten of er verdachte situaties zijn. Op het 
bedrijventerrein gaan omvangrijke goederen-
stromen om, en die zijn helaas ook in trek 
bij het dievengilde. ‘Camera’s reageren op 
beweging en houden ook kentekens bij. 
Zo is er ook ’s nachts altijd live toezicht.   > 

Rogier Terhalle, Arjen Lammersen en Mark van Mast
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Zien de medewerkers in ons Monitoring 
Operations Center een verdachte situatie, 
dan gaan we  meteen ter plaatse, eventueel 
samen met de politie’, legt commercieel 
manager Rogier Terhalle van RJ uit.  

Zo worden strafbare feiten voorkomen, maar 
als er al schade is aangericht staat de ver-
dachte op beeld en kan dus eventuele schade 
worden verhaald. Ludieke momenten zijn er 
ook. ‘Eén keer reed een carnavalsvereniging 
hier ’s nachts met een busje het terrein 
op, als een soort ‘a-team’. Het moest een 
filmpje voor een carnavalsbuut worden, 
maar het zag er voor ons wel verdacht uit’, 
vertelt Lammersen. Maar er werden ook 
inbraakpogingen verijdeld en er kon schade 
worden verhaald op verdachten. ‘De hele 
keten van veiligheid tussen ondernemers, 
beveiligingsbedrijf en de Veiligheidsregio 
werkt hier perfect. We hebben minder 
inbraken en andere criminaliteit dan andere 
terreinen’, weet Van Mast, die ervaring heeft 
op meerdere bedrijvenparken.

Niet alleen het voorkomen of constateren 
van criminele activiteiten valt onder de 
beveiliging, ook de veiligheid van de om-
geving moet gegarandeerd zijn. ‘Met onze 
camera’s en op onze standaard rondes 
zijn we ook alert op andere zaken omtrent 
veiligheid’, zegt Terhalle. Op het bedrijven-
terrein is direct bij het bouwrijp maken al 
aandacht besteed aan brandveiligheid met 
de aanleg van een brandblusinstallatie met 
grote bassins waarin regenwater wordt 
opgevangen om eventueel als bluswater te 
worden gebruikt.

Terugkoppeling
Alle activiteiten in de avond en nacht 
worden gerapporteerd en teruggekoppeld 
aan de parkmanager. ‘RJ is aan het werk als 
de meesten van ons in bed liggen. Door de 
goede terugkoppeling kan ik de kosten en 
de inzet van RJ altijd naar de ondernemers 
verantwoorden.’ Dit voorjaar hoopt het 
businesspark het keurmerk Veilig Onder-
nemen te krijgen, een teken dat onderne-
mers hier samen met politie, brandweer 
en gemeente zich inspannen om het park 
zo veilig mogelijk te maken door slim en 
structureel samen te werken. Van Mast: 
‘als we dat keurmerk hebben, geven enkele 
verzekeringsmaatschappijen korting op de 
premies. Als we de veiligheid goed organi-
seren, levert dat de ondernemers dus ook 
nog een direct financieel voordeel op.’

Naast dat voordeel is er nog een belangrijke 
reden om te zorgen dat de veiligheid tiptop 
is geregeld. ‘Door de krappe arbeidsmarkt 
kunnen werknemers vaak kiezen waar ze 
het liefste willen werken. Een veilig gevoel 
in je werkomgeving hoort daar zeker bij. 
Zo houden camera’s de fietstunnels in de 
gaten en staat een camera gericht op de 
aanlooproute naar de bushalte. Niet alleen 
om achteraf te kunnen zien wie een 
strafbaar feit heeft gepleegd, maar juist 
om incidenten te voorkomen.’ Nog een 
aantrekkelijk punt van het park dat veel 
(potentiële) werknemers aanspreekt: 
de groene Delta die tussen het park en de 
bebouwing van Bornerbroek is aangelegd 
met veel groen en fraaie waterpartijen, 
waar wandelpaden zijn aangelegd voor 
een rondje in de pauze.  /

De keten van ondernemers, beveiligings-
bedrijf en Veiligheidsregio werkt 
Parkmanager Mark van Mast van XL Businesspark
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De toekomst is niet belangrijk!

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

‘De toekomst is niet belangrijk!’ Voor het thema 

‘Contribute to a better world’ is dit mogelijk een 

gewaagde titel. Dit is echter wel de realiteit waarin 

de meeste bedrijven in de groothandel en retail in 

leven. Ze zijn druk met e-mails, retouren en andere 

taken van gisteren, de handel van vandaag en 

misschien nog wel de bezetting en dan moet er 

ook nog op tijd ingekocht worden. In zo’n schema 

kom je (bijna) niet toe aan bezinning, verbetering, 

vernieuwing of vergroening.

We vinden allemaal dat we moeten bijdragen aan een groenere, 
mooiere en gezondere wereld. Alleen hoe moet je dat doen als 
je al niet aan je eigen toekomst toekomt? Dit is een vraag die 
bij veel (kleinere) ondernemingen speelt. Er is namelijk geen 
afdeling beleid, een bedrijfsbureau of een senior sustainability 
director. En toch zijn die kleinere goed voor een groot deel 
van de oplossing. Het mkb is goed voor 99 procent van het 
aantal bedrijven, totaal 1,5 miljoen, en verantwoordelijk voor 
60 procent van de toegevoegde waarde in onze economie. 
Om de 70 procent (en groeiend) aan werkgelegenheid nog 
maar niet te noemen.

Bijdragen aan een betere toekomst is een noodzaak en vooral 
ook eigen belang. De markt verandert vanzelf en als je als onder-
neming niet mee verandert, kun je de beste zijn in bijvoorbeeld 
videobanden, maar als daar de markt niet is… We hebben er 
zo met z’n allen een groot belang in om mee te gaan in de 
toekomst, te inspireren en te innoveren.

Als je elke dag bezig bent met de waan van de dag, dan kom je 
wat betreft groen bezig zijn niet verder dan 5 euro naar een goed 
doel naar keuze. En alleen het bestellen wat je leverancier je 
aanraadt, is ook niet altijd even goed. 

Maar hoe dan wel? Het kan helpen dat je je bewust wordt van 
je bedrijfsprocessen en per proces een keer per maand kijkt of 
dit niet slimmer, beter en groener kan. Zo kan automatisering 
van (deel)processen al heel veel energie en geld besparen. Je kan 
ook kijken naar een voor jouw markt geschikte totaaloplossing. 
Echter alles in kleine stapjes!

Waarschijnlijk is de toekomst dan toch wel belangrijk, en waar-
schijnlijk heb je hier ook nog baat bij ook en waarschijnlijk kun 
je zo met een algemeen en eigen belang toch bijdragen aan 
betere wereld!
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Het bedrijf van je ouders overnemen. Dat klinkt gemakkelijker dan het is. Want wil 

je wel op de oude voet verder? Bij Hogeschool Saxion in Enschede worden trajecten 

gehouden, waarin bedrijfsopvolgers nadenken over de toekomst. ‘Een overname is hét 

moment om te bepalen hoe je verder wilt, zodat het bedrijf zeker nog een generatie 

meekan’, legt lector business creation Erik Wierstra uit.

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Lars Smook en Lenneke Lingmont

Accountants en juristen kunnen een bedrijf dat in andere handen 
overgaat helpen met de cijfers. ‘Maar denk ook na hoe je het bedrijf 
wilt vormgeven. Waar gaat jouw hart naar uit? En: hoe kom je mee 
in technologische en maatschappelijke ontwikkelingen als de 
klimaattransitie, duurzaamheid en inclusie?’

Die vragen worden beantwoord in het traject bedrijfsopvolging. 
‘De nieuwe generatie wil wel vernieuwen, maar niet de ouders voor 
het hoofd stoten. Het is mooi als beide generaties in harmonie 
bedenken hoe het bedrijf ook in de toekomst de concurrentie aankan.’

Dat vraagt van twee kanten inzet. Van de oudere generatie om ruimte 
te maken, van de jongere om zich met respect los te maken en eigen, 
nieuwe ideeën uit te werken. ‘Vroeger was het simpel: de oudste zoon 
nam het bedrijf van vader over en deed gewoon wat vader deed, zonder 

fratsen. Maar met de technologische ontwikkelingen en de eisen die 
de maatschappij tegenwoordig stelt, kun je niet aan het handje van je 
ouders blijven lopen. Dat kan emoties veroorzaken, ook daar moet 
je mee leren omgaan.’

In de minor van een half jaar gaan studenten die nu of in de toekomst 
het bedrijf van hun ouders willen overnemen aan de slag met vragen 
over welke maatschappelijke impact ze met hun bedrijf willen hebben, 
en hoe ze recente technologische ontwikkelingen kunnen inzetten om 
deze impact te bereiken. In financiële en juridische modules worden 
studenten voorbereid om volwaardig gesprekspartner te zijn in het 
contact met de noodzakelijke (externe) experts. Ook wordt gekeken 
naar onder andere financiering en eventuele uitkoop van familie. 
Communiceren is volgens Wierstra bij elke overname van groot belang. 
‘Juist in families is bonje het laatste waar je op zit te wachten.’

Nieuwe generatie 
aan het roer 

IN MINOR BIJ SAXION KOMEN NIET ALLEEN CIJFERS AAN DE ORDE
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onderwijs

Echt álles om te bakken. Dat is de slogan van Baktotaal Bouwhuis in Goor, een webwinkel waar alle 
bakkers - profs en hobbyisten - grondstoffen en bakgereedschappen kunnen bestellen. Vader Gerrit 
Bouwhuis ging in 1981 met een busje de bakkers langs, nu is er een webwinkel met meer dan 10.000 
bakartikelen die door 130.000 mensen per maand wordt bezocht.

Gerrit is nu 58, in de komende vijf jaar gaat 
de zaak langzamerhand over naar zijn zoons 
Robert (31) en Bas (26). ‘Op 1 januari zijn 
we een traject begonnen waarbij we in vijf 
jaar toegroeien naar een overname. Ik krijg 
tijd om me terug te trekken, de jongens 
kunnen er verder in groeien’, vertelt senior. 
Onder begeleiding van de Co-Ondernemers 
willen ze tot een mooi evenwicht komen tussen 
een florerend bedrijf, een goed pensioen voor 
Gerrit en een financieel behapbare toekomst 
voor de jongens. ‘Dat kun je niet allemaal zelf. 
Je hebt te maken met accountancy, juridische, 
fiscale en andere zaken. Als ondernemer 
moet je genoeg weten om niet ergens in te 
trappen, maar verder moet je deskundigheid 
inhuren’, zegt Gerrit stellig.

Robert zit al negen jaar in de zaak, Bas vier 
jaar. Langzamerhand groeiden ze in een 
eigen rol. Bas is de commerciële man, Robert 
de meer technische. Ze hebben dezelfde 
nuchtere inslag als pa. ‘Veel beslissingen zijn 
ook een kwestie van proberen. Toen wij met 
de webwinkel begonnen, waren we één van 
de eersten in onze branche en was het 
gokken wat zou aanslaan. Nu kunnen we dat 
voor tachtig procent wel inschatten’, zegt 
Bas. De beslissing een webshop te beginnen 
kwam ook spontaan, vertelt Robert: ‘we 
drukten elk jaar een catalogus. Dat was duur 
en hij was na een week al verouderd omdat 
ons assortiment steeds veranderde. Daarom 
zijn we de webshop begonnen, nog heel 
simpel destijds’.

De zoons mogen dan meer thuis zijn in big 
data, Gerrit wordt door beiden geprezen om 
zijn inzicht. ‘Wij mogen wel wat meer lef 
hebben. Gerrit is gauw enthousiast over een 
nieuw idee, wij zijn voorzichtiger. Meestal 
heeft hij gelijk’, geven de zoons toe. 

Vader en zoons Bouwhuis 
bouwen aan bak-imperium

Wij mogen 
meer lef hebben
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Een bedrijfsopvolging uit het boekje. Zo noemt Accountmanager 

Grootzakelijk Raymond Kienhuis van Rabobank regio Twente/ 

Achterhoek de manier waarop de firma Meulenbroek (perscontainers 

en stationaire persen) bijna organisch de opvolging heeft geregeld. 

Eigenaar/directeur Herbert Meulenbroek en zijn beide zoons Martijn 

en Christian zijn er nuchter over. ‘We hebben allemaal een duidelijke 

rol en dezelfde instelling. En tijd om te zeuren is er gelukkig niet.’

Een opvolging 
uit het boekje

PERSCONTAINERFABRIKANT MEULENBROEK 
REGELDE MET HULP RABOBANK ALLES TIJDIG

Herbert Meulenbroek (60) wilde in 1980 
jachten bouwen. Maar nadat hij met zijn 
vader de eerste boot had afgeleverd, sloeg 
de recessie toe. Herbert nam als zelfstandi-
ge service en onderhoud op zich voor een 
Duits bedrijf dat in Nederland 60 pers-
containers had staan. Toen in Nederland 
vraag bleek naar kleinere perscontainers, 
ontwierp en maakte Meulenbroek die zelf. 

Christian Meulenbroek, Raymond Kienhuis, Herbert Meulenbroek en Martijn Meulenbroek



Herberts vader en zijn broers Maarten en Joost 
kwamen ook in de zaak. Het werd een groot 
succes. Eerst in eigen land en Duitsland, 
nu staan de Enschedese perscontainers en 
stationaire persen door heel Europa, maar 
ook in Chili, Curaçao, Japan en China.

Eigen baas
Energieke Herbert hoeft nog geen stap opzij 
te zetten. Toch zijn beide zoons Martijn en 
Christian inmiddels mede-eigenaar; alles rondom 
de opvolging is goed geregeld. Herbert was er 
aanvankelijk nooit op uit zijn kinderen de zaak 
te laten overnemen. ‘Sterker nog: ik wilde dat 
niet. Eigen baas zijn is geweldig, maar ik wilde 
ze de sores besparen.’

Beide jongens besloten na hun studie toch 
allebei dat ze graag in de zaak wilden. ‘Ik heb 
werktuigbouwkunde en technische bedrijfskunde 
gestudeerd en bij diverse bedrijven stages 
gelopen. Toen zag ik eigenlijk pas goed wat voor 
mooi bedrijf dit is. We zouden wel gek zijn om 
daar niet mee verder te gaan’, vertelt Martijn. Zo 
verging het ook jongere broer Christian. Martijn 
houdt zich vooral bezig met verkoop en eisen 
van milieu en arbo en de financiële zaken, Christian 
met logistiek en engineering. Herbert is als 
ervaren man goed voor de beoordeling van 
het eindproduct en heeft veel ervaring in 
constructieve en besturingstechnische zaken.

Open op tafel
‘Veel mensen denken: een zaak overnemen van 
je ouders, dan krijg je het mooi in je schoot 
geworpen. Maar er komt veel bij een goede 
bedrijfsopvolging kijken’, legt Kienhuis uit. ‘Wat 
Meulenbroek perfect heeft gedaan is tijdig alles 
open op tafel leggen. Ik ben hier al in een vroeg 
stadium aan tafel geschoven en er is in alle 
openheid over alle aspecten gesproken. Niet 
alleen de financiële, dat is vaak nog het minst 

ingewikkeld, maar ook de emotionele en sociale 
componenten en de visie op de toekomst. Zo’n 
proces kost tijd. Samen met de fiscalist en de 
accountant is alles  grondig doorgenomen en 
kon de familie een goed gemotiveerde keuze 
maken. Regelmatig zie je na een bedrijfs-
overdracht dat de cijfers het jaar erna onder 
druk komen te staan. Hier werden de prognoses 
gewoon gehaald.’

En minstens zo belangrijk: de familiebanden 
hebben er niet onder geleden. ‘Je hebt niet alleen 
met vader en de twee zoons te maken, maar 
ook met de belangen van de rest van de familie. 
Hier is rustig de tijd genomen om het goed 
te regelen.’

Sociaal
Vader en zoons hebben dezelfde instelling, 
wat sommige beslissingen makkelijker maakte. 
Zo zou het bijvoorbeeld goedkoper zijn om niet 
langer vijfmillimeterplaat te gebruiken, maar 
dunnere. ‘Voor de duurzaamheid kozen we 
unaniem om bij de dikkere plaat te blijven. 
Sommige van onze perscontainers werken al 
30 jaar. Na 10 à 15 jaar een keer stralen en 
reviseren en ze zijn weer als nieuw’, legt Herbert 
uit. Ook wilden ze het teamgevoel, waarmee 
het bedrijf groot is geworden, koesteren. ‘We 
doen het hier met zijn allen, 39 medewerkers 
inmiddels. Iedereen is even belangrijk. Het zou 
echt niet werken als wij hier ineens in een pak 
zouden gaan rondlopen als managers. Sommige 
medewerkers zijn nog wezen kraamschudden 
toen wij werden geboren, die kennen ons van 
kindsbeen af’, zeggen de twee opvolgers. Ook 
de sociale instelling hebben ze gemeen: 
Meulenbroek heeft altijd plek voor mensen met 

een afstand tot de arbeidsmarkt en is daarbij 
trotse bezitter van het Werkpakt keurmerk van 
de gemeente Enschede.

Innovatie is de passie van alle drie de Meulenbroeks. 
Natuurlijk is de jongere generatie opgegroeid 
met de digitale wereld, en hebben ze door hun 
studie meer een bedrijfskundige kijk op de zaak. 
Een mooie aanvulling op de enorme praktijker-
varing van pa. Helemaal terugtreden is voor hem 
pas over acht jaar aan de orde, maar of dat lukt? 
‘Mijn vader heeft ook in de zaak gezeten, hij 
komt nog regelmatig met zijn scootmobiel. 
En mijn broer Maarten is er bijna dagelijks. 
Helemaal loslaten zal ik het ook wel niet.’  /

Rustig de tijd genomen om het goed te regelen
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Het onderwijs speelt een belangrijke rol in het toekomstbestendig maken van de zorg. Maar ook onderzoekers, 

overheid en instellingen spelen een rol. Directeur Mayke Ruven van het College voor Gezondheidszorg van 

ROC van Twente, is daarom groot voorstander van samenwerking. ‘Als we het niet samen doen, redden we 

het niet. Er zijn veel initiatieven, bijvoorbeeld als het gaat om het binnenhalen en behouden van talent. 

Dat zou een stuk minder versnipperd kunnen.’

Tekst: Frederike Krommendijk   Foto: Lars Smook

Mbo-studenten 
brengen zorgtechnologie 

naar werkvloer

TOEKOMSTBESTENDIG ZORGPERSONEEL
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Mayke Ruven werkte zelf jaren in de zorg, op 
het snijvlak van zorg en onderwijs. Vier jaar 
geleden werd ze directeur van het College voor 
Gezondheidszorg van ROC van Twente. In de 
loop der jaren zag ze veel veranderen. 
‘Zorginstellingen zijn zich er veel meer van 
bewust dat scholing belangrijk is om personeel 
toekomstbestendig te maken, en om mensen 
aan zich te binden. Helpenden, verzorgenden 
en verpleegkundigen moeten de kans krijgen 
door te ontwikkelen, de zorg verandert immers 
voortdurend.’

Ontwikkelen
Eén van die veranderingen is de opkomst van 
zelfsturende teams en zelforganisatie. ‘Dat 
vraagt om mondiger medewerkers met een 
proactieve houding. Medewerkers moeten 
voor zichzelf kunnen opkomen en de regie 
kunnen pakken. Daar spelen wij bij ROC van 
Twente al op in door studenten verantwoorde-
lijk te maken voor hun eigen leerproces. Dat 
betekent niet dat we ze in het diepe gooien, 
maar wel dat ze zelf moeten nadenken hoe ze 
zich willen ontwikkelen. Dat moeten ze als ze 
hun diploma hebben ook. Met alleen dat 
papiertje ben je er niet.’

Een andere belangrijke ontwikkeling is de rol 
die technologie speelt in de zorg. Van techniek 
in diagnostiek en behandelingen tot technologie 
die de zelfredzaamheid van patiënten kan 
vergroten en de werkdruk van zorgmedewerkers 
kan verlagen. ‘Onze mbo-studenten zijn 
degenen die de technologie in de zorg op de 
werkvloer kunnen brengen. Zij zien in de 
praktijk wat wel en niet werkt bij een nieuwe 
vinding en kunnen praktisch meedenken over 
hoe de toepasbaarheid kan worden vergroot, 
hoe het anders moet.’

Vindingen
Op het laatste Kennisfestival waren mooie 
voorbeelden te zien van technologie die de 

zelfredzaamheid van patiënten kan vergroten. 
Bijvoorbeeld een apparaatje waarmee met 
behulp van de mobiele telefoon een hartfilm-
pje kan worden gemaakt. Of een lepel die de 
trillingen van Parkinsonpatiënten opvangt, 
waardoor ze makkelijker kunnen eten. Tegen 
eenzaamheid kunnen robots of beeldbellen 
een remedie zijn. En sensoren kunnen 
patiënten monitoren, zodat minder controle-
rondes nodig zijn. ‘Onze studenten hebben 
een belangrijke rol als het gaat om de 
adaptatie van zulke nieuwe technologie. Al is 
een vinding nog zo goed, het moet wel in de 
praktijk worden geaccepteerd. Ze zijn de link 
tussen de vindingen van Universiteit Twente 
en Saxion en de praktijk op de werkvloer.’

Ondanks alle technologie blijft de zorg 
mensenwerk. ‘Driekwart van onze studenten 
zegt bij het kennismakingsgesprek ‘dit wil ik 
mijn hele leven al’. Die passie is een prachtig 
uitgangspunt, maar tegelijk een belangrijke 
verantwoordelijkheid voor onderwijs en 
overheid. Want hoe zorgen we dat mensen zo 
gemotiveerd blijven? De cijfers wijzen uit dat 
studenten als ze in de zorg gaan werken, 
regelmatig al na twee jaar weer afhaken. Is dat 
omdat ze geen perspectief hebben of is er 
onvoldoende afwisseling? Is de werkdruk te 
hoog of voldoet de aansluiting tussen school 
en praktijk niet? Er is onderzoek nodig om te 
achterhalen waar het aan ligt.’

Pool
Zorginstellingen zouden in deze tijd van 
personeelstekort een pool kunnen vormen, 
zodat iemand die bij de ene instelling vertrekt 
een plek kan vinden bij een van de collega-in-
stellingen. ‘Soms voel je je bij de ene werkgever 
niet zo thuis maar lukt het bij een andere wel. 
Zo voorkomen we dat iemand helemaal voor 
de zorg verloren raakt.’ Zorginstellingen zien 
zelf ook de noodzaak van samenwerken om de 
uitdagingen van de toekomst het hoofd te 

kunnen bieden. ‘Het is jammer dat de 
ervaringen en kennis die in projecten in de ene 
sector worden opgedaan, beperkt blijven tot 
die sector of zelfs tot één instelling.’

Mayke is een positief gestemd mens, maar 
voor de toekomst ziet ze grote uitdagingen. 
‘We realiseren ons nog niet half hoe erg het 
wordt met de personeelstekorten in de zorg. 
Technologie is een deel van de oplossing, 
maar ook de omgeving zal nadrukkelijker in 
de mantelzorg moeten worden betrokken.’ 
Lichtpuntjes zijn er ook. Weliswaar kiezen 
minder nieuwe studenten voor de combinatie 
van stages en leren, maar er is via de instellingen 
een toename van het aantal BBL-studenten, 
die leren en werken combineren. Ook 
bij de zij-instromers is een toename te zien. 
‘Meestal krijgen we minder zij-instromers als 
het goed gaat met de economie maar we zien 
nu steeds meer mensen die al een baan 
hadden en toch vol overtuiging voor de zorg 
kiezen. Dat zij bijna zeker zijn van een baan 
speelt daarbij een belangrijke rol.’  /

We realiseren ons nog 
niet half hoe erg het 
personeelstekort wordt

Directeur Mayke Ruven van het College voor 
Gezondheidszorg van ROC van Twente
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Hogeschool Saxion biedt kennis voor bedrijven en instellingen

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Lars Smook

Blockchain kan helpen 
bij efficiënt ondernemen

bijvoorbeeld geen bonnetjes meer te vragen; 
elke mutatie wordt automatisch bijgehouden. 
En de fiscus houdt meteen belasting in als een 
factuur is betaald.’

Maar dat maakt toch het werk van bijvoorbeeld 
een accountant overbodig? Zo ziet Veuger dat 
niet. ‘Dat werk zal veranderen omdat veel routine- 
handelingen binnen de blockchain worden 
afgehandeld. Maar je moet nog steeds analyses 
maken en nadenken over strategie, dat kan de 
computer niet.’

Spelregels
In de blockchain spreekt een groep mensen 
met elkaar af wat de spelregels zijn en wat er 
moet worden ingevoerd. Zitten die gegevens er 
eenmaal in, dan zijn ze voor alle groepsleden 
leesbaar, maar dan ook uitsluitend voor hen. 
Veuger geeft een simpel voorbeeld van een ticket- 
verkoop die via de blockchain wordt geregeld. 
‘Je belt, je komt in een wachtrij, je koopt je kaartje 
en betaalt. Vijf uur voor de voorstelling krijg je 
een QR-code waar je mee naar binnen kunt. 
Die kun je niet op de zwarte markt verhandelen 
zoals dat met e-tickets wel kan. En als je ziek 
bent of op een andere manier verhinderd, geef 
je de code terug aan de blockchain en heeft de 
eerst wachtende geluk. Alles wordt binnen die 
tijdelijke community afgehandeld.’

Klinkt nog best ingewikkeld, totdat Veuger deze 
nieuwe technologie vergelijkt met het besturen 
van een auto. ‘Je moet weten welke handelingen 
je moet verrichten maar je hoeft echt niet te weten 
wat er onder de motorkap allemaal gebeurt. 
Het zou mooi zijn als ondernemers in elk geval 
zouden weten wat de kansen zijn.’

