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voorwoord

Twente, regio van 
internationale waarde

Na de succesvolle lancering van INN´twente als magazine en online platform is mij gevraagd 

een woord tot u te richten in deze tweede uitgave. Dat doe ik natuurlijk graag, zeker ook omdat 

INN´Twente u meeneemt in aansprekende thema´s waarin ondernemers, onderzoek, onderwijs 

en overheden volop samenwerken om onze regio duurzaam te versterken. Zo ook in het thema 

internationalisering dat dit keer centraal staat. 

We hebben in Twente goede banden met onze Duitse buurgemeenten en partnersteden en 

we werken al veel euregionaal samen. Onze ligging als letterlijke grensregio vertalen we naar 

kansen voor de toekomst. Dit vooral op het gebied van economie, voor de werkgelegenheid  

en exportbevordering, maar ook op het gebied van bereikbaarheid en veiligheid. En niet te 

vergeten voor het aantrekken van (inter)nationaal talent. 

Twente is internationaal een perfecte partnerregio met haar sterk ontwikkelde hightech 

maakindustrie, startups en een krachtig innovatief MKB. Zo leveren onze kennisinstellingen 

en bedrijven over de hele wereld onderscheidende kennis, kunde en ondernemerschap voor 

innovatieve oplossingen. Kijk naar bedrijven als Aeronamic, Trioliet, Voortman Steel Machinery 

of Demcon. Samenwerking met het Duitse Max Planck Instituut en Fraunhofer op de UT-

campus. Internationaal presenteren we ons ook meer en meer samen met Oost Nederland. 

Het gezamen lijke profiel laat goed onze innovatiekracht zien op het gebied van ‘Smart and 

sustainable industries’ en ‘Concepts for a healthy life’. Daarmee behoren we tot de Europese 

top en weten kennisinstellingen ons beter te vinden. Ook hebben we zo meer kans op Europees 

geld en weten buitenlandse partners en investeerders Twente makkelijker te vinden. 

Als regio met die internationale ambitie moet onze aantrekkingskracht buiten kijf staan. Voor 

talent van binnen en buiten, talent dat groeit en blijft vanwege de kwaliteit. De kwaliteit van Twente 

als innovatief gebied met een ondernemend klimaat en een aantrekkelijke woonomgeving waar 

banen bereikbaar zijn. Met een internationale school en andere belangrijke voorzieningen zoals een 

Expat Center Twente dat we mede hebben kunnen financieren uit de ‘Agenda van Twente’. Ook 

daarom stimuleren we de internationale profilering van Twente. Daarin moeten de gemeenten, de 

provincie, het bedrijfsleven, kennis- en onderwijsinstellingen zich samen blijven inzetten - nu en in 

de toekomst - voor een vitale regio van (inter)nationale waarde. Goed dat INN’twente hier ook 

aandacht aan besteedt en u een inkijkje geeft in onze regio over de grens.

Onno van Veldhuizen

Burgemeester gemeente Enschede
Voorzitter Regio Twente
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1. Ondernemers
Wouter Roosenburg is projectleider bij de Twentse start-up 

SciSports. Hij leidt ‘paradepaardje’ Balljames, waarbij aan de 

hand van camerabeelden betere spelanalyse van voetballers 

mogelijk is. Het systeem kan clubs behulpzaam zijn bij hun 

spelersaankopen. De internationale markt is belangrijk voor 

SciSports, dat in zeven landen actief is.

Ray Quintana is partner bij Cottonwood Technology Fund, 

een Amerikaanse investeerder in technologische start-ups. 

Cottonwood focust zich op innovatieve hightech regio’s. 

Twente heeft een ‘excellent ondernemersklimaat’ onder meer 

vanwege de aanwezigheid van een ondernemende universiteit, 

vindt Quintana. Cottonwood heeft geïnvesteerd in onder meer 

de hightechondernemingen Clear Flight Solutions en Eurekite. 

2. Onderwijs
Erna Leurink is directeur bedrijfsvoering van ITC, een onderwijs- 

en onderzoeksinstituut in aardwetenschappen, onderdeel van 

Universiteit Twente (UT). Officieel: het International Institute 

for Geo-Information Science and Earth Observation. Bij ITC 

studeren meer dan 400 buitenlandse studenten. 220 volgen 

hun studie in Enschede, de overige 180 gedeeltelijk elders in 

de wereld. ‘Een verrijking voor de regio - al die wereldburgers 

die in Twente studeren’, zegt ze.

3. Overheid
Rob Welten, burgemeester van Borne en voorzitter van de 

Euregio, een grensoverschrijdend samenwerkingsverband 

van 129 gemeenten in Nederland en Duitsland. Het verband 

vertegenwoordigt 3,5 miljoen inwoners. De Euregio, sinds 

1958 actief, maakt zich sterk voor een betere samenwerking in 

het grensgebied tussen beide landen en ziet voor zichzelf een 

bemiddelende rol weggelegd. 

4. Onderzoek
Miriam Luizink, directeur van Roessingh Research and 

Development (RRD) in Enschede, het grootste wetenschappelijk 

onderzoeksinstituut voor revalidatietechnologie in Nederland, 

internationaal erkend als kennisinstituut op het gebied van 

revalidatietechnologie en telemedicine. RRD vindt het van 

belang dat onderzoek concreet toepasbaar is in de zorg, ook 

in de eigen regio. RRD heeft 45 medewerkers, inclusief vier 

professoren. 

Om de tafel met 4 O’s:

4

1 21
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INN’gesprek

Ingenieursbureau Demcon, Sensata Technologies, machine-
fabrikant Trioliet, Eaton Industries, vrachtwagendealer NijWa. 
Het kost de deelnemers van dit rondetafelgesprek over internati-
onalisering geen enkele moeite namen te noemen van bedrijven 
in de regio die internationaal zaken doen.

Het zijn er meer dan je denkt, stellen de gesprekspartners vast, 
zittend aan een ronde vergadertafel in het gemeentehuis van 
‘gastheer’ Borne. ‘Bij de meeste bedrijven is het misschien niet 
zo duidelijk dat ze internationaal zijn, terwijl ze dat wel zijn’, zegt 
Miriam Luizink, directeur van onderzoeksinstituut Roessingh 
Research and Development.  >

Twente
internationaler 
dan gedacht 

IS DE REGIO AANTREKKELIJK VOOR 
INTERNATIONALE BEDRIJVEN? 

Twente mag dan geen Randstad of Ruhrgebied zijn, de regio 

is wel degelijk aantrekkelijk voor internationale bedrijven. 

‘Iedereen heeft de ontwikkeling van hightech-systemen en 

-materialen hoog in het vaandel staan. Door die focus kun 

je meters maken’, stelt één van de gesprekspartners tijdens 

het ‘rondetafelgesprek’ van INN’twente. 

tekst: Annette Toonen  fotografie: Eric Brinkhorst
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Is Twente aantrekkelijk voor 
internationale bedrijven? 
Wouter Roosenburg, projectleider bij start-up 
SciSports, reageert als eerste: ‘Daarop antwoord 
ik ‘ja’ en ‘nee’. Ja, we hebben een goede univer-
siteit en er is seedcapital (startkapitaal, red.) 
beschikbaar, maar ook nee, want we vissen alle-
maal in dezelfde vijver als het gaat om personeel 
en de bereikbaarheid van de regio laat te wensen 
over. Er zijn bedrijven van Twente naar Eindhoven 
gegaan, omdat daar een vliegveld is. Dan is het 
gemakkelijker om te reizen.’ 

Erna Leurink, directeur bedrijfsvoering van het on-
derwijsinstituut ITC, meent dat ‘er veel potentie is 
in de regio. Het investeringsklimaat is verbeterd. 
Kijk maar naar wat er op het Kennispark gebeurt. 
Dat ontwikkelt zich levendig. Wat ik niet goed 
vind, is dat Twente te weinig Twente is, te weinig 
één geheel, te versnipperd. Hengelo, Almelo en 
Enschede lijken vooral op te komen voor zichzelf.’
Rob Welten, burgemeester van Borne en voor-
zitter van de Euregio, ziet plus- en minpunten in 

de samenwerking tussen gemeenten. ‘Wij zetten 
krachtig in op samenwerking, maar het is soms 
vallen en opstaan - de steden knokken bijvoor-
beeld om dezelfde bouwmarkt. Toch hebben we 
samen resultaten geboekt: één Kennispark in 
Enschede, één bedrijventerrein voor grote onder-
nemingen in Bornerbroek en één centraal gelegen 
station in Hengelo, voor iedereen herkenbaar als 
Twentse voorzieningen. Wij hebben een vliegveld 
dichtbij, in Münster. In al die zaken moeten we 
investeren.’

Over de Twentse burgerluchthaven die er niet 
kwam, zegt Rob Welten: ‘In de Euregio hebben we 
een vliegveld. Laten we zorgen dat de verbinding 
met die luchthaven beter wordt; per bus, spoor 
en/of de weg of misschien met een hub voor 
helikopters.’ 

Roosenburg daarover: ‘Of Twente een vliegveld 
heeft, is niet zo van belang. Het gaat om de be-
reikbaarheid. Als je vanaf Münster binnen een uur 
hier bent, is dat ook prima.’ 

En passant vertelt de projectleider van SciSports 
dat hij recent bij een zakelijk bezoek aan Londen 
Twente in één adem hoorde noemen met Tel Aviv 
als kennisintensieve regio. ‘De pr-machine heeft 
gewerkt’, stelt hij vast. Een opsteker voor de regio. 

Het kan altijd beter 
Welten vindt Twente aantrekkelijk voor internati-
onale bedrijven, onder meer vanwege het arbeid-
sethos - de mensen werken goed en hard - de 
aanwezigheid van de Universiteit Twente en 
andere onderwijs- en onderzoeksinstellingen. 
‘Maar het kan altijd beter’, beseft hij. Bijvoorbeeld 
met de infrastructuur, de A1 en het spoor, en de 
‘strategische verbindingen’ met de regio’s Nijme-
gen-Arnhem, Wageningen en Münster-Osnabrück. 

Welten verduidelijkt: ‘We zijn, Europees gezien, een 
te kleine regio. We moeten verbindingen leggen met 
andere regio’s. Ik zeg, laten we ook naar het Ruhr-
gebied kijken. Daar gebeurt veel. We zullen nooit 
een Ruhrgebied of Randstad worden - die pretentie 
moeten we niet hebben. We moeten een gebied 
willen zijn waar start-ups de kans krijgen.’

Individueel kunnen Twentse gemeenten ‘niet zo 
veel’ doen om bedrijven te trekken, volgens Welten. 
Wel wordt sinds kort gezamenlijk acquisitie ge-
voerd. Ook hebben de veertien Twentse gemeenten 
met een gezamenlijke investering van 80 miljoen 

Zodra het hier saai wordt, ga ik 
ergens anders kijken



euro in de regionale economie (onder meer in innovatie, verbetering A1 en N18 
en regiobranding) indirect 1,5 miljard aan investeringen weten los te weken. ‘Elke 
euro is minimaal vervijfvoudigd’, rekent hij voor. Het multipliereffect.

Welten wil zich als burgemeester graag inzetten voor het (boven)regionale 
belang, en hij doet dat ook, onder meer als voorzitter van de Euregio, maar 
hij beseft dat gemeentebestuurders, dus ook hij als burgemeester, worden 
‘afgerekend’ op wat ze lokaal weten te bereiken. En dat is wel eens lastig. 
Terwijl het Twentse belang ook het belang van Borne is; immers 75 procent van 
de werkenden heeft een baan buiten de eigen gemeente, volgens Welten.

Veel eensgezindheid
Luizink benadrukt dat er ‘veel eensgezindheid is bij de onderwijsinstellingen 
en bedrijven in de regio. Iedereen heeft de ontwikkeling van hightech-systemen 
en -materialen hoog in het vaandel staan. Door die focus kun je meters maken 
met elkaar. Het succes van de een is het succes van de ander.’ 

Ze vervolgt: ‘Voor veel bedrijven is de aanwezigheid van de UT belangrijk. Als on-
dernemer heb je minstens zo veel belang bij een goede instelling voor hbo-onder-
wijs - de meeste bedrijven nemen meer hbo’ers aan. Die komen vaak van Saxion. 
Saxion richt zich als enige hbo-instelling in Nederland op living technology, met 
bijvoorbeeld onderzoek naar de innovatieve toepassing van slimme materialen. 
Daarmee weet Saxion, en dus ook Twente, zich echt te onderscheiden.’

Ray Quintana van investeringsfonds Cottonwood is lovend over het ‘ecosys-
teem’ in Twente. Het is perfect, heel aantrekkelijk voor een investeringsfonds 
als het zijne. Hier leren studenten ondernemend te zijn. Dat is voor Cotton-
wood cruciaal, stelt hij. ‘Wij investeren in bedrijven, niet in technologie.’

Cottonwood heeft ‘good ideas, good people en smart capital’ nodig om te slagen. Als 
aan twee van deze drie voorwaarden wordt voldaan, kan de derde er altijd bij worden 
aangetrokken, verduidelijkt hij. In Twente zijn de goede ideeën en goede mensen 
aanwezig, Cottonwood in dit geval zorgt dan voor ‘the smart capital’ - het geld dus. 

Over de bereikbaarheid van Twente hoor je hem niet klagen. ‘Ik kom uit de Ver-
enigde Staten’, glimlacht hij. Daar wordt heel anders gedacht over afstand dan 
in Nederland. Daar is het heel gewoon dat je een halve dag moet rijden voordat 
je in een andere stad bent. Twente ligt in de cirkel Amsterdam, Berlijn, Brus-
sel, Parijs, zo ziet hij dat. 

Maar dat doet Eindhoven ook.
Quintana: ‘In Eindhoven zit Philips. Philips is nummer één, maar Philips houdt 
alle intellectual property (intellectuele eigendom, red.) voor zichzelf, die zit in het 
bedrijf opgesloten.’ Hij waardeert niet alleen Twente, maar eigenlijk heel Neder-
land. Het is een land waar internationaal wordt gedacht, waar mensen meerdere 
talen spreken en waar sprake is van culturele diversiteit.

Voor SciSports is het buitenland ‘extreem belangrijk’. Het bedrijf heeft steeds 
meer buitenlandse klanten, en heeft die ook nodig om succesvol te kunnen 
zijn. Met 36 clubs in het Nederlandse betaald voetbal gaat SciSports het niet 
redden. ‘Dat is minder dan één procent van onze potentiële klanten’, benadrukt 

Roosenburg. ‘Maar voorlopig zitten we hier goed. UT is leverancier 
van personeel en kennis. Kijk, en saleskantoren kun je altijd en 
overal oprichten’, zegt hij.

Voorlopig zitten jullie goed, maar wat 
gebeurt er op de lange termijn? Gaan jullie 
Booking.com of Thuisbezorgd.nl achterna, 
Twentse start-ups die hier groeiden en nu in 
Amsterdam zitten? 
‘Zo’n vraag getuigt wel weer van regionaal denken’, reageert 
Welten. ‘Als de top van Philips naar Amsterdam verhuist, is dat 
niet erg, als het werk maar in de regio blijft.’ 

Leurink: ‘Het is wel jammer als start-ups groot worden, 
vertrekken en dan weinig achterlaten. Er wordt best veel in 
geïnvesteerd. Het zou leuk zijn als er toch iets van overblijft. 
Je moet zorgen dat de werkgelegenheid in stand blijft. Anders 
is de levendigheid van een regio in het geding. Als landsdeel 
of gebied moet je zo interessant zijn dat mensen niet eens 
overwegen om weg te gaan. Als een bedrijf groeit en werkne-
mers zich hier vestigen, dan verankert zo’n bedrijf zich meer 
en meer in de regio. Dan krijg je binding, en is het moeilijker 
om het bedrijf te verplaatsen. De regio moet ook zo interes-
sant zijn dat mensen hier een goede loopbaan kunnen hebben 
bij meerdere bedrijven.’

Roosenburg, 34 jaar en ‘import’, onderschrijft dat: ‘Zolang het 
technisch innovatief en interessant blijft, voel ik mij thuis en blijf 
ik hier het liefste wonen, hier is ruimte. Zodra het saai wordt en 
ik mij ga vervelen, ga ik ergens anders kijken.’  /

In Twente leren studenten 

ondernemend te zijn
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‘De ondernemer die in een Mercedes stapt, de A1 afzoeft en denkt ge-
makkelijk de Duitse markt te veroveren, rijdt al snel gedesillusioneerd 
terug’, beschrijft Pieter Dillingh, directielid van Kennispark Twente. 
‘Het werkt in Duitsland toch echt anders dan in ons eigen land.’ 
Moet je je daar dan door laten tegenhouden? ‘Zeker niet! Juist in 
Duitsland liggen veel kansen voor de Twentse maakindustrie.’

Wat houdt bedrijven tegen?
De vraag naar goede toeleveranciers is in Duitsland nog groeiende. 
Wat houdt Twentse bedrijven dan tegen? ‘Onvoldoende mensen, 
middelen en kennis van de markt en regelgeving’, somt Bas Ramaker 
op. ‘Ook het ontbreken van contacten in Duitsland zorgt voor een 
drempel.’ Ramaker werkt als projectleider voor Kennispark en kennis-
centrum STODT aan een aantal grensoverschrijdende projecten dat 
deze drempel moet wegnemen. ‘Via het Europese Interreg-program-
ma stimuleren we innovatie en samenwerking tussen Nederlandse 
en Duitse mkb-bedrijven.’ En met succes. Ramaker geeft als voorbeeld 
het Twentse Herikon, dat hoogwaardige kunststofproducten maakt. 
Samen met Duitse partner Geme Mesker presenteren zij zich al een 

Twentse maakindustrie zet 
slimme stap over de grens

Europees subsidieproject vergroot marktkansen in Duitsland

tekst: Barbel van Zuylen  fotografie: Eric Brinkhorst

‘Om het als ondernemer in metaal, kunststof en elektro in Duitsland  

te maken is de hulp van een handelspartner essentieel’, stelt Pieter 

Dillingh van Kennispark Twente. De Europese projecten GEP en iPro-N 

helpen ondernemers met kennis, contacten en subsidie om een slimme 

stap over de grens te zetten. Kennispark Twente is het startpunt voor 

bedrijven die graag meedoen aan deze Europese projecten.
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aantal jaar op de Hannover Messe, de grootste 
industriebeurs ter wereld. Dat leverde interessan-
te nieuwe klanten en een betere ingang bij Duitse 
bedrijven op.