Digitaal paspoort
Een bedrijf kan bijvoorbeeld alle relevante 
certificaten en kwaliteitstoetsen van zijn bedrijf 

Wat kan ik daarmee in mijn bedrijf? Menig 
ondernemer zal zich dat afvragen als de term 
blockchain valt. Juist voor het bedrijfsleven is 
met blockchain veel winst te behalen. ‘Je moet 
het zien als je grootboek, maar dan gedigitaliseerd 
en versleuteld met cryptografie. Dat betekent dat 
alles wat erin gebeurt voor altijd vastligt en dat 
het ook altijd klopt. In de blockchain hoef je 

Blockchain ingewikkeld? Dat valt reuze mee, vindt lector blockchain 

Jan Veuger van Hogeschool Saxion. ‘Een gedigitaliseerd grootboek dat is 

versleuteld’, noemt hij het simpelweg. Ondernemers die ermee aan de 

slag willen, kunnen zich bij hem melden. ‘Om het te gebruiken hoef je 

het echt niet helemaal te doorgronden. Je kunt ook een auto besturen 

zonder monteur te zijn, als je de juiste handelingen maar kent.’

Jan Veuger, lector Blockchain
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Hogeschool Saxion biedt kennis voor bedrijven en instellingen

Locatie Enschede: 
M.H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede  /  T 088 - 019 88 88  /  participatieindedigitalesamenleving.nl

Blockchain kan helpen 
bij efficiënt ondernemen

in een blockchain zetten. ‘Een soort digitaal 
paspoort waarmee een klant meteen kan toetsen 
of jij aan de eisen voldoet. Voortman Steel heeft 
bijvoorbeeld alle onderdelen van het productie-
proces, van de grondstof tot het eindproduct in 
een blockchain gezet. Klanten kunnen zo heel 
gemakkelijk de relevante gegevens oproepen. Zo 
liggen alle kwaliteitseisen en het proces duidelijk 
en onveranderbaar vast.’

Met de aankoop van een huis via blockchain 
zou je zelfs geen bank of notaris meer nodig 
hebben. In de blockchain die koper en verkoper 
samen opzetten zit immers alles al, van de 
loonstroken die nodig zijn voor de financiering 
tot het eigendomsbewijs. ‘Het systeem wordt 
jouw validering. Je zou ook met een groep 
mensen bitcoins in de blockchain kunnen 
inleggen en zo bijvoorbeeld bij een kunsthandel 
samen eigenaar worden van een kunstwerk. 
En er worden in blockchains ook goederen 
verkocht, laatst nog een digitale jurk voor een 
avatar voor 25.000 euro.’

Dat is allemaal ver van ons bed, maar volgens 
Veuger biedt blockchain ook voor een gewone 
ondernemer kansen: ‘je kunt je bedrijfsprocessen 
eenvoudiger maken en ook actueler houden. 
Je belasting is gelijk geregeld. En welk product 
je ook verkoopt, de kwaliteit is altijd eenduidig 
aan te tonen.’

Op de hoogte blijven
Studenten van Hogeschool Saxion kunnen een 
speciale minor volgen over dit actuele onder-
werp. Hieraan doen 52 studenten mee. Maar 
ook in de normale vakken komt blockchain in 
meer of minder uitgebreide vorm aan bod. ‘Het 
sijpelt in het hele onderwijs door. Voor jongeren 
is het werken in een netwerk al veel vertrouwder. 
Het is een grote ontwikkeling waar je je kop niet 
voor in het zand moet steken.’

Niet-studenten kunnen ook een masterclass 
van vier dagen volgen bij Saxion. ‘Daaraan doen 
allerlei mensen mee, van mkb’ers tot accountants 
en de politie. Ze willen allemaal op de hoogte 
blijven van deze ontwikkeling en kijken wat 
zij ermee zouden kunnen.’ In de week van 
13 tot en met 17 januari is er zelfs een hele week 
rondom blockchain met activiteiten rondom 
wet- en regelgeving, een onderzoeksdag en een 
blockchain challenge waarbij 40 studenten voor 
het bedrijfsleven aan de slag gaan. Veuger staat 
zelf altijd open voor vragen van bedrijven. ‘Of 
het nou een algemene vraag is of een uitdaging 
waar een bedrijf of instelling graag een onder-
zoeksgroepje of afstudeerder bij wil hebben, 
er is heel veel mogelijk.’  /

Om het te gebruiken, hoef 
je het niet te doorgronden

Lector blockchain Jan Veuger 

Uitreiking Saxion Ondernemersaward Saxion Start-up
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Laat een kind van drie vier keer een hond zien en 
vier keer een kat, en het weet voor de rest van zijn 
leven wat wat is. Zo slim is een computer nog 
niet. Voordat die het onderscheid echt kan maken, 
moeten er duizenden plaatjes van honden en 
katten in. ‘Om een computer te leren onderscheid 
te maken tussen het ene object en het andere, 
moet je hem voeden met heel veel data. Het 
onderscheid tussen een hond of kat is niet zo 
relevant, maar als je een computer wilt leren een 
zelfrijdende auto te besturen is het onderscheid 
tussen een kind of een konijn wel van levensbe-
lang. Onze hersenen zijn veel efficiënter in beeld-
herkenning. Een computer raakt bijvoorbeeld al 
in de war als op een plaatje meerdere objecten 
staan, onze hersenen filteren die informatie 
automatisch.’

Intuïtie
Het doemscenario van computers die de mens-
heid overnemen is dus nog lang niet aan de 
orde. Schmidt-Hieber noemt het zelfs ‘nonsens’. 
‘Artifical intelligence heeft de beste Go-speler in 
de wereld al verslagen, een spel wat wereldwijd 
door duizenden mensen wordt gespeeld, ook pro-
fessioneel. Daar komt ook een mate van intuïtie 
bij kijken, dus dat is slimmer dan verwacht. Een 
student uit mijn groep heeft de computer op basis 
van heel veel recepten nieuwe gerechten laten 
bedenken. Op basis van de stijl van bepaalde 

schilders kan de computer ook nieuwe schilderij-
en maken. Maar het is altijd een afgeleide van wat 
er al is, zelf een eigen stijl bedenken is nog een 
brug te ver.’

Toch wil de professor zeker niet geringschattend 
doen over het belang van ai. ‘Bij ziekenhuizen is 
een massa aan data beschikbaar. Met artificial 
intelligence zou je die gegevens kunnen koppelen 
en kun je door alle ervaringen uit het verleden 
vergelijken, bijvoorbeeld bij de behandeling van 
kanker, de meest succesvolle combinatie van 
bijvoorbeeld medicijnen en bestraling kiezen. Nog 
een voorbeeld: radiologen beslissen nu op basis 
van een scan of iemand wel of geen kanker heeft. 
De computer kan wellicht een second opinion 
geven, waarmee je uitsluit dat een tumor over het 
hoofd wordt gezien.’

Mathematische technieken 
Schmidt-Hieber geldt als expert op het gebied 
van ai en dan met name de wiskundige kant. ‘Infor-
matica is er natuurlijk al langer mee bezig, en dan 
vooral met de toepassingen. Vanuit de wiskundige 
kant, en mijn vakgebied statistiek, kijk ik veel meer 
hoe we de uitkomsten kunnen interpreteren. Met 
nieuwe mathematische technieken kun je analyseren 
welke methode wel werkt en welke niet, en waarom. 
Hoe groot moet het neurale netwerk zijn om de 
beste werking van de methode te garanderen? 

De werking van de menselijke hersens is nog niet 
ontrafeld, bij computers is deze makkelijker te 
ontdekken. Dit is lang een onderbelicht aspect 
geweest, alles was gericht op toepassingen. Maar 
om echt verder te komen zullen we ook mathe-
matisch in de werking moeten duiken.’

Vroeg op inhaken
De jonge professor geeft workshops en confe-
renties, vooral voor academici. Behalve in de 
universitaire wereld ziet hij ook veel interesse bij 
de researchafdelingen van Google en Microsoft, 
maar ook grote bedrijven als Toyota. Gezien de 
stormachtige ontwikkelingen pleit hij ervoor om 
leerlingen in het onderwijs al vroeg kennis te laten 
maken met ai en ‘deep learning’. ‘Zij moeten er 
straks mee werken, het is belangrijk dat het onder-
wijs daar al vroeg op inhaakt.’

De Universiteit Twente werkt ook bij dit onder-
werp graag samen met het (regionale) bedrijfsle-
ven. ‘In het Data Science Lab is al veel expertise. 
We komen graag in contact met bedrijven die 
hiermee aan de slag willen, maar daarvoor zelf 
natuurlijk niet de voorzieningen hebben die wij 
kunnen bieden. Door hier de problemen neer te 
leggen, kunnen wij meedenken over een oplos-
sing. Omgekeerd geeft het ons goed inzicht in de 
worstelingen van de dagelijkse praktijk, dat geeft 
weer input voor onderzoek.’  /

Is de computer ons 
straks te slim af?

Hoe slim kunnen computers worden? Bij artificial intelligence (ai) wisselen algoritmes 

signalen uit zoals de neuronen in onze hersenen. Door ze te voeden met een massa aan 

data, kunnen ze van alles leren: een spelletje Go, een auto besturen of medische scans 

analyseren. ‘Er is al veel verbeterd, we maken vorderingen, maar er is nog veel onduidelijk 

over wat de beste methode is’, zegt professor statistiek Johannes Schmidt-Hieber, 

de jongste hoogleraar van de Universiteit Twente en ai-expert.

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Lars Smook

UT-professor ziet kansen en 
beperkingen artificial intelligence

Drienerlolaan 5, 7522 NB Enschede  /  T 053  489 27 15  /  www.utwente.nl
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Wie in het TechMed Centre rondloopt, waant zich in een hypermodern ziekenhuis. 
Er zijn nagebouwde intensive care ruimtes, een echte operatiekamer met een ro-
botarm en röntgenscanners, mri-scanners en een testhuis voor technologie in de 
thuiszorg. Alles is hier gericht op de zorg van de toekomst. Om die zorg zo goed 
mogelijk te maken, werken studenten hier zij aan zij met mensen van bedrijven en 
ziekenhuizen. ‘Die combinatie is bijzonder. Bij alles wat wordt onderzocht, maken 
we de link naar de dagelijkse praktijk. Zo weten we direct wat werkt, en wat niet. 
Dat kan niet zonder ziekenhuizen en bedrijven’, legt Burie uit.

Interactie
In de regio wordt onder andere samengewerkt met Roessingh Research & De-
velopment en de ziekenhuizen MST en ZGT. ‘Het is een echte interactie. Onze 
studenten werken tijdens hun stages al mee in ziekenhuizen en medisch professi-
onals geven colleges bij de UT. Omgekeerd vindt een ziekenhuis hier ook ruimte 
om te experimenteren. Je kunt in een ziekenhuis niet zomaar de echte operatie-
kamer gebruiken, die is vaak volgeboekt en er zijn ook tal van voorschriften voor 
wat daar wel en niet mag. Onze labs en onderzoeksruimtes zijn te gebruiken voor 

TechMed Centre werkt aan 
zorg van de toekomst

Koning Willem Alexander kwam er eind 

november speciaal voor naar Twente: de 

opening van het TechMed Centre bij de 

Universiteit Twente. ‘Juist de samenwerking 

tussen onderwijs, wetenschappelijk  

onderzoek, ondernemers en zorginstellingen 

maakt dit centrum uniek’, zegt managing 

director Remke Burie.

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: UT

Onderzoekers, ondernemers en studenten ontmoeten elkaar
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zorginstellingen en bedrijven. Doordat zij hier 
studenten en onderzoekers ontmoeten, ontstaan 
ook weer nieuwe ideeën en onderzoekslijnen.’

Bedrijfsleven
Verder zijn er nauwe banden met het bedrijfs-
leven, van mkb-bedrijven (zoals Demcon en 
Micronit) tot wereldspelers zoals Siemens en 
Philips. ‘Dat we ook met deze grote bedrijven 
samenwerken, is weer interessant voor het mkb 
in deze regio. Die grote bedrijven trekken de 
innovaties bij wijze van spreken bijna uit onze 
handen. Maar als ondernemende universiteit zijn 
we ook bezig om zelf innovaties via startups naar 
de markt te krijgen. Dat doen we onder andere via 
Novel-T. Het doel is dat zo’n start-up na een aan-
tal jaren op eigen benen kan staan en dan wellicht 
weer wordt opgekocht door een grote partij.’ Er is 
al een groot netwerk, maar er komen nog steeds 
nieuwe ondernemers bij die willen samenwerken. 
‘We krijgen ook aanvragen uit het buitenland, van 
bedrijven die zich hier willen vestigen.’

Testen
In het TechMed Centre worden geen patiënten 
behandeld. Maar ze komen er wel, om technolo-
gische vindingen te testen, zoals schoenen met 
laser waarmee Parkinson-patiënten gemakkelijker 

kunnen lopen. ‘Door die tests met patiënten kom 
je erachter dat je een idee moet aanpassen. Zij 
bleken meer baat te hebben bij laser in hun schoe-
nen dan bij een slimme bril. En inmiddels werken 
we zelfs aan trillende sokken. Andere ontwikkelin-
gen waaraan wordt gewerkt zijn onder andere een 
nieuwe manier van borstonderzoek die een stuk 
minder pijnlijk is dan de huidige mammografie en 
nieuwe hydrogels die je als een soort injecteerbare 
pleister kunt gebruiken voor kraakbeendefecten 
in bijvoorbeeld je knie. Hiermee kun je verdere 
problemen en uiteindelijk de noodzaak van een 
kunstknie waar mogelijk voorkomen. Ook is er 
een huis nagebouwd, waarin nieuwe technologie 
voor de thuiszorg kan worden getest. 

Raakvlak
Niet alleen studenten van de medische studie-
richtingen Biomedische Technologie, Gezond-
heidswetenschappen en Technische Geneeskunde 
zijn in het centrum te vinden. Ook studenten van 
andere studierichtingen zoals Industrial Design, 
Psychologie, Elektrotechniek en andere technische 
studies vinden er hun weg. ‘Zij kijken met hun 
expertise mee. Zo is Industrial Design hier bezig 
met een interactieve tafel die gezond eetgedrag 
kan stimuleren. Studenten Psychologie en ethiek 
doen onderzoek naar de acceptatie van de nieuwe 

technologie door patiënten en zorgmedewerkers. 
Het raakt aan bijna al onze studies.’

Vanuit de Regiodeal werkt de Universiteit Twente 
samen met Saxion, ROC van Twente en diverse 
regionale bedrijven in het project Topfit Citizenlab. 
‘We willen ook de burgers en zorgprofessionals 
betrekken bij de nieuwe technologie. Waar is be-
hoefte aan? Als we nieuwe technologie bedenken, 
moeten we ook de handen aan het bed meene-
men in die ontwikkelingen. Zij zijn degenen die 
het straks gaan gebruiken en ook kunnen zorgen 
dat het op de werkvloer wordt geïntroduceerd 
en geaccepteerd. We hebben elkaar als onder-
wijsinstellingen nodig om de hele zorgketen te 
optimaliseren.’

Impact
Burie, die zelf werktuigbouwkunde studeerde, 
ziet zijn enthousiasme weerspiegeld in de stu-
denten en onderzoekers. ‘Zij willen werk doen 
dat relevant is, met een maximale impact op de 
maatschappij. De zorg is een sector die uitdagend 
en complex is. Vanuit het TechMed Centre werken 
we aan de oplossingen voor die uitdagingen. Juist 
daarom is het zo belangrijk dat onderzoekers, 
ondernemers en studenten elkaar hier ontmoeten 
en samen werken aan nieuwe innovatieve lijnen.’/

We maken altijd de link naar
 de dagelijkse praktijk
Remke Burie, TechMed Centre 

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



pagina 44

Arbeidsmarkt & talent 
Gouden handen & Slimme koppen

Techniek als motor
Voor stad & land

Circulaire economie 
Aan de slag met transitie

Bereikbaarheid & vestigingsklimaat 
Topwerklocaties voor innovatieve bedrijvigheid 

Rijk investeert 30 miljoen 
in Regio Deal Twente 

BOOST VOOR INNOVATIE, ARBEIDSMARKT, 
VESTIGINGSKLIMAAT EN CIRCULAIRE ECONOMIE

Het Rijk heeft Twente goed bedeeld bij het maken van de Regio Deals. Onze regio 

sleepte het op één na hoogste bedrag in de wacht van alle regio’s in de tweede ronde: 

30 miljoen euro. ‘Er lag met de Agenda voor Twente al een goed fundament. En de 

samenwerking tussen onderwijs, overheid en ondernemers en het gezamenlijk 

commitment zijn hier goed. Dat heeft zeker meegespeeld’, zegt programmanager 

Jasper Kerkwijk van Regio Twente.

tekst: Frederike Krommendijk  illustratie: Regio Twente



Twente kan hiermee flinke stappen zetten op sociaaleconomisch gebied, 
maar ook op het gebied van duurzaamheid. Naast de 30 miljoen van het 
Rijk volgt nog eens 120 miljoen euro aan investeringen van andere 
partners: 20 miljoen van Provincie Overijssel, 10 miljoen van Regio 
Twente en de Twentse gemeenten. Dit maakt naar verwachting 90 miljoen 
aan investeringen vanuit onderwijs en bedrijfsleven los.

Blijvende wisselwerking
De programmamanager benadrukt dat het Rijk niet alleen geld in de 
regio steekt, maar dat een blijvende wisselwerking het doel is. ‘We merken 
dat ministeries geïnteresseerd zijn in de projecten. Vanuit experimenteren 
in Twente kan kennis mogelijk worden doorvertaald in landelijk beleid’. 

Rijk en regionale partners zijn er ook op gebrand dat de projecten 
na drie jaar zichzelf kunnen bedruipen.  

De gelden worden verdeeld over vier thema’s. Daaronder vallen elf 
verschillende projecten.  Samen moeten ze een antwoord geven op 
de uitdagingen en kansen van de toekomst: de opkomst van digitale 
technologie, het werven en behouden van kwalitatief goede arbeids-
krachten, goede bereikbaarheid, een gunstig vestigingsklimaat en 
de noodzaak van een transformatie naar een duurzame en circulaire 
economie. ‘Deze opgaven waren al de basis van de Agenda voor 
Twente, waardoor we een sterk verhaal hadden en commitment van 
veertien gemeenten.’

Techniek 
als motor

Het thema Techniek als motor gaat 
over de industrie van morgen, ook 
wel Industrie 4.0 genoemd. ‘Twente 
heeft veel bedrijven in de maak-
industrie en high tech bedrijven. Hoe 
maken we de industrie klaar voor 
de toekomst als het gaat om digita-
lisering en andere technologische 
ontwikkelingen? De maakindustrie 
kan inspelen op de economische 
kansen die Industrie 4.0 biedt, en 
oplossingen bieden voor maatschap-
pelijke uitdagingen, zoals het tekort 
aan mensen in de zorg.’

Kerkwijk ziet dat grotere bedrijven 
vaak al verder zijn met deze 
ontwikkelingen, maar dat het mkb 
deze opgave lastig vindt. ‘In goede 
tijden is het alle hens aan dek om de 
orders uit te voeren, in mindere tijden 
kunnen ze lastig mensen vrijspelen 
die kunnen werken aan digitalisering 
en IT in het hele bedrijfsproces.’ 
Ondernemers kunnen onder andere 
inspiratie en informatie vinden bij het 
Fraunhofer Project Centre, verbonden 
aan de UT. Daar is alles te zien rond-
om nieuwe technologie en advanced 
manufacturing. Bedrijven kunnen 
hier nieuwe technologieën testen en 
lesprogramma’s volgen. ‘Een plek die 
echt impact heeft, zelfs Europees.’

Arbeidsmarkt 
& talent

Voor een toekomstbestendige 
arbeidsmarkt zijn zowel gouden 
handen als knappe koppen nodig. 
Een leven lang leren is daarbij 
essentieel. Voor mensen die al 
werken, maar ook voor onbenut 
arbeidspotentieel. Voor zowel 
de knappe koppen als de gouden 
handen zijn verschillende projecten 
op touw gezet, die nu waar mogelijk 
worden gebundeld richting bedrijven 
(zie elders in dit magazine). ‘Bij 
werknemers tot en met mbo-niveau 
4 zien we dat er soms een mismatch 
is tussen wat de markt vraagt en de 
gevolgde opleiding. En op universitair 
niveau hebben we de uitdaging dat 
circa driekwart van de UT-studenten 
na de studie naar elders vertrekt.’

Bereikbaarheid 
& vestigingsklimaat

Bij het thema bereikbaarheid en 
vestigingsklimaat draait het om 
een aantrekkelijke werkomgeving 
en ‘communities’ voor start-ups en 
(internationale) bedrijvigheid. ‘Eén 
van de projecten is Campus Twente: 
het gezamenlijk presenteren van het 
XL Businesspark (Almelo), High Tech 
Systems Park (Hengelo) en TechBase 
en Kennispark (Enschede). Je vindt 
in Twente altijd een goede plek om 
je te vestigen, wat voor bedrijf je 
ook hebt. Ook wordt gewerkt aan 
praktische verbeteringen, zoals het 
verlengen van de kade op het XL 
Businesspark.’ Onder deze actielijn 
vallen ook de Creatieve Broedplaat-
sen (zie elders in dit magazine). ‘Om 
talent te behouden zijn culturele 
voorzieningen en dit soort broed-
plaatsen belangrijk.’

Circulaire economie 
& duurzaamheid

Goed recyclen, zodat je grondstoffen 
kunt hergebruiken. Dat gebeurt 
onder andere in het project Circulair 
Textiel, waarmee Twente één van 
de vier hotspots binnen de Dutch 
Circular Textile Valley is. ‘Een mooi 
voorbeeld van samenwerking tussen 
bedrijfsleven, onderwijs en overheid 
dat past bij het dna van de regio.’ 
Ook twee proeftuinen uit Mineral 
Valley kunnen dankzij de Regio Deal 
verder groeien. Een project waarbij 
kunstmest wordt vervangen door 
bestanddelen uit varkensmest. 
Maar ook een pilot waarbij een boer 
met dronebeelden kan zien waar 
beregend of bemest moet worden, 
wat beter is voor het milieu. ‘Deze 
projecten hebben de aandacht van 
het Ministerie van Landbouw’, aldus 
Kerkwijk.

Twente is een topregio met een enorme potentie. 
Met de Regio Deal wordt die kracht versterkt

Geert Braaksma, voorzitter Twente Board
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Goed nieuws voor ondernemers in Twente: dankzij 

de Regio Deal die regionale overheid, ondernemers 

en kennisinstellingen hebben gesloten met het Rijk is 

er 150 miljoen beschikbaar om de Twentse economie 

te versterken. Ondernemers kunnen onder andere 

hulp krijgen bij het binnenhalen of behouden van 

werknemers, digitalisering of het ontwikkelen van 

een toekomstvisie voor hun bedrijf. Ze kunnen zich 

melden bij één loket.

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Lars Smook

Hulp van talent bij 
kansen en uitdagingen

Ondernemers leven vaak in de waan van de dag. Alledaagse 
problemen als vacatures, ziekteverzuim en deadlines slurpen 
energie op. Vaak ontbreekt de puf om uit te zoeken waar je 
hulp zou kunnen krijgen op het gebied van digitalisering of 
het vinden en behouden van werknemers. ‘Wij gaan alles wat 
daarvoor relevant is nu via één loket laagdrempelig toegan-
kelijk maken voor ondernemers. Als een bedrijf of instelling 
zich meldt, komt iemand naar hem of haar toe, inventariseert 
vrijblijvend waar behoefte aan is en vraagt  door om te zien 
of er nog zaken over het hoofd worden gezien. Daarna wordt 
de ondernemer doorverwezen naar het meest geschikte 
project’, legt woordvoerder Jeroen van de Lagemaat, zelf 
directeur van NDIX en voorzitter van TalentIT Twente, uit. 
‘Er zijn al veel oplossingen beschikbaar. Als er vraagstukken 

Eén loket naar tal van initiatieven 
dankzij de Regio Deal

Jeroen van de Lagemaat, NDIX en TalentIT Twente
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leven waarvoor nog geen initiatief bestaat, 
dan kunnen we daar alsnog een oplossing 
voor realiseren’. Van de Lagemaat bena-
drukt dat een gesprek gratis is en tot niets 
verplicht. ‘Als je tot de conclusie komt dat je 
de zaken prima op orde hebt, concentreer 
je je met een gerust hart op je dagelijkse 
bedrijfsvoering. Maar als er iets kriebelt, 
zou ik me melden’.

Een belangrijk vraagstuk voor veel bedrijven 
is het binnenhalen, behouden en ontwikkelen 
van goed personeel. In Twente zijn veel 
mogelijkheden om daar hulp bij te krijgen, 
zoals drie recente projecten in het kader van 
de Agenda voor Twente. Met de Regio Deal 
zijn er nog acht nieuwe bijgekomen. ‘Daar 
is voor een ondernemer zelf bijna niet uit te 
komen. De aanleiding voor dit loket was de 
waaier aan projecten in de Regiodeal. Dat 
verbreden wij tot alle activiteiten voor het 
MKB op dit gebied. De bronnen van talent 
die we voor de MKB’ers aanboren zijn deels 
internationaal, zoals de vele Duitse studen-
ten bij Saxion. Het loket biedt ook toegang 
tot partijen die het MKB kunnen helpen bij 
de integratie van buitenlandse studenten en 
medewerkers in het bedrijf en in Twente’.
Een ander hot item bij ondernemers is 
digitalisering. Een breed onderwerp, dat 
kan variëren van de aanschaf van een 
nieuw financieel systeem tot het gebruik 
van internet als marketingkanaal of het 
aanbieden van producten als dienst zoals 

Greenwheels. ‘Je kunt je hele proces digitaal 
gedreven maken of een klein deel, zelfs 
een deel van je product of dienstverlening. 
Via het loket kun je bijvoorbeeld studenten 
inhuren om een digitale stap met je bedrijf 
te maken’.

In Talent in Twente werken Universiteit Twente, 
Hogeschool Saxion, ROC van Twente, 
WIMM, TalentIT Twente, BloomingIT, pro-
vincie Overijssel, de Regio Twente, Twente 
Board, Novel-T, OOST NL en het UWV samen, 
met ondersteuning van de ministeries van 
Landbouw, natuur en voedselkwaliteit en 
Economische zaken en Klimaat. Het richt 
zich met name op het MKB, goed voor 90 
procent van het Twentse bedrijfsleven en 
60 procent van het bruto regionaal product. 
‘Deze bedrijven zijn veelal familiebedrijven, 
geworteld in de regio. Zij zullen Twente niet 
snel de rug toekeren en zijn daarmee de 
duurzame basis van onze regionale economie. 
Grote ondernemers vinden hun weg vaak 
wel in allerlei regelingen, maar kleinere laten 
door tijdgebrek, schroom of het woud aan 
mogelijkheden nog veel mogelijkheden 
liggen. Vandaar dat we naar hen toe gaan, 

het moet zo laagdrempelig mogelijk’.

De mogelijkheden die het loket biedt worden 
onder de aandacht gebracht via lokale en 
regionale netwerken. Het loket werkt samen 
met onder andere de bedrijfscontact-
personen van de Twentse gemeenten om 
de vragen van de ondernemers te inventa-
riseren en hen in contact te brengen met de 
geschikte initiatieven. ‘Zij kennen de lokale 
ondernemers goed, weten wat er speelt en er 
is al een vertrouwensband’.

Geen van de deelnemers heeft een commer-
cieel belang. ‘De adviezen zijn neutraal en 
gratis. Kennisinstituten, gemeentes en het 
UWV staan te springen om het bedrijfsleven te 
helpen. Voor ondernemers is het lastig om in 
het woud aan mogelijkheden het goede pad 
te vinden. Nu hoeven ze zich alleen maar 
te melden, dan pakken we dat samen met 
hen op. Als er een activiteit is die we nog 
niet kennen en die ook tot doel heeft de 
ondernemers verder te helpen, horen we 
dat graag, dan kunnen we dat meenemen 
in onze rugzak bij onze gesprekken met 
ondernemers’.   /

Eén loket naar tal van initiatieven 
dankzij de Regio Deal

Een belangrijk vraagstuk voor veel bedrijven is het binnen-
halen, behouden en ontwikkelen van goed personeel

Solange Panayotopoulos, Universiteit Twente Bas Olde Hampsink, Saxion en Novel-T
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Ook werken aan talent? Deze mensen hebben al ervaring 

opgedaan met de mogelijkheden van onder andere scholing, 

stages en ‘scholarships’. Lees hier hoe zij hun talent ontplooiden 

en aan de slag gingen bij bedrijven.

Talent aan het werk
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‘Je bent al aan het werk, maar krijgt tegelijkertijd 
de mogelijkheid om nog zoveel te leren. Ik ben 
hier projectcoördinator van onder andere een 
scholenprogramma CleanWise waarbij scholen 
de mogelijkheid krijgen om afval gescheiden in 
te zamelen. Ik heb hier voor mijn collega’s de 
Landelijke Opschoondag georganiseerd.’

Naomi Jansen, afgestudeerd in 
Fashion en Textile Technologies 
bij Saxion over haar traineeship 
bij Circulus-Berkel. Circulus-
Berkel verzorgt het afvalbeheer 
en taken in de openbare ruimte 
voor negen gemeenten.

‘In het begin was ik vrij sceptisch. Iedere student wil wel een ‘scholarship’, maar de vraag is, wat krijg je ervoor terug? Dit scholarship 
is geen dienstverband en geeft de student geen verplichting om na afstuderen bij ons te komen te werken. Wat het dan wel is? Het is 
coaching, sparren en mentoring tegelijkertijd, resulterend in een frisse kijk op hr-beleid en employer branding. Grote bedrijven hebben 
een groot budget om talent te werven. Wij hebben dat niet, wij richten ons op talent via het scholarship.’ 

Thorwald van Vuure, technology specialist bij Tecnotion 

‘Ik wilde al best lang de opleiding doktersassistente doen en 
had ook al een toezegging voor een stageplek, nodig voor 
mijn opleiding. Het kostenaspect was een ander verhaal. 
Totdat ik bij Twents Fonds voor Vakmanschap terecht kwam 
en een aanvraag deed. Wat was het spannend! Niet alleen 
het opzeggen van mijn baan bij een landelijke drogist, na 
meer dan 18 jaar. Eerst natuurlijk of mijn aanvraag goedge-
keurd zou worden, dat ging heel snel. Ik hoop natuurlijk dat 
ik met deze opleiding een leuke baan als doktersassistente 
vind. De opleiding is zo breed dat ik ook in een ziekenhuis 
kan werken of bij de GGD.’

Een deelnemer vroeg een scholingscheque 
aan bij Twents Fonds voor Vakmanschap.

‘Als Fast Forward Trainee werkte ik twee jaar lang voor drie verschillende bedrijven in 
Oost-Nederland. Bij Novel-T heb ik als onderdeel van het marketing & communicatieteam 
de re-branding doorgemaakt van Kennispark Twente naar Novel-T. Dit was eigenlijk mijn 
eerste werkervaring als niet-social-work’er. Best spannend, maar als trainee kreeg ik de kans 
veel te leren en te ervaren. Bij Liberein, een zorginstelling, schreef ik een businessplan voor 
het al dan niet aanbieden van zorg voor mensen met de ziekte van Huntington en bij het 
technische projectbureau Twinx ging ik aan de slag als projectmedewerker. Daar kreeg ik 
uiteindelijk een contract aangeboden, waar ik volmondig ‘ja’ tegen zei!’

Social work-student Devi Rotsma kwam via het Fast Forward 
Traineeship in het bedrijfsleven terecht.

‘De meest waardevolle les die ik heb geleerd is op mijzelf kunnen ver-
trouwen. Daarnaast heb ik een heel mooi netwerk overgehouden aan het 
programma dat ik bij WIMM gevolgd heb. Nu ik terugkijk ben ik blij dat 
ik nu nog beter weet wie ik ben, waar mijn kwaliteiten liggen en hoe ik die 
het beste kan benutten.’ 

Joao Wuarbanaran, productmanager bij Hemmink 
groep over zijn ervaring met WIMM. WIMM verbindt 
jong talent met het bedrijfsleven door een onafhankelijk 
loopbaanloket en persoonlijke ontwikkelprogramma’s 
(van mbo tot wo).

Heeft u gebrek aan getalenteerd personeel? Of behoefte aan kennis en praktische informatie
over digitalisering en innovatie? Meldt u zich dan bij talent@twente.com

‘Ik ben blij dat ik via dit ‘scholarship’ de kans kreeg een kijkje te nemen achter 
de schermen van Tecnotion.  Ik ontmoette een organisatiestructuur die 
horizontaal was, met werknemers die open en zeer benaderbaar waren. 
Dit sprak me erg aan’.  

Dave Vogel, student Advanced Technology aan de 
Universiteit Twente over zijn ‘scholarship’ bij Tecnotion.
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De economie floreert. Maar ondernemers zien 
zich ook voor uitdagingen geplaatst, weet Laura uit 
gesprekken die ze voert met mkb’ers in Twente. ‘Het 
gaat nu goed, maar ondernemers maken zich wel 
zorgen of ze voldoende goed opgeleide mensen aan 
zich kunnen binden. En over wat er nog op hen af 
komt in het kader van de klimaattransitie.’

Door goed te luisteren naar de achterban (vijfhonderd 
aangesloten midden- en kleinbedrijven) kan MKB 
Twente bij het organiseren van bijeenkomsten prima 
inspelen op wat er leeft. ‘We hoeven ondernemers 
niet bij de hand te nemen. Maar we kunnen ze wel 
wijzen op kansen en mogelijkheden en ze naar de 
juiste projecten verwijzen die hen verder kunnen 
helpen. We ontsluiten veel informatie zodat de  

tekst: Frederike Krommendijk   fotografie: Lars Smook

MKB Twente helpt ondernemers om de uitdagingen van de 
toekomst vol zelfvertrouwen tegemoet te treden. Of het nu om 
ervaren ondernemers gaat of om start-ups, om eenpitters of 
flinke bedrijven: MKB Twente wil verbinden, ondersteunen en 
kennis delen. ‘Aan de ene kant kijken we of ondernemers wel 
voldoende stem hebben in belangrijke ontwikkelingen in de 
regio. Aan de andere kant maken we nieuwe kansen inzichtelijk, 
bijvoorbeeld nu met de Regio Deal’, zeggen secretaris Nancy 
Trip en relatiemanager Laura Reimerink van MKB Twente.

MKB TWENTE 
GEEFT 
ONDERNEMERS 
IN DE REGIO 
VLEUGELS

Workshops, kennisdeling, 
netwerken en belangenbehartiging



pagina 51

ondernemer dat allemaal niet zelf hoeft uit 
te zoeken, maar er concreet en praktisch 
mee aan de gang kan’, vult Nancy aan.

Vraagbaak 
Door een flink netwerk met onder andere 
gemeenten, kennisinstellingen en andere 
organisaties kan MKB Twente een echte 
vraagbaak zijn. ‘We krijgen hier heel diverse 
vragen. Van een startup die wil weten hoe hij 
zijn onderneming meer zichtbaar kan maken 
tot grote uitdagingen als personeelstekorten. 
Als we merken dat bepaalde vraagstukken 
breed spelen, houden we over zo’n onderwerp 
een kennissessie. Bijvoorbeeld als ondernemers 
te maken krijgen met nieuwe wet- en regel-

geving. Of als we concreet willen maken 
welke kansen de Regio Deal Twentse onder-
nemers kan bieden (zie kader, red.)’, legt de 
relatiemanager uit.

Ook worden elke maand interactieve lunch-
sessies gehouden met startende ondernemers 
over alle facetten van het ondernemerschap. 
‘We koppelen de jonge start-ups aan ervaren 
ondernemers. Ze hebben elkaar wat te bieden: 
de jonge ondernemer krijgt praktische 
handvatten van een ervaren ondernemer, 
die op zijn beurt weer kennis van nu in zijn 
onderneming kan halen voor bijvoorbeeld 
productontwikkeling. Hieruit ontstaan mooie 
samenwerkingsverbanden, zegt de secretaris. 

MKB TWENTE 
GEEFT 
ONDERNEMERS 
IN DE REGIO 
VLEUGELS

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

Wegwijs in de Regio Deal
Welk voordeel kan ik als Twentse ondernemer hebben van de Regio Deal? Die vraag wordt 
beantwoord tijdens een bijeenkomst van MKB Twente in de Grolsch Veste op 20 januari. 
Sprekers zijn voorzitter Jacco Vonhof van MKB Nederland en oud-kamerlid Han ten Broeke, 
nu director political affairs bij het Haags Centrum voor Strategische Studies. 

Tijdens de bijeenkomst afgelopen najaar over de Regio Deal was de invulling voor 
ondernemers nog wat abstract. ‘Wij willen ondernemers laten zien wat de Regio Deal 
voor hen kan betekenen. We maken het heel praktisch en concreet, toegespitst op de 
mogelijkheden voor mkb’ers’, legt relatiemanager Laura Reimerink uit. 

De aanwezigen krijgen uitleg van experts in vier verschillende werksessies, die aansluiten 
op de vier pijlers in de Regio Deal (‘Techniek als motor’, ‘Arbeidsmarkt en talent’, 
‘Bereikbaarheid en vestigingsklimaat’ en ‘Circulaire economie’). Daarna is er volop 
gelegenheid praktische vragen te stellen en mogelijkheden te onderzoeken. Aan de hand 
van de uitkomsten worden concrete vervolgsessies gepland. Deelnemers krijgen ook alle 
informatie voor de juiste ingangen en contacten om mee te kunnen profiteren van de deal.

De bijeenkomst van MKB Twente is van 15.30 tot 18.30 uur in de Grolsch Veste. 
Kijk voor het programma en andere interessante activiteiten op de website: 
www.mkb-twente.nl

MKB Twente werkt hierin nauw samen met het 
Saxion Centrum voor Ondernemerschap. Ook bij 
andere activiteiten slaat MKB Twente de handen 
ineen met diverse loketpartners en strategische 
partners. Er worden workshops georganiseerd, 
informatiebijeenkomsten, netwerkborrels en 
natuurlijk doet MKB Twente mee aan de Dag van 
de Ondernemer.

Ondernemersbelangen
MKB Twente heeft geen commerciële belangen. 
‘Ons enige belang is het mkb in Twente verder 
te brengen door ondernemers te inspireren, 
enthousiasmeren en informeren’, zeggen de 
dames resoluut. Daarnaast kijkt MKB Twente ook 
of de belangen van ondernemers wel voldoende 
worden meegenomen in bijvoorbeeld subsidie-
aanvragen of grote deals als de Regio Deal. 

Kennis wordt ook gedeeld via MKB Nederland, 
waarbij MKB Twente is aangesloten. Laura: ‘daar 
is weer veel expertise op het gebied van landelijke 
wet- en regelgeving. Wij concentreren ons op de 
positieve ontwikkeling van ons regionale mkb.’ 
Dat betekent zeker niet dat de blik naar binnen 
is gekeerd. Er zijn goede contacten met MKB 
Zwolle en Deventer en als ondernemers verder 
de vleugels willen uitslaan, bijvoorbeeld richting 
Duitsland, wordt samengewerkt met Euregio en 
het World Trade Centre in Hengelo.  /
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Bedrijfsleven draagt 
bij aan duurzaam 
Twents Fonds voor 
Vakmanschap

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Lenneke Lingmont

Twents Fonds voor Vakmanschap voorziet in een enorme 

behoefte. Sinds de lancering een jaar geleden hebben al 1.500 

mensen een aanvraag gedaan voor een scholingscheque voor 

een opleiding, training of cursus tot maximaal mbo-niveau 4. 

Sommige werkgevers zijn zo enthousiast dat ze (een deel van) 

het scholingsbedrag terugstorten in het fonds. ‘Als ons bedrijf 

profiteert van goede scholing, vind ik het vanzelfsprekend dat 

we ook bijdragen’, zegt algemeen directeur Hans ter Steege 

van Ter Steege Holding in Rijssen. 

Sander Ligtenberg, hoofd uitvoering bij 
Wildvank Gevelspecialisten, is één van 
de werknemers van de Ter Steege Groep 
die terug in de schoolbanken is gegaan 
met een cheque uit Twents Fonds voor 
Vakmanschap. ‘Ik heb twee dagen les 
gekregen in Utrecht, in financiën voor 
niet-financiële managers. Nu kan ik 
beter communiceren met het hoofd 
administratie. Ik heb nieuwe tools voor 
mijn dagelijks werk.’

AL 1.500 DEELNEMERS VROEGEN CHEQUE 
AAN VOOR OM- OF BIJSCHOLING
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Ook vier andere werknemers van de Ter Steege 
Groep staan al ingeschreven bij het fonds om 
zo een diploma op mbo-niveau te kunnen halen. 
Directeur Hans ter Steege juicht dit van harte toe. 
‘Mijn vader, de derde generatie, heeft eerst de 
kweekschool gedaan. Hij zag altijd al het belang 
van een leven lang leren. Het is belangrijk dat 
onze mensen zich kunnen blijven ontwikkelen.’
Zo belangrijk, dat Ter Steege een deel van het 
bedrag van de scholingscheques terugstort. 
En dat is een mooi voorbeeld, vindt manager 
Edwin Kamp van Twents Fonds voor Vakmanschap. 

‘Het loopt enorm goed met de aanmeldingen. 
We zijn begonnen met 8,3 miljoen euro, waarvan 
we gebruik kunnen maken tot 2023. Daarna 
hebben we ook andere financiering nodig. Het is 
mooi dat een bedrijf als de Ter Steege Groep geld 
terugstort in het fonds, omdat het dan ook voor 
de toekomst duurzaam blijft.’

Vanzelfsprekend
Hans ter Steege vindt de financiële bijdrage 
‘vanzelfsprekend’. ‘Ik maak ook deel uit van de 
Twenteboard en talentontwikkeling is een hot 

topic. De regio heeft grote behoefte aan mensen 
die theoretisch en praktisch goed zijn opgeleid. 
Dat is goed voor de werknemers, voor de werk-
gevers en voor de hele regio. Daarnaast is er in 
Twente nog een onbenut arbeidspotentieel van 
33.000 mensen, ook hiervoor kan het fonds een 
rol spelen.’

Manager Edwin Kamp benadrukt dat de deel-
nemers heel verschillende redenen hebben om 
een opleiding, training of cursus te volgen. Soms 
voldoet de oude opleiding niet meer aan de   >

Hans ter Steege, Sander Ligtenberg en Edwin Kamp
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moderne tijd, bijvoorbeeld in de grafische of 
metaalindustrie. Mensen kunnen ook in hun 
huidige functie willen doorgroeien, of hebben 
ambitie hogerop te komen. En dan is er nog de 
groep die nu geen werk heeft. Dit zijn mensen 
met of zonder uitkering. Of mensen uit de 
ziektewet. Een groep die graag weer aan het werk 
wil. Ook voor hen kan het fonds de eventuele 
financiële drempel wegnemen. 

Toegankelijk
Werkenden, werkzoekenden en zzp’ers uit Twente 
die zich willen om- of bijscholen in een vakrichting 
tot maximaal mbo-niveau 4 kunnen zich aan-
melden voor een scholingscheque tot maximaal 
5.000 euro per jaar. Dus ook iemand die vmbo of 
de vroegere lts heeft gedaan en nu een opleiding, 
cursus of training op bijvoorbeeld mbo-niveau 2 
wil doen, kan in aanmerking komen. ‘De deel-
nemers kunnen bij één van de loketten terecht 
en wij betalen rechtstreeks aan het scholingsin-
stituut. Soms zijn mensen bijna wantrouwend, 
bang voor addertjes onder het gras. Maar in de 
toegankelijkheid voor de deelnemers zit juist 
onze kracht. De ingewikkelde subsidieregelingen 
et cetera handelen wij achter de schermen af.’
Sander Ligtenberg ziet om zich heen veel behoefte 
aan scholing. ‘Als je zestien bent, weet je vaak 
niet precies wat je wilt. Voor je het weet blijf je 
ergens in hangen waar je niet echt gelukkig van 
wordt. Of je bent al wat ouder en komt niet meer 
goed mee in de hele digitalisering. Zo’n cheque 
kan dan in elk geval de financiële drempel weg-
nemen om je bij of om te scholen.’  /

Als je zestien bent, weet je vaak 
niet precies wat je wilt. Voor je het 
weet blijf je ergens in hangen waar 
je niet echt gelukkig van wordt

Wat is Twents Fonds voor Vakmanschap?
Twents Fonds voor Vakmanschap is gevuld met geld uit de Agenda voor 
Twente, de Regiodeal, Europees Sociaal Fonds, Provincie Overijssel en 
het bedrijfsleven. 8,3 miljoen euro is begroot voor een periode van 4 jaar, 
waarin 6.000 deelnemers er gebruik van kunnen maken. De (bij)scholing 
moet iets toevoegen aan iemands positie op de arbeidsmarkt en worden 
gegeven door een erkend instituut. Kandidaten die zich aanmelden krijgen 
een loopbaangesprek en bekijken samen met de consulent of scholing iets 
toe kan voegen. Staat het licht op groen, dan gaat het geld rechtstreeks naar 
de opleider en kan de scholing beginnen. 

Het bedrijfsleven is nauw betrokken bij het fonds en kan bijdragen aan het 
duurzaam voortbestaan  door de cheque van een werknemer of nieuwe 
kracht terug te betalen aan het fonds. Zo blijft het fonds ook voor de toe-
komst duurzaam gevuld.

 www.twentsfondsvoorvakmanschap.nl
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- MIND THE GAP - 

Hoe ver kijkt u als ondernemer vooruit? 

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.

Eind november was het open dag bij ROC van 

Twente. Veel aankomende studenten oriënteren 

zich tijdens deze dag op een mbo-studie 

en nemen hun ouders of verzorgers mee. 

Als Endoor waren we aanwezig omdat deze 

volwassenen tot onze doelgroep behoren. 

Wat doen zij aan hun ontwikkeling? Hoe houden 

zij hun vak bij? 

Naast verraste reacties hoorden we ook ‘nee hoor ik ben allang 
uitgeleerd, ik hoef niet meer’. En dat vind ik jammer. Want 
investeren in jezelf zou geen straf moeten zijn. Leren zou werken 
leuker moeten maken!

De wereld van morgen is nu en steeds meer ondernemers weten 
dat talent in huis hebben en houden de sleutel tot succes is. Als 
je als ondernemer uitgedaagd wordt door vraagstukken als groei, 
innovatie en uitstroom door vergrijzing in een krappe arbeids-
markt, ligt de prioriteit bij scholing en behoud van je bestaande 
personeel. 

Kan uw organisatie met het huidige personeel haar ambities waar-
maken? Welke kennis, vaardigheden en gedrag zijn daarvoor nodig?
Personele problemen zijn niet van vandaag op morgen opgelost. 

Het is steeds moeilijker om de ideale medewerker te vinden, vooral 
in de branches waar krapte is. Medewerkers met een lange staat 
van dienst en die niet meer voldoen aan de eisen die het werk aan 
ze stelt, zijn niet mobiel. Tenslotte werken mensen steeds langer, 
met ‘oudere’ kennis, door latere pensionering.

Voor ondernemers ligt de oplossing in het vooruit denken: wat voor 
medewerkers heb ik nodig in de toekomst? Wat moeten ze kunnen? 
Kunnen mijn huidige medewerkers dit aan of hoe kan ik ze daarop 
voorbereiden? Zeker als werven van nieuw talent moeilijker wordt, 
ligt de uitdaging bij een betere inzet van de bestaande medewerkers. 
De vraag is dan welke medewerkers de meeste baat hebben bij 
bijscholing. Zo kan investeren in medewerkers met de minste 
kans op de arbeidsmarkt u veel opleveren: meer zelfvertrouwen bij 
de medewerkers, meer kans op willen doorleren, verbetering van 
prestaties omdat het werk leuker wordt, een positief imago als 
werkgever. Stelt u zich het effect voor als u niet in hen investeert 
en ze wel bij u blijven werken.

Onze ervaring is dat leertrajecten, met focus op leren om je werk 
beter te kunnen doen nu en in de toekomst, de kwaliteit van 
medewerkers naar een hoger plan tillen.

Als opleidingspartner van de organisatie en de ondernemer denken 
we mee hoe medewerkers succesvol arbeidsfit gemaakt kunnen 
worden en hun probleemoplossend vermogen vergroot. Als je 
medewerkers goed om kunnen gaan met veranderingen, behoud je 
als organisatie je voorsprong.

C
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Bij de Schaepmanstichting werken 550 mensen op 
18 katholieke basisscholen (17 in Hengelo en 1 in Beckum). 
Volgens Petra Oude Breuil is de ondersteuning van 
HumanCapitalCare echt welkom. ‘Onze stichting werkt 
al meer dan 10 jaar samen met HumanCapitalCare. 
Die samenwerking gaat veel verder dan begeleiding bij 
verzuim en re-integratie. We werken samen naar een 
strategie toe die ons onderwijs toekomstbestendig maakt. 
Daarbij is aandacht voor veel meer dan verzuimper-
centages. Denk aan werkdruk, vergrijzing en bijblijven 
op het gebied van de nieuwste ontwikkelingen.’

Duidelijke visie
Om daar een duidelijke visie op te ontwikkelen, komen 
de directeuren van de scholen de komende maanden drie 
keer bij elkaar. ‘Om te bepalen wat duurzame inzetbaarheid 
nou eigenlijk is, gebaseerd op de koersplannen. En om 
samen te kijken welke visie en strategie daarbij horen en 
concrete plannen te ontwikkelen’, legt adviseur arbeid en 
organisatie Rosanne Oudshoorn van HumanCapitalCare 
uit. ‘Het moet echt iets van de organisatie worden, een 
visie die gevormd wordt door de deelnemers en waar zij 
zich ook eigenaar van voelen. Een praktisch plan waarmee 
we aan het werk kunnen, geen document dat in een la 
verdwijnt’, vult Petra aan.

Bij de aanpak staat positiviteit voorop. ‘Ons verzuim 
was 8,1 procent. Je kunt je wel helemaal focussen op het 
omlaag brengen van dat getal, maar er zit een hele wereld 
achter: vitaliteit van je werknemers, leefstijl. In plaats 
van te focussen op dat negatieve van verzuim kun je het 
ook positief aanvliegen en je concentreren op het vitaal 
en inzetbaar houden van mensen, ze meer in hun kracht 
zetten’, legt de hr-manager uit. 

Veranderen
In de organisatie is het ook belangrijk om te kijken naar 
talentontwikkeling, zodat de juiste mensen op de juiste 
plek tot hun recht komen. ‘Een organisatieverandering 
brengt altijd onrust en stress met zich mee. Het onderwijs 
is de laatste jaren veranderd, en er komen nog veel meer 
veranderingen. Onze kinderen ontwikkelen op school ‘21th 
century skills’, dat vraagt ook om een andere manier van 
lesgeven en organiseren. Veranderen is lastig, maar als je 
er vanuit een positieve overtuiging naar kijkt, kun je ook de 
kansen die er zijn benutten’, weet Rosanne uit ervaring. 
In de eigen Schaepman Academy worden al cursussen en 
workshops aangeboden rond duurzame inzetbaarheid, 
bijvoorbeeld Tijd voor Geluk, Timemanagement en Mind-
fulness. ‘Dat aanbod willen we uitbreiden met bijvoorbeeld 
de balans tussen privé en werk, veerkracht en bevlogenheid. 
Het is aan onze werknemers zelf om te kijken wat ze nodig 

De Dr. Schaepmanstichting doet er alles aan om werknemers met plezier naar 

het werk te laten gaan. Zo houdt de stichting leerkrachten en ander onderwijs-

personeel duurzaam inzetbaar. HumanCapitalCare helpt het schoolbestuur 

met het uitzetten van een langetermijnstrategie. ‘De directeuren denken zelf 

mee over de plannen. Het moet echt iets van de organisatie worden’, zegt 

hr-manager Petra Oude Breuil van de Dr. Schaepmanstichting.

Leerkrachten Schaepmanstichting 
met plezier aan het werk

HUMANCAPITALCARE DRAAGT BIJ AAN DUURZAME INZETBAARHEID ONDERWIJSPERSONEEL

tekst: Frederike Krommendijk   fotografie: Peter Timmer
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hebben om hun werk de komende jaren vol passie 
te blijven doen en dat bespreekbaar te maken. 
Directies kunnen de leerkrachten ook stimuleren 
om zich op bepaalde vlakken te ontwikkelen of 
om een coachingstraject in te gaan. Zo houden 
mensen hun bevlogenheid en werkplezier en dat 
werkt preventief tegen uitval’, zegt Petra. Volgens 
Rosanne zijn zaken als autonomie (de ruimte 
om je werk in bepaalde mate zelf te organiseren), 
verbondenheid in een team en kansen om jezelf 
te ontwikkelen belangrijke buffers tegen stress. 
‘Als je die factoren positief kunt beïnvloeden, is er 
nog steeds werkdruk, maar neemt de stress af.’