Kennis en ervaring 
van Duitse markt
Ramaker noemt twee programma’s die op dit 
moment interessant zijn voor Twentse maak-
bedrijven. Het GEP-programma richt zich op 
verbeteren van het productieproces en is een 
startpunt voor smart factory. ‘Ook stimuleren 
we hiermee kennisuitwisseling en het vergroten 
van het netwerk via bijeenkomsten en deel-
name aan beurzen.’ Het iPro-N-programma 
subsidieert de ontwikkeling van innovatieve 
producten. ‘Beide programma’s stimuleren 
samenwerking met een Duitse partner. Dat 
kan een adviesbureau, kennisinstelling of een 

bedrijf zijn.’ Samen met zijn collega’s van de 
projectpartners in Nordrhein-Westfalen en 
Niedersachsen ondersteunt Ramaker bij het 
vinden van de juiste partner en het begeleiden 
van de subsidieaanvraag. 

Belangstelling voor 
programma’s is groot
De programma’s zijn begin dit jaar gestart. ‘Er is 
volop belangstelling en de eerste ondernemers 
zijn al gestart’, vertelt Dillingh. Geïnteresseerde 
bedrijven kunnen nog aanhaken en gebruik 
maken van de kennis, het netwerk en de subsidie. 
‘Wij Twentenaren doen alles graag zelf’, stelt 
Dillingh. ‘Wil je als ondernemer in Duitsland 
slagen, dan moet je vooral samenwerking zoeken. 
Daarbij helpt Kennispark graag. Zo creëren we 
samen een innovatief ecosysteem om de Twentse 
economie te versterken.’ /

Hengelosestraat 500, 7521 AN Enschede / T 053 489 41 18 / www.kennispark.nl 

iPro-N of GEP iets voor u?
Heeft u een idee voor de ontwikkeling van 
een intelligent product? Dan ondersteunt 
het iPro-N-programma u met kennis, 
subsidie en samenwerking met Duitse 
partners. Het programma volgt 5 stappen 
van idee naar prototype en u kunt in elke 
fase instappen. Door de samenwerking 
met Duitse kennisorganisaties en bedrijven 
vergroot u uw netwerk en ook uw kansen 
bij het vermarkten van uw innovatie.

Lean & Green Check
Wilt u sneller inspelen op de behoefte van 
uw klanten? Niet alleen flexibel produceren, 
maar ook met zo min mogelijk verspilling 
en tegen lage kosten? Laat dan uw huidige 
werkwijze eens checken met de GEP Lean & 
Green Check en ontdek waar u processen 
kunt optimaliseren en innoveren. Na 
de check door deskundigen ontvangt u 
concrete verbeterpunten en hulp bij het 
realiseren van de verbetering. Daarnaast 
biedt het GEP-netwerk u toegang tot vele 
interessante ondernemers in de grensregio. 
Dat betekent samenwerken, kennis delen 
en bijvoorbeeld ook samen met GEP deel-
nemen aan internationale beurzen. 

Meer details vindt u op 
www.kennispark.nl/interreg  

Of maak direct een afspraak voor een 
intake met Bas Ramaker via 06 333 16 37.

www.ipro-n.eu
www.netwerkgep.nl
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Alle focus op de klant

De bedrijven die onder de vleugels van moederbedrijf Mirari groter 

en groter groeien, lijken in eerste opzicht een bonte verzameling. Hoe 

komen zulke verschillende bedrijven onder één paraplu? En wat is het 

geheim waardoor de optelsom zo gunstig uitpakt? Volgens commercieel 

directeur Vincent Jansen is het idee simpel: ook al zijn de activiteiten 

van de bedrijven verschillend, ze hebben wel één gemeenschappelijk 

verlangen: de klant zo optimaal mogelijk bedienen.

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Lars Smook / archief Mirari

Onder Mirari-paraplu floreren heel verschillende bedrijven

Onder de Mirari-paraplu kan dat, want dit moederbedrijf 
regelt alles buiten het contact met de klanten zelf: 
marketing, ICT, personeelszaken en dergelijke. ‘De 
overeenkomst is ook dat het bedrijven zijn waarin we 
groeikansen zien. 
 
En de dochterondernemingen hebben allemaal een 
innovatieve marktbenadering gemeen. Daarin zien wij groei-
kansen, want de wereld wordt steeds dynamischer. Als we 
bijvoorbeeld kijken naar Innotec, daar leveren we niet alleen 
een product, maar bieden we iedere klant een kennis-con-
cept. Klanten gaan andere eisen stellen en door de Mirari 
Group kunnen wij daar sneller en beter op inspelen.’

Optimaal
De wereld verandert in een razendsnel tempo, en dus 

ook de manier waarop je klanten benadert. ‘Wij kunnen 
een multi-channel strategie maken voor onze dochters, 
variërend van de oude vertrouwde buitendienst, dus 
vertegenwoordigers die op pad zijn, tot telsales en 
e-commerce. Per bedrijf kijken wij wat we moeten inzet-
ten om optimaal ons doel te bereiken’.

De bedrijven bevinden zich allemaal in een andere 
fase. Zo zijn RJ en Innotec gevestigde namen, met 
beide een groot klantenbestand. ‘Bij deze bedrijven ligt 
de focus op het goed in beeld houden van die klanten, 
we willen ze immers op elk moment optimaal kunnen 
bedienen. Door onze contactstrategie zorgen wij 
ervoor dat iedere klant de aandacht krijgt die hij 
nodig heeft. En dat werkt, want Innotec groeit elk 
jaar nog 15 procent.’



Groeipotentie
Bij de jonge ondernemingen, Quattro-P en 
Rovince ZECK-Protec, ligt de focus meer op 
acquisitie en het opbouwen van de klantenkring. 
‘Elk bedrijf bevindt zich in een andere fase,  
daar moet je je strategie op aanpassen. Uitein-
delijk hebben alle bedrijven dezelfde strate gische 
basis nodig om steeds groter te kunnen worden, 
maar wel aan de hand van de fase waarin ze 
zitten. Je kunt niet dezelfde verwachtingen 
hebben bij een gerenommeerd bedrijf als bij 
een start-up. Als je het uiteindelijke doel maar 
goed in beeld hebt. De weg daar naartoe hoeven 
we maar één keer uit te vinden door optimaal 
gebruik te maken van specialismen en de kennis 
die we in huis hebben.’ En dat blijkt voor de 

dochterondernemingen onder de Mirari Group 
uitstekend te werken, want de groeipotentie is 
zowel nationaal als internationaal sterk aanwezig.

Talenten 
Voor de Mirari Group is de mens de belangrijkste 
factor. Zo krijgen werknemers trainingen en op-
leidingen in de eigen Academy. Een concept wat 
jonge talenten aantrekt, maar ook talenten bij 
mensen die er al langer werken naar boven haalt. 
‘Onze mensen zorgen uiteindelijk voor het  
succes van onze ondernemingen, wij willen ze 
graag verder helpen ontwikkelen zodat ook zij 
kunnen meegaan met de steeds dynamischer 
wordende wereld.’ Naast de huidige medewer-
kers worden er jonge talenten gescout.   >
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Per bedrijf kijken 

wij wat we moeten 

inzetten om optimaal 

ons doel te bereiken

v.l.n.r.: Vincent Jansen, Niels Kuiper, Johan Kuiper, Arjen Lammersen
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De Mirari Group is de holding-maatschappij van vier Twentse 
ondernemingen: Innotec, RJ Safety & Security, Quattro-P en Rovince 
ZECK-Protec. De Mirari Group vormt de perfecte voedingsbodem 
voor haar dochterondernemingen waardoor deze bedrijven zich 100 
procent kunnen focussen op de uitdagingen van klanten en leads 
binnen de dynamische markten. Door sterk business development 
en een profes sioneel ingerichte shared service organisatie zijn 
de dochterondernemingen in staat om de (inter)nationale markt-
potentie optimaal te benutten.

Rovince ZECK-Protec maakt teekwerende 
kleding voor diverse sectoren. De kleding 
wordt gemaakt met speciale textiel dat 
onaantrekkelijk is voor teken. Het assortiment 
van Rovince wordt momenteel geleverd aan 
professionele instellingen.

Innotec levert een compleet 
concept aan oplossingen 
voor de bouw, industrie en 
mobiliteit. Van het leveren 
van de juiste producten tot 
zeer innovatieve concepten 
waarbij kennisoverdracht 
van groot belang is: Innotec 
heeft het allemaal in huis.

RJ Safety & Security is een dynamisch beveiligingsbedrijf dat 
in staat is om veel meer te leveren dan alleen beveiligers. Door 
veiligheidsscans uit te voeren die inzicht geven in alle veilig-
heidsaspecten kunnen zij voor iedere klant, nationaal, interna-
tionaal, groot en klein, maatwerk leveren. Belangrijk onderdeel 
van het maatwerk is de Video & Service Centrale, waar 24/7 
proactief camerabeelden worden uitgelezen. Dat leidt tot een 
grotere pakkans bij misdrijven.

Quattro-P is de groeibriljant binnen de Mirari Group. 
Het bedrijf ontwikkelt en produceert honderd procent 
ecologische reinigings- en onderhoudsmiddelen. Met 
unieke technologieën worden sterk onderscheidende 
producten geproduceerd, die de huidige chemische 
middelen kunnen vervangen. De producten zijn volledig 
biologisch afbreekbaar en voor iedereen veilig om mee 
te werken.
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‘Wij zeggen wel eens: de grootste bedreiging 
voor snel groeiende ondernemingen is ervaring. 
Ervaring hebben we nodig, maar het kan een 
valkuil worden doordat je altijd op je eigen 
ervaringen blijft teren, je komt niet meer tot 
nieuwe oplossingen. Jonge mensen met potentie 
en moderne kennis kunnen die ervaren mensen 
aanvullen. Wij proberen een mix te creëren tus-
sen ervaren mensen en jonge talenten.’

De werknemers binnen de ondernemingen 
worden goed begeleid en weten precies wat hun 
taken en verantwoordelijkheden zijn. ‘Iedereen 
moet van dag tot dag scherp hebben wat het 
doel is en de ruimte krijgen om zelfstandig hun 
functie in te vullen, alleen dan kunnen ze vol 
energie iedere klant optimaal bedienen.’

Kerntaak
De kunst van goed ondernemen is volgens  
Jansen naast het aanstellen van de juiste  
mensen dan ook vooral scherpte, duidelijkheid 
en de vrijheid van zelfstandig functioneren. ‘Een 
mooi voorbeeld dat wij vaak tegenkomen bij onze 
start-ups is het feit dat er onvoldoende klantport-
folio-beheer is ingericht. Als je al jaren een bedrijf 
hebt, kan het zijn dat je teveel op hoofdlijnen gaat 
leiden. Natuurlijk moet je vooral de grote lijnen in 
de gaten houden, maar je moet ook goed weten 
wat in alle geledingen van je bedrijf gebeurt. Soms 
focussen bedrijven op een paar grote klanten. 

Ondertussen lopen aan de achterkant de kleintjes 
ongemerkt weg. Als zo’n grote klant dan ook 
vertrekt, heb je een probleem. Met een goede 
klant-contactstrategie kun je dat voorkomen. Het 
contact met je klant is je kerntaak. Daar moet je 
op focussen met iedereen.’

De Mirari Group wil op den duur graag nieuwe 
potentiële bedrijven toelaten binnen haar 
groeiformule. Mits het bedrijven zijn met 
al een redelijk klantenbestand en een uniek 
product of concept. ‘Ik geloof dat voor veel 
van die bedrijven 15 procent groei er ook in 
zit. Soms leveren we bij andere bedrijven ook 
wel sales-mensen aan, of wordt er simpelweg 
gevraagd om een investering om te kunnen 
groeien. Als er een hulpvraag komt, kunnen 
wij in twee dagen een scan maken van het 
bedrijf en de kansen blootleggen. Dat vraagt 
soms wel kwetsbaarheid van een ondernemer 
en expertise van onze kant. We hebben de 
laatste jaren twee nieuwe bedrijven opgepakt, 
Quattro-P en Rovince ZECK-Protec. Als er nog 
meer potentiële dochters langskomen waar 
we kansen in zien, kan het snel gaan’, lacht 
Jansen.

Blijven innoveren 
Het doel van Mirari is om onder haar paraplu 
sterke merken te bouwen. Namen die klinken 
als een klok en waar klanten als vanzelf graag bij 

willen horen. ‘Het is onze droom om de markt 
echt te veranderen. Je kunt jezelf als bedrijf 
steeds aanprijzen en als het ware opdringen aan 
een klant door steeds aan hem te trekken. Maar 
je kunt je merk ook zo aantrekkelijk maken dat 
klanten graag bij jou willen horen en uit zichzelf 
komen. Van push naar pull dus. Bij de ecolo-
gische reinigingsmiddelen van Quattro-P, een 
start-up, zien we dat al heel duidelijk gebeuren. 
Internationaal gerenommeerde bedrijven die al 
klant zijn, komen daar nu al voor met innovatie-
ve vragen bij ons. Daar zijn we echt trots op. Je 
moet als bedrijf blijven innoveren. Achterover 
leunen is geen optie’. /

Voor vragen of reacties kunt u de afdeling PR 
en Communicatie bereiken via 088 - 434 99 88 
of info@mirarigroup.com

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

Je moet als bedrijf 

blijven innoveren. 

Achterover leunen 

is geen optie
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Bouwen over de grens
Bouwen over de grens is voor veel bedrijven nog niet aantrekkelijk. Een andere 

wijze van werken, strenge regelgeving en afwijkende cultuur zijn vaak té grote 

obstakels om in deze markt te stappen. Maar er zijn ook bedrijven die deze 

markt als een kans zien. Pioneer IAA Architecten ging de uitdaging aan en 

overweegt inmiddels om een Duitse vestiging te openen. 

tekst: Carmen Oude Wesselink fotografie: Reggeborgh, Berlin, Delta Projektenwicklung & Management, Düsseldorf Kondor Wessels, Berlin
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Hengelosestraat 500, 7521 AN Enschede / T 088 112 50 00 / www.pioneering.nltekst: Carmen Oude Wesselink fotografie: Reggeborgh, Berlin, Delta Projektenwicklung & Management, Düsseldorf Kondor Wessels, Berlin

Pioneering, hét netwerk van 
koplopers in de bouw
IAA Architecten is een van de koplopers die, 
vanaf de start van Pioneering, actief is geweest 
in meerdere innovatieprojecten. Voor meer 
informatie over Pioneering: www.pioneering.nl

‘Wij zijn tijdens de crisis na gaan denken hoe 
wij ons bureau op de gewenste wijze konden  
behouden. Hierbij hebben we twee grote stap-
pen gemaakt: door vestiging Almelo te verplaat-
sen naar Amsterdam en onze Duitse contacten 
uit het verleden weer op te pakken’, aldus Henk 
Gersen, directeur van IAA Architecten. ‘Toen 
15 jaar geleden de crisis in Duitsland begon, 
hebben we onze eerste Duitse architect aan-
genomen voor onze opdrachten in Nederland, 
Peter Roelvink. Als kind van Duits-Nederlandse 
ouders dat beide talen beheerst, past hij 
makkelijk binnen ons team. In 2010 dwong de 
crisis ons om naar andere kansen te kijken en 
hadden we met hem een mooie hernieuwde start 
bij onze oosterburen: iemand die kennis had en 
die de zowel de taal als de cultuur kende.’

Verantwoordelijkheid
Binnen het grote bureau is een klein bureautje 
opgestart dat zich geheel met de Duitse markt 
bezighield. Ben Noorman is aan dit team toe-
gevoegd als ‘Buroleiter’, iemand die alles om de 
bouw heen regelt om de groei binnen het bureau 
in goede banen te kunnen leiden. Hierbij kun je 
denken aan het aannemen van nieuwe mensen, 
het opstellen van de contracten maar ook alle 
aansturing. ‘De fasering binnen een opdracht in 
Duitsland is heel anders dan bij ons. De onder-
delen zijn op zich wel gelijk, maar de knip zit op 
andere plekken. Daarnaast kun je als architect 
ook eindverantwoordelijk zijn voor de hele bouw, 
van aanbesteding tot oplevering. Aan de voor-
kant worden onderdelen van een bouwproces 
losgeknipt, in soms wel dertig delen. Wat in ons 
land een onderaannemer is, wordt hiermee dan 
een hoofdaannemer waarvoor de architect de 

coördinatie heeft tijdens de prijs-, contract- en 
uitvoeringsfase. Dat is een hele klus die heel wat 
vraagt van je organisatie’, vertelt Ben Noorman. 
De strenge regels en controles komen daar dan 
nog eens bij wat velen doet besluiten om niet 
actief te worden op de Duitse markt.

Investeren
Inmiddels ligt zo’n 30 procent van de opdrach-
ten op Duitse grond en wordt er zelfs nagedacht 
over een Duitse vestiging. Dat dit niet vanzelf 
komt, mag duidelijk zijn. De IAA heeft veel geïn-
vesteerd in deze stap. De bouwkundigen moes-
ten gaan tekenen met een Duitse template die 
invloed heeft op bijvoorbeeld de maatvoering en 
de teksten. Zelfs de wijze waarop je een tekening 
opvouwt. Daarnaast is Peter een tijdlang werk-
zaam geweest bij een Duitse ontwikkelaar, om 
aan de wortel van nieuwe projecten te kunnen 
werken. ‘De Nederlandse architect staat te boek 
als heel creatief en vooruitstrevend en heeft 
als voordeel dat hij flexibeler en plooibaarder 
is voor een opdrachtgever. Voor een school in 
Keulen hebben we een ontwerp gemaakt met 
Leerlandschappen. Iets wat bij ons al langer 
ingevoerd is, maar daar nog geheel onbekend 
is, werd heel positief ontvangen. Juist door onze 
andere kijk op dit soort projecten, in combinatie 
met net een sprankje meer durf, kun je voor 
deze opdrachtgevers het verschil maken’, zegt 
Peter Roelvink.

Cradle tot cradle
In de ontwerpen voor Duitse opdrachtgevers 
krijgt cradle tot cradle veel aandacht. Dit is een 
punt waarmee de IAA Architecten zich op deze 
markt echt wil onderscheiden. Henk Gersen: 

‘In Berlijn hebben we in opdracht een bijzonder 
duurzaam kantoorgebouw ontworpen waarbij 
we samenwerken met het Amerikaanse bedrijf 
Mcdonough. Zij zijn specialist in het bedenken 
van een cradle tot cradle concept dat wij vervol-
gens oppakken en vertalen in een plan. In Duits-
land is dit momenteel echt een sellingpoint: is 
je pand niet duurzaam, dan krijg je ook geen 
huurders. Wij zetten dan nog even een tandje 
bij door niet alleen duurzaam te zijn, maar een 
gebouw te willen maken dat goed is voor zijn 
omgeving.’