Aantrekkingskracht
Werkdruk, vergrijzing, afnemende leerlingenaan-
tallen, passend onderwijs, de niet-marktconforme 
salarissen, er is genoeg om over te klagen maar 
daar blijven beide dames ver van. ‘Door al die 

negatieve verhalen ontstaat een negatief beeld 
van het onderwijs en het beroep van leerkracht. 
Natuurlijk is een beter salaris mooi, maar daar zit 
de aantrekkingskracht van het vak niet alleen in. 
We willen met de mensen zelf met een open blik 
onderzoeken welke structuren zouden kunnen 
helpen om het vak aantrekkelijker te maken. Dat 
is belangrijk voor de werknemers die nu al bij 
ons werken, maar ook om nieuwe leerkrachten 
te werven die we door de vergrijzing de komende 

jaren hard nodig hebben. En als leerkrachten 
gemotiveerd hun werk doen, komt dat ten goede 
aan de bijna 4.300 kinderen die we onder onze 
hoede hebben’, stelt de hr-manager.  

Petra heeft een doel dat ze graag wil bereiken. ‘We 
streven een professionele cultuur na waarin we 
elkaar kunnen aanspreken, maar ook tijdig kunnen 
aangeven wat we nodig hebben om duurzaam 
inzetbaar te blijven. Dat zou mijn wens zijn.’ / 

Leerkrachten Schaepmanstichting 
met plezier aan het werk

HUMANCAPITALCARE DRAAGT BIJ AAN DUURZAME INZETBAARHEID ONDERWIJSPERSONEEL

Zeggen wat we nodig hebben, 
om duurzaam inzetbaar te blijven
hr-manager Petra Oude Breuil, Dr. Schaepmanstichting

Petra Oude Breuil en Rosanne Oudshoorn
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De braindrain is een van de grootste 

vraagstukken waar de regio voor staat. 

Hoe haal en houd je talent binnen? Drie 

jonge Twentenaren die na hun studie wél 

bleven of juist weer terugkwamen, vertellen 

hun verhaal. En ze geven tips aan werk-

gevers voor het vinden en binden van 

werknemers. 

tekst: Ingrid Bosman  fotografie: Lars Smook

Braindrain? 
Brainflow!

Drie jonge professionals 
over de kracht van de regio
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ondernemen

‘Bij Aanstreekelijk zijn de winkels het podium 
waarop de boeren schitteren. Mijn missie is 
de voedselketen in Twente zo kort mogelijk te 
maken, door de regionale consument en de 
producten van Twentse boeren bij elkaar te 
brengen. Dat betekent minder uitstoot van 
schadelijke stoffen, weten wat je eet en 
ondersteuning van de landbouw in de regio. 
Winst dus voor milieu, consument en boer.
Op veel plekken zijn streekproducten bijzaak, 
vaak als cadeau-artikelen. Daar is op zich niks 
mis mee; wij verkopen ook geschenkpakketten. 
Maar daarnaast ook de dagelijkse boodschappen, 
zoals zuivel , groente en vlees. We werken 
samen met bijna 45 producenten uit de regio 
van wie we - ook via een webshop – nu 200 
unieke producten aanbieden, van pasta uit 
Hengevelde tot cider uit Oele. Altijd onder 
hun eigen label. Ik ken alle producenten 
persoonlijk en heb hun bedrijven bezocht. Dat 
is belangrijk om hun verhaal en gedrevenheid 
ook bij de klanten over te brengen.’  

Brug slaan
‘De winkels vormen het uithangbord van een 
groter plan. Aan de achterkant werk ik aan een 
duurzame infrastructuur voor de distributie en 
verkoop van regionaal geproduceerd voedsel 
in diezelfde regio, in zo groot mogelijke 
volumes. Mijn positie is interessant en 
misschien wel uniek: ik sta tussen het milieu 
en de boeren in. In de toekomst hoop ik 

daadwerkelijk een brug te kunnen slaan. 
De lezingen die ik geef dragen daar ook aan bij.’

Band met Twente
‘Mijn afstudeeronderzoek richtte zich op 
klimaatverandering en hoe mensen daarmee 
omgaan. Heel actueel, maar voor veel mensen 
ook nog steeds een abstract onderwerp. Ik heb 
er van meet af aan een praktische invulling 
aan willen geven. Als consultant bij een 
adviesbureau in Apeldoorn heb ik twee jaar 
goed verdiend, maar was ik niet gelukkig. Met 
mijn specifieke achtergrond zijn de banen in 
Twente schaars, zeker als je liever niet bij een 
overheidsinstantie wilt werken. 

Via Aanstreekelijk  heb mijn eigen mogelijkheden 
gecreëerd. Geboren en getogen in De Lutte voel 
ik een sterke band met Twente, ik houd van de 
nuchtere mentaliteit. Tegelijk zie ik ook kansen 
voor verbetering. We zijn te bescheiden, zeker in 
het presenteren van al het mooie voedsel dat 
hier wordt geproduceerd.’

Tip
‘Mijn tip voor werkgevers, voor het vinden en 
binden van mensen: voor veel mensen van mijn 
generatie weegt geld niet het zwaarst. Het gaat 
niet alleen om de baan, maar ook om de betekenis. 
Maak duidelijk op welke manier jouw werknemer 
het verschil kan maken en bijdraagt aan een groter 
doel dan alleen het bedrijfsresultaat.’

Koen Olde Hanter (27)
Woonplaats: Enschede
Studie: masteropleiding milieu-maatschappijwetenschappen 
(environment and society studies) aan Radboud Universiteit Nijmegen
Werk: oprichter en eigenaar Aanstreekelijk, platform voor Twentse streekproducten, 
met winkels in Delden, Oldenzaal en Rotterdam

Twente smaakt naar meer  



‘Mijn vriend en ik hebben er geen moment spijt 
van gehad dat we in Twente zijn gebleven. 
We kwamen voor de keuze te staan toen hij in 
Amersfoort een baan vond, na een studie 
biomedische technologie aan de UT, en ik mijn 
master deed in Utrecht. Maar we wilden niet 
reizen voor de leuke dingen van hier. Dat je je 
weekeinden moet volproppen om familie en 
vrienden te zien. Dan liever wat meer kilometers 
op doordeweekse dagen.’ 

Genoeg kansen
‘Nu wonen en werken we in Twente. Hij heeft 
zijn droombaan gevonden bij Xsens, dat  
sensortechnologie toepast in bewegings-
systemen. Zelf reis ik nog steeds veel voor mijn 
werk, maar ik ben het gewend. Aan kansen in 
elk geval geen gebrek hier, is mijn ervaring, 
misschien nog wel meer dan wanneer je bij 
grote bedrijven in de Randstad moet zien op 
te vallen tussen alle ambitieuze consultants. 

Het blijkt ook uit de manier waarop de net 
geïnstalleerde Young Twente Board (YTB) wordt 
omarmd. We krijgen het vertrouwen en de ruimte 
om zelf met oplossingen te komen voor vraag-
stukken als bereikbaarheid en nieuwe aanwas van 
werknemers. We mogen dingen uitproberen en 
daarbij ook falen. Die actiestand past bij mij. Wat 
er fout gaat horen we vaak genoeg, liever kijk ik 
naar hoe het beter kan. Daarom is het ook zo 
hoopvol dat zich zeventig kandidaten hadden 
aangemeld: zoveel jonge mensen die zich voor 
de regio willen inzetten. De YTB telt nu negen 
leden en naast onze eigen agenda geven we ook 
gevraagd en ongevraagd onze visie op zaken 
die op het bord van Twente Board liggen.’

Niet alleen op talent richten
‘Om te beginnen moeten we alle initiatieven 
die er al zijn om talent te halen en te houden 
stroomlijnen. Op z’n minst zorgen dat ze van 
elkaars bestaan weten, om te voorkomen dat  

je met z’n allen aan dezelfde mensen trekt. 
Bovendien moeten we ons niet alleen richten 
op talent, maar proberen álle jonge mensen 
perspectief te bieden op een toekomst in 

Twente. 
Ik kom zelf uit Rekken, mijn vriend uit 
Haaksbergen, we zijn met deze streek verbonden. 
Ik hou van de nuchterheid, het gemoedelijke, de 
schaal en het tempo. Sinds ik in Utrecht heb 
gestudeerd ben ik het nog meer gaan waarderen. 
Ik durf ook te wedden dat meer mensen zich 
‘hunkertukker’ voelen dan ze willen toegeven.’

Tip
‘Mijn tip voor werkgevers, voor het vinden en 
binden van mensen: toon jongeren perspectief. 
We willen weten waar we naartoe kunnen groeien. 
Zeker kleinere bedrijven moeten daarin meer 
meedenken. Pizza en bier op vrijdagmiddag is 
lekker, maar we gaan voor de inhoud.’

Gyula Rychtarski (29)
Woonplaats: Enschede
Studie: masteropleiding arbeid, zorg en participatie 
(social policy and interventions) aan Universiteit van Utrecht
Werk: new business developer (onder andere conceptontwikkeling) 
bij ADG Dienstengroep, daarnaast voorzitter Young Twente Board Perspectief in plaats van pizza 
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‘Het was een opmerking in een tv-programma: ‘Enschede, wonen 
daar mensen dan?!’ Je hoort dat soort flauwe opmerkingen wel 
vaker en elke keer stoort me dat mateloos. Dit keer besloot ik er 
een bericht over te schrijven op LinkedIn. Dat heb ik geweten: die 
post ging viral en het regende reacties. Het wordt breed herkend. 
Hoog tijd om ons in Twente wat meer op de borst te kloppen.’

Alles in huis
‘Want we hebben alles in huis: prima opleidingen op alle niveau’s, 
goede bedrijven in alle sectoren - die bovendien niet zelden hoog 
scoren op landelijke ranglijsten. Enschede alleen al is het toon-
beeld van karakter en hoe een stad zich ook na grote crises kan 
doorontwikkelen. Als we onze sterke punten meer benadrukken zal 
volgens mij nog duidelijker worden dat regiogrenzen er in feite niet 
zoveel toe doen. Nederland is zo klein; als je goed bent, word je 
gevonden. 

En nog zo’n troef van ons: wij zien niet op tegen een paar 
kilometers. Gisteren heb ik een workshop gegeven bij de NPO, de 
publieke omroep, in Hilversum. Geweldig om te doen. Maar het is 
daarna ook weer een feest om deze kant op te rijden. Ik woon met 
mijn gezin aan de rand van Enschede, ons huis kijkt uit over de 
weilanden. Dat vind je niet in de Randstad, ook al kun je daar dan 
misschien veel meer verdienen.

Veel van mijn generatiegenoten zijn destijds wel uitgevlogen, mede 
vanwege de crisis. De arbeidsmarkt zat op slot. Mijn eerste baan als 
receptioniste heb ik met beide handen aangegrepen.  Bij toeval 
kwam ik in de IT terecht en weer een baan verder kon ik dat 
combineren met marketing. Ik ben verknocht aan deze regio, 
maar ben ook gebleven omdat zich kansen en mogelijkheden 
voordeden.’

Dromen waarmaken
‘Wat mij betreft mag het meer over de inhoud gaan, bij de 
positionering van de regio. Natuurlijk is het hier mooi en is er ‘tijd 
zat’, maar breng dat als secundaire arbeidswoorwaarden. Een 
student heeft een droom en die kan hij of zij hier verwezenlijken, 
van softwaredeveloper tot hartchirurg. Dat moet de boodschap 
zijn. Voor mij voelt het een beetje vergezocht, om de regio onder 
de aandacht te brengen aan de hand van de ‘global goals’, de 
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 
Blijf dicht bij huis: laat gewoon zien wat we hier te bieden hebben 
aan vette banen in een mooie omgeving.’

Tip
‘Mijn tip voor werkgevers, voor het vinden en binden van mensen: zoek 
samenwerking met opleidingen en studenten. Geef gastcolleges, bied 
stageplaatsen en betrek ze bij projecten, zodat ze alvast van het werk 
kunnen proeven. Studentenverenigingen bieden ook een goede ingang.’

Loraine Nijhuis (33)
Woonplaats: Enschede
Studie: management en marketing in toerisme 
aan hogeschool Saxion in Deventer
Werk: strategic business development bij Appnormal 
(onder andere inbedden apps in bedrijfsstrategie van klanten)

Perspectief in plaats van pizza Het begint bij de vette banen

‘Keeping Talent in Twente’
Praat niet over, maar met jong talent. Onder dat motto werkt de denk-
tank Keeping Talent in Twente aan een beter vestigingsklimaat voor 
afgestudeerden die de regio nu nog vaak de rug toekeren. De denktank 
put uit de gegevens van een onderzoek dat vorig jaar werd uitgevoerd in 
samenwerking met de gemeente Enschede en Novel-T. Het rapport liet 
onder meer zien dat veel studenten geen idee hebben wat het regionale 
bedrijfsleven heeft te bieden. Ook bleek dat het stad en regio ontbreekt 
aan diversiteit. De internationale sfeer en verscheidenheid van de 
Universiteit Twente worden daarbuiten node gemist. De denktank, 
opgericht onder de vleugels van de Universiteit Twente (University 
Innovation Fellows), is bereikbaar via ktit@universityinnovationfellows.nl
Meer actuele informatie over de bewegingen van studenten in de reeks 
Twentse Observaties op kennispunttwente.nl (zie publicaties economie 
en werkgelegenheid) 

Een makkelijke manier om met talent in contact te komen is de Free 
Lunch Friday: trakteer studenten op een lunch in je bedrijf en ontdek 
wat je elkaar hebt te bieden. kennispark.nl/freelunchfriday



Om een container van Rotterdam naar de eindbestemming te 
krijgen of omgekeerd, worden heel wat stappen gezet. Van de vracht-
brief tot het vrijgeven door de douane of de verzegeling. ‘Vroeger ging 
dat met papiertjes, faxen en stempeltjes, nu is het meeste digitaal’, 
legt Otter uit. Maar het kan nog beter, daarom gebruikt CTT moderne 
technologieën zoals Business Intelligence tooling, Robotic Process 
Automation en Kunstmatige Intelligentie om het proces inzichtelijker 
te maken en te stroomlijnen. 

Dat heeft voordelen voor de werknemers, die bepaalde routinetaken 
met een gerust hart aan de computer kunnen overlaten. CTT kan 
met dezelfde hoeveelheid mensen meer werk verzetten. En de klant 
krijgt veel beter inzicht in het hele proces en plukt de vruchten van 
een efficiëntere afhandeling. Voor moderne technologie heeft CTT 
een goede technologische fundering nodig. ‘Dat geldt voor alles wat 
je met IT doet. Als je dat niet voor elkaar hebt, kun je niks.’ 
Die digitale snelweg is bij NDIX goed voor elkaar, weet Otter 
uit de ervaringen van CTT.

Data delen
Om die efficiëntie te bereiken, moesten intern eerst alle data 
eenduidig en toegankelijk worden gemaakt. Ook kunnen data nu 
worden gedeeld met klanten, en andere belangrijke spelers in het 
hele proces zoals de douane en het Port Communication System 
in Rotterdam. In het systeem is nu bijvoorbeeld real time te zien 
waar ladingen en lossingen plaats hebben en kunnen robots 
waarschuwen als er windstoten worden verwacht waardoor 

containers beter minder hoog kunnen worden gestapeld. 
‘Hamsters’ (intelligente stukjes RPA-software die assistentie 
verlenen aan de gebruiker) nemen bepaalde routinetaken over, 
zoals het ordenen van de vrachtbrieven. ‘Alleen bij twijfel stuurt hij 
een berichtje naar een medewerker, bijvoorbeeld omdat er nog een 
document of code mist.’

Otter doet voor hoe hij de ‘hamster’ twee containers voor Twence kan 
laten regelen. In een mum van tijd zijn de containers gereserveerd en 
staan de bijbehorende documenten met alle nummertjes en andere 
boekingsgegevens klaar. ‘Door het uitbesteden van routinetaken 
aan de technologie komt het vakmanschap van de medewerker weer 
centraal in de organisatie te staan. Dat is goed voor onze klanten.’

Digitale snelweg
Volgens Dennis Seppenwoold, account- en projectmanager bij 
NDIX, is het goed als een klant intern goed scherp heeft wat de 
bedoeling is van de nieuwe werkwijze. ‘Hier was de opzet duidelijk, 
en is ook de hele keten erbij betrokken. Zo maak je optimaal gebruik 
van wat wij kunnen bieden.’

Seppenwoold vergelijkt NDIX met een digitale snelweg. ‘De klanten 
van NDIX hebben keuzevrijheid, je kunt met meerdere vrachtwagens 
met verschillende ladingen op onze digitale snelweg rijden. Wij 
verbinden: het kantoor is verbonden met ons netwerk en van daaruit 
kunnen de data worden getransporteerd naar de gewenste locatie. 
Dat kan een leverancier, een klant of een datacenter zijn.’

tekst: Frederike Krommendijk   fotografie: Lenneke Lingmont

‘Hamsters’ nemen routinetaken 
Combi Terminal Twente over

Met de snelle verbindingen van NDIX loopt digitalisering op rolletjes

Bij de Combi Terminal Twente (CTT) draait alles om goede informatievoorziening. De hele 

logistiek rondom het containervervoer wordt steeds meer gedigitaliseerd. ‘Zonder een 

goede verbinding zijn we nergens’, zegt Danny Otter, bij CTT verantwoordelijk voor 

business intelligence en development. ‘NDIX zorgt dat onze netwerkverbinding er altijd 

is: snel en betrouwbaar.’
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Dennis Seppenwoold 
en Danny Otter

Klinkt vrij simpel, maar om een zo sterk mogelijk 
‘systeem’ te maken voor al die zakelijke klanten, 
moet NDIX precies weten waar de klant het 
over heeft en wat nodig is. ‘Doordat wij ons 
niet bemoeien met de inhoud hebben we ons 
verregaand kunnen specialiseren in de verbinding 
zelf. Zo kan het netwerk 24/7 veilig en 
betrouwbaar draaien.’ 

Bijkomend voordeel is dat via een NDIX-verbinding 
data niet per se het internet op hoeven. ‘Voor 
sommige klanten is dat een voordeel, bijvoorbeeld 
als het om vertrouwelijke informatie gaat zoals 

bijvoorbeeld bij ziekenhuizen of de 
Veiligheidsregio.’

Bij CTT wordt ondertussen lustig verder 
gebouwd aan de digitalisering. ‘Uiteindelijk 
zul je volautomatisch een vracht van A naar 
B kunnen sturen. Zover is het nog lang niet. 
Maar als je een intelligente organisatie wilt 
zijn, die ook toekomstbestendig is, moet je er 
wel nu mee bezig zijn. Bijkomend voordeel is 
dat we door deze moderne technologieën ook 
makkelijker nieuw talent binnen krijgen, 
die vinden dit geweldig.’  /

Met de snelle verbindingen van NDIX loopt digitalisering op rolletjes
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Dit is NDIX 
NDIX is opgericht in 2001 en is gevestigd 
in Enschede. Aandeelhouders zijn Oost 
NL, Holding Technopolis Twente (UT) en 
Stadtwerke Münster. Zij garanderen een 
onafhankelijke positie van NDIX in de 
markt. NDIX is een open en onafhankelijk 
breedbandnetwerk in Nederland en 
Duitsland. NDIX levert hoogwaardige 
verbindingen door breedbandnetwerken 
en datacenters. Op de digitale marktplaats 
kunnen klanten via zo’n 150 ict-aanbieders 
aanvullende diensten afnemen.

Wij verbinden 
bedrijven veilig
Dennis Seppenwoold, NDIX
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In de MaaS-apps staat de reiziger centraal. De reisgegevens worden geanonimiseerd 
en worden samen met die van andere gebruikers gebundeld en geanalyseerd. 
Daardoor ontstaan mogelijk inzichten die kunnen bijdragen in oplossingen. Voor 
bijvoorbeeld CO2-doelstellingen, fileproblematiek, druk op het openbaar vervoer 
en betaalbaarheid. Reizigers profiteren dan weer van deze inzichten, omdat de reis-
mogelijkheden geoptimaliseerd worden.

Noodzaak van MaaS
De noodzaak van multimodaal reisadvies is groot. Ondanks nieuwe infrastructuur is 
de voorspelling dat files in en rond de steden groeien. En dat de druk op het openbaar 
vervoer in de spits toeneemt. Buiten de steden wordt het steeds moeilijker om 
betaalbaar en voor iedereen toegankelijk vervoer te bieden. Met geld voor nieuwe 
infrastructuur of extra subsidies voor openbaar vervoer worden deze problemen 
onvoldoende opgelost. De ambitie van MaaS is om de reiziger te ‘ontzorgen’. 

Van bezitten naar delen
MaaS sluit aan bij een ontwikkeling die al gaande is: vooral de jongere consument 
vindt bezit, zoals een eigen auto of fiets, minder belangrijk. Aan de andere kant 
worden beschikbaarheid, flexibiliteit en dienstverlening belangrijker. Met MaaS 
kiest de reiziger op elk moment het vervoermiddel dat voor hem het gunstigst is. 
Daarbij spelen kosten, tijdsduur, flexibiliteit en duurzaamheid een belangrijke rol.

Zeven pilots
Er komen zeven MaaS-apps, die onderdeel zijn 
van zeven nationale pilots. Het ministerie van 
Infrastructuur en Waterstaat (IenW) en zeven 
regio’s hebben die ontwikkeld. Elke pilot heeft 
een andere focus qua beleidsdoel of doelgroep. 
In de apps komt zoveel mogelijk vervoersaanbod 
dat de reiziger kan plannen, boeken en betalen. 
De MaaS-pilots starten gefaseerd na de zomer 
van 2019 en duren twee jaar. 

Wmo-reizigers
Om de Twentse visie op vervoer mede vorm te 
geven, nemen de acht partnergemeenten en 
de provincie Overijssel deel aan de twee jaar 
durende MaaS-pilot. Wat de pilot Twente uniek 
maakt, is de focus op vervoer van Wmo-cliënten. 
MaaS stelt de Wmo-cliënt in staat om gebruik 
te maken van het reguliere openbare vervoer of 
andere, lokale opties, wanneer dat mogelijk is. 
Via de app of telefonisch contact krijgt de cliënt 

tekst: Marjolijn Desmet     Beeld: Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat

Mobility as a Service, afgekort MaaS, is multimodaal reisadvies op maat. MaaS 

maakt het makkelijk om al het mogelijke vervoer te plannen, boeken en betalen 

via één app. Bijvoorbeeld de deelfiets, -auto, -scooter, trein, tram of (water)taxi. 

Misschien later ook de eigen auto of fiets. En vooral ook combinaties van alle 

soorten vervoer. Zodat reizen op maat en volgens de wensen van de reiziger 

mogelijk is. Maar ook om het mobiliteitssysteem te optimaliseren. 

Mobility as a Service

DE TOEKOMST 
VAN MOBILITEIT



www.werkgeversaanpakmobiliteitregiozwolle.nl 
www.twentemobiel.nl

advies op maat. Met de MaaS-pilot Twente ligt extra aandacht op het 
ontzorgen van de reiziger.  De acht aangesloten gemeenten die deelnemen 
aan MaaS Twente zijn: Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, 
Losser, Oldenzaal, Tubbergen en Twenterand. Deze acht gemeenten 
bedienen 75 procent van de inwoners van Twente in hun vervoersbehoefte.

Reisdata analyseren 
Het ministerie, de regio’s, de makers van de apps en vervoerders gaan 
de verkregen data via de MaaS-apps analyseren. Dit zijn anonieme 
reisgegevens. Doel hiervan is om inzichten te krijgen waarmee het hele 
mobiliteitssysteem geoptimaliseerd kan worden. Bij de ontwikkeling van 

MaaS heeft de overheid een rol als actieve intermediair. Dit is van belang 
voor de standaardisatie, veiligheid en privacy. 

MaaS in de toekomst
Met MaaS wordt een eerste stap gezet naar een duurzame vervoerstoe-
komst, waarin (auto)bezit minder belangrijk is en dienstverlening juist 
steeds belangrijker wordt. Een eigen auto is namelijk misschien minder 
- of helemaal niet meer - nodig als je gebruik kunt maken van al het 
bestaande vervoer. Zoals: openbaar vervoer, (deel)taxi’s en deelauto’s, 
-busjes en -fietsen. Ritten worden met de inzet van MaaS efficiënter 
en duurzamer.  / 

Coen Timmerman van het Ministerie I&W: 
‘MaaS Twente biedt kansen om de ver-
schillende opties in het lokale en regionale 
vervoer beter te benutten. Het gaat over 
nationale apps met aandacht voor vervoer 
met menselijke maat.’ 

Wethouder Anja Prins van de gemeente 
Losser, trekker van de MaaS Twente pilot: 
‘Mobiel zijn en je kunnen verplaatsen van 
A naar B is belangrijk in de regio. Voor alle 
Twentenaren, maar in het bijzonder voor 
Wmo-cliënten. Met MaaS willen we een zo 
breed en duidelijk mogelijk reisadvies geven. 
Op maat en met lokale en innovatieve alterna-
tieven waar iedereen gebruik van kan maken.’

Paul Veelenturf, procesmanager MaaS Twente: 
‘Het is een uniek samenwerkingsverband in 
Twente met zoveel verschillende gemeenten. 
We werken op het snijvlak van mobiliteit en 
het sociaal domein. We willen een verande-
ring in het reisgedrag van alle Twentenaren 
bereiken.’
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Hoe houden jullie het al 165 jaar vol in een continu 
veranderende modebranche?
‘Wij zijn altijd professionals geweest en kijken voort-
durend goed naar wat de trends zijn en hoe wij daarop 
kunnen inspelen. De mode is nu diverser en je hebt meer 
verschillende kleedmomenten. Daarbij richten wij ons op 
services en beleving. Een bezoek aan ons moet een dagje 
uit zijn voor het hele gezin. Wij geloven in de combinatie 
van ‘fashion and food’.’

tekst: Heidi Temmink   fotografie: Annemiek Völkers

Weidewinkels worden 
een soort local heroes

Een interview met Paul Roetgering, 

directeur van Roetgerink Mode en 

Schoenen. Dan sta je nét iets langer 

voor je kledingkast vol kringloop-

vondsten om te kiezen wat je aantrekt… 

Gelukkig is het Enterse familiebedrijf 

- dat al 165 jaar het hele gezin kleedt - 

heel gewoon gebleven. En daarin 

schuilt misschien wel het geheim van 

de even lange als rijke geschiedenis. 

‘Je moet voorzichtig zijn; nooit alles 

uit de zaak halen, maar deze juist 

laten bloeien.’

GROOT FEEST IN KLEIN ENTER: 
165 JAAR ROETGERINK MODE EN SCHOENEN 
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En ook toen de webshops 
opkwamen, bleven jullie overeind.
‘Wij zijn in 2011 gestart met Roetgerink.nl en het 
duurde zes jaar voordat we winstgevend waren. 
We zijn genoodzaakt om online andere regels te 
voeren. Zo prijzen we in onze webshop niet ver-
der af dan 30 procent, terwijl wij in de winkel veel 
verder afprijzen. We doen ons best om de service 
en beleving die men bij ons in de winkel ervaart, 
ook door te voeren in onze webshop. Echter wel 
met de goede koopmansgeest.’

Wat is jullie grootste kracht, naast 
verstandig omgaan met trends?
‘Het belangrijkst is: alle generaties die hebben 
meegewerkt aan het succes van ons bedrijf, hebben 
nooit alles uit de zaak gehaald, geen grote auto’s 
gereden, alles gedoseerd. En dat is wat wij nu 
ook nog doen. Als familie vinden we het belang-
rijk dat het grootste deel van de winst wordt 
geherinvesteerd. Zo hebben we zes jaar geleden 
onze Brasserie R-1854 geopend en blijven we 
steeds bij de tijd. Je kunt het samenvatten in een 
voor onze familie belangrijk woord: continuïteit.’ 

Wat zijn de voordelen van het hebben 
van een familiebedrijf?
‘De korte lijntjes en de informele structuur. Als je 
iets tegen een bepaalde persoon wilt aanhouden, 
kun je gemakkelijk zeggen: ‘nou, kom er eens 
bij’. Een uurtje later weet ik hoe mensen denken 
en kan ik door. Ander moois: je kunt echt als familie 
naar buiten treden. Zoals met onze Roetgerink 
Foundation; dan geeft het toch een bepaald 
warm gevoel, want je doet iets als familie zijnde.’ 

Hoe is vijf jaar geleden de 
Roetgerink Foundation ontstaan?
‘Op dat moment bestonden we 160 jaar en 
wilden we iets doen voor minder bedeelden. In 
Tanzania kwamen we in contact met een afgele-
gen school voor voortgezet onderwijs. Sommige 
kinderen moeten wel 35 kilometer lopen, voordat 
ze bij school aankomen. Kinderen slapen meestal 
bij ‘ooms en tantes’ onderweg. De reis is niet 
veilig en veel meisjes worden slachtoffer van 

misbruik of geweld. Wij helpen met de bouw van 
een hostel voor 96 meisjes, zodat ze kunnen 
overnachten bij school. En het mooie is: zodra 
deze kinderen na hun opleiding op een goede 
positie komen, zijn ze verplicht om iets voor hun 
school terug te doen.’

En ook dichtbij de deur doen jullie veel.
‘Ja, we werken samen met andere instanties, 
zoals Stichting BOWIE en de Voedselbank, en de 
gemeente Wierden. Er is een stichting, Stichting 
Jarige Job, die ervoor zorgt dat kinderen die zijn 
aangesloten bij dit soort instanties op school 
kunnen trakteren. Wij zorgen voor een pakket, 
zodat ze thuis een feestje kunnen houden. En we 
geven gezinnen met Sinterklaas een onbezorgde 
pakjesavond. We organiseren gratis business-
avonden en andere gelegenheden waarbij we 
vragen om een vrije gift aan de Foundation. 
Daarnaast zijn veel van onze fabrikanten en 
medewerkers lid van de Roetgerink Foundation. 
Wij geven geen geld weg, maar kijken naar: wat 
bestaat er al en waar kunnen wij iets aan toevoe-
gen? Kleinschalig, dichtbij de mensen en zonder 
allerlei stichtingen ertússen.’

Is het een en al rozengeur en maneschijn, 
zo’n familiebedrijf?
‘Nou, er kúnnen conflicten ontstaan; een klassiek 
voorbeeld is natuurlijk opvolging. Of je zit met 

aandeelhouders, waarvan de één al aan uittreden 
denkt, terwijl de ander net begint. Je moet een 
goed familiestatuut maken, waarin je alle aspecten 
van toekomstige aandeelhouders belicht. Hoe je 
met elkaar omgaat, hoe dingen moeten gebeuren, 
welke kennis mensen moeten hebben en aan 
welk profiel ze moeten voldoen. Zo heb je er van 
tevoren al veel angels uit gehaald en zit je niet 
met verschillende verwachtingen.’

Wat verwachten jullie van de toekomst?
‘Tegenwoordig moet het naast kleding ook 
allemaal fun zijn; je moet beleving brengen. 
Wij zetten in op ‘fashion and food’ en op ‘one-
stop-shopping’. Daarin willen we meer stappen 
zetten en we mogen nog drieduizend vierkante 
meter uitbouwen. We kijken nu: wat doet dat 
met de exploitatie, welke merken moeten we 
toevoegen, gaan we naar een hoger of juist iets 
lager niveau? We hebben vertrouwen in ons 
concept en in de toekomst.’  /

Dorpsstraat 148, 7468 CR Enter  /  T 0547 381 766  /  www.roetgerink.nl

Tegenwoordig moet het 
naast kleding ook allemaal 
fun zijn; je moet beleving 
brengen
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FIFA eSports is het perfecte middel om millennials en generatie Z te 
bereiken. Het is niet zomaar een game, het is een serieuze business 
voor echt talent. Competitief gamen is de topsport voor deze 
generatie. Recreatief en professioneel, in stadions vol met uitzinnige 
fans. ESports is ‘the next big thing’.

Ook FC Twente heeft het fenomeen eSports omarmd. Want eSports 
draait om fanbeleving, net zoals FC Twente. FC Twente maakt het 
mogelijk om op een onderscheidende en interactieve wijze 
te communiceren met de jonge fan.

FC Twente heeft met behulp van FIFA-kwalificatietoernooien drie 
eSports talenten uit eigen regio weten te strikken. Twee van deze 
spelers zullen namens FC Twente schitteren in de eDivisie. De derde 
speler is een groot jong talent, maar nog te jong om in deze landelijke 
competitie mee te draaien. Hij wordt momenteel vooral ingezet 
bij evenementen en neemt deel aan online competities. Bij de 
aanstelling van de eSporters was het voor FC Twente erg belangrijk 
dat het niet alleen goede gamers zijn, maar ook mensen die bij de 
club passen, zichzelf goed kunnen uiten voor de camera, geschikt 
zijn om in te zetten bij evenementen (met jeugd), hun enthousiasme 
kunnen delen met onze jonge doelgroep en bovenal supporter 
zijn van FC Twente.

eSports meets business
De ontwikkelingen op het gebied van eSports gaan snel. Uit cijfers 
blijkt dat de E-Divisie zeer populair is bij de jeugd en in de regio 
bevinden zich bovendien vele bedrijven met een technologische 
achtergrond. Verder hebben enkele kennisinstituten in de regio 

(Universiteit Twente, Saxion en ROC) gaming-gerelateerde o
pleidingen. Er zijn tal van mogelijkheden om ook op dit vlak elkaar 
te versterken.

Bedrijven die verbonden zijn aan FC Twente eSports doen dit in 
de vorm van een financiële bijdrage ter ondersteuning van ons 
eSports-team. Het concept van de eDivisie is dermate interessant 
vormgegeven, dat FC Twente ervan overtuigd is dat het voor 
potentiële sponsoren zeer aantrekkelijke voordelen heeft. De bijdrage 
kan de club gebruiken om het team en de voorzieningen naar het 
gewenste niveau te tillen. 

Een deel van het geld zal FC Twente in de FIFA-teams van onze profes-
sionele eSporters investeren. Hoe beter het FIFA-team is dat FC Twente 
voor hen neerzet, hoe meer kans er is op winst bij grote (online) 
toernooien. Goede prestaties zullen zorgen voor een goede ranking, 
dit zorgt uiteraard weer voor meer exposure voor onze sponsor(en).

Daarnaast kan FC Twente er met de financiële ondersteuning onder 
meer voor zorgen dat de faciliteiten rondom eSports bij de club 
verder in topvorm zijn. Zo kunnen onze eSporters onder andere 

tekst &  fotografie: FC Twente

FC Twente E-Sports

Na een jaartje afwezigheid is FC Twente terug in de Eredivisie. Dit betekent 

ook dat we dit seizoen FC Twente weer terugzien in de officiële eDivisie; 

een virtuele FIFA eSports competitie tussen alle Eredivisieclubs.

eSports draait om fanbeleving, 
net zoals FC Twente
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zorgeloos naar de opnamedagen van de eDivisie in Hilversum en 
kunnen ze in optimale conditie deelnemen aan toernooien.

E-Divisie
In de eDivisie gaan eSporters van de achttien Eredivisieclubs 
virtueel strijden om het eDivisie kampioenschap in FIFA20 
Ultimate Team. Wereldwijd uniek is dat alle eSporters officieel 
verbonden zijn aan de achttien Eredivisieclubs. Dit jaar zullen alle 
wedstrijden in de eDivisie live worden gespeeld op de Xbox en 
PlayStation.

eSports box
De eSports Box is de ruimte van onze eSporters en bevindt 
zich op de derde verdieping in het stadion. Deze unieke skybox 
beschikt over ruim zeven gameconsoles, haarscherpe monitoren, 
een razendsnelle internetverbinding, de nieuwste FIFA-spellen 
en een prachtig uitzicht op het veld. De box wordt voornamelijk 
gebruikt voor FIFA-feestjes van de Young Reds en Kids Clubleden, 
het aanbieden van complete game- en wedstrijdarrangementen 
op wedstrijddagen, game-toernooien en eventuele vergaderingen. /

FC Twente E-sports in cijfers
• Edivisie Youtube Ruim 81.000 abonnees
• Live wedstrijden  100.000 tot 210.000 views per speeldag
• Fctwente.nl  5.300.000 bezoekers, 
  waarvan 1.600.000 uniek
• Facebook FC Twente  191.706 volgers
• Twitter FC Twente  124.800 volgers
• Instagram FC Twente  69.000 volgers
• Instagram FC Twente eSports 1.451 volgers
• Young reds +/- 5.000 leden (12 tot 18 jaar)

Nieuw in de E-Divisie vanaf seizoen 2019-2020:
• Alle wedstrijden zijn live
• Mogelijkheden om fans en/of partners mee te nemen naar 
 de uitzendingen
• De eDivisie krijgt een podium in het buitenland - voorzien van 
 Engels commentaar
• Zeer dynamische (side)content naast de officiële wedstrijdvideo’s. 
 Dit geeft spelers de ruimte om zichzelf, de sponsoren en de club te  
 positioneren in video’s die veel views zullen scoren
• De (studio)vormgeving voldoet aan de hoogste standaarden in eSports
• FC Twente maakt voor merkzichtbaarheid gebruik van de aantrekkings-
 kracht van FIFA eSports en het netwerk van de club. Zo zijn de 
 sponsoren niet alleen zichtbaar in het stadion, maar ook op 
 evenementen en in de socials van de eDivisie en FC Twente eSports.

Colosseum 65, 7521 PP Enschede  /  T 053 852 55 25  /  www.fctwente.nl
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Aan het concept Stadshuys053 is een lange bewogen weg voor-
afgegaan. Het pand uit 1928 (waar voorheen reclamebureau 
Nieuwe Wind was gevestigd) stond al enkele jaren leeg. Toen 
Annemarie begin 2018 stuitte op een innovatief vergadercon-
cept uit Amsterdam wist zij gelijk dat zij in dit pand aan een 
nieuwe business wilde bouwen. ‘Niet alleen ik was direct enorm 
enthousiast, gelukkig vond ik in mijn partner Hans (Minnaar 
red.) een medestander voor mijn grootse plan. Hij had namelijk 
al het voornemen om zich met zijn bedrijf in fusie- en overname-
begeleiding Florijnz ook in Enschede te vestigen. Dit leegstaande 
pand zou daarnaast de ideale mogelijkheid bieden voor wonen 
en werken onder één dak.’ Een businessplan was snel gemaakt 
en daarna kwam alles in een stroomversnelling.   

Stadhuys053 is bedoeld als stijlvolle ontmoeting- en inspiratie-
plaats voor ontwikkelende organisaties en individuen. ‘Mensen 
voelen zich hier thuis. Er komen heel uiteenlopende groepen 
bij ons. Directies en managementteams van grote en kleinere 
bedrijven, zorginstellingen, marktteams, startups, school-
organisaties, trainers et cetera. Voor heisessies, trainingen, 
directie- en mt-overleg et cetera.’ Het afgelopen jaar hebben 
al zo’n 45 bedrijven en instellingen Stadshuys053 ontdekt. 
Annemarie faciliteert de groepen tot 20 personen in de 
breedste zin van het woord.     

Roer om
‘Eigenlijk komt alles wat ik de afgelopen tientallen jaren heb 
ontwikkeld, hier samen. Na een jarenlange commerciële loop-
baan in onder andere de uitzend- en werving & selectiebranche 
en de bemiddeling in kinderopvang, ben ik sinds 2006 eigenaar 

van ViaViela Enschede. Na succesvolle jaren als grootste 
gastouderbureau in de regio Twente, werd ook deze branche 
geteisterd door de crisis. Toen mijn privéleven ook op z’n kop 
kwam te staan in 2014, besloot ik het roer om te gooien. Ik 
wilde mezelf breder ontwikkelen en voelde de behoefte oude 
patronen te doorbreken om weer verder te kunnen groeien. 
Ik ontdekte dat als je ervoor open staat eens goed in je eigen 
spiegel te kijken, er veel nieuwe deuren opengaan.’

Annemarie begon met de managementopleiding tot school-
directeur. ‘Redelijk intuïtief heb ik voor deze studie gekozen in 
2015, omdat ik zag dat kinderopvang en onderwijs steeds dichter 
bij elkaar kwamen met de opkomst van integrale kindcentra. 
Voor mijn omgeving een bijzondere move, maar voor mij heel 
logisch gezien mijn achtergrond en mijn sterke ontwikkeldrift. 
Ik heb blijkbaar toch iets met lerende individuen en organi-
saties. Misschien wel omdat mijn groeipad niet via de geijkte 
studieroute is gegaan, maar vooral via ervaringsleren. In elke 
organisatie greep ik alle geboden opleidingen aan en daarnaast 
investeerde ik in eigen gekozen leertrajecten. Dit heeft mij veel 
gebracht.’

Ondernemend onderwijs
Na de schoolleidersopleiding medio 2016 stoomde ze door 
naar de opleiding tot coach, creatief denktrainer en volgde ze 
een master Ondernemen in het onderwijs. ‘Met deze nieuw 
verworven kennis en vaardigheden kon ik lerende organisaties 
en individuen breder ondersteunen. Vanuit de gedachte dat 
er vaak meer mogelijk is dan je voor mogelijk had gehouden. 
Onze maatschappij verandert snel en dat vraagt wendbare 

Ontmoeting en inspiratie 
in Stadshuys053

Een stijlvolle ontmoeting- en inspiratieplek in huiselijk zakelijke sfeer. Dat is Stadshuys053 

aan de Oliemolensingel in Enschede. In dit statige pand realiseert Annemarie de Leeuw 

haar droom. Na een intensieve verbouwing begon zij in december 2018 haar inspiratie, 

vergader- en trainingsconcept.  

ANNEMARIE DE LEEUW REALISEERT INNOVATIEF 
EN ALL INCLUSIVE INSPIRATIECONCEPT

tekst: Frederike Krommendijk   fotografie: Lenneke Lingmont
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leiders. Mijn eigen ervaring zet ik in om leiders te laten inzien dat door blijvend in jezelf te investeren 
veel moois ontstaat. En dat groei vooral gepaard gaat met vallen en opstaan en soms onzekerheid. 
Met die inzichten help ik nu leiders in het basisonderwijs vooruit. Ik richt me vooral op ondernemend 
onderwijs. Ondernemend onderwijs gaat over opbrengsten en resultaten. Niet uitgedrukt in geldelijke 
winst maar in integrale leef- en leeropbrengsten van leerlingen, team en schoolleiding.’

Leiderschap
Ze bezocht scholen in heel Nederland en ervoer dat leiderschap in de school (aangevoerd door de 
schoolleider/directeur) op veel plekken meer gaat over het managen van de dagelijkse gang van 

zaken dan over het leiden/ontwikkelen van 
een professionele en ondernemende leerom-
geving. ‘Vaak omdat het ontbreekt aan een 
integrale en/of meerjarenvisie waarin heldere 
keuzes zijn gemaakt. Al onderzoekende kwam 
ik tot het inzicht dat betekenisvol leiderschap 
eigenlijk altijd óók gaat over ondernemer-
schap. Mijn eigen rol in het basisonderwijs 
kwam door die ontdekking ook steeds beter 
in beeld. Onderwijsinhoudelijk kan ik mis-
schien niet tippen aan de kennis van iemand 
met een Pabo-achtergrond. Onderwijskrach-
tig kan ik des te meer brengen. Tenslotte 
gaat het in leidende posities niet alleen om 
kennis, maar juist om vaardigheden als lef, 
daadkracht en een gezonde portie onderne-
mersgeest. Gewoon dóen en vooral denken 
in kansen en mogelijkheden. Soms buiten de 
lijntjes en binnen de kaders van de wet.’

Met haar bedrijf AnteVigore laat Annemarie 
als ‘buitenbeentje’ in het onderwijs basis-
schoolleiders door een andere bril naar hun 
school kijken. ‘Dit doe ik onder andere door 
een-op-eendialoogsessies in Stadshuys053. 
Ik versta hun taal, maar spreek zelf een ande-
re. Dat is verfrissend. Vanuit andere invals-
hoeken bied ik ze nieuw perspectief waarmee 
ze weer keuzes kunnen maken.’   >
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Annemarie de Leeuw, Stadhuys053 en schoolleider Eva Naaijkens.

Onderwijs is geregeld negatief in het nieuws: het leraren 
en –schoolleiderstekort is groot en er is veel uitval door burn-
outs. ‘Een goed moment voor mij om schoolorganisaties te 
helpen anders te organiseren.’ Om deze missie kracht bij te 
zetten, heeft Annemarie een doorlopend inspiratieprogramma 
ontwikkeld voor basisschooldirecteuren in Stadshuys053. In 
november was de eerste, in samenwerking met Eva Naaijkens, 
schooldirecteur van de Alan Turingschool in Amsterdam. Zij 
kantelde deze zwakke school naar goed en schreef daarnaast 
het boek ‘En wat als we nu gewoon weer eens gingen lesgeven’, 
een bestseller in onderwijsland. 

Sprekers
Het verdere ‘Stadshuys053 Inspiratieprogramma voor basisschool-
leiders’ voor dit jaar is nagenoeg rond. Diverse gerenommeerde 
landelijke bekende en minder bekende sprekers zijn gecontracteerd. 
Zij komen meerdere keren per jaar naar Stadshuys053 om school-
leiders te inspireren over thema’s die in elke school spelen. ‘Denk 
hierbij aan thema’s als vitaliteit en mobiliteit, de veranderende 
arbeidsmarkt met steeds meer zzp’ers, wendbaarheid en 
ondernemerschap in de school, werkdruk versus werkgeluk. 
Alle sprekers hebben een link met onderwijs én bedrijfsleven 
en weten met hun expertise de vertaalslag te maken naar de 
alledaagse praktijk van de schoolorganisatie.’  

Kantelen
Het doel van dit inspiratieprogramma is schoolleiders praktische 
handvatten te geven over het kantelen van een kwetsbare naar 
een wendbare onderwijsorganisatie. ‘Dit begint bij de manier 

waarop leiders naar hun eigen (persoonlijke) ontwikkeling 
kijken. Door zich bewust te worden hoe hun persoonlijk leider-
schap zich verhoudt tot hun school, wordt het makkelijker hun 
team mee te krijgen in die ontwikkeling.’

Aan de selectie van sprekers stelt Annemarie een paar eisen: 
ze moeten een link hebben met bedrijfsleven en onderwijs én 
zij hebben een boek geschreven. Deelnemende schoolleiders 
krijgen van elke spreker het boek als naslagwerk en als cadeau 
aan henzelf. 

Namen als Charlotte Labee, Thijs Launsbach, Arjen Banach 
en uit onze regio bijvoorbeeld Henk-Jan Koershuis en Ben 
Middelkamp hebben hun bijdrage inmiddels toegezegd. Geheel 
tegen de stroom in kan er ook in de zomervakantie voor sessies 
gekozen worden. Terwijl de scholen dicht zijn, kunnen leiding-
gevenden zich in die periode in geheel ontspannen sfeer, zonder 
tijdsdruk laten inspireren om na die lange zomervakantie fris 
en vol nieuwe ideeën aan een nieuw schooljaar te kunnen 
beginnen. ‘Op deze manier komen onderwijs en bedrijfsleven 
heel mooi bij elkaar en kan een leven lang leren beginnen!’  /

www.stadshuys053.nl  /  www.antevigore.nl   /  www.florijnz.nl 

Alles wat ik heb ontwikkeld, 
komt hier samen
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‘De wijze waarop u de mens en communicatie 

inzet, bepalen samen hoe goed u uw klant bereikt en 

bedient. Wij geloven erin dat een bevlogen inzet van 

beiden de sleutel is voor een bloeiende organisatie’  

Sandra van der Kaap, Buro Kaap

www.burokaap.nl  Voor een bevlogen inzet van mens en communicatie

Want wanneer medewerkers zichtbaar energie uit hun werk halen, er een positie-
ve interactie is met hun omgeving en hun uitstraling in lijn is met wat de klant 
van het bedrijf verwacht, bloeit de organisatie. Iedereen herkent zich in de identiteit 
van de organisatie en de gezamenlijke missie en heeft een helder beeld van zijn/
haar eigen bijdrage hieraan. Dit geeft een duidelijke focus op de te behalen 
resultaten en over te dragen boodschap. Bovendien vormt het de basis van een 
marketingboodschap die werkt. Want wat op de gevel van uw bedrijfspand staat 
en wat verwerkt is in uw uitingen, moet overeenkomen met de ervaring die uw 
klant opdoet wanneer hij of zij contact heeft met u en uw medewerkers.

Wilt u dit ook voor uw organisatie? 
Dan gaan wij graag een keer met u in gesprek.

U heeft een afspraak met een nieuwe klant. U komt aanrijden en herkent het bedrijf meteen, het logo is goed te herkennen en duidelijk 

zichtbaar op de gevel van het gebouw. U rijdt de overzichtelijke parkeerplaats op; heerlijk wanneer je zo kunt parkeren. U stapt uit en 

heeft er zin in, een nieuwe klant met een uitdagende vraag. U loopt naar binnen en hoort vrijwel direct een vriendelijke stem die u begroet 

‘Goedemorgen meneer, waarmee kan ik u van dienst zijn?’ U kijkt opzij en ziet dat niet alleen de receptioniste u warm toelacht, ook de 

collega achter haar knikt vriendelijk. U geeft aan dat u een afspraak met de heer Jansen heeft… ‘Goed dat u er bent, meneer Lammers, 

ik ga de heer Jansen voor u bellen. Wilt u alvast een kop koffie?’ Wanneer u om zich heen kijkt, valt het u op hoe verzorgd alles eruitziet, 

hoe medewerkers zichtbaar met elkaar in dialoog zijn en anderen bijna volledig opgaan in hun werkzaamheden achter het beeldscherm. 

U voelt de positieve energie en denkt ‘dit wil ik ook voor mijn organisatie’!

Door een bevlogen inzet 
van mens en communicatie 

Wij laten 
uw organisatie 
bloeien 

Karen van Hof Uitvaart&Zorg en Sandra van der Kaap in gesprek over ‘het effect van het activeren van bevlogenheid’
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MIEKE MENNINK, PROFINQ
Geef me een uurtje en ik vertel hoe jouw bedrijf beter kan gaan 
presteren. Of weer sterk uit de financiële problemen kan komen. 
Op super praktische wijze. Niet eerst rapporten maken en zo. Dat is 
helemaal niet nodig. In een gesprek weet ik vrij snel de vinger op de 
zere plek te leggen. Enerzijds door mijn jarenlange interimervaring 
op het gebied van accountancy en ‘finance’. Anderzijds door het 
ondernemerschap dat me met de paplepel is ingegoten. Ik ben daar-
door geen traditionele financial. Ondernemen draait voor mij ook 
niet om de cijfers. Al geven de cijfers wel aan hoe jouw bedrijf draait. 
Cijfers zijn immers het resultaat van bedrijfsprocessen, uitgevoerd 
door mensen. Door die dynamiek soepel te laten verlopen, krijg je 
structureel meer omzet, winst en werkkapitaal.

06 - 52 33 09 44  /  Park de Kotten 175, Enschede  /  www.profinq.nl   

ALLE ONDERNEMERS VAN MKB TWENTE LEVEREN 
OP HUN EIGEN MANIER EEN BIJDRAGE AAN DE 
ECONOMIE. MKB TWENTE ONDERSTEUNT HAAR 
LEDEN HIERIN DOOR ZE TE VERBINDEN EN HUN 
BELANGEN TE BEHARTIGEN. 

ONDERNEMERS 
voor 

ONDERNEMERS
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Monique Dubbeldam
T 06 30 70 84 43  /  www.walkfordogs2017.nl

Walk for dogs 2017 
bedankt INN’twente 
en partners
Afgelopen juni heeft INN’twente ons de kans 

gegeven om onze stichting Walk for dogs 2017 

voor te stellen in het magazine van INN’twente. 

Wij vonden het natuurlijk een eer om hieraan 

mee te werken. Het artikel is prachtig geworden 

en we bedanken INN’twente voor deze kans. 