Interessante markt
In Duitsland draait de bouw momenteel op 
volle toeren. Voor de regio Oost Nederland, en 
met name Twente, biedt dit enorme kansen. 
‘Wanneer je wilt en durft te investeren in deze 
markt, kun je veel werk verzetten. Maar het 
komt niet vanzelf, daar moet je wel aan werken,’ 
zegt Ben Noorman. Ook de anderen knikken 
instemmend. ‘Met kleine stappen, ondersteund 
door een Duitse adviseur of de Euregio, zijn er 
genoeg mogelijkheden om letterlijk en figuurlijk 
over grenzen te kijken.’ /
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ambassadeur

‘Er is veel winst te behalen uit een betere samenwerking met Duitsland’, vindt ambassadeur van INN’twente 
Michel ten Hag. ‘We moeten ons als regio bewust zijn van de centrale plek die we in Europa hebben. We 
moeten samenwerkingsverbanden aangaan en uitbreiden over de grens zodat we kennis en arbeid kunnen 
delen om zo aan beide zijden van de grens meer handel, omzet en winst te behalen.’

In andere delen van ons land, vooral in Limburg, zit het ‘over de grens denken en ondernemen’ in het bloed 
van de inwoners. ‘Wellicht doordat ze geografisch gezien al een natuurlijke voorsprong hebben omdat Limburg 
aan twee landen grenst.  Het is in die provincie veel meer gemeengoed om internationaal te denken. Twente 
zou groot economisch voordeel kunnen hebben van een verbeterde samenwerking met Duitsland.’

Elkaar beter leren kennen is noodzaak. ten Hag is er met zijn bedrijf (ten Hag Makelaars en Financiële 
Dienstverlening) al lange tijd mee bezig door te participeren in het D-NL Business-House. ‘We werken op 
juridisch, financieel, fiscaal en op makelaarsgebied samen met Duitsland. We maken het Nederlandse en Duitse 
bedrijven makkelijk om over de grens te ondernemen.  Zo heeft het Business-House bijvoorbeeld Takko (kleding) 
begeleid bij de gang naar Nederland. Voor het bedrijf een grotere afzetmarkt, voor onze regio meer banen.’

Omdat de overheid ook de voordelen ziet van internationale samenwerking - het is bijvoorbeeld één van de 
speerpunten van het beleid van de burgemeester van Enschede Onno van Veldhuizen -, is er een goed klimaat 
voor ondernemen in deze Euregio. ‘De wens om het makkelijker te maken gezamenlijke prestaties neer te zetten 
is er.  Dat betekent dat er ook gelden voor beschikbaar zijn. Er is vrij verkeer van mensen en arbeid in de EU. Met 
goede begeleiding is er zowel voor de Duitsers als voor de Nederlanders in onze regio heel veel mogelijk.’

Het begin is er volgens de ambassadeur. Hiermee staat de regio aan het begin van een opwaartse spiraal 
waarin beide landen zich sneller en sneller gaan bewegen. ’Het gebied waarin wij wonen en werken is een 
parel in Europa. Als we de krachten bundelen en ons profileren als innovatieve regio, lopen we in de nabije 
toekomst voorop in Europa. Voorbeeld? We zijn bezig de ‘Giro d’Italia’ in 2021 naar de regio te halen. Ik heb 
er goede hoop op dat dat lukt. Dan zetten we in één klap onze Euregio goed op de kaart.’

Michel ten Hag treedt graag op als ambassadeur van INN’twente: ‘Ik vind het een uitdaging om multidisciplinair 
- bedrijfsleven en (semi) overheid - samen een aantal thema’s uit te werken die er toe doen om daarmee bij te 
kunnen dragen aan een verdere ontwikkeling van de regio.’ /

Ambassadeur ten Hag:

‘Over de grens ondernemen 
biedt grote kansen voor Twente’



tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Lars Smook

heinde en ver naar toe kwamen om handel te drijven. Die centrumfunctie zijn 
we kwijtgeraakt, maar er is zoveel waar we hier trots op kunnen zijn en wat 
ons uniek maakt. Ik heb het idee dat er nu echt nieuw elan komt’.

Als voorbeeld van unieke Almelose eigenschappen noemt Marianne 
onder andere het mooie oude groen, dat tot in de binnenstad reikt. Net als 
het water, dat in de ambitieuze centrumplannen een nog veel prominentere 
rol krijgt (er komt iets moois boven water, zie elders in dit magazine). Voeg 
daar nog historische gebouwen aan toe als Huize Almelo en De Waag, de 
aanwezigheid van de rechtbank en een rijk cultureel leven en Almelo heeft 
genoeg om aantrekkelijk en onderscheidend te zijn.

In en om de stad zijn verschillende prominente (high-tech) bedrijven 
aanwezig. Die houden zich naast hun business ook bezig met sociaal-maat-
schappelijke initiatieven. ‘Veel bedrijven zetten zich in voor de leefbaarheid 
van de stad, of dat nu met sponsoring is of in speciale projecten. Een stad 
is meer dan stenen: mensen maken de stad. Als ik zie hoeveel initiatieven 
hier bijvoorbeeld zijn om ook mensen met een achterstand te betrekken bij 
cultuur en sport. En hoe groot het leger vrijwilligers is dat zich hier inzet bij 
evenementen en verenigingen, dat is ongekend. Zij maken het DNA van 
Almelo. Wij zeggen hier altijd: samen weven aan de stad. Of we nou over-
heid, ondernemers of bewoners zijn, we moeten het samen doen’.   /

Soms kan een nadeel op den duur juist in je 

voordeel uitpakken. Daar weten ze in Almelo 

alles van. Terwijl andere steden nu pas 

geconfronteerd worden met grote leegstand, 

kreeg Almelo daar jaren geleden al mee te 

maken. Het resultaat: creativiteit en mooie 

nieuwe initiatieven.

Samen weven aan 
de stad in Almelo

MARIANNE VAN DE STEEG

‘V&D is hier al 16 jaar weg. En toen de beide ziekenhuizen fuseerden, zat 
de stad ineens met twee enorme leegstaande panden. In de oude V&D 
worden nu prachtige appartementen gebouwd. En de twee ziekenhuizen 
zijn destijds ook heel goed ingevuld: het ene door Hennie van der Most 
tot het nog steeds succesvolle Preston Palace en het andere tot 
cultureel centrum Hof 88. Narigheid dwingt soms ook tot creativiteit, en 
het inslaan van nieuwe wegen. Daar zijn we in Almelo goed in geworden’, 
zegt Marianne van de Steeg, directeur Almelo Promotie.

Voorbeeld van creatieve nieuwe invullingen zijn onder andere de twee 
pop-uprestaurants die weer leven brachten in het oude Ledeboerpand. 
Een huidig pop-upmuseum van Almelose kunstenaars in de Javatoren geeft 
bezoekers de kans om te zien dat hier prachtige werkplekken te huur zijn. 
‘Dit zijn voorbeelden van initiatieven die weer reuring geven en we zien dat 
er dan ook ondernemers bereid zijn om in zulke panden te investeren. Het 
Ledeboerpand is al prachtig opgeknapt en ook de Javatoren heeft inmiddels 
al een mooi terras aan het water. Creativiteit inspireert, en gelukkig hebben we 
nog steeds mensen die het lef hebben om iets nieuws te beginnen in de stad’.

Langzamerhand schudt Almelo haar bescheidenheid af, en komt de oude 
trots terug, merkt de directeur. ‘Wij hebben heel lang een regiofunctie in 
Overijssel gehad. Door de haven, een enorme markt waar mensen van 

Ambassadeur ten Hag:

‘Over de grens ondernemen 
biedt grote kansen voor Twente’
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ALMELO ONDERGAAT FLINKE METAMORFOSE

Almelo ondergaat de komende jaren een flinke metamorfose. ‘Er komt iets moois 

boven water’ is de slogan waarmee Almelo vol verve bouwt aan de stad. Betrokken 

partners, naast de gemeente Almelo, zijn Beter Wonen en Urban Interest. 

Het resultaat: het water als sfeerbepalend element terug in de stad, oude parels die 

worden opgeknapt, kwalitatief goede winkelruimte en nieuwe appartementen in 

de stad. En misschien wel het allerbelangrijkste: trots en nieuw elan.

Er komt iets moois 
boven water!

Water was vroeger de levensader van Almelo. De stad dankt er haar 
bestaansrecht aan: in vroeger tijden werden nederzettingen langs het 
water gebouwd, omdat daar het makkelijkst handel kon worden gedreven. 
De markt van Almelo was decennia lang de levendigste en grootste van 
Overijssel.

Ingrijpende operatie
Het water is in verschillende stadsvernieuwingsrondes langzaam uit het 
stadsbeeld verdwenen. En dat is jammer voor de levendigheid en leef-
baarheid, is de huidige opvatting. Tijd om het water weer de ereplaats te 
geven die het verdient dus. Het is meteen de meest ingrijpende operatie 
die voor de komende jaren op de rol staat. In 2018 wordt de Havenkom 
aangelegd en de Waterboulevard is onlangs al helemaal opnieuw inge-
richt. ‘Water geeft beleving in de stad. Mensen vinden het nu al heel leuk 
dat ze bij Grieks restaurant Kreta, op de terrasboot Van Dock 19 of bij café 
België aan het water kunnen eten. Boten kunnen nu al tot aan de jacht-
haven, straks kunnen mensen met hun sloepje nog verder de stad in om 
een terrasje te pakken of te gaan winkelen. ‘Dat gaat nog meer beleving 
in de stad brengen en ruimte voor nieuwe evenementen en initiatieven. 
Almelo moet zijn regiofunctie weer oppakken want we hebben genoeg te 

tekst: Frederike Krommendijk  foto links: Hans Holtmann foto links: Archief Gemeente Almelo
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ALMELO ONDERGAAT FLINKE METAMORFOSE

bieden. In combinatie met de ambitie van de 
ondernemers gaat de Almelose binnenstad een 
mooie toekomst tegemoet’, weet de directeur 
van Almelo Promotie, Marianne van de Steeg.

Stappenplan 
De aandacht voor de historie is voelbaar in alle 
plannen. In het verleden is veel moois verdwe-
nen, maar dankzij de graaf is er tot diep in de 
binnenstad gelukkig ook nog veel moois uit 
vervlogen tijden bewaard gebleven, bijvoorbeeld 
prachtige panden en romantische straatjes als 
de Doelenstraat, Molenstraat en Herengracht.
Eén van de panden die jarenlang voor Almelo 
een trekker van belang was, is het oude pand 
van V&D. Niet vanwege de schoonheid ervan, 
maar omdat dit warenhuis tot zestien jaar 
geleden een echte centrumfunctie had voor be-
zoekers uit de verre omtrek. Nu wordt het omge-
toverd tot zeer centraal gelegen wooncomplex 

met 30 appartementen. De bouw is al in volle 
gang. De historie van het pand is voelbaar in de 
naam van het nieuwe complex: Het Warenhuis.

De tweede stap in de totale make-over is de ont-
wikkeling van het Waagplein. Ook daar zijn de 
eerste werkzaamheden al verricht. Mac Donalds 
is weg en het plein wordt intiemer van karakter. 
Oude historische panden komen straks veel 
beter uit de verf, zoals de historische Waag en 
de voormalige bank Ledeboer & CO.

In de volgende fase, die net van start is gegaan, 
wordt het gebied Haven-Zuid aangepakt. Het 
pand van Scheer en Foppen wordt gesloopt en 
het gebied krijgt kwalitatief goede winkelruimte 
met appartementen erboven. Wonen en winke-
len vlakbij het nieuwe hart van de stad dus.

Bij De Kloosterhof en de stadstuin staan vanaf 

volgend voorjaar veranderingen op stapel. 
Woningen worden gemoderniseerd en de 
zijvleugel wordt gesloopt. De historische 
Stadstuin krijgt een opknapbeurt waardoor 
het ook hier goed toeven wordt in het groen 
dat overal tot in het centrum reikt.

Leefbaarheid vergroten 
Oud maakt plaats voor nieuw, met respect voor 
de historie van de stad en met een gezonde 
dosis hernieuwde stadstrots. Hiermee wordt 
ook de leefbaarheid van de stad vergroot. Voor 
toeristen wordt het vanzelfsprekender om voor 
Almelo te kiezen als dagtrip of meerdaags 
bezoek, gecombineerd met de schoonheid van 
het Twentse achterland. De bewoner krijgt een 
mooiere, fijnere binnenstad waar winkelen en 
recreëren weer een beleving is. Dat is de hoop 
en de ambitie waar Almelo nu vol op inzet. Volg 
dit project via www.onscentrumvoorelkaar.nl /
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Stel: je wilt het als ondernemer gaan maken in 
het buitenland. Maar waar begin je? Oost NV 
kan uitkomst bieden. ‘Als je jezelf gaat oriën-
teren, verdrink je al gauw in een overvloed aan 
informatie. En je komt nog niet in contact met 
de goede mensen daar. Wij leggen de schakel 
tussen ondernemers hier en daar. Zo zijn we 
bijvoorbeeld met ondernemers van hier naar 
een grote landbouwbeurs geweest in Turkije, 
maar ook naar medische beurzen in Duitsland, 
China en de Verenigde Staten. Ons netwerk in 
het buitenland is enorm en waarom zou je daar 
als ondernemer niet van profiteren?’, vertelt 
manager internationalisering Henk Ligtenberg 
van Oost NV.

Op zoek naar kansen in het buitenland? Dat lijkt een in-

gewikkelde speurtocht, maar gelukkig hoeven ondernemers 

het wiel niet zelf uit te vinden. Oost NV helpt zowel  

bedrijven in Oost-Nederland om over de grens succesvol te 

worden als bedrijven uit het buitenland om zich hier onder 

optimale omstandigheden te vestigen. Twee manieren om 

de economie in ons deel van het land te versterken dus. 

Ondernemers zélf zijn de sleutel tot dit succes.

Met Oost NV 
over (je) grens

tekst: Frederike Krommendijk   fotografie: Peter Timmer / Lars Smook
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De ondernemer in Oost-Nederland wordt eerst 
uitgebreid bevraagd: wat wil hij precies bereiken 
in het buitenland en met welke mensen wil hij 
in contact komen? ‘Wij zorgen dan dat mensen 
bijvoorbeeld op zo’n beurs met de juiste per-
sonen in contact komen. Het zijn geen reisjes 
om het reisje, we zoeken vooraf samen met de 
ondernemer precies uit welke contacten voor 
hem nodig zijn om daar succesvol te worden. 

Bijkomend effect van zo’n reis: bedrijven uit 
Oost-Nederland die in dezelfde sector opereren 
leren elkaar ook beter kennen, wat ook weer 
mooie samenwerking oplevert’. 

ESPS
ESPS in Almelo, specialist in systemen voor in-
dustriële automatisering, heeft deelgenomen aan 
de Match2Rehab Tour naar Zuid-Duitsland. Deze 

tour heeft bijgedragen aan het verder verbreden 
van de internationale horizon en de inrichting 
van het robotics experience centrum in Almelo.

Volgens Ligtenberg is internationalisering voor 
veel bedrijven goed voor een stabiele toekomst. 
‘Je kunt je niet meer in je eigen regio opsluiten. 
Door over de grens te kijken, spreid je risico’s. 
Als je alleen in Nederland je producten afzet 
en het gaat hier niet goed, dan heb je het veel 
zwaarder dan wanneer je meerdere afzetmarkten 
hebt. We hebben dat tijdens de crisis onder 
andere gezien toen onze economie haperde en 
die in Duitsland juist weer aantrok. Export is een 
belangrijk instrument om de economie ook hier 
gaande te houden. Daarom krijgen wij ook   >

Ons netwerk in het buitenland is enorm en waarom 
zou je daar als ondernemer niet van profiteren?

Henk Ligtenberg, Tom Paffen en Pieter Rhemrev
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steun van het ministerie van Economische zaken 
en de provincies Gelderland en Overijssel’. In 
het netwerk van handelsbevordering wordt nauw 
samengewerkt met partijen als de Kamer van 
Koophandel, Vereniging Maakindustrie Oost 
(VMO),VNO-NCW ,WTC, Trade Office Zwolle, 
Windesheim en Saxion. Oost NV heeft daarbij 
een coördinerende taak vanuit beide provincies 
gekregen om acties op het gebied van handels-
bevordering op elkaar af te stemmen.

Een andere manier om de economie te versterken 
is het aantrekken van buitenlandse bedrijven hier 
naartoe. Ook hiervoor geldt dat ondernemers in 
onze eigen regio daar een grote rol in kunnen 
spelen. ‘Als jij als ondernemer bijvoorbeeld van een 
toeleverancier hoort dat hij zich graag in Europa wil 
vestigen, dan horen wij dat graag. Ondernemers 
hier zijn onze ambassadeurs, we komen via hen 
daar veel makkelijker binnen’.

Bedrijven naar het oosten des lands halen en 
zo investeringen bevorderen is voor Oost NV 
inmiddels een bekende tak van sport. Gemiddeld 
is Oost NV met 250 projecten op dat gebied 
bezig, waarvan uiteindelijk 50 bedrijven per jaar 
ook echt deze kant op komen of uitbreiden. Dat 
levert jaarlijks een kleine 1000 nieuwe directe 
arbeidsplaatsen op, en een investering van 
tussen de 100 en 120 miljoen euro.

De bedrijven krijgen begeleiding en Oost NV 

helpt ze om dé ideale plek te vinden voor een 
succesvolle start hier. ‘Als iemand geïnteresseerd 
is en we hebben precies in beeld wat de behoefte 
is, dan zijn wij hét loket voor alles wat het bedrijf 
nodig heeft, van het contact leggen bij de inspec-
teur van belasting tot de zoektocht naar het ideale 
bedrijventerrein’. De bedrijven die hier al zitten, 
zijn dus de oren en ogen van Oost NV als het 
gaat om het stimuleren van de economie in Oost 
Nederland.

PPM Oost is de regionale 
durfinvesteerder 
Soms is geld nodig om een innovatief idee écht 
de wereld in te helpen. Dan kan PPM Oost, het 
participatiebedrijf van Oost NV, wellicht helpen. 
Maar de selectiecriteria om in aanmerking te 
komen voor een financiële injectie zijn wel stevig, 
benadrukt adjunct-directeur Pieter Rhemrev. 
Van de meer dan 500 aanvragen die PPM Oost 
jaarlijks krijgt, komt uiteindelijk maar 10 tot 20 
procent in aanmerking voor een investering. 
‘Nog steeds zien we dat kansrijke bedrijven in 
Oost-Nederland moeite hebben met de finan-
ciering van hun groeiplannen. Juist deze succes-
volle bedrijven vormen de motor van de regio-
nale economie. Wij komen in beeld als anderen 
niet bereid zijn te investeren. Vaak is dat in de 
vroege fase, als de plannen nog te risicodragend 
zijn voor banken of particuliere investeerders. 
We zoeken wel altijd een mede-investeerder, een 
private onafhankelijke partij. Als wij alles goed 

hebben uitgezocht en instemmen, neemt zo’n 
private investeerder vaak ook makkelijker deel’.

Xsens
Xsens, voortgekomen uit de Universiteit Twente, 
is een mooi voorbeeld van een bedrijf dat met 
financiële steun vanuit PPM Oost van een start-
up tot een wereldspeler is uitgegroeid en nu zelfs 
is overgenomen door het wereldwijd bekende 
Fairchild uit Silicon Valley. ‘Dat is goed voor 
Xsens om zich verder te kunnen ontwikkelen, 
maar ook voor de economie in de regio’, legt 
Tom Paffen, verantwoordelijk voor de high-tech 
sector, uit. Aeronamic, ontstaan als een spin-out 
van Urenco, is met financiering van PPM Oost 
uitgegroeid tot 1 van de 2 belangrijke Nederlandse 
toeleveranciers van de JSF, met werkgelegenheid 
voor de komende decennia in Overijssel.
PPM Oost kijkt of een (startende) onderneming 
een goed bedrijfsplan heeft, het ontwikkelplan 
realistisch is en of de afzetmarkt groot genoeg 
lijkt, maar ook of de ondernemer alles in huis 
heeft om er een succes van te maken. Van de 
uiteindelijk gefinancierde bedrijven lukt dat nog 
maar twee van de tien, ook omdat al in een zeer 
vroege fase wordt ingestapt en soms niet alle 
puzzelstukjes meteen op hun plek vallen. ‘Maar 
soms maken die bedrijven later wel een door-
start en lag het nét aan de timing of aan andere 
factoren. Starters moeten kansen krijgen om te 
pionieren, dat is ook een maatschappelijk be-
lang. En de succesvolle projecten compenseren 
gelukkig de minder geslaagde’, aldus de twee.

De vele afgewezen bedrijven worden natuurlijk 
wel verder geholpen, bijvoorbeeld met nuttige 
contacten, hulp bij het bedrijfsplan en dergelijke. 
Geld cadeau krijgen is er ook voor de 10 tot 20 
procent geluksvogels niet bij. Rhemrev: ‘PPM 
Oost investeert vanuit innovatiefondsen met 
geld van overheden, zoals de provincie Overijs-
sel en Regio Twente. Het gaat om publiek geld 
en dan geef je niet zomaar tienduizenden euro’s 
weg. Als een project slaagt, krijgen wij wel een 
deel van de opbrengst. Of we geven een lening, 
maar die moet wel gewoon met rente worden 
terugbetaald. Als we aandelen nemen, en een 
bedrijf loopt heel goed, dan stijgt ook onze 
opbrengst. Nee, we zijn zeker Sinterklaas niet, 
er hangen wel degelijk verplichtingen aan. Maar 
we zijn al jaren de meest actieve durfinvesteerder 
van het land. In onze regio zijn genoeg mooie 
initiatieven om te ondersteunen’.

Meer weten over hoe wij uw grenzenloze  
ambities kunnen ondersteunen? Kijk op  
www.oostnv.nl en www.ppmoost.nl

Postbus 1026, 7301 BG Apeldoorn  /  T 088 667 02 00  /  www.oostnv.nl
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Raadhuisplein 1, 7581 AG Losser / T 053 537 74 44 / www.losser.nl

‘ZUIVEL ZOALS HET DOOR DE 
NATUUR BEDOELD IS’ UIT LOSSER
Kefir, yoghurt en hangop. Eigenaren André en Tonny Mulder gooien met 
deze producten hoge ogen in Nederland en inmiddels ook over de grens. 
De twee produceren de producten in Losser met melk van een veehouder 
in de buurt. ‘De boer die de melk levert, laat zijn koeien (net als wij 
vroeger) minimaal acht maanden grazen en voert zijn vee geen mais,  
geen tarwe en geen soja. Ook antibiotica worden niet gebruikt’, verklaart 
Mulder. ‘De basis moet goed zijn.’

De zuivel wordt niet gepasteuriseerd, maar gefermenteerd. Dat levert  
volgens Mulder gezondheidsvoordelen op. ‘Ik ben ervan overtuigd dat  
als iedereen per dag één van deze producten gebruikt, de kosten voor 
de gezondheidszorg in ons land met de helft omlaag gaan.’

Simpel
Dat is nogal een uitspraak, maar deze wordt iedere dag in de boerderij-
winkel - Melk en Honing genaamd - bevestigd door klanten. ‘Huidklachten 
die ver dwijnen, mensen die hun medicatie aan het afbouwen zijn, klanten 
die geen last meer hebben van darmproblemen, we horen deze verhalen 
dagelijks. En eigenlijk is het heel simpel: wij gebruiken de melk zoals de 
natuur het bedoeld heeft.’

De producten van Raw Milk Company zijn een landelijk succes. Ook in  
België zijn inmiddels verkooppunten. ‘De producten verkopen zichzelf’,  
aldus Mulder die voorlopig geen verdere internationale afzet voor ogen 
heeft. ‘Het zou dan wel eens te hard kunnen gaan’, verklaart hij. 

Sinds de opening is de productie immers alleen maar omhoog gegaan. 
Het bedrijf gebruikt lokale melk, er is een aantal mensen in dienst met e
en arbeidsbeperking en het bedrijf werkt ambachtelijk. De ambitie van 
André en zijn vrouw Tonny is dan ook niet om internationaal te gaan. 
‘We maken redelijk kleinschalig, lokale en pure producten. Daarnaast 
geven we presen taties over voeding en gezondheid om zo de kennis die 
we in alle jaren hebben opgedaan te delen. Dat is ons doel.’

Hoe lang de stap naar het buitenland echter nog ‘kan’ uitblijven is de vraag; 
vijftig Duitse en Amerikaanse boeren zijn al naar Losser gekomen voor uit-
leg over de zuivel en vooral de bewerking ervan door Raw Milk Company. 

Wildschut: ‘Losser en de regio profiteren nu al van het feit dat het bedrijf  
hier gevestigd is. Het is een prachtig voorbeeld van vernieuwing in de 
agrarische sector.’ /

Innovatief, lokaal, ambachtelijk en 

duurzaam. Zo omschrijft wethouder 

Marcel Wildschut Raw Milk 

Company dat enkele maanden geleden 

de deuren opende in ‘zijn’ gemeente. 

‘We zijn er trots op dat dit bedrijf 

binnen onze gemeente grenzen is ge-

komen. De eigenaren maken heerlijke, 

gezonde producten en doen dat op een 

manier die dicht bij de natuur staat.’

tekst: Maaike Thüss fotografie: Lars Smook 

Loslaten van reguliere bewerkingsmethode melk heeft spectaculaire gezondheidsvoordelen
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onderwijs

Steeds vaker is Engels de voertaal in Twentse collegezalen; 

het hoger onderwijs in de regio wordt internationaler. Hoe zit dat?

tekst: Annette Toonen  fotografie: archief UT / Eric Brinkhorst

Alles in 
het Engels

TWENTSE ONDERWIJSINSTELLINGEN 
STEEDS INTERNATIONALER

Het Nederlandse hoger onderwijs trekt elk 
studiejaar meer buitenlandse studenten. Van de 
grofweg 700.000 studenten in het hoger onderwijs 
waren er in 2015-2016 75.000 afkomstig (10,7 
procent) uit het buitenland, volgens cijfers van 
EP-Nuffic, het landelijk expertisecentrum voor 
internationalisering van het onderwijs. In Twente 
zijn dit studiejaar 4850 van de in totaal 27.700 
studenten in het hoger onderwijs uit het buiten-
land afkomstig (17,5 procent).

De internationalisering van het onderwijs zal verder 
doorzetten, is de verwachting. ‘Nederland is aan-
trekkelijk voor buitenlandse studenten vanwege de 
kwaliteit van het onderwijs, de betaalbare prijs en 
het steeds grotere Engelstalige studieaanbod’, zegt 
woordvoerder Anne Lutgerink van EP-Nuffic.

Hogescholen en universiteiten werven actief 
buitenlandse studenten, bijvoorbeeld online of op 

beurzen over de grens. Ze hebben vaak uitgekiende 
marketingstrategieën. Zo heeft Saxion twintig 
studentenambassadeurs die de hogeschool in het 
land van hun herkomst promoten. ‘Het is belangrijk 
dat studenten vertellen over hun eigen ervaringen, 
hoe fijn, goed en leuk het hier is’, zegt Ngoc Ngo, 
teamleider International Recruitment & Partnerships 
bij de hogeschool. 

Andere culturen en gewoonten
Waarom streven onderwijsinstellingen naar meer 
buitenlandse studenten? Om meerdere redenen, valt 
op te maken uit informatie van de onderwijsinstitu-
ten en EP-Nuffic. Buitenlandse studenten doen inter-
nationale ervaring op, terwijl Nederlandse studenten 
door de aanwezigheid van buitenlandse studenten in 
aanraking komen met andere culturen en gewoon-
ten. Dat maakt hen interessanter als toekomstige 
werknemers. Bovendien brengen de internationale 
studenten geld in het laatje.   >



pagina 28

‘Onze studenten kunnen niet allemaal naar het buitenland, maar met 
buitenlandse studenten hier, krijgen ook zij de kans van hen te leren. 
International at home, noemen wij dat’, zegt Ngo. Mariska Giesen, hoofd 
marketing van de Universiteit Twente: ‘Om studenten goed te kunnen 
opleiden, moet je zorgen voor een internationale ‘classroom’. Veel studenten 
komen in een internationale omgeving te werken. Daar moet je met het 
onderwijs op aansluiten. De studenten leren zo problemen vanuit andere 
perspectieven te bekijken. Een deel van de buitenlandse studenten gaat 
terug, een deel blijft. Zij dragen bij aan de versterking van de regionale 
economie.’ 

Jaarlijks vertrekken grofweg van elke tien studenten er twee naar het buiten-
land. Ze lopen stage of volgen daar geheel of gedeeltelijk een studie. ‘Als je 
in het buitenland bent geweest, is dat vaak een pre bij een sollicitatie’, weet 
de woordvoerder van EP-Nuffic. Ngo: ‘Het Nederlandse bedrijfsleven heeft 
behoefte aan studenten die ervaring hebben opgedaan in het buitenland of 
aan buitenlandse studenten die hier hebben gestudeerd. Als je de cultuur 
in een land kent, de taal spreekt, en een netwerk hebt opgebouwd, is het 
gemakkelijker zakendoen.’

Duitsers in de collegebanken
De meeste buitenlandse studenten die in Nederland studeren, komen uit 
Duitsland, blijkt uit cijfers van EP-Nuffic. Voor de grote Twentse instellingen 
is dat zeker zo, zo dichtbij Duitsland. Saxion heeft zo’n 2000 Duitse 
studenten in de collegebanken, de Universiteit Twente ongeveer 1260.

Opvallend is dat de Duitse studenten bij ROC van Twente (middelbaar 
beroepsonderwijs) veelal in Nederland zijn geboren. Vermoedelijk zijn 
het kinderen van Nederlandse ouders die de afgelopen jaren in de Duitse 
grensstreek zijn gaan wonen. Waarschijnlijk kiezen ze voor een Nederland-
se mbo-opleiding, omdat ze hier gemakkelijker kunnen doorstromen naar 
het hoger beroepsonderwijs. 

Daarnaast staan bij ROC van Twente een enkele Pool, Belg en Braziliaan 
ingeschreven. ‘Ook dat draagt bij aan de internationalisering’, zegt de 
woordvoerder van EP-Nuffic. ‘Het is toch anders om met een Braziliaan in 
de klas te zitten dan met alleen maar Nederlanders.’ 

Het aantal Twentse mbo-studenten dat kiest voor een stage in het buiten-
land, neemt snel toe, volgens de woordvoerder van ROC van Twente. Dit 
jaar vertrokken 700 van de 18.500 studenten naar het buitenland. 

Bij steeds meer studies op UT en Saxion is de voertaal Engels, en het einde 
van de ‘verengelsing’ is nog niet in zicht. De Universiteit Twente biedt alle 
masters aan in het Engels en verwacht in de toekomst ook alle bachelor-
opleidingen in het Engels te kunnen geven. Giesen: ‘De ambitie is: alles in 
het Engels. Alles moet door iedereen te volgen zijn.’ /

De Roemeen Marius Scrieciu (26 jaar) begon 

in 2014 aan zijn studie International Business 

Administration aan Universiteit Twente.

Hoe dat zo is gekomen, is eigenlijk ‘a silly story’, vertelt Scrieciu. 
Een vriend ging studeren in Nederland, aan de Universiteit 
Twente (UT) in Enschede, en dat sprak hem aan. Scrieciu 
studeerde op dat moment Electrical Engineering in Boekarest. 
Meteen na het gesprek met zijn vriend mailde Scrieciu met 
zijn vader: ‘ik ga naar Holland’. ‘Mijn ouders hebben mij altijd 
gestimuleerd om naar het buitenland te gaan’, zegt hij. ‘De 
volgende dag, nadat mijn vader zelf wat research had gedaan, 
kreeg ik bericht. Hij vond het goed.’

Dat zijn ouders en hijzelf een betere toekomst zien buiten 
Roemenië heeft te maken met de corruptie in het eigen land. 

Het is belangrijk dat studenten 
vertellen over hun ervaringen



‘The system is dead’, zegt Scrieciu. ‘Het zijn allemaal aardige mensen in 
Roemenië, maar er is veel corruptie: in het zakenleven, op de universiteiten, 
overal. Als je op school iets nodig hebt van het secretariaat, moet je bon-
bons, bloemen of koffie meenemen.’

Nee, dan Nederland. De samenleving hier is meer ontwikkeld, Nederland 
is al heel lang een democratie, de mentaliteit is anders, vindt Scrieciu. 
‘De blik is breder. Hier zijn overal en voor iedereen kansen, in Roemenië 
niet.’ Dat op de UT alles in het Engels gaat, was voor hem cruciaal bij zijn 
besluit. ‘Anders was ik er niet aan begonnen.’ Het Engelstalige onderwijs 
trekt studenten uit de hele wereld, heeft hij gemerkt. 

Wat hem ook aanspreekt, is de ondernemende mentaliteit in Nederland en 
op de UT. Scrieciu is voorzitter van het Dutch Student Investment Fund, dat 
300.000 euro mag investeren in start-ups van de UT en Saxion. Hij heeft 
ook een eigen bedrijf, designerstudio Pineapple Studios. Zijn toekomst ligt 
in Nederland. ‘Er is niet veel om naartoe terug te keren.’  /

Devi Rotsma (21 jaar) uit Enschede liep in 2015 een halfjaar 

stage in Suriname. Als hbo-student Sociaal Pedagogische 

Hulpverlening (SPH) bij Saxion werkte ze daar in een tehuis 

voor crisisopvang van misbruikte, verwaarloosde of

mishandelde kinderen. Een bewuste keuze. 

Omdat er in Nederland moeilijk stageplaatsen te vinden waren, ze iets aan 
ontwikkelingshulp wilde doen en graag reist, week ze uit naar Suriname. ‘Ik 
had van studenten die er waren geweest, gehoord dat je daar echt iets zou 
kunnen betekenen. Ze hebben op het gebied van de zorg een achterstand in 
vergelijking met Nederland.’

De groepsleiders in het tehuis bleken geen relevante opleiding te hebben. 
‘Ze werkten zoals ze dachten dat het moest of goed was, niet op basis 
van kennis. Samen met een andere student heb ik toen een behandel-

boek opgesteld. Daar staan tips in over hoe een eerste gesprek te voeren 
met mishandelde en/of misbruikte kinderen en hoe om te gaan met 
agressie bij kinderen. Ze stonden er open voor.’ 
De Enschedese is achteraf blij met haar keuze. ‘Ik heb iets kunnen betekenen 
en ik heb zelf ook dingen geleerd. Normen en waarden die wij normaal vin-
den, zijn dat daar niet. In Nederland heerst een stresscultuur, we zijn gehaast, 
alles moet snel af zijn. In Suriname wordt de tijd genomen, langer bij dingen 
stilgestaan.’

Ze vervolgt: ‘In Nederland is een afspraak om twee uur een afspraak om twee 
uur, in Suriname kan het dan zo drie uur worden. Dat heb ik echt moeten los-
laten, in positieve zin, hoor. Als je vasthoudt aan je eigen normen en waarden, 
lukt het niet om daar te werken. Wij leven hier ook in een individualistische 
cultuur, daar is iedereen meer samen.’ 

Rotsma, inmiddels afgestudeerd, werkt via een traineeship van Fastforward bij 
diverse organisaties. /

‘Ik heb echt iets kunnen betekenen’

‘Hier zijn overal en voor iedereen kansen’
Roemeen Marius Scrieciu studeert in Enschede

Devi Rotsma liep stage in Suriname
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Van Tilligte naar 
Sao Paolo
Leren zonder grenzen bij ROC

Eerder was het alleen weggelegd voor academische en hbo-studenten, maar tegenwoordig gaan ook veel 

mbo’ers op stage in het buitenland. Als ze terugkomen zijn ze een stuk wereldwijzer en daar profiteren 

werkgevers van. Bij ROC van Twente gaan dit schooljaar al 300 leerlingen de grens over.

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Lars Smook
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De docenten zíen ze groeien, de leerlingen die langere tijd op stage 
zijn in het buitenland. Want van een kijkje over de grens leer je niet 
alleen hoe het er in jouw vak aan toe gaat en van een andere cul-
tuur, je wordt er ook een stuk zelfstandiger van. ROC van Twente 
stimuleert daarom studenten volop om stage te lopen over de 
grens, van dichtbij in de Euregio tot aan Shanghai en New York.
Seyma Delibalta (20), studente marketing & communicatie, vloog 
naar het Turkse Bursa om stage te lopen bij het bedrijf Automo-
tive. ‘Alles werkt daar heel anders. Je moet steeds vragen om 
begeleiding, hier krijg je dat vanzelf. Ik kon me altijd al wel goed 
redden, maar ben er een stuk zelfstandiger van geworden. Je moet 
het toch ineens zelf doen. Als ik weer een stage in het buitenland 
zou kunnen doen, deed ik dat zeker’.