Bij de release van INN’twente in Enschede was bijna het hele team van 
WFD2017 aanwezig, inclusief voorzitter Michael Dubbeldam, die bij toeval 
die datum in Nederland was. De kern van het artikel was de inzameling 
voor een (tweedehands) busje voor WFD2017 in Roemenië. Al ruim een 
jaar moet Monique het doen met haar veel te kleine autootje, hierdoor 
moet zij tig keer per dag op en neer naar de dierenarts, dierenwinkel en 
het vliegveld.

Vanuit INN’twente hebben wij een mooie bijdrage mogen ontvangen, daar 
zijn we natuurlijk heel dankbaar voor. Wij hebben naar aanleiding van het 
artikel ook een donatie ontvangen van een bouwbedrijf. Tijdens de release 
hebben we verder een aantal leuke gesprekken gevoerd, helaas is daar 
verder niets uitgekomen. Wij blijven ons natuurlijk inzetten voor de 
honden in Roemenië en zijn dus nog steeds op zoek naar donateurs die 
ons een hart onder de riem willen steken. Hiermee kunnen wij de bus voor 
Monique realiseren. 

Bus of geen bus, wij gaan natuurlijk stug door. De zomer is inmiddels 
voorbij. De teller van het aantal sterilisaties, ons hoofddoel, staat 
inmiddels op 1.118. Een simpel rekensommetje leert dat daarmee in twee 
jaar tijd bijna 150.000 nieuwe pups voorkomen zijn. Een geweldig 
resultaat. De zeer koude Roemeense winter doet nu zijn intrede, 
temperaturen van -30 graden zijn eerder gewoonte dan uitzondering. 
Behoorlijk pittige omstandigheden dus, maar opgeven doen wij nooit! 

Wil je ons helpen? Kijk voor meer informatie op www.walkfordogs2017.nl
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Wat is een mensenleven waard?

Norman Smit is directeur en adviseur bij BMD Advies Oost. Met oneindige energie richt Norman zich op zowel BMD Advies Oost 
als op zijn landgoed in Twente. ‘Ondanks de rondvliegende houtspaanders wil hij beide nog mooier en nog groter maken. 
Hard werken, met zijn voeten in de aarde.’

Wat is een mensenleven waard? In ieder geval 

minder dan dat van een rietorchidee! Statistici 

hebben dit berekend op een bedrag tussen de 

drie en zeven miljoen euro. Een rietorchidee 

geniet door de stikstofimpasse een oneindige 

waarde! Hoe is dit mogelijk? Dit komt door een 

ongelukkige samenloop van omstandigheden.

De kranten staan bijna dagelijks bol van de stikstofdeposities op 
onze natuurgebieden (meer concreet: Natura 2000-gebieden). 
(Bouw)projecten staan ‘on hold’ en er is een ernstige dreiging op 
gedwongen ontslagen, enzovoort, enzovoort. Tot mijn grote spijt 
moet ik bekennen dat wij als adviesbureau één van de weinigen 
zijn die geld verdienen aan deze Stikstofcrisis. Wij voeren dagelijks 
meerdere van de gewraakte Aerius-berekeningen uit, waarmee 
de stikstofdepositie op de Natura 2000-gebieden berekend kan 
worden. Hier ben ik niet trots op en ik probeer voldoening te halen 
uit het feit dat we projecten weer op gang krijgen.

Op dit moment maken wij in Nederland twee grote fouten. 
Kunt u zich herinneren dat er in politiek Nederland ellenlang 
gesoebat is over het toewijzen van de Natura 2000-gebieden? Dat 
er belangenafwegingen gemaakt zijn tussen het toewijzen van de 
gebieden versus de mogelijke consequenties van de Nederlandse 
economie? Nee? Dat klopt! Die waren er ook niet! Deze gebieden 
zijn aangewezen om gebieden te duiden als belangrijk. Zo zijn 
er ook gebieden toegevoegd als ‘steppingstone’. Dit zijn minder 
waardevolle gebieden welke als tussenlanding fungeren voor met 
name de fauna. Of gebieden waar een natuurontwikkeling mogelijk 

zou kunnen zijn. Soms zelfs voor particuliere initiatieven 
(landgoederen) om subsidie te kunnen verkrijgen of te behouden.

Waar ging het mis? Grenswaarden zijn wetmatig toegevoegd aan 
de definitie ‘Natura 2000’. Zelfs de grenswaarden zijn arbitrair 
en lang niet altijd wetenschappelijk onderbouwd. De gemiddelde 
depositie in Nederland is 1500 mol/ha/j. Ongeveer 21 kilogram 
pure stikstof per hectare per jaar. In een meeuwenkolonie poepen 
de meeuwen alleen al meer dan de grenswaarde. Zo zijn er natuur-
typen met een dermate lage grenswaarde dat deze feitelijk in zo’n 
dichtbevolkt land als de onze überhaupt niet handhaafbaar zijn. 
Ten tijde van het vaststellen van de Natura 2000-gebieden lag deze 
relatie er niet, tadaa…

Daarnaast hanteren wij een stikstofberekeningsmethodiek welke een 
zeer summiere modelmatige benadering is van de werkelijkheid. 
Lokale factoren en invloeden kunnen van groot belang zijn op de 
werkelijke depositie. Het model wordt als wet nageleefd. Omgekeerd 
evenredig worden er nu agrariërs gesaneerd welke nu pal naast deze 
natuurgebieden liggen terwijl de afstand die ammoniak kan afleggen 
voor het afbreekt honderden kilometers kan zijn. Het saneren van 
naastliggende bedrijven is slechts een ‘papieren’ succes.

Ik durf het nog wel sterker weg te zetten: alleen de bevolkings-
toename in Nederland zal er al voor zorgdragen dat er een einde 
komt aan onze economische groei. Daarnaast zal het gesaneerde 
karbonaadje in Oekraïne alsnog geproduceerd en per vrachtwagen 
naar Nederland gebracht worden.

Ik ben een groot voorstander van het beschermen van kostbare 
natuur, echter wel de juiste gebieden en met de juiste instrumenten. 
Want na de stikstof volgt nog de zwavel, fijnstof en wat zoal meer.
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Opleiding op maat 
voor werknemer

Hoe zorg je dat je werknemers voldoende vaardigheden en kennis hebben om 

hun werk goed te blijven doen? Steeds meer bedrijven en instellingen kloppen 

daarvoor aan bij Endoor, de nieuwe ondernemende tak van ROC van Twente. 

Endoor adviseert organisaties over mogelijkheden van scholing en training en 

biedt flexibele opleidingen aan. Het onderwijs wordt ontwikkeld en uitgevoerd 

door de ervaren docenten van ROC van Twente. ‘We willen samen dé beroeps-

opleider in de regio zijn’, zegt directeur Eline Holten van Endoor.

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Lars Smook

Adviseurs van Endoor gaan naar bedrijven en 
instellingen toe om te vragen aan welke scholing 
behoefte is. ‘Waar zit een ondernemer mee? 
Aan welke vaardigheden en kennis ontbreekt 
het? Aan de hand daarvan gaan we naar één of 
meer colleges van ROC van Twente waar die 
expertise zit en maken een programma’, legt 
adviseur bedrijfsopleidingen Jacqueline Mens 
de brugfunctie van Endoor uit. Uit het rijke 
aanbod aan ROC-opleidingen wordt een pakket 
op maat gemaakt. ‘Dat kan een diplomagericht 
BBL-traject zijn, maar ook maatwerk met losse 
modules. Daarnaast zijn er nog ruim honderd 
cursussen en trainingen in alle mogelijke 
branches’, zegt de directeur. Endoor kan op-
leidingen aanbieden voor complete bedrijven, 
voor groepjes werknemers en voor individuen. 

Flexibel
Volgens Jacqueline is het bijzondere van Endoor 
dat het aanbod altijd gestuurd wordt door de 
wens van het bedrijfsleven of de instelling. ‘Als we 
weten waar inhoudelijk behoefte aan is, kijken 
wij hoe we het onderwijs zo goed mogelijk 
kunnen inrichten. Welk tijdstip is gunstig, hoe 
frequent kunnen mensen les krijgen? Gaan de 
werknemers naar school of wordt het onderwijs 
op locatie? Elke aanvraag is anders en wij zijn 
zo flexibel mogelijk.’

Sommige werkgevers zijn al lang bezig met 
scholing, anderen komen er nu achter dat werk-
nemers niet de vaardigheden of kennis hebben 
om bijvoorbeeld de technologische en digitale 
ontwikkelingen in hun vakgebied bij te benen. 

Vergrijzing van het werknemersbestand kan een 
‘trigger’ zijn om nieuwe mensen op te leiden. 
‘Zo hebben we voor busmaatschappijen Arriva 
en Keolis mensen opgeleid tot buschauffeur, 
voornamelijk zij-instromers. Bij Keolis hebben 
de eerste vijftien nu hun diploma. Wij zorgden 
voor het passende onderwijs: eerst 17 dagen 
theorie, dan examen bij het CBR en daarna 
binnen het bedrijf aan de slag als aspirant-
buschauffeur met nog één dag in de twee weken 
les in rekenen, loopbaan en burgerschap’, legt 
Jacqueline uit.

Zij ziet bijna dagelijks hoe mensen groeien 
van een opleiding. ‘Ze komen onzeker binnen, 
weten niet of ze het wel kunnen. Als je ze dan 
een jaar later terugziet, keurig in chauffeurspak 

ENDOOR: BRUG TUSSEN 
WERKGEVER EN MBO-OPLEIDING
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van Keolis, zelfverzekerd, is dat prachtig.’ 
De leerlingen betalen zelf niets. Ze krijgen hun 
opleiding vaak direct op de werkvloer bij de klant 
van Endoor. Aan het eind van de opleiding zijn 
ze door deze aanpak bijna zeker van een baan.
Dat geldt zeker voor de installateurs die ROC 
van Twente via Endoor opleidt voor OTIB, het 
opleidingsfonds voor de installatiebranche. ‘Zij 
krijgen via een kort programma de basisprincipes 
bijgebracht van deze branche en worden meteen 
gekoppeld aan be drijven die lid zijn van OTIB. 
Vier dagen werken, één dag naar school. Zestig 
procent is nu echt in deze branche aan het werk.’

Enorm aanbod
En er zijn veel meer bedrijven en instellingen 
die Endoor inschakelen voor opleidingen op 

maat. Van Asito en Grolsch tot MST, ZGT, Carint 
Reggeland, Twente Milieu, Rodepa, Pentas 
Moulding en Huiskes Kokkeler. ‘Wij kunnen 
een enorm aanbod aan opleidingen bieden, het 
hele scala tot en met mbo niveau 4. Van heel 
korte trainingen, bijvoorbeeld om onderhoud en 
reparatie van een robot op de werkvloer zelf te 
kunnen doen, tot complete BBL-trajecten voor 
bedrijfsgroepen. Omdat wij helemaal thuis zijn 
in het aanbod, kunnen we een advies op maat 
geven. Voor een werkgever is het veel ingewik-
kelder om uit het enorme aanbod een goede 
keuze te maken’, weet Eline. Endoor zet de 
komende tijd nog meer in op flexibel onderwijs. 
‘Daarin bieden we losse modules aan in plaats 
van complete trajecten. Werkgevers kunnen 
precies die bouwstenen kiezen die hun werknemers 

nodig hebben. Veel onderwijs kunnen we ook in 
een digitale leeromgeving aanbieden, in co-creatie 
met andere ondernemers. De vraag naar zulke 
flexibele vormen van onderwijs zal alleen maar 
groeien’, aldus de directeur. 

Individuele werknemers kunnen ook in het 
aanbod van Endoor kijken en een aanvraag 
doen bij hun werkgever. ‘Als je merkt dat je in 
je dagelijks werk bepaalde vaardigheden of 
kennis tekortkomt, of je zou willen doorgroeien 
naar een andere functie, kaart dit dan aan bij 
je werkgever’, adviseert Jacqueline.  

Ook op zoek naar een opleiding of training om 
uw werknemers duurzaam inzetbaar te maken? 
Kijk op www.endoorleren.nl



pagina 78

tekst: Veertje Heemstra   fotografie: Lars Smook

Een energieleverancier 
die géén energie kost 
Met het woord ‘green’ in je bedrijfsnaam zijn de verwachtingen op het gebied van 

duurzaamheid logischerwijs hooggespannen. Bij Sepa Green zijn ze niet bang voor 

die hoge lat. Zij zetten zich dagelijks in om de energiewereld van de zakelijke markt 

groen, groener, groenst te maken.

omgaat met zo’n situatie’, vindt Vink. ‘Als je 
ons belt, kom je nooit in een eindeloos belmenu 
terecht. Binnen ons team weet iedereen wat er 
speelt, zo kunnen we onze klanten goed helpen. 
Bovendien zijn onze prijzen marktconform en 
daarmee altijd uit te leggen, je krijgt als klant 
niet een of ander vage uitleg waarbij je het idee 
krijgt bedrogen te worden. We streven naar een 
langetermijnrelatie met onze klant en dat gaat 
je niet lukken als je het vertrouwen van je klant 
schaadt. Negentig procent van onze klanten 
verlengt na de contractperiode, daaraan kunnen 
we afleiden dat we op de goede weg zitten.’ 
Daarnaast is voorkomen natuurlijk beter dan 
genezen. Sepa Green werkt samen met een 
team van aangesloten energieadviseurs en is 
kritisch als het op de selectie van deze adviseurs 
aankomt. ‘Er zijn een hoop cowboys actief’, licht 
Berntzen toe. ‘Bij die types draait het enkel en 
alleen om provisie. Dat past niet binnen onze 
visie. We gaan niet voor de snelle winst. Liever 
groeien we dan iets gecontroleerder, zolang het 

Die focus op de zakelijke markt is een bewuste keuze. Op het gebied van energie 
is de consumentenmarkt inmiddels een vechtmarkt geworden en aan aandacht 
voor de ‘grote vissen’ op de zakelijke markt is ook geen gebrek. Het mkb werd als 
potentiële markt een beetje vergeten en is voor de giganten als Eneco, Vattenfall 
of Essent vaak niet interessant. ‘Wij willen juist dat type klant ontzorgen’, legt 
commercieel directeur van Sepa Green Theo Berntzen uit. ‘We zien in die markt 
een grote wens voor goede begeleiding in verduurzaming. Dit doen we door onze 
klanten zo optimaal mogelijk te bedienen op het gebied van groene stroom.’ 
Operationeel directeur Marco Vink nuanceert dat: ‘we kopen in op de beurs, 
technisch gesproken heet het dan grijze stroom. Die stroom vergroenen wij 
middels een zogenaamde ‘garantie van oorsprong’, waardoor het net zo duurzaam 
is als stroom die rechtstreeks vanuit de groene bron naar de leverancier gaat. 
We willen zelf uiteindelijk ook rechtstreekse levering vanaf windparken en 
zonnepanelen in Nederland realiseren.’ 

Eerlijke dienstverlening
Transparantie over hun dienstverlening staat bij Sepa Green centraal. Ze streven 
ernaar niet alleen duurzame energie te leveren, maar ook een duurzame relatie 
op te bouwen met hun klant. De kwaliteit en tevredenheid staan voorop, daarmee 
leggen ze de lat wederom hoog. Een gemiddeld rondje Googlen levert bij de 
meeste grote energieleveranciers namelijk een berg aan ontevreden reviews 
op. ‘Natuurlijk gaat er bij ons ook weleens iets mis. Het grote verschil is hoe je 

Hoe ‘green’ is Sepa Green?
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maar niet koste gaat van de kwaliteit naar onze 
klant.’ Financieel directeur Arnoud Lippinkhof 
voegt daaraan toe: ‘We zijn in zeven jaar 
gegroeid van nul naar twintig miljoen omzet en 
ruim 27.000 aansluitingen. Daarmee zijn we 
inmiddels een serieus alternatief in de energie-
wereld geworden, waarbij we het verschil maken 
met onze flexibiliteit. Daar zijn we met ons team 
van elf medewerkers trots op.’ 

Groen inzicht
Duurzaamheid gaat verder dan alleen groene 
stroom. Om beter in te kunnen spelen op de 
wensen van hun klanten, startten ze Sepa Green 
Solutions. Deze dochteronderneming richt 
zich op bredere groene oplossingen zoals 

zonnepanelen, ledverlichting en warmtepompen. 
‘Door dit totaalpakket kunnen we de markt nog 
beter bedienen. We richten ons daarbij op grote 
projecten vanaf honderd panelen. Prijstechnisch 
zijn we scherp en zo kunnen we echt een bij-
drage leveren aan verduurzaming op grotere 
schaal’, vertelt Berntzen. ‘Die grote schaal is 
ook echt noodzakelijk. 

Informatieplicht ondernemers
Vanaf 1 juli 2019 is iedere onderneming die 
meer dan 50.000 kWh en/of 25.000 kuub gas 
verbruikt informatieplichtig. Dat betekent dat 
ze een plan moeten hebben hoe ze de komende 
jaren gaan besparen op hun verbruik. We ont-
wikkelden daarom de Sepa Green Energieplanner. 

Naar aanleiding van een interne analyse infor-
meren en ontzorgen we bedrijven over welke 
stappen ze kunnen nemen. Dat gaat van het 
isoleren van je pand tot aan het aanpassen van 
je bedrijfsprocessen, gericht op energiebespa-
ring. Middels een online portal heeft de klant 
dagelijks inzicht in wat ze besparen, zowel 
qua verbruik als qua geld. Daarbij wordt een 
garantie gegeven van tenminste zeven procent 
besparing op de energienota.’ Ook hierbij 
verliest Sepa Green de focus op het mkb niet 
uit het oog. Vink vult aan: ‘begin 2020 willen 
we de mkb’er die niet wettelijk verplicht is ook 
aan de hand nemen. We zien namelijk dat ook 
die groep behoefte heeft aan informatie en tips. 
Daarbij willen we eenzelfde online platform ont-
wikkelen zodat zij inzicht krijgen in verbruik en 
de opbrengst van hun vergroening. Zo blijven we 
stappen zetten en blijven we constant inspelen 
op onze klant en hun duurzaamheidswensen. 
Bij Sepa is niets in beton gegoten, wij zoeken 
met de klant naar de beste oplossing.’ /

Marco Vink: 

Binnen ons team weet iedereen wat er speelt
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SAMEN INNOVEREN: 
DÉ MANIER OM AAN 
TE PASSEN AAN KLIMAAT

tekst: Letters van Loes   foto’s: Vechtstromen

Hoe je het ook wendt of keert, we moeten aan de bak. De gevolgen van de klimaat-

verandering zoals droogte, wateroverlast en hittestress worden steeds merkbaarder 

en bestaande aanpakken gaan ons niet verder brengen, stellen Stefan Nijwening 

en Wouter Stadhouders. En dus zit er maar één ding op: innoveren. 

In de ‘Werkplaats Water en Klimaat’ doen ze 
precies dat. De werkplaats is in 2019 opgericht 
en is een van de thema’s binnen Pioneering, 
het platform waar onderwijs, onderzoek, 
ondernemers en overheid samen werken aan 
vernieuwing van de gebouwde omgeving. De 
Werkplaats Water en Klimaat is specifiek bedoeld 
voor het stimuleren, ontwikkelen en realiseren 
van nieuwe oplossingen voor droogte, waterover-
last en hittestress. Stefan Nijwening, werkzaam 
bij Waterschap Vechtstromen, en Wouter 
Stadhouders, eigenaar van StadLandWater - 
management en advies, zijn beiden actief in 
de werkplaats. Stefan als chef werkplaats, 
Wouter als deelnemend ondernemer. 

Tragedy of the commons
Stefan: ‘zo’n werkplaats is hard nodig. Want 
droogte en wateroverlast vragen om een geza-
menlijke aanpak. Ieder voor zich volstaat niet. 
Dat resulteert onvermijdelijk in de zogenaamde 
‘tragedy of the commons’: door individuele 
acties van de individuele partijen is het collectief 
slechter af. Met andere woorden: bewoners, 
boeren, bedrijven, woningcorporaties, ontwik-
kelaars, aannemers, provincie, gemeenten, 
waterschap… we moeten allemaal ons steentje 
bijdragen. In de werkplaats proberen we 
te komen tot gezamenlijke initiatieven en 
innovatieve oplossingen. Bijvoorbeeld aan de 
hand van praatplaten (zie afbeelding, red.) 

die laten zien hoe maatregelen in de tuin, op 
straat, in de wijk, het dorp en de stad, maar 
ook in het buitengebied bij kunnen dragen aan 
een meer waterrobuuste en klimaatbestendige 
inrichting. Het doel is om vervolgens te komen 
tot concrete initiatieven en projecten die echt 
vernieuwend zijn.’ 

De draaistuw
Een van die maatwerkoplossingen is de 
draaistuw, een idee van Wouter. ‘Met die hoge 
zandgronden hier in Twente is droogte echt 
een probleem. Vooral boeren ondervinden 
daardoor schade. Omdat zij veel beken langs 
hun percelen zelf beheren, moest de oplossing 
iets zijn dat boeren zelf kunnen inzetten. We 
zijn daarom in de werkplaats eerst gaan kijken 
naar de functionele eisen voor de oplossing. 
En dat is dat we regenwater langer moeten 
kunnen vasthouden om het grondwater op peil 
te houden. Dat kan met de draaistuw. Boeren 
plaatsen de stuw eenvoudig zelf middenin een 
beek om een te snelle afvoer van het water te 
voorkomen, zodat het grondwater op peil blijft 
als het droger wordt, zo is de gedachte.’ Op dit 
moment probeert agrariër Jozef ten Heggeler 
de draaistuw uit. 

Stefan en Wouter bij de draaistuw
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SAMEN INNOVEREN: 
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Vier succesfactoren
De draaistuw is maar één voorbeeld van waar-
toe een constructieve samenwerking kan leiden. 
De komende periode zullen nog meer vraag-
stukken in de werkplaats op tafel worden gelegd 
die vragen om andere aanpakken, creatieve 
oplossingen en nieuwe samenwerkingsvormen. 
Maar met de ervaringen tot nu toe wagen Stefan 
en Wouter zich op verzoek toch aan vier succes-
factoren voor een goede samenwerking.

1 - Betrek de hele keten
Door een vraagstuk vanuit verschillende 
invalshoeken te bekijken, ontstaan ideeën die 
veel sterker zijn dan wanneer iemand zich 
daar alleen over zou buigen. Breng daarom bij 
voorkeur alle direct betrokkenen, de hele keten 
bij elkaar in één kamer. Stefan: ‘dat willen we 
nu bijvoorbeeld ook doen met de eco-pan, een 
uitvinding van een medewerker van woning-
corporatie Domijn. Een groene, waterbergende 
dakpan die wel is uitgeprobeerd, maar helaas 
nooit in productie is genomen. Om dat nu wél 
mogelijk te maken, vragen we partijen erbij 
die zouden willen en kunnen investeren zodat 
helder wordt wat er nodig is om de eco-pannen 
echt op onze daken te krijgen.’

2 – Durf te doen zonder 
  concrete opbrengsten
Als ondernemer moet je geld verdienen om te 
blijven bestaan. Het is dan ook niet raar dat 
er weerstand is tegen het vrijwillig meedenken 
over vraagstukken zonder dat daaruit een 
opdracht voortvloeit. Wouter, zelf ondernemer, 
begrijpt dat als geen ander. ‘Je moet als bedrijf 
inderdaad durven investeren. Daar staat te-
genover dat zulke denktanks je ook helpen bij 
de ontwikkeling van je bedrijf. Je profileert je, 
breidt je netwerk uit en wordt geïnspireerd door 
anderen. En met een beetje geluk, krijg je zelfs 
de opdracht toegespeeld.’

3 – Wijk af van de 
  gebaande paden
Stefan: ‘we blijven vaak steken in onze gebrui-
kelijke manier van doen. Als er bijvoorbeeld een 
watergang gebaggerd moet worden, schrijven 
we het liefst voor hoe de baggeraar dat moet 
doen. We kunnen echter ook zeggen: ‘zorg dat 
deze watergang voor de komende tien jaar be-
vaarbaar blijft.’ En laat de baggeraar bedenken 
hoe die dat het beste kan doen’. Wouter vult 
aan: ‘wat je dan doet, is niet meer zelf de oplos-
sing uitwerken en vragen wie dit het goedkoopst 
kan uitvoeren. Die aanpak is namelijk ‘killing’ 
voor klimaatvraagstukken. Nog een tip: werk 
niet alleen met vaste partners. Nieuwe mensen 
uit andere branches verrassen je vaak met een 
verfrissende kijk op de zaak’.

4 – Vier successen, maak reclame
Met al onze kennis- en onderzoeksinstellingen 
en ondernemingen is er meer dan voldoende 
ontwikkelkracht en uitvoeringskracht in Twente. 
Stefan: ‘zo ligt één van de grootste stedelijke 
waterbergingen van Europa hier in Twente, 
tussen Enschede en Hengelo. Dat weten maar 
heel weinig mensen. Wouter concludeert: ‘we 
maken hier in Twente gewoon te weinig reclame 
voor onszelf’. Dat herkent Stefan ook. ‘Ik woon 
nog niet zo lang in Twente, maar ben heel trots 
op wat er hier gebeurt, wat we samen doen en 
maken. Dat mogen we best wat meer uitdragen, 
vind ik.’

afbeelding uit deltaplan ruimtelijke adaptatie

Ecodakpan uit eerder onderzoek Pioneering



Vredehof 
Uitvaartverzorging 

vierde 150 jaar 
traditie

pagina 82



pagina 83

‘Het enige dat in ons vak de afgelopen anderhalve 
eeuw écht veranderd is, is de mens zelf. Door de 
individualisering, de eenpersoonshuishoudens, de 
digitale wereld en de geografische spreiding. Plaat-
selijke gebruiken zijn geen plaatselijke gebruiken 
meer; alles wordt gedeeld met elkaar. Uitvaartleiders 
halen nu nog duidelijker hun voeding uit de dialoog 
en doen meer met de familie samen, zoals het 
verzorgen van hun dierbare. Mensen willen voelen 
dat ze zelf het heft in handen hebben.’