De voorbereiding begint al op school, met Internationalisation 
@ Home. ‘Dan maken studenten vroeg in de opleiding zelf al kennis 
met hoe zaken in het buitenland anders geregeld zijn dan hier. 
Daarna volgt Mobility, de eigenlijke stage binnen Europa gedurende 
10 tot 20 weken. En voor de echte uitblinkers bieden we Excellence 
aan, uitwisselingsprogramma’s met Amerika en de rest van de wereld’, 
legt beleidsadviseur Marcel Wiggers van ROC van Twente uit.

Was een stage over de grens vroeger een uitzondering en vaak 
bepaald door het toeval (een enthousiaste leraar, familie in het 
buitenland), nu heeft het ROC een vooruitstrevend beleid om dit 
kijkje over de heg aan te moedigen. Ter vergelijking: 10 jaar geleden 
liepen nog maar 50 studenten stage in het buitenland, 1,5 jaar 
geleden waren dat er al vier keer zoveel en dit jaar pakken al 300 
studenten van ROC van Twente hun paspoort. Een enorm netwerk 
aan goede stagebedrijven is in de loop der jaren ontstaan, in alle 
sectoren. Voor de stages is Europese subsidie beschikbaar en sinds 
het ROC van Twente het kwaliteitskeurmerk VET Mobility Charter 
heeft gekregen, is dat verkrijgen van geld nog makkelijker geworden. 
Iedereen kan meedoen dus. Ook gaat nog een groot aantal studenten 
op kosten van hun ouders de grens over.

Als het nodig is ondersteunt de school leerlingen met uiteenlopende 
zaken, van een beetje psychologische ondersteuning tot bijles in de 
vereiste taal. Het bedrijfsleven in Twente en ver daarbuiten is blij met 
de ondernemende jongens en meiden. ‘Veel bedrijven trekken al aan 
onze studenten als ze afstuderen. We zien ze ook echt een enorme 
verandering doormaken, ze worden zelfverzekerder en zelfstandiger.’

Voor de echte hoogvliegers is er Excellence. Dan moet je wel met een 
goed plan op de proppen komen. Zo wil een studente van Mode een 
collectie ontwerpen voor een bekende ontwerper in New York. En is 
een groep studentes bezig met mondhygiëne in Cambodja. /

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

Wij hebben het vooruitstrevend 
beleid om een buitenland stage 
aan te moedigen

Laat je SKILLS zien!

ROC van Twente gooit ook hoge ogen met SKILLS, een programma waarbij 
vakmensen in spé de strijd met elkaar aangaan. Net als sporters eerst voor de 
titel Nederlands Kampioen, dan voor Europees Kampioen of zelfs voor Wereld 
Kampioen. Dit jaar was de Europese strijd in Göteborg en van de nationale ploeg 
van 35 kwamen maar liefst 5 leerlingen van het Twentse ROC. 

‘We dagen al onze studenten uit om mee te doen aan de voorrondes. Want ook 
al ben je geen uitblinker, je kunt door die extra ervaring misschien wel van een 
mager zesje een dikke zeven worden. Je laat ze meer doen dan het alledaagse en 
daar groeien ze ongelofelijk van’, zegt SKILLS-coördinator Floris Fluit. Een mooi 
voorbeeld is Rick Rekers uit Tilligte (20) die nog nooit had gevlogen en vorig jaar 
na winst op het NK mee mocht dingen naar de titel Wereldkampioen schilderen 
in Sao Paolo. ‘Hij was best introvert. Maar na deze ervaring durfde hij wel 
directeuren van MBO-colleges toe te spreken. Een ontwikkeling van onschatbare 
waarde’, weet Fluit.

Rick beaamt dat. ‘Het is een heel mooie ervaring. Vergelijk het maar met de 
Olympische Spelen, compleet met openingsceremonie, echt heel apart. Je ziet 
mensen uit andere landen werken en die gebruiken andere materialen en tech-
nieken. Van Zweden heb ik geleerd hoe ze met speciale platte kwasten echt mooi 
werk leveren. Die kwasten en techniek gebruik ik nu ook’.

Rick werd er behalve een betere vakman ook letterlijk wereldwijzer van. ‘Ik kreeg 
bijles Engels, ging voor het eerst vliegen en kreeg mediatraining. Daardoor ging ik 
nu een stuk zelfverzekerder naar Göteborg voor het Euro SKILLS 2016’.
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Uitbouwen positie MKB 
als motor van 
Twentse economie

MULTIPLY: ONDERNEMERS ZETTEN STUDENTEN SAXION 

IN VOOR HET GENEREREN VAN NIEUWE BUSINESS 
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Het initiatief van Saxion, Rabobank Enschede-
Haaksbergen, CeeCee en de gemeente 
Enschede blijkt een schot in de roos.  

‘Ondernemers vinden het prettig dat jong talent 
helpt een businessplan op te stellen dat innova-
tief is’, zegt Bas Olde Hampsink, innovatieregi-
seur van het Saxion.  ‘Bedrijven willen toegang 
tot nieuwe ideeën en studenten willen toegang 
tot het bedrijfsleven. Door dit project kunnen ze 
hun creativiteit kwijt in de ‘echte wereld’.’

De eerste 25 studenten zijn gekoppeld aan een 
bedrijf door middel van een speeddate-sessie. 
De jonge talenten zijn ‘losgelaten’ in Enschede. 
Deskundige professionals die gevestigd zijn op 
CeeCee, coachen en begeleiden hen.  Hierdoor 
wordt de kwaliteit van de plannen gewaarborgd. 

Prachtige ideeën
‘Door ondernemers de mogelijkheid te bieden 
een concreet uitvoerbaar plan te laten schrijven 
door de studenten, kunnen prachtige ideeën 
ontstaan voor nieuwe producten, nieuwe mark-
ten of combinaties daarvan’, aldus manager 
MKB van de Rabobank Enschede-Haaksbergen. 
‘Dit zal een belangrijke bijdrage leveren aan 
het verder uitbouwen van de wezenlijke positie 
die het MKB heeft als motor van de economie, 
maar zal ook individuele ondernemers nieuwe 
kansen bieden.’

Wethouder Patrick Welman verklaart de deelna-
me van de gemeente Enschede aan Multiply als 
volgt: ‘Voor Twente ligt hier een grote uitdaging 
want door continu te blijven innoveren, blijft 
de regio aantrekkelijk voor ondernemers en 
houdt Twente talenten vast. Het project draagt 
bij aan de versterking van de Twentse economie.’
Dat ondernemers het belang van innovatie zien, 
is duidelijk; nu het project gestart is, zijn er al 
veel nieuwe aanvragen en niet alleen uit Enschede. 
‘We horen alleen maar positieve geluiden, zegt 
Olde Hampsink. ‘Van ondernemers, maar ook 
al van andere opleidingen van Saxion. Deze 
willen graag studenten ‘leveren’ voor Multiply.’
Als de bedrijfsplannen geschreven zijn en 
de case leent zich ervoor, gaat Saxion er - in 
samenwerking met studenten, docenten en 
lectoren-  voor zorgen dat deze ook worden 
uitgevoerd.  /

Uitbouwen positie MKB 
als motor van 
Twentse economie

Net na de lancering en nog voor de eigenlijke start van het project Multiply, 

is al duidelijk dat het een succes is. Studenten van de Business School oplei-

dingen van Saxion worden met het project gekoppeld aan het MKB en stellen 

in drie maanden tijd een innovatief, kansrijk en duurzaam businessplan op.

tekst: Maaike Thüss  fotografie: Archief Saxion

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met projectleider Multiply: Marije Hendriksen, 06 - 12 75 82 99

Door ondernemers de mogelijkheid te bieden een 
concreet uitvoerbaar plan te laten schrijven door 
de studenten, kunnen prachtige ideeën ontstaan
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Dit evenement zal door de 
jaren heen uitgroeien tot 

een evenement dat Twente 
op de kaart zal zetten
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Hazenweg 60, 7556 BM Hengelo  /  T 074 - 349 40 74  /  www.eqib.nl

tekst: Marion Teesink   fotografie: Archief

INTERNATIONALISERING 
OP DE WERKVLOER

It’s a small world
De wereld is een stuk kleiner geworden door het 
internet. Het internationaal werven van nieuw 
of (technisch) schaars talent kan prima via het 
internet. Je hoeft er in elk geval niet voor op reis. 
Door de inzet van media zoals LinkedIn kun je 
wereldwijd werven en middels Skype komen men-
sen relatief  ‘dichtbij’. Het blijft echter de kunst 
om de juiste persoon, met de juiste motivatie 
en achtergrond, te selecteren. Werving vergt tijd, 
creativiteit, snelheid van handelen en inzicht in 
de werking van de arbeidsmarkt. Maar bovenal 
in het doorgronden van mensen. Internationaal 
recruitment is ook voor ons ‘order of the day’. 
Zodra nieuwe medewerkers uit Europa komen is 
dat relatief eenvoudig te organiseren en zijn er 
weinig obstakels om een arbeidsovereenkomst 
aan te gaan. Kom je van buiten Europa dan vraagt 
dat meer van een organisatie en ook van de nieuwe 
medewerker. Daar hangen specifieke regels aan. 
Gespecialiseerde organisaties zoals het Expat 
Center kunnen daarin werkgever en werknemer 
kundig adviseren en ondersteunen. 

Dutch or English?
En dan begint het ‘echte werk’. De nieuwe mede-
werker beheerst de Nederlandse taal (nog) niet, 
dus de voertaal op de werkvloer zal deels Engels 
moeten zijn om überhaupt te kunnen samenwer-
ken. Dit is een aandachtspunt voor veel Twentse 
organisaties. De wil om ook Engels als voertaal 
te accepteren, bestaat helaas nog niet binnen elke 
Twentse organisatie. Men ziet het belang van 
internationaal zaken doen in, maar als collega’s 

onderling Engels met elkaar spreken, is dat nog 
niet altijd acceptabel. Waarom niet? Nederlandse 
werknemers kunnen er ook alleen maar beter van 
worden.

Just do it
De strijd om talent is ongoing business. Het 
gebeurt nog steeds dat werkgevers naar die ene 
speld in de hooiberg zoeken. ‘What about’ werven 
buiten de Twentse grenzen of over de landsgrens? 
Onze Universiteit Twente heeft daarin een actieve 
rol door zich wereldwijd steeds sterker te profileren 
door onder andere met uitwisselingsprogramma’s 
te werken. Op nationaal niveau kunnen Twentse 
werkgevers zich nog veel meer laten gelden. Laat 
zien wie je bent, wat je doet, wat je te bieden 
hebt en breng dat op flitsende wijze zoals het 
bij de doelgroep past. Omarm hierbij Engels als 
voertaal. Niet alleen voor de sollicitant, maar ook 
voor je organisatie.

Taste of Summer Festival 2017
Naast een internationale focus dient men de eigen 
regio ook scherp in de gaten te houden. Want 
(technisch) talent dat na de studie vertrekt richting 
de Randstad of het buitenland is een bekend 
probleem in Twente. Met de aanwezigheid van 
de Universiteit Twente en het Saxion is genoeg 
potentieel aanwezig in de regio. Het is aan ons 
om te voorkomen dat talent kansen in de regio 
over het hoofd ziet. Studentenvereniging A.S.V. 
Taste heeft de samenwerking met Eqib gezocht 
voor een initiatief om Twente meer op de (inter-)
nationale kaart te zetten. Op 16 en 17 juni 2017 

wordt het Taste of Summer festival georganiseerd. 
Een studentenfestival in het Volkspark te Enschede 
onder het mom van ‘business meets pleasure’. Op 
vrijdag 16 juni komen 50 talenten uit Enschede, 
Delft en Eindhoven in contact met vooraanstaande 
bedrijven uit de regio in de vorm van een Talent 
Meet. Het unieke aspect van dit onderdeel is de 
rekrutering van talenten, waarbij gebruik wordt 
gemaakt van de centrale positie die A.S.V. Taste 
heeft in de studentenwereld. Op deze manier is het 
mogelijk om de ruwe diamanten uit de studenten-
wereld te plukken. Vervolgens wordt op zaterdag 
17 juni een muziekfestival georganiseerd dat vooral 
gericht is op huidige en aankomende studenten 
van het Saxion en de Universiteit Twente. Op het 
festival worden zo’n 1000 festivalgangers verwacht 
waarvan 70 tot 80 procent hbo of universitair 
opgeleid zal zijn. Bedrijven kunnen zodoende 
op grote schaal en op een informele manier in 
contact komen met 700 tot 800 talenten. Door 
bedrijven integraal onderdeel te laten worden van 
het festival, profileren deze bedrijven zich als een 
werkgever die zich bezighoudt met wensen van de 
nieuwe generatie als het gaat om een ideale werk-
omgeving. Dit evenement zal door de jaren heen 
uitgroeien tot een evenement dat Twente op de 
kaart zal zetten en aantoont dat de regio voldoende 
mogelijkheden biedt voor talent. Het doel is om 
regionale bedrijven, de studentenmaatschappij en 
lokale overheden samen te laten werken aan unieke 
en aantrekkelijke concepten om talent in de regio 
te houden en naar de regio toe te trekken. /

Dit sluit prachtig aan op het platform INN’twente. 
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MKB Twente en 
internationalisering

tekst: Andre de Lizer

fotografie: Martin Metsemakers

De bij MKB Twente aan gesloten bedrij-

ven, ondernemingen en organisaties delen 

gemeen schappelijke belangen, namelijk 

willen ze allemaal succesvol zijn en 

een dus danige omzet halen dat de 

levensvatbaarheid van de onderneming 

gewaarborgd blijft. 

De drang en ambitie naar groei is verschillend, zo heeft het ene 
bedrijf de ambitie om vooral regionaal en streekgebonden te  
ondernemen en de ander een dusdanige expansiedrift om over  
de (land)grenzen te opereren en te internationaliseren. 

Internationalisering is het proces waarbij betrekkingen over steeds 
grotere afstanden worden aangegaan en zo over de landsgrenzen 
heen reiken. Zowel mondialisering als regionalisering liggen  
hieraan ten grondslag. Nationale overheden zijn bij hun beleid  
gebonden aan internationale afspraken en ontwikkelingen en  
hebben minder grip op de nationale economie.

Internationalisering heeft vooral na de Tweede Wereldoorlog een 
vlucht genomen, doordat de kapitaalstromen in deze periode sterk 
toenamen. Groeiende multinationale ondernemingen deden directe 
buitenlandse investeringen en landsgrenzen hadden voor hen 
weinig betekenis. Door de grootte van hun investeringen konden 
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deze bedrijven grote invloed hebben op 
de politiek, vooral in ontwikkelings landen. 
Hieraan heeft het ontwijken en over treden 
van nationale wetgeving bijgedragen.

Van internationalisering is sprake als men 
een steeds grotere oriëntatie op het bui-
tenland krijgt. Er kan dan sprake zijn van 
een groeiende samenwerking op politiek, 
sociaal, cultureel en economisch gebied 
en er kunnen verbanden worden gelegd 
met bedrijven en instellingen buiten het 
eigen grondgebied.

Nederland en de wereld om ons heen  
globaliseren in een hoog tempo. Bedrijven 
en overheden hebben veel internationale 
connecties. In steden en dorpen zijn 
multi culturele samenlevingen ontstaan. 
Het is daarom belangrijk dat ondernemers 
(het ondernemerschap) internationale en 
interculturele vaardigheden ontwikkelen. 
Ondernemers moeten geprikkeld worden 
om hun grenzen te verleggen, dat geldt 
voor ondernemers uit zowel binnen- als 
buitenland.

Zowel het delen van succesverhalen als 
het delen van mislukte initiatieven dragen 
bij aan deze ontwikkeling. Beslissers en 
bestuurders moeten gevoed worden met 
nieuwe inzichten over hoe internationalise-
ring verrijkt en bijdraagt aan het algemene 
welzijn van ons allen en Nederland econo-
misch en maatschappelijk sterker maakt. 
Cultuurverschillen en taalbarrières zijn 
belangrijke aspecten waar rekening mee 
moet worden gehouden om inter nationaal 
effectief en succesvol te kunnen zijn.

MKB Twente is actief in samenwerkings-
verbanden met verschillende organisaties 
om de mogelijkheden te verkennen en 
zo mogelijke verbinding te leggen tussen 
experts en deskundigen op het gebied 
van internationalisering of anders gezegd 
‘grenzeloos ondernemen’. /

Vanuit de Europese Unie zijn miljarden euro’s 
beschikbaar gesteld om Polen in Europa te 
positioneren als een nieuwe handelspartner. 
Hierbij kan men denken aan bijvoorbeeld 
Nederlandse ondernemingen die zich aldaar 
vestigen of een keten opzetten van een 
bepaalde lijn in goederenproductie. Of aan 
Poolse ondernemingen die zich vestigen in 
Nederland of in dit geval Enschede. Hier 
moet men niet aan concurrentie denken, 
maar aan het dichter bij elkaar brengen van 
in een bepaalde lijn van elkaar afhankelijke 
ondernemingen met hun specifieke producten. 
Natuurlijk zijn woorden tot het nemen van 
een initiatieven en intenties gemakkelijk uit 
te spreken, maar de realiteit en uitvoering 
kent meerdere uitdagingen en risico’s. Vanuit 

de gemeente Enschede is er een eerste ver-
kenning uitgevoerd, Poolse ondernemingen 
zijn bezocht en gesproken, en hebben er 
oriëntatiegesprekken plaatsgevonden met 
diverse geïnteresseerden en stakeholders.

Vooralsnog zitten we nog steeds in een ver-
kenning- en onderzoeksfase en verzamelen 
we gegevens ervaringen, en ideeën om tot 
een rapportage te komen die zal bijdragen 
aan de handel in en met Poolse bedrijven.
Op 24 november 2016 wordt er in Den Haag 
een Polish-Dutch Business Forum PCCNL 
(Polish Chamber of Commerce in the  
Netherlands) georganiseerd, inschrijven voor 
deelname kan op www.pccnl.nl. Ook kunt u in-
formatie inwinnen bij a.schipper@Enschede.nl

Partnership Euregio Business Award
De Euregio biedt zowel aan Nederlandse als 
aan Duitse ondernemers volop business-
kansen en mogelijkheden. Toch vinden de 
ondernemers aan beide zijden van de grens 
het vaak lastig om zaken met elkaar te doen, 
andere regel -en wetgeving, de taal, cultuur-
verschillen, et cetera.

Allemaal redenen om niet met elkaar zaken 
te doen. De Euregio Business Award wil sa-
men met haar partners deze redenen ombui-
gen naar kansen en nieuwe inzichten. Elkaar 
beter leren kennen is de eerste stap naar een 
zakelijke relatie, themanetwerkbijeenkomsten 
zullen de aftrap hier naartoe zijn. 

M. H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede / T 053 - 487 13 44 / www.mkb-twente.nl

PROJECTEN EN SAMENWERKINGSVERBANDEN

Gemeente Enschede 
op verkenning in Polen

Partnership 
Euregio Business Award
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In één keer 
de wereld rond

WORLD TRADE CENTER TWENTE:

Met haar wereldwijde netwerk en bijbehorende contacten van 324 World Trade Centers 

in 90 landen wereldwijd, een actieve Business Club met 170 internationaal actieve be-

drijven en een succesvol Expat Center, is het World Trade Center Twente een gevestigde 

naam. Het WTC Twente is hét aanspreekpunt in de regio over internationaal zakendoen. 

fotografie: Christian van der Meij



Het World Trade Center Twente is hét platform 
waar kennis en ervaring over internationaal 
zakendoen worden uitgewisseld. De diverse 
services, zoals handelsinformatie, trainingen, 
coaching, economische missies en het succes-
volle Expat Center ondersteunen de onder nemer 
bij zijn internationale ambities. In de afgelopen 
zeven jaar is het kennis- en servicecentrum 
uitgegroeid tot een onmisbare factor voor de 
exporterende bedrijven in Oost-Nederland en 
de Euregio. In de zomer van 2016 is de stap 
gezet naar een eigen gebouw gelegen direct bij 
Station Hengelo, centraal gelegen in Twente in 
het economische ontwikkelingsgebied Hart 
Van Zuid. Een herkenbare plek waar alle WTC 
services samenkomen en bedrijven uit Oost-
Nederland met alle vragen over import en export 
terecht kunnen.

World Trade Center is hét 
Business Point van Twente
Het WTC Twente is een dynamische en 
internationale omgeving waar ondernemers 
vanuit de hele wereld samen komen om met 
elkaar zaken te doen of van elkaar te leren. 
Niet iedere ondernemer wenst elke dag op 
hetzelfde kantoor te werken of is elke dag van 
de week op dezelfde locatie beschikbaar. Ook 
delen veel ondernemers liever in de energie van 
andere ondernemers en werken ze in een open 
en professionele omgeving. Deze bedrijven, 
zelfstandige professionals en eigentijdse werkers 
geeft het WTC Twente graag de ruimte in de 
vorm van flexibele werkplekken, vergader- en 
presentatieruimtes en kantoren. Tevens worden 
er binnen het WTC verschillende andere services 
aangeboden op het gebied van bijvoorbeeld ver-
talen en visa. Natuurlijk kunt u gebruik maken 
van de kennis en ervaring op het gebied van 
internationaal zakendoen van de medewerkers 
en partners van het WTC Twente.

Trade services
WTC Twente is onderdeel van een wereldwijd 
netwerk van World Trade Centers met 324 
zelfstandige WTC’s in 90 landen. Dit netwerk 
staat centraal in de trade services die WTC 
Twente aanbiedt. In principe kan elke vraag van 
bedrijven uit Oost-Nederland en de Euregio 
over export en specifieke internationale markten 
beantwoord worden door de samenwerking 
en kennisuitwisseling tussen de WTC’s. Voor 
ondernemers die markten willen exploreren, 
organiseert WTC Twente regelmatig inkomende 
en uitgaande handelsmissies, toegespitst op 
sectoren.

Internationaal Spreekuur
In het WTC gebouw in Hengelo wordt wekelijks 
een spreekuur Internationaal Ondernemen 
georganiseerd voor ondernemers met specifieke 
exportvragen, ook fiscaal en juridisch. Voor 
vragen over zakendoen met Duitsland is er via 
het WTC een maandelijks spreekuur in Gronau.

Internationale starters
In de afgelopen twee jaar heeft het WTC Twente 
ruim 100 startende bedrijven op de internatio-
nale markt begeleid via het succesvolle 
programma Starters International Business. 
Dit door RVO gesubsidieerde coachingstraject 
is bedoeld voor bedrijven die geen of weinig 
ervaring hebben met zakendoen op buitenland-
se markten en export willen inbedden in hun 
onderneming.

Business Club is kloppend hart
Hart van het World Trade Center Twente is 
de Business Club. De 170 leden ontmoeten 
elkaar geregeld op bedrijfsbezoeken en landen-
bijeenkomsten. Het uitwisselen van kennis 
en ervaring staat centraal en gebeurt in zowel 
formele als informele setting. 

Voor de komende jaren is een groei naar 200 
leden voorzien. Ook wordt gekeken naar nieuwe 
clustergroepen naast de nu succesvolle be-
staande themagroepen Energie en Agribusiness.

Expat Center Twente
De afgelopen jaren heeft WTC het Expat Center 
Twente opgericht en vormgegeven. Dit is een 
centrum voor hoger opgeleide buitenlandse 
kenniswerkers en hun werkgevers. Het Expat 
Center ontzorgt hen rondom de relocatie van de 
medewerkers naar Nederland op het gebied van 
regelgeving, wonen en scholing. Dit gebeurt 
wekelijks in samenwerking met de gemeente 
Enschede bij het IND-loket in het Enschedese 
stadskantoor. Hier zijn al ruim 400 expats 
geholpen. Naast deze knowhow ondersteunt 
het Expat Center ook het sociale netwerk en de 
integratie van de expat. / 

Industrieplein 2, 7553 LL Hengelo / T 074 - 291 56 04 / www.wtctwente.nl      

pagina 39



pagina 40



pagina 41

Baker Tilly Berk heeft adviseurs in dienst die 
specialist zijn op het gebied van Transfer Pricing. 
‘Wij weten precies welke eisen er door de Belas-
tingdienst worden gesteld, zodat een eventuele 
correctie of boete kan worden vermeden’, stelt 
Martin Akcay, senior belastingadviseur. ‘Nadat 
bedrijven als Apple en Starbucks negatief in 
het nieuws kwamen, zag ik ‘de bui’ - nieuwe 
strengere regels - al hangen en ben ik me erin 
gaan verdiepen. Omdat ik wist dat een deel van 
onze klanten met de nieuwe regels te maken zou 
gaan krijgen, en ook omdat het me beroepshalve 
interesseerde.’ 

Hoewel de bedrijven die ermee te maken hebben 
internationaal zakendoen, merkt Baker Tilly Berk 
dat ondernemers op accountancy en belasting-
gebied het liefst dichtbij huis geholpen willen 
worden. Veel Twentse bedrijven schakelden 
Baker Tilly Berk hiervoor dan ook al in.

De grootste verandering in regels is de documen-
tatieplicht voor bedrijven. Als een bedrijf behoort 
tot een groep met een geconsolideerde groeps-
omzet tot 50 miljoen, verandert er naar de letter 
van de regeling niets. Echter; de Belastingdienst 
besteedt wel meer en meer aandacht aan 
Transfer Pricing. Daardoor is het raadzaam te 
(laten) checken of wordt voldaan aan de geldende 
wet geving. Voor bedrijven die behoren tot een 
internationale groep met een geconsolideerde 
groepsomzet van meer dan 50 miljoen, wordt 
het verplicht om een groepsdossier en een lokaal 
dossier op te stellen. De dossiers moeten tijdig en 
volledig in de administratie worden opgenomen. 

Heeft een bedrijf dat behoort tot een internati-
onale groep een geconsolideerde groepsomzet 
van meer dan 750 miljoen, moet het jaarlijks 
een zogeheten landenrapport opstellen en be-
schikbaar stellen aan de belastingdienst. Als dit 
rapport er niet is, kan de fiscus bijzonder zware 
sancties opleggen.

Akcay: ‘Onze specialisten zorgen dat alle rappor-
tages volgens de normen zijn.’ Baker Tilly Berk 
maakt deel uit van Baker Tilly Berk International, 
een wereldwijd netwerk van kantoren met dezelfde 
naam. Daardoor zijn contacten met de landen 
waarmee ook klanten zakendoen, snel gelegd en 
is buitenlandse regelgeving bekend terrein.

Duitsland in trek
Baker Tilly Berk Almelo heeft klanten nog  
meer te bieden op het internationale vlak. Nu 
de crisis voorbij is, is er bij Twentse ondernemers 
weer ruimte voor het aanboren van en investeren 
in nieuwe markten. Vooral Duitsland biedt een 
grote afzetmarkt voor diensten en goederen. 
Reden om een Landendesk Duitsland in te 
richten. Ook hier ‘regeren’ specialisten. Belas-
tingadviseur Arne ter Beek is er één van. Hij 
werkte jaren bij een gerenommeerd accountants- 
en belastingadvieskantoor in Duitsland en kent 
daardoor letterlijk en figuurlijk de taal die in 
Duitsland gesproken wordt. 

‘Het oosten van Nederland ligt dichtbij Duits-
land, maar er heerst een andere cultuur. Zowel 
op de werkvloer als bij de belastingdienst. Onze 
Landendesk kan goed advies geven over de 

mores en regelgeving in Duitsland, en helpt on-
dernemers de ondernemingsstructuur optimaal 
in te richten. We kennen de fiscale voordelen van 
beide landen en deze benutten we voor onze 
klanten. Zo kan een salary-split en/of een Duitse 
auto van de zaak interessant zijn. Maar we weten 
ook dat de Duitse belastingdienst (nog) formeler 
is dan de onze. Soms moeten ondernemingen 
stukken inleveren die bij de Nederlandse be-
lastingdienst niet noodzakelijk zijn, en dienen 
factuureisen strakker nageleefd te worden.

We weten welke rechtsvorm het best gekozen 
kan worden in het buitenland, welke eisen aan 
een salarisadministratie worden gesteld...’ 
De Landendesk Duitsland weet kortom alles van 
zakendoen in ons buurland, heeft een uitgebreid 
Duits netwerk waardoor ook zaken als finan-
cieringen, verzekeringen en arbeidscontracten 
kunnen worden geregeld. 

Een groot potentieel aan nieuwe klanten voor 
Twentse bedrijven ligt met de goede begeleiding 
volgens Baker Tilly Berk voor het oprapen. En 
andersom trouwens, want ook Duitse onderne-
mers kunnen bij de Landendesk Duitsland terecht 
voor advies. In het Nederlands, Engels en natuur-
lijk in het Duits. /

Meer informatie via: 
www. bakertillyberk.nl/duitsland 
www.bakertillyberk.nl/transferpricing  

Kennis voorhanden om te 
delen met onze klanten

Internationaal opererende bedrijven moeten op het gebied van 

Transfer Pricing aan zó veel nieuwe wettelijke regels voldoen, 

dat dit nagenoeg onmogelijk is zonder specialistische kennis.

tekst: Maaike Thüss fotografie: Lars Smook

Baker Tilly Berk gespecialiseerd in internationaal zakendoen

Adastraat 7, 7607 HA Almelo / T 0546 82 70 00 / www.bakertillyberk.nl
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tekst: Maaike Thüss fotografie: Lars Smook

Vanuit de overheid, maar ook vanuit het bedrijfsleven. Technologiebedrijf 
Demcon wil (of eigenlijk: moet) wegens groei uitbreiden en wil ook de 
vestiging die het heeft in Oldenzaal in Enschede onderbrengen. Directeur 
Dennis Schipper denkt echter verder dan zijn eigen bedrijf. In de nieuwe 
panden die in samen werking met ten Hag en enkele andere partijen 
worden ontwikkeld, is ook plaats voor andere Hightech bedrijven. Zes 
toekomstige huurders hebben al toegezegd naar de nieuwe Campus te 
verhuizen of er een vestiging te willen openen.

Niet gek, want de nieuwe ‘werktorens’ komen niet op zomaar een plek, 
ze worden recht tegen over de UT gebouwd, tussen hotel De Broeierd 

en de Auke Vleerstraat, langs de Hengelosestraat. Schipper: ‘We hebben 
op deze plek nu de kans het gebied te ontwikkelen. We moeten de volle 
potentie ervan benutten en daarom komt er de Campus in plaats van een 
bedrijfsverzamel gebouw. Open ruimtes, licht, flexplekken, goede secun-
daire voorzieningen en ontmoetingsplekken bieden straks de basis voor 
samenwerking.’

Switch (IT-sector), Metric Control (Kalibratie), Winkels (installatie-
techniek), Convergene (meet- en regelsystemen), ProLeit (proces-
industrie) hebben zich al gemeld als huurder van de Campus. Allemaal 
willen ze dichtbij ‘het vuur’ zitten op de nieuwe locatie, waar ze aan-
trekkelijk zullen zijn voor nieuwe medewerkers.

‘Alle grote technologiebedrijven zitten hier’, verklaart Bob Vos, CEO van 
Switch zijn toezegging naar de Campus te verhuizen. ‘Het is dan ook niet 
meer dan logisch dat we naar Enschede willen om zo de samenwerking 
met deze bedrijven sneller te kunnen realiseren en ook kennis te delen met 
de UT en Saxion in de buurt.’ Herstructureringsmaatschappij Overijssel 
(HMO) investeert ook in de Campus, die in totaal ruim 20 miljoen zal  
kosten. Gedeputeerde Eddy van Hijum - zelf ooit gepromoveerd aan de 
UT- is lovend over de plannen: ‘Het gaat goed met Enschede. Het ent-
housiasme van bestaande en toekomstige ondernemers is groot. Vandaar 
dat we bereid zijn om als provincie risicodragend te investeren in deze 
plannen. De marktpotentie van deze Campus is er on getwijfeld. Het is nu 
zaak de vaart erin te houden en het gebied op een daadkrachtige manier te 
revitaliseren om het zo toekomstbestendig te maken.’ /

Hoogopgeleide kenniswerkers van de UT 

vertrekken - eenmaal afgestudeerd - nog te  

vaak uit de regio. De afgelopen jaren is het 

werkklimaat in Twente voor UT- en 

hbo-studenten gelukkig al sterk verbeterd  

en de ontwikkelingen blijven komen.

Gevorderde plannen voor 
Hightech Campus

Boulevard 1945-20, 7511 AE Enschede / T 053 850 60 70 / www.tenhag.nl

GEBIED TEGENOVER UT KRIJGT FLINKE OPPEPPER EN BIEDT COMMERCIËLE KANSEN

28
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De meeste DGA’s hebben een dergelijke pensioenvoorziening omdat 
dat fiscaal een aantrekkelijke optie was en er - in tegenstelling tot een 
pensioen bij een verzekeraar - vrijheid was om het geld binnen de B.V. 
te houden.

Vanaf 2017 is verdere opbouw binnen de B.V. niet meer toegestaan en 
moeten er andere keuzes worden gemaakt. ‘DGA’s moeten de komende 
tijd actie ondernemen’, stelt Ben Brefeld, pensioenadviseur bij ten Hag 
Makelaars en Financiële Dienstverlening. ‘Er zijn diverse opties: zoals 
bevriezen, afkopen of omzetten in een Oudedagsverplichting.’

Partners
ten Hag geeft al ruim veertig jaar pensioenadvies. ‘Wij kijken niet alleen 
naar het actuele vraagstuk per 2017, maar ook naar de toekomst’, aldus 
Martin Eshuis, eveneens pensioenadviseur. ‘Samen met de DGA’s bekij-
ken we de mogelijkheden grondig. We betrekken daar ook hun partners 
bij, omdat deze volgens de nieuwe wetgeving ook een andere positie 
krijgen, vooral in het geval van een echtscheiding.’ 

Het probleem dat met de nieuwe regelgeving wordt opgelost, is het 
verschil in de fiscale waarde van de pensioenvoorziening en de werke-
lijke (commerciële) waarde van het bedrag. Dat verschil is dusdanig 
groot, dat dividend uitkeren in veel gevallen niet kan. Is er sprake van 
een echtscheiding, heeft de partner - nu nog - recht op veel meer dan de 
helft van de commerciële waarde van het bedrag. Dit wordt, afhankelijk 
van de gemaakte keuze, straks de veel lagere fiscale waarde. De nieuwe 
regels kunnen dus verstrekkende gevolgen hebben. De Belastingdienst 
stelt als voorwaarde dat de partner akkoord geeft, waardoor het logisch 
is, dat ook de partner advies krijgt. 

Brefeld: ‘Wij kijken samen naar pensioenambities van de DGA en bespre-
ken de verschillende mogelijkheden om deze te bereiken. We vervullen hier-
bij een adviseursrol en werken samen met andere adviseurs die een DGA 
vaak heeft. Naast onze kennis en netwerk, is onze jarenlange ervaring 
met pensioenuitvoerders, banken en verzekeraars in het voordeel van 
de DGA.’ /

Veranderende pensioen-
regels voor DGA’s
Voor de steeds groter wordende groep ZZP’ers in ons land, is de afgelopen tijd veel  

aandacht. Dat deze groep – vaak vanwege de hoge kosten - ervoor kiest om zonder 

arbeids ongeschikt heidsverzekering en/of pensioenopbouw door het leven te gaan, baart  

de overheid zorgen. Maar als we niet uitkijken, ontstaat er binnen afzienbare tijd een andere 

groep met dezelfde problemen. Als directeur-grootaandeelhouder (DGA), is het namelijk 

vanaf volgend jaar niet meer mogelijk om pensioen op te bouwen in eigen beheer. 

tekst: Manouk Jansen fotografie: archief Ten Hag

ADVISEURS TEN HAG: ‘NIETS DOEN IS GEEN OPTIE’

Ben Brefeld 06-51 07 03 82 Martin Eshuis 06-22 66 10 79 / www.tenhagverzekeringsadviseurs.nl

Sinds 1992 is ten Hag Pensioen-adviseurs een gerenommeerd advieskantoor, 

gespecialiseerd in pensioenadvisering en financiële planning. ten Hag Pensioen-

adviseurs is onderdeel van ten Hag Makelaars en Financiële Dienstverlenings-

groep. Met bijna 50 jaar ervaring en acht vestigingen in de grote steden 

in de regio Oost-Nederland mag ten Hag Makelaars en Financiële dienst-

verleningsgroep inmiddels worden gezien als een begrip in deze regio.