Afscheid
‘Mensen maken nu ook meer hun wensen 
kenbaar. Extreme wensen komen niet vaak voor, 
maar krijgen in de media wel veel aandacht. We 
moeten oppassen dat we daar niet in doorslaan. 
Een afscheid moet bij de overledene passen. 
Ik vraag me de laatste jaren weleens af: zou die 
persoon dit zelf ook zo gewild hebben en zelf 
zo geleefd hebben? Er zijn veel mensen die hun 
leven lang op enkele vierkante kilometers hebben 
geleefd. Als daar een afscheid voor is met een 
paar stukjes muziek en een toespraak en verder 
niks, waarom is dat géén goed afscheid?’ 

Regels
‘Twentenaren zijn nuchter, staan dichtbij zichzelf 
en als het nodig is dan zijn ze er voor elkaar. 
Dat zie je ook hier binnen het bedrijf; we zijn 
één grote familie. Vanuit de traditie een no 
nonsense organisatie; van doe maar gewoon, 
dan doe je gek genoeg. En een mensen-men-
senorganisatie. Want je moet niet alleen de 
aandacht op buiten richten, maar ook zorg 
hebben voor je medewerkers. Zeker nu het 
beroep van uitvaartleider zwaarder is geworden. 
Wij zijn keurmerkhouder voor de branche, 
aangesloten bij de branchevereniging en volgen 
de cao. We doen ook veel aan opleidingen en 
cursussen voor het team. Het mooiste in ons 
afgelopen jubileumjaar: we zijn in november 
ISO-gecertificeerd. Dat is een borging van je 
processen en het geeft veiligheid voor klanten 
en medewerkers. Het gehele ISO-proces wordt 
intern nauwgezet begeleid door Inge Braam-
haar, onze adviseur Kwaliteit & Beleid. Je kunt 
veel vinden van ISO, maar zonder regels leven 
is ook niet prettig.’

Bedrijfsvoering
‘Waar je als uitvaartleider werkt aan korte projecten, 
ben je als ondernemer bezig met je visie, missie en 
strategie; met je meerjarenplannen. In die rol moet 
ik kunnen vertrouwen op de mensen om mij heen; 
een fantastisch mooi team. Ik wil niet vanuit een 
torenkamertje de organisatie aansturen, maar 
voeling houden met de werkvloer. Met de veran-
deringen die er zijn en het spanningsveld waarin 
uitvaartleiders verkeren. Mijn belangrijkste les: 
alleen ben je niets, je moet het samen doen. Maar 
daarvoor moet je mensen wel taken, verantwoor-
delijkheden en bevoegdheden geven. Anders kun 
je niet van ze verwachten dat ze zich ontplooien. 
Het betaalt zichzelf terug; medewerkers worden er 
creatief van, krijgen soms een andere benadering. 
Zó mooi om te zien wat er dan in de mensen zit.’

Dynamisch
‘We hebben in ons jubileumjaar veel gedaan 
aan maatschappelijk verantwoord ondernemen 
(mvo). Juíst omdat je zo dichtbij de maatschappij 
staat, zou je mvo bijna vergeten. En dan de 
ontwikkeling van onze nieuwe huisstijl; als je 

Voor altijd 
in dienst 
van het leven
Het contrast kan bijna niet groter: rij bij Vredehof Uitvaartverzorging in En-

schede de parkeerplaats op en je voélt de levensenergie in je lijf. Juist op die 

plek, die afscheid ademt. Pedro Swier is algemeen directeur bij de 150-jarige 

organisatie. Een mensenmens in een hecht team, altijd geheel in dienst van 

een leven dat eindigde, en al die levens die verder moeten. ‘De toekomst ligt 

vóór je, dat vind ik het mooie van het leven.’

tekst: Heidi Temmink  fotografie: Annemiek Völkers

Vredehof 
Uitvaartverzorging 

vierde 150 jaar 
traditie
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echt iets bijzonders wilt doen, moet je dat in 
je jubileumjaar doen. Een mooi project dat we, 
samen met onze communicatieadviseur Miriam 
Leussink, zelf hebben kunnen managen. Ik hou 
enorm van waarden, normen, tradities. Daarom 
gingen we terug naar de traditionele kleuren van 
de rouw: paars en goud. En de vorm van de kiezel-
steen geeft aan: we zijn rotsvast, betrouwbaar, 
maar ook dynamisch. Wat mij betreft hoeft er 
achter onze naam niet eens altijd Uitvaartver-
zorging te staan. ‘In dienst van het leven’, van 
geboorte tot overlijden en alles daar tussenin. 
Die slogan kunnen we overal gebruiken, ook in 
heel moeilijke situaties, zoals in een hospice.’ 

Uniek
‘Mensen komen niet op een vooraf georgani-
seerd moment te overlijden. In dit vak moet je 
daarom altijd beschikbaar zijn en werk en privé 
kun je dan ook bijna niet gescheiden houden. 
Maar ik zou bijvoorbeeld nooit in de zorg 
kunnen werken, dát neem ik mee. Dat iemand 
dood is, kan ik niet meer veranderen. Mijn vader 
zei altijd: ‘niemand gaat voor zijn tijd’. Lekker 
gemakkelijk, misschien, maar het is voor mij wel 
een houvast. Mensen bellen een professional en 
dan moet je je ook als professional opstellen. 
En als je iemand zielig vindt, kun je diegene 
niet helpen. In dit vak gaat het niet om jezelf, 
maar om de ander en je geeft het beste wat je 
in je hebt. Kijk, je weet nooit wat je achter een 
voordeur aantreft en niemand ziet ons graag 
komen. ‘Doe maar wat gebruikelijk is, hij/zij 
leefde zo eenvoudig’, dat hoor je waar je ook 
komt. Maar het is niet wáár, want ieder mens is 
uniek. Uiteindelijk is dit ook gewoon werk. Maar 
wel werk waarbij we geen tweede kans krijgen 
om het opnieuw en beter te doen.’

Harnas
‘Emoties toelaten in dit vak, tja, dat is een krachten-
spel. Als je ze helemaal niet toelaat, dan kun je 
ook niet geven wat je moet geven. Maar aan de 
andere kant ben je dus ook die prof. Ik ben zelf 
een heel emotioneel mens. Privé zit ik bij iedere 
uitvaart te snotteren, dan raakt het me. Maar 
in mijn werk is het anders. Dan heb ik mijn pak 
aan, dat is toch wel mijn harnas. Als ik thuiskom 
gaat dat ook direct uit. Om het niet te dichtbij te 
laten komen. En ja, als een uitvaart naar wens 
ging, ben ik trots. Maar de toekomst ligt vóór 
je en dat vind ik het mooie van het leven. 

De uitdaging is dáár. Het is zo gevaarlijk om op je roem te blijven teren. Je kunt ervan leren 
en er wat van meenemen, maar voor hetzelfde geld ga je de volgende keer helemaal onderuit. 
Die betrekkelijkheid van alles moet je wel inzien.’

Toekomst
‘Het aantal uitvaarten in besloten kring neemt enorm toe. Maar: het hoeft ook niet meer uit 
te maken of je aan de andere kant van de wereld bent. Je kunt via internet de plechtigheid bij-
wonen. Dat is niet zozeer een trend, maar meer gebruik maken van de technieken die er zijn. 
Toch blijf ik er, ondanks het hele internetgebeuren en alle automatisering, absoluut in geloven 
dat het fysiek afscheid nemen altijd blijft. Over pakweg twintig jaar zou het mooi zijn dat we 
het stokje kunnen overdragen aan jonge mensen. We moeten investeren in de jeugd. Ik zou 
willen dat we blíjven communiceren en delen en onszelf blíjven opleiden. Om te zorgen dat 
we het vak, deze branche, op een hoog niveau houden. Ik vind dan ook dat de bedrijfstak weer 
beschermd moet worden.’ 

Ambassadeur van de branche zijn, 
vergt Champions League niveau

Hoofdkantoor: Wethouder Beversstraat 104, 7500 AB Enschede / T 088 11 98 200 / www.vredehof.nl
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Contribute to a better world

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 met 50 procent te verlagen.  

Bij het thema Contribute to a better world dacht 

ik direct aan een artikel dat me onlangs opviel. 

Voor het eerst sinds de babyboomgeneratie 

zijn de inwoners van Nederland gemiddeld 

genomen minder progressief. De millenials 

(geboren na 1980) en de generaties daarna 

bleken een stuk minder progressief dan 

de generaties daarvoor. Denkend aan Trump 

(of moet ik zeggen Genghis Can’t) was mijn 

primaire reactie: wat een slechte zaak. 

Tijdens het schrijven van deze column begon ik toch iets anders 
tegen deze ontwikkeling aan te kijken. Natuurlijk verbaas ik me over 
de toegenomen preutsheid en zijn sommige verworven vrijheden, 
bijvoorbeeld topless zonnen, nu weer simpelweg not done. Maar 
ik dwaal af. De voorgaande generaties waren bezig met welvaart en 
bezit, maar inmiddels hebben we zo veel welvaart dat meer van het-
zelfde geen geluksmaker meer is. Jongere generaties zoeken vrijheid 
om hun tijd nuttig te besteden en ze focussen op delen met elkaar. 
Als we dan ook nog eens zien welke gevolgen onze drang naar meer 
welvaart de aarde en het leven daarop heeft gekost, zou je spontaan 
de volgende verkiezingen een zo groen (progressieve) mogelijke 
stem uitbrengen. Dat lijkt tegenstrijdig aan mijn inleiding, maar 
ik denk dat de jongere generaties allang doorhebben dat het 
anders moet. 

Het maakt dus niet uit of iemand dit progressiever of conservatiever 
noemt. Het moet gewoon anders en daarvan moeten alle generaties 
doordrongen zijn. 

In deze tijd van nieuwe, slimme technologieën is het gelukkig ook 
veel eenvoudiger om het anders te doen. Als we zaken slimmer 
combineren en delen, is het ook nog eens efficiënter. Dus bij de 
juiste toepassing van techniek verlagen we ook kosten en zorgen we 
voor CO

2
-reductie. 

Dit zie ik ook terug binnen ons logistieke bedrijf. Met ons systeem 
Miles hebben we een online spoedkoeriersplatform gebouwd waarin 
we klanten en koeriers koppelen. Met een slim algoritme worden 
ritten veel vaker gecombineerd en rijden onze 900 koeriers met 
vollere belading door het land. In totaal dus veel minder kilometers 
voor koeriers (maar meer gevulde en dus betaalde ritten), kosten-
besparing voor onze klanten en natuurlijk minder CO

2
-uitstoot. 

Natuurlijk hadden we met ons eigen wagenpark een heleboel van 
deze ritten zelf kunnen rijden maar met veel meer (aanrij- en lege) 
kilometers en alle andere negatieve consequenties tot gevolg. Door 
te delen met iedereen en niet alles zelf te willen, maken we een 
positieve impact. Hoe meer we samenwerken, hoe groter die impact.  

Progressief of conservatief? Het maakt mij eigenlijk niet uit hoe we 
tegen de jongere generatie aankijken. Laten we (de oudere generaties 
en traditionele bedrijven) vooral meegaan in het nieuwe denken. 
Door zoveel mogelijk met elkaar te delen en zoveel mogelijk de 
samenwerking te zoeken. Alleen dan gaat het ons ‘oudjes’ (mezelf 
inclusief) ook lukken om onze traditionele werk- en denkwijze om 
te vormen naar een toekomstbestendige en duurzame aanpak!

C
O

LU
M
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de gemeentelijke organisatie bijvoorbeeld eerst 
een projectmanager wordt aangewezen, een 
projectplan wordt opgesteld, maatregelen 
worden bedacht en vervolgens pas wordt gecom-
municeerd met inwoners. Vaak gaat het dan ook 
vooral over ‘hoelang het mag duren’ en ‘wat het 
mag kosten’. De kwaliteit van oplossingen wordt 
vergeten, terwijl die vaak cruciaal is.’

Draagvlak
Een agile project stelt vooraf geen vastomlijnd 
eindresultaat. De aanpak is flexibel en kent kleine 
stapjes. Na ieder klein resultaat dat is geboekt, 
wordt een vervolgstap gekozen. Iedere keer 
samen met de inwoner en met de deskundigen 
die voor een bepaalde stap nodig zijn. ‘Het 
grote voordeel is draagvlak onder inwoners. 
Je legt ze immers niets op; het zijn hun eigen 
ideeën. De gemeente faciliteert het proces van 
verandering.’

Door de klimaatverandering kan Nederland steeds vaker extreem weer verwachten: 
hevige regen, hoge temperaturen en langdurige droogte bijvoorbeeld. Die extremen 
brengen allerlei problemen met zich mee. Bijvoorbeeld overstromingen, water dat 
tegen de muren van gebouwen komt te staan, onaangename hitte die blijft hangen 
tussen gebouwen en verzakking van gebouwen. Nederlandse gemeenten hebben 
daarom van het rijk de opdracht gekregen om hun gebied meer klimaatadaptief
 te maken. Aangezien een gemiddelde gemeente slechts zo’n vijf à tien procent 
van de grond en gebouwen zelf bezit, is daarvoor ook actie nodig van inwoners, 
ondernemers en andere organisaties.

Agile
Cyril Mentink deed al vele projecten voor diverse bedrijven en organisaties. Hij is zo-
doende expert in methodes voor projectmatig werken en is ‘agile master’. ‘We hebben 
de gemeente Almelo geadviseerd om in dit project agile te werken. Agile is in opkomst. 
Dat komt doordat het een perfecte manier is om constructief en bij uitstek met andere 
stakeholders dan die uit je eigen organisatie tot resultaat te komen. Denk daarbij aan 
klanten, inwoners, ondernemers, scholen et cetera. Agile houdt bijvoorbeeld in dat je 
eerst aan inwoners vraagt wat hun ideeën zijn om te voorkomen dat hevige regenval 
riolen doet overstromen en daarna pas als gemeente een plan maakt’, zegt Mentink. 
‘Heel anders dus dan in een traditionele aanpak’, zegt Mentink. ‘Waarbij er binnen 

Almelo klimaatadaptief maken. Oftewel, zorgen dat het prettig en veilig 
leven is in de stad, ondanks de hevige regenbuien, hittegolven en langdurige 
droogte die het toekomstige klimaat in petto heeft. Dat is het doel van 
het project ‘Almeloos klimaat in een stroomversnelling’. Aan die uitdaging 
heeft Cyril Mentink, partner bij SmitDeVries in Raalte, zich gecommitteerd. 
Het project kent een agile aanpak en zet platforms in om samen met 
inwoners, ondernemers en deskundigen stappen te zetten.

Agile aanpak voor 
klimaatadaptatie 

tekst: Mirjam van Huet   fotografie: Peter Timmer
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Meidoornlaan 26, 8102 ZM Raalte  /  T 0572 36 20 08  /  www.smitdevries.nl

In gesprek
De eerste stap in Almelo was een stakeholder- 
analyse. ‘We zijn in gesprek gegaan met 
bijvoorbeeld vastgoedeigenaren, waaronder de 
organisatie voor geestelijke gezondheidszorg 
Dimence. En in het ‘Huis van katoen en nu’, een 
ontmoetingsplek voor inwoners, etaleren we 
de uitdaging waar Almelo voor staat: klimaat-
adaptatie in de stad. Daar kunnen betrokkenen 
aan de hand van een maquette zien en laten zien 
welke uitdagingen er op welke plek liggen en 
hoe die het hoofd geboden worden.’

Van kansen naar plannen
Aan de hand van de stakeholdersanalyse en 
de stresstest (die laat zien welke gebieden de 
grootste gevolgen ondervinden van de klimaat-
verandering) zijn negen focusgebieden in Almelo 
gekozen. Een daarvan is een winkelstraat. ‘Met 

winkeliers, inhoudelijk deskundigen en mensen 
die te maken hebben met wet- en regelgeving, 
zoals verkeersbeambten, bedenken we kansen. 
Volgend jaar werken we die uit naar een concreet 
en uitvoerbaar plan, dat vervolgens twee jaar loopt. 
Ook hier geldt weer: samen met inwoners en 
ondernemers. Dat gaat veel sneller dan wanneer de 
gemeente alles zelf bedenkt, uitstippelt en uitvoert. 
Vaak kunnen inwoners al een hoop zelf doen.’

Wat de acties worden, moet de toekomst uitwij-
zen, maar ter illustratie geeft Mentink alvast een 
voorbeeld: ‘stel dat we willen voorkomen dat riolen 
overstromen bij hevige regenval. Een oplossing kan 
zijn om hemelwater af te voeren via het groen. 
Dan moeten regenpijpen worden afgekoppeld van 
het riool. Doe je dat op de traditionele wijze, dan 
moet de gemeente vastgoedeigenaren bewegen 
om hun regenpijpen af te koppelen. 

De eerste vraag die dan rijst is, wie gaat dat 
betalen? En hoe bewegen we mensen om mee te 
werken? Pak je het agile aan, dan bedenken mensen 
zo’n oplossing zelf, enthousiasmeren ze hun 
buren en maken ze zelf al een begin. Bijvoorbeeld 
door de tegels rondom de regenpijp weg te halen, 
zodat de gemeente die uit kan graven.’

Platform
Natuurlijk is bij de uitvoering van de plannen 
vakmanschap nodig; inwoners en ondernemers 
kunnen niet alles zelf. Daarvoor doet het project-
team een beroep op een platform vol deskundigen. 
Bijvoorbeeld het platform van en voor vernieuwers 
in de bouw: Pioneering.nl. De uitdagingen worden 
gepitcht aan een zaal vol bedrijven, die samen tot 
een oplossing komen. ‘Zo benutten we de ideeën 
en ervaring van vele bedrijven en halen we het 
maximale eruit’, zegt Mentink.’  / 

Agile                      
1  Focus op wat klant nodig heeft
2  Altijd op tijd opleveren
3  Optimaal samenwerken, ook met de klant
4  Geen compromissen op het gebied 
 van kwaliteit
5  Bereik het eindresultaat stap voor stap
6  Ontwikkel in kleine stappen
7  Communiceer veel en vaak
8  Toon grip op het project, met bijvoorbeeld 

een SCRUM-planning
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Creatieve broedplaatsen kunnen helpen talent naar Twente te halen en 

hier te houden. Met die overtuiging slaan culturele sector, onderwijs en 

overheid de handen ineen om in de komende jaren een aantal van deze 

plekken in de regio tot stand te brengen. Het rijk draagt bij met ruim twee 

miljoen euro uit de zogenoemde Regio Deal. Opvallend is dat niet alleen 

de steden profiteren. Tot in de kerkdorpen wordt de creatieve geest 

aangewakkerd. ‘De hele regio heeft baat bij een open creatief klimaat.’

tekst: Ingrid Bosman  fotografie: Lars Smook / archief

New York, Berlijn en ook Amsterdam 
worden vaak genoemd als de steden 
waar het fenomeen creatieve broedplaats 
zich vergaand heeft ontwikkeld. Maar 
Willem Jaap Zwart, directeur van 
Concordia Film|Theater|Beeldende Kunst 
in Enschede, verwijst graag naar Tallinn, 
de hoofdstad van Estland. Een gigantisch 
complex waar in Sovjettijden locomotieven 
werden gebouwd groeide in tien jaar tijd 
uit tot ‘Telliskivi Creative City’, waar een 
slordige 250 bedrijfjes en ateliers niet alleen 
werk bieden aan 1.500 man, maar dat met 
een volcontinu cultureel programma ook 
een bezoekersmagneet is. Zwart zag op 
zijn rondleiding een gelikt kantoor van 
een architectenbureau, grenzend 

Brandstof voor 
het creatieve vuur 

STEUN VOOR BROEDPLAATSEN 
VAN ENSCHEDE TOT REUTUM

Willem Jaap Zwart
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innovatie

aan een voormalig leslokaal waar ‘de bomen 
door de ramen groeiden.’ 

Zo moet het, wist hij. Niet omdat het verkom-
merende leslokaal zo authentiek afstak tegen 
dat hippe architectenkantoor, maar omdat in 
Tallinn de ruimte niet eerder wordt ontwikkeld 
dan wanneer er een huurder voor is. Zwart: 
‘vaak is vastgoedontwikkeling het vertrekpunt. 
Alles wordt piekfijn in orde gemaakt, zodat je 
met hoge kapitaalslasten zit. Vind je dan niet 
de huurders en gebruikers waarnaar je op zoek 
was, dan moet je concessies doen aan je 
concept’. Dat leidt al snel tot iets wat eerder 
een bedrijfsverzamelgebouw is dan een creatieve 
broedplaats, die overloopt van vernieuwing en 
experiment en waar delen dagelijks werk is.

Vrijplaats
De tour door de ‘creatieve stad’ in Tallinn komt 
de Concordia-directeur van pas, nu hij een van 
de kartrekkers is van het project dat creatieve 
broedplaatsen in Twente grond onder de voeten 
moet geven. Er zijn er al wel een paar, zoals 
de Creatieve Campus CeeCee in Roombeek, 
Robson (voormalige pyamafabriek), Sick House 
(in voormalig ziekenhuis Stadsmaten) en 
De Zessprong in Enschede. Ook Hazemeyer 
in Hengelo en The Performance Factory in 
Enschede staan te boek als creatieve broedplaat-
sen, maar missen - met vastgoedontwikkeling 
als fundament – volgens Zwart een beetje de 
rafelranden van een echte vrijplaats.  

Eerder ziet hij initiatieven voor zich zoals De Tub, 

dat kunstenaars, ondernemers, ambachtslieden 
en artiesten onderdak moet gaan bieden in het 
voormalige gebouw van De Twentsche Courant 
Tubantia aan de Getfertsingel in Enschede. 
‘Plekken waar leuke dingen gebeuren, 
de ‘underground’ de ruimte krijgt, nieuwe 
combinaties ontstaan.’ 

De broedplaatsen bieden mogelijkheden om 
kunst en technologie aan elkaar te koppelen. 
Er kan worden geëxperimenteerd, zonder dat 
er onmiddellijk een businessplan onder hoeft 
te liggen met een verwachte opbrengst aan 
geld en banen. ‘Zulke prognoses zijn sowieso 
betrekkelijk’, zegt Zwart, met verwijzing naar 
de moeizame ontwikkeling van banenmotor 
Technology Base op de voormalige vliegbasis. > 

Telliskivi Creative City - Tallinn, Estland
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Het belangrijkste is dat met de juiste voor-
waarden een goed klimaat wordt geschapen, 
volgens Zwart. ‘Wat niet betekent dat er sprake 
is van een subsidie-infuus’, benadrukt hij. 
De steun beperkt zich tot de aanloopfase; 
de financiering wordt in alle gevallen binnen 
maximaal drie jaar afgebouwd. 

Ook in Reutum
Opvallend is dat het stimuleringsprogramma 
zich niet alleen richt op nieuwe broedplaatsen 
en evenmin alleen op de grotere Twentse 
steden. ‘De hele regio heeft baat bij een open 
creatief klimaat.’ Dankzij drie sporen krijgen 
zowel grotere initiatieven als kleinschalige 
(bestaande) netwerken een impuls, waardoor 
de creatieve geest van Enschede tot Reutum 
wordt aangewakkerd. ‘Kulturhusen’, bibliothe-
ken of vergelijkbare instellingen kunnen een 
beroep doen op programmeringsbijdragen, 
waarmee ze bijvoorbeeld lezingen, debatten 
of workshops kunnen organiseren die kunst, 
technologie en creativiteit aan elkaar knopen. 
Willem Jaap Zwart sluit zelfs kleinschalige par-
ticuliere initiatieven niet uit: ‘een leegstaande 
boerenschuur of garage kan ook een creatieve 
broedplaats zijn’.

Tweede spoor is de uitbreiding van het aantal 
Innovatiehubs in de regio. In die ‘knooppunten’ 
voeren studenten innovatieopdrachten uit 
bij het midden- en kleinbedrijf. Na de start van 
die hubs in de Achterhoek – een samenwerking 
tussen Hogeschool Arnhem & Nijmegen 
en Saxion Hogeschool – kwamen er al hubs 

bij in Tubbergen en Haaksbergen. Via het 
broedplaatsenprogramma kunnen op meer 
plekken denkers en bedrijfsleven bij elkaar 
worden gebracht.        

Nieuwe netwerken
De derde pijler zijn fysieke broedplaatsen, 
onder te brengen in bijvoorbeeld industriëel 
en religieus erfgoed in de regio. Creatieve 
zzp’ers en kleinere bedrijven vormen nieuwe 
netwerken, waarbinnen risico’s, kennis, vaar-
digheden en vooral ideeën worden gedeeld. 
Aansluiting bij bestaande brandpunten van 
cultuur en creativiteit, zoals het Muziek-
kwartier Enschede, Oyfo in Hengelo of het 
Indië-terrein in Almelo ligt voor de hand, maar 
volgens Zwart is er ook ruimte voor volledig 
nieuwe initiatieven. Ook de beoogde connectie 
met het profiel van Twente (zoals de sterk 
ontwikkelde maakindustrie) is geen dwingende 
voorwaarde: ‘we sluiten niks bij voorbaat uit, 
zolang er maar sprake is van de koppeling 
technologie-creativiteit’.

Het past bij de creatieve broedplaatsen, die 
immers gedijen bij vrijheid. Is overheidsbeleid 
en –steun eigenlijk niet in strijd met dat 
ongrijpbare karakter? Willem Jaap Zwart: ‘je 
ziet nu dat veelbelovende initiatieven soms 
weer verdwijnen. Dat mag dan deels inherent 
zijn aan dit soort plekken, het betekent ook 
veel verspilde energie. Wil je echt resultaten 
boeken, dan moet je zorgen voor een stevige 
basis. Het uitgangspunt blijft dat de broed-
plekken op eigen benen kunnen staan.’ Zonder 

beleid is dat veel moeilijker, is de overtuiging van 
Zwart. ‘Kijk maar wat er in Amsterdam-Noord en 
op het Suikerunie-terrein in Groningen tot stand 
is gebracht. Daar zit beleid achter. En dichter 
bij huis, in Deventer, is het Havenkwartier 
evenmin gebouwd op louter spontaniteit.’

Om het fundament zo stevig mogelijk te 
maken, moeten initiatiefnemers hun aanvraag 
voorzien van een sterkte/zwakte-analyse en 
een blijvende samenwerking aangaan met met 
een gevestigde partij. ‘Stel er is ondersteuning 
nodig in bijvoorbeeld organisatie, bedrijfsvoe-
ring of communicatie, dan zoeken we daar 
meteen partners voor. Dat kan een culturele 
instelling zijn, maar ook een bedrijfscoach. 
Door die koppeling met het bestaande culturele 
netwerk kunnen initiatieven beter landen en 
vergroot je het toekomstperspectief.’ Het mes 
snijdt bovendien aan twee kanten, ‘want op 
die manier zorgen we ook voor vernieuwing 
in de culturele sector.’

Leuker en interessanter
Door pioniers en doorgewinterde cultuur-
aanbieders bij elkaar te brengen, en tegelijk 
kunstenaars en bedrijven aan elkaar te koppelen, 
‘moet alles er een beetje leuker en interessanter 
op worden’. Dat is nodig, want Twente mag 
dan over een hoogwaardig cultuuraanbod 
beschikken, uit onderzoek blijkt dat studenten 
en jonge professionals hun vertier graag (ook) 
buiten de gebaande paden zoeken. Ze missen 
plekken met een alternatieve sfeer, een onder-
zoekend programma en een divers publiek. 

the Performance Factory Enschede

Hazemeyer Hengelo
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Ortega Submersibles gevestigd op Technology Base

Zeker internationale studenten blijken volgens Zwart vooral elkaar 
op te zoeken, omdat ze het reguliere aanbod als tamelijk door-
snee en conservatief ervaren.

Terwijl uit verschillende onderzoeken blijkt dat een veelzijdig en 
kleurrijk cultuuraanbod cruciaal is voor een aantrekkelijk leef- en 
vestigingsklimaat. ‘Veel van de mensen die we hier opleiden 
vertrekken weer. Tegelijk blijkt het lastig om mensen van elders 
hier naartoe te krijgen. Daarin spelen allerlei zaken een rol, maar 
dit is er één van. Daarom is het belangrijk dat die broedplaatsen 
er komen, als versterking van het aanbod.’ De Concordia-directeur 
haalt de succesvolle kunstenaar Daan Roosegaarde aan, die aan 
de AKI in Enschede werd opgeleid. ‘Hij onderstreepte onlangs 
op een congres nog het belang van een vernieuwend festival als 
Gogbot voor het klimaat in een stad.’

Geen vaag gedoe
Juist in de combinatie van kunst en technologie liggen kansen 
voor de regio, meent Zwart. ‘Technologie is hier sterk ontwikkeld 
en cultuur voegt daar nog een dimensie aan toe. Daarmee kunnen 
we ons als regio onderscheiden.’ Neem kunstenaar en hobby-
duiker Filip Jonker, die een electrische eenpersoonsonderzeeër 
ontwikkelde. Inmiddels biedt zijn bedrijf Ortega Submersibles BV, 
gevestigd op Technology Base, werk aan twaalf mensen. Zwart 
hoopt dat dit soort voorbeelden ondernemers inspireren om in 
het kader van het broedplaatsenbeleid samenwerkingen aan te 
gaan. ‘We zijn een regio van nuchtere doeners. Vaag gedoe komt 
er niet in. Maar je hoeft niet per se fan te zijn van een kunstenaar 
om er succesvol mee te kunnen samenwerken.’  /

Cultuur op Twentse agenda
Het project creatieve broedplaatsen is onderdeel van het 
investeringsprogramma dat mede wordt gefinancierd met de 
Regio Deal. Twente krijgt van het Rijk 30 miljoen euro om zich 
te ontwikkelen tot ‘Groen Technisch Topcluster’. Iets meer dan 
twee miljoen euro is bestemd voor het stimuleren van creatieve 
broedplaatsen, ter verbetering van het leef- en vestigingsklimaat. 
Een grote stap vooruit, zoals directeur Willem Jaap Zwart van 
Concordia in Enschede benadrukt. Cultuur krijgt hiermee voor 
het eerst een volwaardige plek in een voornamelijk economisch 
gestuurd programma. ‘Met steun van de Twente Board en de 
Twentse wethouders’, onderstreept Zwart.

In totaal is er de komende jaren zeker 60 miljoen euro 
beschikbaar voor versterking van de economie, want de 
Twentse gemeenten leggen samen ook 10 miljoen euro bij 
en de provincie Overijssel nog eens 20 miljoen.

   
Start in 2020
- De basis voor de stimulering van creatieve broedplaatsen is 

gelegd door de gemeente Enschede, in samenwerking met 
Concordia Film|Theater|Beeldende Kunst, Wilminktheater 
en Muziekcentrum en Tetem (presentatieplatform voor 
creatieve makers en denkers). De projectuitvoering is in 
handen van Concordia. 

- Saxion Hogeschool gaat de vorderingen en resultaten 
 monitoren.
- Tetem ondersteunt de netwerkvorming.
- Op termijn worden beleid en uitvoering gedragen door 

de veertien Twentse gemeenten, ROC van Twente, Saxion, 
Universiteit Twente, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten, de 
professionele culturele instellingen in Twente en kennislabs.

- Streven is om in 2020 het eerste broedplaatsinitiatief 
 te ondersteunen.
- Uitgangspunt is dat er tien nieuwe creatieve broedplaatsen 

bij komen in de regio, maar dat kunnen er volgens Concordia- 
directeur Willem Jaap Zwart ook vijf of vijftien zijn, ‘al naar 
gelang aard en omvang van de ingediende plannen.’

- Contact: broedplaatsen@concordia.nl
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Hij heeft die ochtend net kennis gemaakt met de cultuurwethouder 
van Deventer, een van de zeven grote speelsteden in Overijssel 
en Gelderland die het orkest bedient. En ook in dat gesprek 
met Carlo Verhaar onderstreepte Jacco Post dat cijfers niet 
alles zeggen. ‘Met duizend scholieren die je een programma 
voorschotelt heb je misschien een groot bereik, maar dat kan 
minder opleveren dan wanneer je probeert een klein beetje 
lucht te brengen in de levens van honderd jonge vluchtelingen 
of kinderen uit minder florerende wijken.’ Zijn uitgangspunt: 
‘betekenis is belangrijker dan bereik’.

Drie maanden is Jacco Post terug in het Oosten van het land, 
nadat hij zijn directiepost bij Kaliber Kunstenschool in Twente vijf 
jaar geleden verruilde voor eenzelfde functie bij de Omgevings-
dienst Utrecht. Nu heeft Post een heel landsdeel als werkterrein. 
Bovendien heeft en houdt Phion, zoals het orkest van Gelderland 
en Overijssel met ingang van het nieuwe seizoen gaat heten, 
twee thuisbases: in Enschede en Arnhem. 

Zo vond Post zichzelf in zijn eentje terug aan het roer van twee 
schepen. ‘Overweldigend’, noemt hij die eerste maanden. En 
inspirerend tegelijk: ‘wie wil weten wat passie is, moet hier zijn. 
Het zit ingebakken in de musici en in de manier waarop ze 
gáán voor hun vak. Met alle lusten en lasten die daar bij horen’.

Aandacht
Hoe bevlogen ook de sfeer, zijn taak bleek op een aantal 
fronten nog veel intensiever dan Post had voorzien. Met alleen 
al het externe netwerk van bestuurders, podia, sponsors en 

Twente heeft het grootste symfonie-orkest van 

Nederland in huis. Daar valt voor het leef- en 

vestigingsklimaat in de regio nog veel meer uit 

te halen dan nu gebeurt. Met die overtuiging 

wil directeur  Jacco Post van het Orkest van het 

Oosten en Het Gelders Orkest de afstand tussen 

het fusieorkest en het bedrijfsleven verkleinen. 

‘Wie wil weten wat passie is, moet hier zijn.’

BETEKENIS IS 
BELANGRIJKER 
DAN BEREIK

tekst: Ingrid Bosman   fotografie: Pim Geerts / Bud Fenker

Wilmersbergzaal van het Muziekcentrum in Enschede

Orkest en bedrijfsleven 
hebben een gedeeld belang
Jacco Post
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andere relaties zou hij zijn dagen kunnen 
vullen. Ook de vraag hoe hij zijn aandacht 
intern zo goed mogelijk verdeelt, is een 
worsteling, volgens Post, opgeleid tot 
bestuurskundige en kunsthistoricus. ‘We 
hebben 128 musici. Ik zit zo vaak ik kan bij 
repetities en knoop in de pauzes praatjes 
aan. Bovendien probeer ik een tot twee keer 
per week een concert bij te wonen. Maar ik 
besef dat het nooit genoeg zal zijn.’

Wat al vaststond bij zijn aantreden was de 
nieuwe naam, die hij met verve verdedigt 
tegen de kritiek die hier en daar hardnekkiger 
blijkt dan gedacht. Bovendien wacht nog de 
benoeming van een nieuwe chef-dirigent, 
waarnaar ook de buitenwacht reikhalzend 
uitkijkt. Post erkent de waarde van 
een chef als het gezicht van een orkest. 
‘Zo iemand werkt verbindend.’ 

Tegelijk wil hij het belang wel enigszins 
relativeren: ‘zoals het nu werkt in die wereld 
mag je blij zijn wanneer je iemand tien 
weken per jaar hier hebt. Dat is te weinig 
om echt aan artistieke ontwikkeling te 
kunnen doen.’ Vandaar dat nu is gekozen 
voor een team van een chef-dirigent en 
enkele vaste gast-dirigenten. 

Boegbeeld
Ook in de zakelijke relaties speelt een 
boegbeeld - zoals Jaap van Zweden, 
Jan-Willem de Vriend en Ed Spanjaard dat 
eerder waren - een belangrijke rol, beseft 
Post. Hij roemt de trouw van het publiek 
in Enschede, waar het Muziekcentrum 
altijd goed tot zeer goed is bezet. De band 
tussen het orkest en het regionale bedrijfs-
leven is volgens hem niet meer zo innig als 
die wel eens is geweest. ‘Natuurlijk zijn we 
blij met de steun die we onder meer via de 
Apollo Sociëteit krijgen. Maar veel bekende 
grote bedrijven staan toch wat verder af 
van de wereld van de klassieke muziek.’

Dat betekent ook dat er kansen liggen, 
zoals hij benadrukt. ‘We moeten als orkest 
laten zien dat we een belangrijke bijdrage 
leveren aan het leef- en vestigingsklimaat. 
De Universiteit Twente doet het heel goed, 
dan is het toch treurig dat we zo weinig 

studenten hier weten te houden. Ik zie in 
Eindhoven hoe het kan werken: daar heeft 
de Philharmonie Zuid een grote groep 
buitenlandse werknemers van grote bedrijven 
om zich heen verzameld.’

Orkest en bedrijven hebben een gezamenlijk 
belang, stelt Post. ‘Liever dan dat ik in ruil 
voor een bedrag een sponsornaam op een 
banner zet, zoek ik met een bedrijf naar 
co-producties waarmee we samen iets kunnen 
betekenen voor de maatschappij.’ Het 
orkest heeft bedrijven en instellingen zelf 
ook iets concreets te bieden. Jacco Post: 
‘we hebben workshops ontwikkeld waarbij 
enkele musici, aan de hand van samenspel 
en wat muziek met je doet, handvatten 
aanreiken voor leiderschap in organisaties’. 
Lachend: ‘ik wil zo’n workshop zelf 
ook nog gaan doen met ons eigen 
managementteam’.  /

Jacco Post tipt: 

Vier het Beethovenjaar met diens vioolconcert. Solist 
Rosanne Philippens zet dit even geliefde als gevreesde - 
want duivels moeilijke - werk naar haar hand. 
6 maart in Enschede

Kom in Franse sferen met Debussy, Ravel en Stravinsky, 
onder leiding van topdirigent Otto Tausk. Met ook een 
wereldpremière: een gloednieuwe compositie van 
Guillaume Debesson. 
15 mei in Enschede

Mahler, dat betekent gegarandeerd kippenvel. 
Helemaal wanneer filmmaker Lucas van Woerkum 
verborgen verhalen in de muziek live in beeld vertaalt. 
Symphonic Cinema.
5 juni in Enschede
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Hier staat Twente 
in de etalage

Sinds Frans Schuitemaker hoofd commerciële zaken is van de Museumfabriek en 

Rijksmuseum Twenthe in Enschede beseft hij pas goed met welke schatten daar 

wordt gewerkt. Zijn missie: zoveel mogelijk bedrijven en andere partners daarvan 

laten profiteren. ‘Wie deze musea omarmt, maakt zijn wereld groter.’

tekst: Ingrid Bosman  fotografie: Lars Smook / archief

Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek 
delen rijkdom met bedrijfsleven 
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Vraag Frans Schuitemaker wat hij aantrof, toen 
hij - na zijn afscheid als directeur van tour-
operator Oad - zijn nieuwe werkterrein betrad 
en hij raakt niet uitgepraat. ‘Wist je dat de 
Museumfabriek een collectie heeft van 150.000 
objecten die gaan over natuur, techniek en 
cultuur? En dat het Rijksmuseum Twenthe kunst 
laat zien van de middeleeuwen tot nu? Van Jan 
Steen tot Monet en van Jacob van Ruisdael tot 
Herman de Vries: je hoeft er niet voor te reizen, 
het is allemaal hier te zien.’ Natuurlijk kende 
hij de musea als bezoeker, ‘maar het heeft me 
verrast welke kansen ze bieden om Twente op 
de kaart te zetten.’

Dat heeft, maakt hij duidelijk, behalve met de 
rijkdom van de collecties alles te maken met 
het verhaal dat ze samen vertellen. Als musea 
van de verbeelding, waarmee wij mensen vorm 
en betekenis geven aan onze wereld. ‘Het zijn 
plekken waar verleden, heden en toekomst bij 
elkaar en tot leven komen. De vragen die erbij 
worden gesteld, die maken het mooi. Daar hoef 
je, in het geval van Rijksmuseum Twenthe, geen 
kunstliefhebber voor te zijn. De kunst maakt het 
je zelf wel duidelijk.’

Verrassingen
Dat gebeurt in het museum aan de Lasonder-
singel in steeds wisselende tentoonstellingen, 
zodat elk bezoek nieuwe verrassingen oplevert. 
In de Museumfabriek een eindje verderop 
bieden de nieuwe Wunderkammer spannende 
inkijkjes in de samenhang der dingen. Het zijn 
mini-exposities die geheimen ontsluieren als: 
wat heeft moderne robottechniek van doen met 
mammoetbeenderen? En welk verband is er 
tussen het witte kant van een knipmuts en het 
witte licht in glasvezel? 

De Makerspace – waar bezoekers zelf aan de 
slag mogen - is ook een eigentijdse hint naar de 
rol die de maakindustrie van oudsher in Twente 
speelt. In de negentiende eeuw, ofwel de IJzeren 
Eeuw, groeide de regio in razend tempo uit 
tot het industriële centrum van Nederland. 
Rijksmuseum Twenthe – gesticht door textiel-
fabrikant Jan Bernard van Heek - en de 
Museumfabriek in de voormalige textielfabriek 
Het Rozendaal herinneren zelf aan die tijd. 

Dynamiek
Maar ze laten volgens Schuitemaker ook zien 
hoe Twente zichzelf steeds opnieuw is blijven 
uitvinden. ‘Er loopt een directe lijn tussen die ij-
zeren eeuw en de high tech maakindustrie waar-
in we nu uitblinken, de dynamiek die deze regio 
kenmerkt. Kijk hoe mooi die oude fabrieken er 
nu bij staan.’ De tijd is rijp om dat verhaal uit 

te dragen, vindt Schuitemaker: ‘de ijzeren eeuw 
is een periode die ons allemaal bindt, tot op de 
dag van vandaag. We mogen trots zijn op wat 
het ons heeft gebracht. Er is over deze regio 
zoveel meer te vertellen dan dat er hier tijd zat 
is. Deze musea kunnen daar een belangrijke rol 
in spelen.’ 

Hij wil er zoveel mogelijk partners bij betrekken. 
Voor bedrijven snijdt het mes aan twee kanten, 
weet hij zeker: ‘cultuur straalt op een heel andere 
manier af op een bedrijf dan bijvoorbeeld sport 
dat doet. Wie deze musea omarmt, maakt zijn 
wereld groter.’        

Groter bereik
Een koppeling met een van de musea biedt ook 
praktische voordelen, benadrukt Schuitemaker. 
‘Bedrijven willen zich graag profileren, maar 
bussen vol schoolkinderen in huis halen werkt 
vaak niet. Via ons heb je ook nog eens een groter 
bereik. En je weet zeker dat een programma 
voldoet aan de onderwijsnormen.’ Wat volgens 
hem tegelijkertijd betekent dat er van platte 
reclame geen sprake kan zijn. Schuitemaker 
wil ook regionale bedrijven en instellingen 
betrekken bij de Wunderkammer, die elk hun 
eigen educatiepakket hebben. ‘Zodat we samen 
kunnen laten zien hoe in deze regio nu en in de 
toekomst werk wordt gemaakt van thema’s uit 
het verleden.’

Ook met Rijksmuseum Twenthe is nog een 
wereld te winnen, heeft hij gemerkt. ‘Bij het 
Prinsjesdagontbijt zaten hier 200 ondernemers 

omringd door de prachtige wandtapijten in de 
Gobelinzaal. Voor menigeen was het de eerste 
keer.’ Bedrijven kunnen als ‘Weldoener’ een 
band aangaan met het museum, of bijvoorbeeld 
zoals het jubilerende uitvaartbedrijf Vredehof 
deed, de medewerkers een familiepas schenken 
waarmee een gezin een jaar lang toegang heeft 
tot beide musea. 

Nieuw Twentelab 
In de Museumfabriek dienen zich weer nieuwe 
mogelijkheden aan met het Twentelab. Het 
nu nog afgeschermde depot - waar zich het 
grootste deel van de collectie bevindt en 
behalve professionals vele vrijwilligers actief 
zijn - wordt een publiekstrekker, als het grootste 
restauratie-atelier van het Oosten. Onderdeel 
van dit Twentelab wordt een collectie- en 
kenniscentrum, met onder meer toegang tot 
de 1,6 kilometer strekkende meter aan boeken 
die beide musea bezitten. Een uitnodigende 
omgeving voor een onderzoek als dat waarover 
Schuitemaker nu met de Rabobank in gesprek 
is: ‘waarom werd de allereerste Raiffeisenbank 
ooit gevestigd in Lonneker?’  /

Er is over deze regio zoveel 
meer te vertellen dan dat er 
hier tijd zat is

De Museumfabriek
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tekst & fotografie: 1Twente Enschede

Elke journalist kent de waarde van goed onderzoek. Feiten kennen, 
processen doorzien, antwoord vinden op nog ongestelde 
vragen, je vastbijten in een onderwerp; gedegen producties 
die een bijdrage leveren aan het maatschappelijk gesprek 
kunnen niet zonder. Maar onderzoek kost tijd. En tijd is geld, 
steeds meer. In de potverdeling voor publieke omroepen komen 
lokale omroepen er bekaaid af. De zoektocht naar middelen om 
invulling te kunnen geven aan een journalistieke missie is niet 
eenvoudig. 1Twente startte dit jaar twee onderzoeksprojecten, 
mede door financiële steun vanuit het stimuleringsfonds voor 
de journalistiek. Precies dat soort projecten - naast de reguliere 
nieuwsvoorziening - geven voeding aan nieuwe activiteiten, 
gekoppeld aan een brede journalistieke visie. Dat betekent een 
impuls voor vernieuwing en - altijd - kansen voor aanstormend 
talent.

OmArm Enschede
Dat eerste onderzoeksproject - Enschede aan Zee - richtte 
zich op de waterhuishouding van de stad Enschede. Ingegeven 
door de curieuze ontdekking dat de stad de derde waterstad 
van Nederland is. Wie precies wil weten hoe dat zit, kan het 
beste een kijkje nemen op de projectpagina van de omroep 
(1twente.nl/water). 1Twente heeft er vier maanden lang multi- 
mediaal over gepubliceerd en het onderzoeksproject afgesloten 
met een fietstocht op Hemelvaartsdag langs twintig waterlocaties 
in en rond de stad waaraan duizend mensen deelnamen. Zo’n 
publieksactiviteit is geen aardige bijkomstigheid, maar vloeit 
voort uit een visie.

Impulsen voor 
lokale journalistiek

Pijler en waakhond voor de democratie en noodzakelijk voor het goed functioneren van een 

samenleving. Een dergelijke kwalificatie veronderstelt onderhoud en goede zorg. Toch heeft 

de journalistiek het moeilijk. Dat geldt zeker de lokale journalistiek. 1Twente - in het 

afgelopen jaar voor de derde keer verkozen tot Omroep van het Jaar - ging bijna ten onder, 

maar heeft zich opgericht en sorteert voor op groei. In de breedte, maar vooral in de diepte. 

Hiermee loopt Twente landelijk voorop bij ontwikkelingen en innovaties in de turbulente 

mediabranche. Speerpunten in die nieuwe vitaliteit zijn lokaal onderzoek, maatschappelijk 

gesprek en talentontwikkeling.
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In de zomer is gestart met een tweede project: 
OmArm Enschede. Onderzoeksvraag is ‘hoe 
kan het dat Enschede al decennialang onderaan 
alle welvaartslijstjes bungelt’ en ‘wat betekent 
dat voor de stad en haar inwoners’. In november 
zijn de eerste publicaties online gekomen; het 
project loopt naar verwachting door tot april 
volgend jaar. In het onderzoek wordt gekeken 
naar historie, demografie, de rol van de over-
heid, maar ook naar hulporganisaties en - uitge-
breid - naar wat het voor stadsgenoten betekent 
om rond te moeten komen van heel weinig. Ook 
bij dit project geldt dat publieksbijeenkomsten 
en -activiteiten er een integraal onderdeel van 
uitmaken. In de gemaakte producties wordt 
van meet af aan bijvoorbeeld rekening gehou-
den met materiaal dat gebruikt gaat worden 
in een documentaire, die straks een compleet 
overzicht geeft van het onderzoek, de staat van 
de stad en oplossingsrichtingen.

Maatschappelijk gesprek
Voor 1Twente draait het niet alleen om nieuws-
garing, maar evenzogoed om het voeden van 
het gesprek over de thema’s die ertoe doen. 
Tussen maatschappelijke organisaties, onder-
nemers, overheid en inwoners. Projecten als 
OmArm Enschede helpen daarbij, maar zijn 
niet genoeg. Wil je ook inwoners een stem geven, 

dan zul je de deur voor hen open moeten zetten. 
In elke gezond functionerende samenleving 
komen oplossingen en antwoorden alleen tot 
stand in een open dialoog. 1Twente ziet het als 
haar taak om daar een gedegen bijdrage aan 
te leveren.

053 en Pakhuis Oost
Dat gesprek faciliteer je door optimaal gebruik 
te maken van de eigen programmering. Thema’s 
uit OmArm komen regelmatig terug in radio- 
interviews. Podcasts brengen verdieping. 
Social media worden ingezet om te verwijzen 
naar inhoudelijker publicaties. Begin volgend 
jaar start 053 (de werktitel), een wekelijks 
politiek praatprogramma waarin ruimte wordt 
gemaakt voor onderwerpen die voortvloeien 
uit onderzoek. Maar er is meer. 1Twente zoekt 
samenwerking. Bij OmArm gebeurt dat met 
dagblad TC Tubantia, die tot de kerst van 2019 
wekelijks onder diezelfde noemer artikelen 
brengt.

De omroep is tevens partner van Pakhuis Oost, 
een organisatie die analoog aan Pakhuis de 
Zwijger bijeenkomsten organiseert over onder-
werpen die relevant zijn voor de toekomst van 
stad en regio. Hetzelfde geldt voor samen-
werking met cultuurorganisatie Concordia, 

waarmee documentaires en films worden 
afgesloten met een debat, gevoed door resultaten 
uit journalistiek onderzoek. Op die manier 
bouwt de omroep, samen met andere partijen, 
aan een huis voor democratie.

Talent
Natuurlijk betekent een dergelijke ambitieuze 
visie iets voor de interne organisatie. Die ambitie 
staat of valt met de kwaliteit die je kunt bieden. 
Cruciaal daarin zijn de mensen, de makers. 
Dat is geen sinecure voor een omroep met een 
bescheiden budget. Bovendien gaat het dan 
niet alleen om individuele kwaliteiten, maar ook 
om samenwerking en een sfeer van creativiteit 
en ruimte voor eigenheid. Eigenlijk is er maar 
een manier om dat goed te doen: het koesteren 
en ontwikkelen van die ‘Minds of Tomorrow’. 
De meeste mensen die werken bij 1Twente zijn 
jonger dan dertig. Dat is geen toeval.  /

Impulsen voor 
lokale journalistiek

De meesten bij 1Twente 
zijn jonger dan dertig. 
Dat is geen toeval
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High-Tech O� set volgens 
Veldhuis Media
 
Veldhuis Media heeft het drukproces 

volledig geïntegreerd, geautomatiseerd 

en gedigitaliseerd. Dit supersnelle en 

slimme concept noemen we High-Tech 

O� set. 

Door uw en ons drukwerkproces 

volledig en naadloos op elkaar aan te 

sluiten, krijgt u uw kwaliteitsdrukwerk 

een stuk sneller, e�  ciënter en toch 

voordelig.

Snel en e�  ciënt het drukwerk op de 

plaats van bestemming.

Makkelijker
produceren

Groen drukken 
 met 5 kleuren

Veldhuis Media niet zomaar een drukker!

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

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

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

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

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

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

 Volg ons ook op Twitter: @veldhuismedia

Veldhuis Media daar krijg je een kleur van!

 Volg ons ook op Twitter: @veldhuismedia

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

T. 0572 - 34 97 00
F. 0572 - 34 97 99
info@veldhuis.nl
www.veldhuis.nl
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High-Tech O� set

Kanaaldijk OZ 3
8102 HL  Raalte

T 0572 - 34 97 00
F 0572 - 34 97 99

info@veldhuis.nl
www.veldhuis.nl
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Losse verkoop
€ 6,95

Informatie
INN’twente verschijnt 2 keer per jaar. Iedere uitgave 
wordt gelanceerd tijdens een release-event. De opla-
ge (6.000 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 
A2 Business of J.Bruins Media 
j.bruins@jbruinsmedia.nl.
Jan Bruins 06 - 20 44 61 76
Annemarie Teeken 06 - 51 19 75 88
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.
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PLATFORM VOOR 
KENNISDELING, INNOVATIE EN 
ECONOMISCHE ONTWIKKELING 
IN DE REGIO TWENTE

inntwente.nl

�  twitter.com/inntwente    

�  facebook.com/inntwente