Ben Brefeld Martin Eshuis
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INN’ternationaal

Wees 
hoffelijk 
TWENTENAAR BEN KUIPERS IS 

HONORAIR CONSUL VAN DUITSLAND 

Hoe zaken te doen met Duitsers? Ondernemer Ben Kuipers uit 

Fleringen, honorair consul van Duitsland voor Gelderland en 

Overijssel, adviseert: ‘Zorg dat je de taal spreekt.’

tekst: Annette Toonen  fotografie: Eric Brinkhorst

Wees zo hoffelijk als de Duitsers zelf; spreek ze aan met Sie en Herr. Verdiep je in 
hun voorschriften en regels. Gebruik hun taal, ook als je het Duits niet vloeiend 
spreekt. Het zijn tips van Ben Kuipers voor mensen die zaken willen doen in 
Duitsland. Kuipers is directeur algemene zaken van Loohuis Installatiegroep uit 
Fleringen en honorair consul van Duitsland voor Gelderland en Overijssel. 

Wat hem betreft liggen er voor de Nederlandse maakindustrie nog veel export-
kansen in Duitsland. ‘Twente moet geen achterland zijn van Nederland, maar een 
voorportaal van Duitsland’, vindt Kuipers. ‘Het is eigenlijk raar dat we in Neder-
land naar Amsterdam kijken - achter Amsterdam ligt de zee. Aan de andere kant 
van de grens is veel meer te doen. Op ongeveer dezelfde afstand als Amsterdam 
ligt Düsseldorf, het Ruhrgebied. De afzetmarkt is daar veel groter.’  > 
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Ruim één jaar is hij nu honorair consul van Duitsland voor 
Gelderland en Overijssel. Het is een functie waar je niet naar 
kunt solliciteren, maar waar je voor wordt gevraagd, vertelt hij. 
Hoe hij zich heeft gekwalificeerd, daar kan hij slechts naar raden. 

Verjaardag van de koning
Kuipers vermoedt dat hij een goede indruk heeft gemaakt tijdens 
een Duitse bouwbeurs, waar hij als een van de directeuren van 
Loohuis Installatiegroep een praatje hield over zakendoen in 
Duitsland. Op uitnodiging van de Duits-Nederlandse Handels-
kamer ging hij in op de do’s en don’ts. Loohuis Installatiegroep, 
een familiebedrijf met 450 medewerkers, heeft behalve een reeks 
vestigingen in Nederland ook een vestiging in het Duitse Rheine. 
Kuipers, die samen met twee zwagers het bedrijf leidt, vindt 
het ‘een hele eer’ om honorair consul te zijn. Nederland telt vijf 
Duitse ereconsuls die ieder vanuit hun eigen district de Duitse 
ambassadeur in Den Haag ondersteunen. Ze verlenen diploma-
tieke diensten en helpen bij het zakendoen met Duitsland. 
‘Je komt in kringen waarin je je normaal niet begeeft’, zegt hij. 
Zo wordt Kuipers uitgenodigd voor de viering van de Dag van 
de Duitse eenheid op de ambtsresidentie van de ambassadeur 
in Den Haag, vraagt de minister-president van de deelstaat 

Nordrhein-Westfalen hem deel te nemen aan de Sommerfeste en 
verwacht het Nederlandse consulaat-generaal hem in Düsseldorf 
op de verjaardag van koning Willem-Alexander. 

Het is een onbezoldigde nevenfunctie. Kuipers: ‘Ik heb vooraf 
gebeld met de consul in Limburg en hem gevraagd, kan ik deze 
functie naast mijn werk doen? Hij antwoordde: ‘Je krijgt honderd 
uitnodigingen per jaar. Je moet selectief zijn, anders kom je tijd 
tekort.’

Die man moet je hebben
Als honorair consul probeert hij mensen met elkaar in contact te 
brengen - gemeenten, provincies, Euregio en ondernemers kun-
nen daar hun voordeel mee doen, vertelt hij. ‘Laatst ontmoette ik 
iemand van het consulaat-generaal in Düsseldorf die zich inzet 
voor de samenwerking tussen Nederlandse en Duitse bedrijven. 
Kort daarna sprak ik een aannemer die meer wilde weten over de 
bouw van asielzoekerscentra in Duitsland. Toen heb ik gezegd: 
‘Die man van het consulaat moet je hebben.’ Dan leg ik de link.’
Kuipers heeft in zijn eerste jaar als consul met delegaties van 
de gemeenten Tubbergen en Dinkelland gesproken over wat zij 
zouden kunnen doen om hun contacten met Duitsland te ver-
beteren, zodat ze hun economische positie kunnen versterken. 
‘Het zijn soms kleine dingen. Het begint met elkaar respecteren; 
je moet weten wat er aan de andere kant van de grens gebeurt. 
Over wat er dertig kilometer ten noorden van ons gebeurt, 
worden we geïnformeerd, maar over wat er vijftien kilometer 
ten oosten van ons speelt, weten we niks. Omgekeerd ook niet, 
trouwens. Ik ben blij met een burgemeester van Enschede die de 
samenwerking met Duitsland hoog op zijn agenda heeft staan. 
Hij ziet de kansen.’

Wij keken Duitse tv
Het is belangrijk dat je Duitsers in hun eigen taal aanspreekt, 
vindt Kuipers. ‘Duitser doen zaken in het Duits. Je moet je over 
je angst heen zetten om fouten te maken. Duitsers waarderen 
het als je je best doet hun taal te spreken.’ 

Het verbaast de consul dat in zijn eigen bedrijf medewerkers 
jonger dan 35 jaar het Duits soms zo slecht beheersen. ‘Ik heb er 
geen goede verklaring voor. Misschien heeft het ermee te maken 
dat onze generatie - ik ben 56 jaar - meer naar de Duitse tv keek. 
Je had vroeger maar een of twee Nederlandse zenders en drie 
Duitse. Zonder dat je het in de gaten had, kwam je in aanraking 
met het Duits.’ 

Kuipers hecht veel waarde aan de jaarlijks terugkerende ‘Dag 
van de Duitse taal’, een initiatief van de Duits-Nederlandse 

Over wat er vijftien kilometer ten oosten 
van ons speelt, weten we niks
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Handelskamer, het Goethe Instituut Nederland, 
Het Duitsland Instituut Amsterdam en de Duitse 
ambassade in Den Haag. ‘De laatste keer heb ik 
samen met een wethouder en een leerkracht aan 
leerlingen van scholengemeenschap Canisius in 
Tubbergen uitgelegd waarom Duits zo belangrijk 
is. Als er straks nog maar één vreemde taal ver-
plicht is op school, zal dat ten koste gaan van het 
Duits. Een gemiste kans’, vindt hij.

Niet onvoorbereid zijn
Over de do’s en don’ts van het zakendoen, zegt 
hij: ‘Je moet Duitsland niet onvoorbereid ingaan. 
Je kunt niet op dezelfde manier opereren als in 
Nederland. De cultuur is anders, formeler. In 
Nederland is het al snel ouwe-jongens-krenten-
brood, maar in Duitsland spreek je elkaar pas aan 
met ‘je’ als je elkaar al heel lang en goed kent. 
Noem Siegfried Maier bij zijn eerste bezoek geen 
Siegfried. Dan ben je onbeschoft en word je niet 
serieus genomen. Het is Sie en Herr Maier.’

Hij vervolgt: ‘Belangrijk is ook dat je je ver-
diept in de technische voorschriften en de 
juridische kant van contracten en garanties. 
We werken in één Europa, maar er zijn nog 
veel verschillen tussen de landen. Neem in 
onze branche een hemelwaterafvoer. Monteer 
in Duitsland geen regenpijp van pvc, dat mag 
niet. Alle pijpen zijn daar van zink of koper. 
Dat moet je weten. Je hebt ook te maken 
Bauzulassung, materialen moeten zijn toege-
staan op de Duitse markt. We hebben onze 
neus ook wel eens gestoten in die 25 jaar dat 
we nu in Duitsland actief zijn. Laatst moesten 
we de Zulassung van ons plakband overleg-

gen. Dat zal je in Nederland niet snel worden 
gevraagd.’

Volgens Kuipers scheelt het als je een Duitse 
vestiging hebt. ‘Dat komt anders over. Je hebt 
dan een Duits telefoonnummer, een Duits 
e-mailadres, een locatie waar je mensen kunt 
ontvangen. Toen wij in 1993 in Duitsland begon-
nen, hebben we Duitse mensen aangenomen. De 
techniek in de gebouwen en de voorschriften zijn 
anders. Een kunststof gasleiding zoals we die in 
Nederland gebruiken, bijvoorbeeld, is daar uit 
den boze. Als je die aanlegt, mag je het werk 
opnieuw doen.’  /

We werken in één Europa, maar er zijn nog 
veel verschillen tussen landen
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Combinatie van onderzoek 
en commercie in BTC blijkt 
gouden greep

Als iedere Twentenaar zou weten welke geweldige 

producten en toepassingen in de BTC-gebouwen zijn en 

worden bedacht, zou de kenmerkende bescheidenheid 

snel verdwijnen. De panden huisvesten zoveel verschil-

lende bedrijven dat er iedere dag een nieuw verhaal over 

geschreven kan worden. De ‘kruisbestuiving’ tussen 

onderzoek en bedrijfsleven werkt zó goed, dat de ene 

na de andere uitvinding de wereld over gaat.

tekst: Maaike Thüss fotografie: Lars Smook / Encapson B.V.

Neem de bedrijven Undagrid en Locus Positioning. 
Undagrid levert een dienst voor positiebepaling en status-
informatie van ongemotoriseerd materieel in industriële 
omgevingen. Dit blijkt een gat in de wereldmarkt: lucht-
havens over de hele wereld, van Schiphol tot luchthavens in 
het Midden-Oosten en Azië zijn zeer geïnteresseerd in de 
oplossing. ‘Het grote probleem op alle luchthavens in de 
wereld is dat karren, strailers, bagagewagens, vliegtuigtrap-
pen en ander materieel overal ‘rondzwerven’, legt Marcus 
Breekweg van Undagrid uit. ‘Dit ‘staal op wielen’ is niet uit-
gerust met een track- en tracesysteem, omdat stroomvoor-
ziening ontbreekt. En toch moeten de medewerkers weten 
waar het materieel zich bevindt, om hun werk goed te 
kunnen doen. Als een vliegtuigtrap van grote afstand moet 
komen, terwijl er dichterbij een voorhanden is, kan dat 

heel veel tijd schelen.’ En: tijd is geld. Alleen al op Schiphol 
zijn er meer dan 5000 van dit soort objecten, die door de 
Twentse vinding zichtbaar zijn, waardoor bijvoorbeeld ook 
het onderhoud op tijd kan plaatsvinden.

Wetenschap de markt op
De samenwerking met Locus Positioning bestaat eruit  
dat dit bedrijf, opgericht door een alumnus en voorheen 
onderzoeker aan de Universiteit Twente en die alles weet 
van kalibreren en positiebepaling, het product vervolmaakt. 
Zélfs in de bagage kelders van luchthavens, waar normaal 
gesproken ‘geen verbinding’ op mobiele apparaten ver-
schijnt, heeft Locus Positioning namelijk een manier 
gevonden waardoor deze indoor positiebepaling toch 
mogelijk is. ‘Daaraan zijn jaren van onderzoek vooraf 

TWENTSE VINDINGEN VEROVEREN DE WERELD
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Combinatie van onderzoek 
en commercie in BTC blijkt 
gouden greep

tekst: Maaike Thüss fotografie: Lars Smook / Encapson B.V.

gegaan’, vertelt eigenaar Wouter van Kleunen. 
‘Het mooie van de samen werking met Undagrid 
is dat we hierdoor de wetenschap op de markt 
kunnen brengen.’

De bedrijven zijn klaar om de wereld te bedienen; 
niet alleen vliegvelden, maar ook havens, zieken-
huizen, rangeerterreinen kunnen een grote  
efficiency-slag maken door de dienst aan te 
schaffen. Onze nationale luchthaven heeft de 
primeur. Meteen al is er vraag naar andere 
toepassingen zoals een dergelijk systeem voor 
bijvoorbeeld schoonmaakkarren. Als naast 
iedere schoonmaakkar, ook prullenbakken zijn 
uitgerust met zo’n apparaatje, kan facilitair 
personeel via de software bepalen waar de prul-
lenbak staat, en op afstand zien wanneer deze 
geleegd moet worden. 

Dat betekent dat reizigers nooit meer voor een 
overvolle prullenbak staan en dat een mega-
besparing op vuilniszakken door het schoonmaak-

bedrijf kan worden gemaakt omdat er nooit meer 
een bak te vroeg geleegd wordt.

Operaties makkelijker
Achter een andere deur in een van de BTC- 
gebouwen, huist Encapson dat ook al als 
wereldspeler de boeken in zal gaan. Hier werd 
een coating ontwikkeld die ziekenhuizen kunnen 
gebruiken om hun operatienaalden en katheters 
mee te laten bekleden. Tijdens kijkoperaties  
lichten de naalden en katheters op, waardoor 
artsen veel makkelijker kunnen zien wat ze doen. 
Artsen vergeleken de coating van Encaspon 
‘blind’ met andere methodes om de instrumen-
ten beter zichtbaar te maken. De coating uit 
Enschede kwam als beste uit de bus. Na publi-
catie van de resultaten in een vooraanstaand 
vaktijdschrift, is de belangstelling enorm. CEO 
Heico Breek van Encapson vliegt de hele wereld 
over met de coating. 

‘Ons product maakt artsen het werk een stuk 

gemakkelijker. Ze hoeven minder vaak een 
operatie uit te voeren waarbij in het lichaam van 
de patiënt gesneden wordt. De coating maakt 
preciezer werken mogelijk. Op beeld is namelijk 
vanuit alle hoeken het instrument zichtbaar en 
dat is nu niet zo.’

Patiënten zullen minder vaak een scan nodig 
hebben waardoor de peperdure apparatuur die 
daarvoor nodig is, alleen nog maar hoeft worden 
ingezet als het echt niet anders kan. ‘Voor 
patiënten maakt ons product ook een wezenlijk 
verschil. Doordat vaker een kijkoperatie gedaan 
kan worden, is de impact van de ingreep vaak 
een stuk kleiner.’

In samenwerking met Tumakon in Hengevelde 
ontwikkelde Encapson een machine waar de naal-
den en katheters per jaar kunnen worden voor-
zien van de coating. De zogeheten cleanroom in 
het BTC-gebouw waarin het apparaat staat, kan 
jaarlijks tienduizenden instrumenten ‘aan’.  /

Hengelosestraat 705, 7521 PA Enschede / T 053 483 63 55 / www.btc-twente.nl
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Aeres Hogeschool Dronten 

wil bijdragen aan een gezonde 

en duurzame samenleving. 

Binnen het project ‘BioHub 

Dronten’ onderzoekt de 

hogeschool, samen met 

agrarische ondernemers, 

overheid en onderwijs- en 

kennisinstellingen,  hoe de 

regio kan toegroeien naar 

een regionale circulaire 

economie. 

tekst: Manouk Jansen   fotografie: Peter Timmer
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tekst: Manouk Jansen   fotografie: Peter Timmer

BIOHUB DRONTEN

Als Flevoland voorop wil blijven 
lopen, is het nu tijd voor actie

Om deze transitie te realiseren, zijn er nieuwe 
vormen van ondernemerschap nodig. ‘Afval is geen 
afval, maar een bijproduct dat heel veel kansen 
biedt’, vertelt Koen Dittrich, lector Vitale business 
via cyclische proces- en productieketens bij Aeres 
Hogeschool Dronten.

DE GRENS OVER
Hij illustreert het probleem waar de agrarische 
sector in Flevoland mee kampt.
‘Reststromen gaan samen met de gewassen vrij 
snel onze polder uit en zelfs de grens over, terwijl 
er binnen de provincie weinig waarde wordt 
toegevoegd aan gewassen en bijproducten. Dat is 
niet alleen logistiek gezien onhandig, het kost ook 
heel veel geld. Daarom onderzoeken we hoe we die 
reststromen binnen de regio kunnen houden. En 
hoe we ze kunnen gebruiken voor nieuwe business-
modellen.’

Op initiatief van de kerngroep ‘Dynamiek in de 
landbouw’ hebben verschillende afgevaardigden uit 
het bedrijfsleven, onderwijs en de overheid elkaar 
gevonden om zich in te zetten voor deze transitie: 
de BioHub van Dronten. Het gezamenlijke doel? De 
herbruikbaarheid en waardecreatie van agrarische 
reststromen maximaliseren. De focus ligt daarbij 
op de reststromen van pompoenen, aardappelen, 
penen en uien.

KROMME WORTELS 
EN AARDAPPELSCHILLEN
‘Het is zo zonde als er niets met restafval wordt 
gedaan’, zegt Kees van Woerden, eigenaar van Van 
Woerden Flevo. Zijn biologische akkerbouwbedrijf 
produceert zo’n 20 tot 30 procent aan afval, wat 
neerkomt op 4.000 ton afval per jaar. ‘Want krom-
me wortels zijn niet geschikt voor de consumen-
tenmarkt. Er wordt wel sap van gemaakt, maar dat 
kost uiteindelijk meer geld dan het oplevert. We 
hopen te ontdekken hoe restproducten een betere 
waarde kunnen krijgen, zodat we kostenposten om 
kunnen zetten naar winstgevende posten.’ 

Erik Schaap, directeur van Schaap Holland, geeft 
aan dat het afvalprobleem ook bij de verwerkende 
bedrijven speelt. ‘Wij hebben 5.000 ton afval per 
jaar’, vertelt hij. ‘Denk aan aardappelschillen, uitval 
en snijafval. Van het snijafval maken we veevoer, 
maar dat levert niets op. Met de schillen gebeurt 
nu nog niks, maar daar kunnen we bijvoorbeeld wel 
snacks van maken. De vraag is alleen of de kosten 
daarvan opwegen tegen de opbrengsten.’

Ook de studenten voelen de noodzaak van meer 
waardecreatie uit afval. Ze lopen mee bij de deelne-
mende agrarische bedrijven en onderzoeken hoe de 
transitie naar het sluiten van kringlopen concreet 
kan worden gemaakt.

CREATIEVE INSLAG
Geert Sol, docent-onderzoeker bij Aeres Ho-
geschool Dronten vertelt over de meerwaarde 
daarvan. ‘Studenten denken out-of-the-box, zijn 
open-minded en komen met creatieve oplossingen 
waar ondernemers vaak zelf niet meer op komen. 
Hun creatieve inslag is heel waardevol.’

‘Bovendien zien zij, en wij als hogeschool, dit 
project niet zozeer als een onderwijsproject. Het 
eigenaarschap voelen de studenten zelf namelijk 
ook. Zo ontstaan er echt mooie cross-overs tussen 
ondernemers, overheid, onderzoek en onderwijs. 
En daar zijn we met z’n allen best trots op. Er 
gebeurt hier écht wat.’

KANSEN IN FOOD EN CHEMICA
De onderzoeken lopen nog, maar de initiatiefne-
mers zien al kansen. Vooral binnen de food en 
chemica. ‘Stel dat we eiwitten overhouden, welke 
producten zouden we daarvan kunnen maken?’, 
denkt Dittrich hardop. ‘Je zou ze goed kunnen 
gebruiken voor cosmetische producten, of voor voe-
dingssupplementen. Een andere mooie oplossing is 
dat groenten en fruit die net niet aan de hoge eisen 
voldoen, als ugly products in de schappen komen te 
liggen. En dus toch kunnen worden verkocht.’

AGRARISCHE HOOFDSTAD
Als Flevoland voorop wil blijven lopen en de agra-
rische voorloper van Europa wil blijven, dan is het 
tijd voor actie. Daar zijn de initiatiefnemers het over 
eens. Het onderzoek moet een enorme boost gaan 
geven aan de positie van de regio. ‘We willen de 
groei en ontwikkeling van de agrarische verwerken-
de industrie in de eigen regio waarborgen’, vertelt 
Diane Stap van Ontwikkelmaatschappij Flevoland 
(OMFL).

‘Niet alleen zal daarmee de provincie flink verduur-
zamen, er zou ook meer werkgelegenheid kunnen 
ontstaan. Dat stelt ons in staat om als regio voorop 
te blijven lopen.’ /  

EVEN VOORSTELLEN, DE INITIATIEFNEMERS 
VAN BIOHUB DRONTEN

Kees van Woerden – Van Woerden Flevo BV
Erik Schaap – Schaap Holland BV
Piet van Liere - Gebr. Van Liere BV
Bas Groeneveld – Aaldering Bio-ui
Egbert Knotten – ETK Beheer BV 
Harry Dubelaar – Gemeente Dronten
Diane Stap – OMFL
Geert Sol, Mandy van Vugt, Koen Dittrich – 
Aeres Hogeschool Dronten
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Intelligente data 
voorkomt verzuim

Als adviseur op het gebied van arbeid en gezondheid helpt HumanCapitalCare 

bedrijven en organisaties om medewerkers zo lang mogelijk gezond inzetbaar 

te houden. Business intelligence kan daar een belangrijke rol in spelen. Erik van 

Lenthe, algemeen directeur HumanCapitalCare: ‘Inzicht in data kan dure uitval 

voorkomen en helpt bedrijven om preventief aan de slag te gaan. Daarmee is  

het de grondslag voor integraal gezondheidsmanagement.’
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‘Business intelligence is een belangrijk thema in de maatschappij, maar 
zeker ook voor ons’, stelt Erik van Lenthe. ‘Het gebruik van data stelt 
je in staat je bedrijfsvoering te monitoren en optimaliseren. Het biedt 
grip. Onze prioriteit ligt bij onze klanten: hoe kunnen we hen het beste 
helpen om het verzuim terug te dringen of - beter nog - te voorkomen. 
Inzicht in data is van essentieel belang om de gezondheid van de mede-
werkers integraal te volgen en het bedrijfsbeleid erop aan te sluiten. 
Om de data optimaal te kunnen benutten en verwerken, hebben we een 
afdeling R&D die zowel voor HumanCapitalCare als voor onze ‘zusjes’ 
ArboNed en Mensely werkt. Daarmee bedienen we 70.000 werkgevers 
en meer dan een miljoen werknemers.’

Essentie bepalen
Catelijne Joling is directeur van de afdeling R&D: ‘De informatie bij veel 
bedrijven is versnipperd en wordt soms niet eens aangewend. Systemen 
voor HR, verzuim, productiviteit of klanten werken naast elkaar. Onze 
belangrijkste taak is het bijeen brengen van alle data uit de verschillende 
systemen én het duiden van de informatie die eruit komt. Onze professionals 
zijn in staat van alle data de essentie te bepalen en op basis hiervan de 
klant te adviseren. Zo kunnen we klanten onderbouwde antwoorden geven 
op vragen als: hoe kan ik mijn verzuimkosten verlagen? Hoe kan ik voor-
komen dat mijn verzuim stijgt als mijn werknemers ouder worden? Welke 
werkgerelateerde factoren hebben de meeste impact op de gezondheid en 
duurzame inzetbaarheid van mijn mensen en hoe kan ik die beïnvloeden? 
Heeft ons gezondheidsprogramma effect en in hoeverre wegen de kosten op 
tegen de baten? Wij bieden klanten data-gedreven inzichten op de voor hen 
meest relevante HR- en productiviteitsvragen.’ 

Datagedreven werken 
HumanCapitalCare heeft afgelopen jaren veel geïnvesteerd in de toekomst-
bestendigheid van haar data-architectuur. Zo worden alle data netjes en 
veilig opgeborgen in een datawarehouse. ‘Dat biedt veel meer analyse-
mogelijkheden dan allemaal losse databases’, licht Catelijne Joling toe. 
‘Voor onze klanten betekent het dat we makkelijker integrale, voorspellende 
analyses kunnen doen. Daarmee kunnen we de focus meer verleggen 
van verzuim naar preventie. Immers, als je weet hoe werkgerelateerde en 
gezondheidsfactoren het toekomstig verzuim voorspellen in een bepaald 

bedrijf, kun je tijdig ingrijpen of zelfs anticiperen en daarmee het tij keren. 
Bedrijven kunnen zo met de systemen van HumanCapitalCare hun vitali-
teitsbeleid vormgeven en structureren. We laten onze klanten dus zien 
waar in hun bedrijf de regelknoppen zitten voor duurzame inzetbaarheid.
Het is allang niet meer voldoende om pas in actie te komen als zich ver-
zuim voordoet. Er is heel veel wetenschappelijk bewijs dat vroeg ingrijpen 
en preventie lonen. Dat betekent dat je al in actie moet komen vóórdat  
problemen zichtbaar zijn. Maar hoe doe je dat? Alleen door data-gedreven 
te werken en met predictiemodellen is het mogelijk om te weten waar 
risico’s gaan ontstaan. Bovendien zetten we predictiemodellen ook in om 
onze verzuimbegeleiding te optimaliseren. Ons eigen onderzoek wijst uit 
dat de factor tijd daarin heel belangrijk is: door middel van data-analyse krijgen 
we inzicht in de effecten en ook in de optimale timing van onze interventies.’ 

Privacy geborgd
Als je zoveel data verwerkt, moet de privacy natuurlijk gewaarborgd zijn. 
Catelijne Joling: ‘Borging van de privacy heeft absolute prioriteit, daarom 
zijn alle rechten en rollen heel helder gedefinieerd in de systemen. Ook 
rapporteren we data altijd op groepsniveau, niets is te herleiden tot de 
persoon.’ Erik van Lenthe: ‘Bovendien voldoen we aan de hoogste normen 
op het gebied van het verwerken van medische en persoonsgegevens en 
beschikken we over alle vereiste ISO- en NEN-certificeringen. Aan de basis 
van je dienstverlening moet je niet tornen. Dat is ons bestaansrecht.’

Eigen bronnen toevoegen op we-care
Erik van Lenthe: ‘In 2017 starten we met we-care: dat is onze portal waarin 
wij onze werkgevers gaan ondersteunen om hun eigen integraal gezond-
heidsmanagement vorm en inhoud te geven’. Catelijne Joling: ‘In we-care 
bieden we onze klanten niet alleen een integraal gezondheidsdashboard, 
benchmarks en streefcijfers, maar kunnen ze ook onze artsen, gezond-
heidscoördinatoren en andere professionals ontmoeten die hen op weg 
helpen in een verbetercyclus. We-care is vraaggericht opgezet en moet 
bovendien een levend ecosysteem worden, waar je niet alleen inhoud,  
maar vooral ook onze professionals treft, om je te helpen om er chocola 
van te maken. Wij zijn ervan overtuigd dat - in een wereld waarin de data-
berg alsmaar harder blijft groeien - een juiste analyse, duiding en richting 
essentieel zijn voor bedrijven om gezond te blijven.’ /

Informatie stelt je in staat op 

tijd in actie te komen

Calslaan 17, 7522 MJ Enschede / T 053 750 43 00 / www.humancapitalcare.nl
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tekst & fotografie: TV Enschede FM

om stages op het gebied van radio, journalistiek, 
onderzoek, facilitair en secretarieel te faciliteren. 
De medewerkers kunnen de stageprocedure 
bewaken en de gesprekken met de studenten voe-
ren. De stageaanvragen komen ondertussen niet 
alleen meer uit Enschede of Twente, maar ook uit 
de rest van het land en zelfs het buitenland.

Unieke mix tussen mensen in 
opleiding, vrijwilligers en 
betaalde krachten
TV Enschede FM heeft als wettelijke taak om een 
lokaal toereikend media-aanbod in Enschede te 
realiseren. Dit houdt in dat ze dagelijks op alle 
relevante kanalen aan Enschede gerelateerd 
nieuws en informatie moet brengen. Om dit te 
kunnen realiseren met de beperkte middelen 
die de omroep hiervoor tot haar beschikking 
heeft, is er een organisatiestructuur ontwikkeld 
waarin vrijwilligers, studenten en betaalde 
krachten samenwerken, leren en elkaar verster-
ken. Want elke groep bezit unieke kwaliteiten, 
waardoor samenwerking hele mooie resultaten 
oplevert. Op deze manier zijn binnen deze 
creatieve omgeving alle niveaus vertegen-
woordigd, qua opleiding, leeftijd en laag van 
de bevolking. En dat begint al vroeg: zelfs een 
grote groep 14- en 15-jarige scholieren is bin-
nen TV Enschede FM actief, zij kunnen onder 
begeleiding een maatschappelijke stage lopen 
bij het tv-programma Jij in de Wijk waarbij ze 
zelf reportages maken in hun eigen wijk. 

Erkend leerbedrijf
TV Enschede FM is vanaf haar oprichting in 
2007 een erkend leerbedrijf waar van oorsprong 
programma’s voor radio, televisie en online 
worden ontwikkeld, opgenomen en uitgezonden 
en aanvullende producties worden gemaakt. De 
stageplekken die de omroep hiervoor in eerste 
instantie bood, waren voornamelijk geënt op 
beeld en de meeste stagiairs kwamen van de 
mediaopleidingen in Enschede van het ROC van 
Twente en het Saxion.

Maar met de ontwikkeling tot een multimediale 
organisatie die in de top van Nederland meedraait, 
kon de omroep haar structurele bezetting en daar-
mee ook haar stageaanbod uitbreiden. Zo heeft TV 
Enschede FM nu naast beeld de expertise in huis 

Een kweekvijver 
voor talenten

De lokale omroep TV Enschede FM timmert hard aan de weg. Door 

samenwerkingen met onder meer TC Tubantia (Newsroom Enschede), 

FC Twente (Fox Club TV) en het Regionaal Mediacentrum Twente 

(met de 3FM Talentschool) is er een voor Nederland unieke omgeving 

ontstaan waarin studenten onder aansturing van professionals op 

alle platforms hun mediatalenten kunnen ontwikkelen.

TV ENSCHEDE FM
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Uitbreiding door samenwerking
Door de ontwikkelingen van de afgelopen jaren heeft de omroep haar 
samenwerkingsverbanden geïntensiveerd. Dit zorgt ook voor verrijking van 
de stagemogelijkheden en levert ongekende kansen op voor de studenten. 

+ TC Tubantia en de Newsroom Enschede zorgen voor een unieke 
 journalistieke verdieping. Het geeft studenten de mogelijkheid tijdens  
 de stage met een mix van alle mediakanalen te werken.
+ FC Twente rond FC Twente Club TV voor Fox Sports. De mogelijkheid  
 om beeldcontent voor het hoogste televisieniveau van Nederland te  
 maken.
+ Het Regionaal Mediacentrum Twente en de Talentschool, 
 mogelijkheden om op radiogebied door de talentcoach van de NPO 
 te worden begeleid.

Het gegroeide netwerk van TV Enschede FM biedt mogelijkheden om voor 
masterclasses, die voor 2017 gepland staan, zeer interessante gastsprekers 
te krijgen.

Samenwerking kennisinstellingen
Ook de samenwerking met de kennisinstellingen is de afgelopen jaren 
inniger geworden. Naast een toename van het aantal stageplekken bij 
ROC van Twente, Saxion, Windesheim en de Universiteit Twente heeft TV 
Enschede FM een bijdrage geleverd aan het project MediaXtra. In dit drie 

jaar durende project samen met het Saxion en vooral het ROC van Twente 
heeft de omroep veel ervaring opgedaan in het verkleinen van de afstand 
tussen opleiding en praktijk. Hieruit kwam onder meer naar voren dat het 
onderwijs behoefte heeft aan excellente stageplekken, die zich onderschei-
den van en meer bieden dan de huidige stages. Het ROC van Twente en 
TV Enschede FM zijn nu bezig om hier vanaf volgend jaar invulling aan te 
geven. In het verlengde hiervan wil TV Enschede FM ook de samenwerking 
met andere kennisinstellingen verder intensiveren.

Selectieprocedure
Waar in het verleden de omroep elke student direct plaatste, werkt ze te-
genwoordig met een speciale selectieprocedure voor stagiairs om kritischer 
te kijken of de student binnen de omroep kan groeien en klaargestoomd 
kan worden voor het werkveld. Daarmee worden de eisen voor een student 
voor een stageplek zwaarder, maar dit resulteert wel in betere kwaliteit en 
stagiairs die écht willen leren en groeien in het vak.

Stagiairs uit heel Nederland zien hier dé uitdaging
Door de groei van de omroep en de betere bekendheid komen er steeds 
meer studenten uit heel Nederland stagelopen bij TV Enschede FM. Van 
de Herman Brood Academie tot de HAN in Nijmegen, van Windesheim 
Zwolle tot de Hogeschool in Ede. De omroep biedt op veel vlakken moge-
lijkheden om de stagiairs een interessante stage te laten lopen. Dat zien 
de studenten. Die maken vaak de opmerking dat hier zoveel uitdaging is 
en dat er veel vrijheid is om talent te ontwikkelen en dat wil de omroep ook 
zijn: een kweekvijver voor talenten.  /

De stagevacatures die momenteel ingevuld worden zijn die van redactieme-
dewerker op de Newsroom (samenwerking met stadsredactie TC Tubantia), 
productiemedewerker beeld (cameravoering, edit en opnames), facilitair 
(secretariaat en facilitair) en afstudeerplekken voor verschillende media- en 
communicatieopleidingen.

Binnen deze creatieve omgeving zijn alle 

niveaus vertegenwoordigd, qua opleiding, 

leeftijd en laag van de bevolking
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“Show me who I really am and I will do something 
meaningful with my life.”     
Lynn E. Taylor

Taylor stelt ons na deze korte introductie een vraag; 
“Hoe ‘bevlogen’ denkt u dat de gemiddelde medewerker internatio-
naal gezien is?” Hij laat ons een actueel onderzoeksresultaat van 
Gallup  zien: internationaal is slechts 33% van de medewerkers bevlo-
gen in hun werk. Dat is schrikbarend laag, zo vinden wij ook. “Bete-
kent dit dan dat zij hun werk niet goed doen?” Is onze eerste vraag. 
“Nee”, zo geeft Taylor aan. “Bevlogenheid of employee engagement, 
zoals Gallup het benoemt, geeft ons geen inzicht in iemand zijn 
competentie om bepaalde activiteiten uit te voeren. Het vertelt ons in 
hoeverre de persoon energie krijgt, van de activiteiten die hij doet. Het 
is de kritische succesfactor voor organisaties. Wil je als organisatie het 
verschil maken dan is het noodzaak in te zetten op de juiste inzet van 
je Human Capital, door in te zetten op het realiseren van ‘bevlogen’ 
medewerkers”.

“A highly engaged workforce means the difference 
between a company that outperforms its competitors 
and one that fails to grow”
the Gallup organization

Taylor’s vastberadenheid en gedrevenheid is bijzonder te noemen, 
als hij ons vertelt hoe hij 20 jaar geleden, vanuit zijn rol als 
turnaround manager, startte aan zijn missie om een tool te ont-
wikkelen die inzicht geeft in de activiteiten waar iemand optimaal 
voor in te zetten is. Hij geeft aan: “Het gaf mij een gevoel van 
onmacht dat wij als turn around managers met alle bestaande 
(persoonlijkheid) testen, assessments en andere bedrijfsoptimali-
satie tooling, bewezen, niet in staat zijn de kernwaarden waardoor 
iemand ‘bevlogen’ raakt inzichtelijk te maken. Waardoor onder-
zoeken naar de bevlogenheid van medewerkers, zoals die van 
Gallup, steeds teleurstellende cijfers laten zien, 33% employee 
engagement”. 

Taylor liet zich bij het realiseren van zijn missie inspireren door 
Abraham Maslow, wiens quotes dan ook volledig aansluiten bij 
de waarden en overtuigingen, om de juiste persoon in de juiste 
rol te zetten, zoals Taylor deze omschrijft. Namelijk; “Wees je 
unieke zelf, doe die activiteiten waar je van ‘nature’ voor bedoeld 
bent. Alleen dan kan je jouw hoogste beste bijdrage leveren in 
werk en privé”. Dit gecombineerd met zijn wetenschappelijke 
achtergrond, waarin Taylor algoritmes ontwikkelde voor bijvoor-
beeld IBM en hartritme-filmpjes, zijn een betrouwbare en nood-
zakelijke basis gebleken voor het vervullen van zijn missie. 

De bewezen succesfactor voor 

organisaties: bevlogen medewerkers

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

“Wij zijn niet de eerste professionals in business optimalisatie, die beloven de juiste persoon op de 

juiste plek binnen een organisatie te zetten, waardoor de bedrijfsresultaten verbeteren. Wel zijn 

wij de eerste die zich hierbij focussen op de aangeboren aard, de ‘natuur’ van medewerkers, dat wat 

iemand drijft, in plaats van alleen te kijken naar de competenties op het curriculum vitae of de 

gevormde persoonlijkheid die wij in een gesprek ervaren. En dat maakt het verschil”, zo vertelt Lynn 

E. Taylor, CEO van Taylor Protocols Inc. tevens de uitvinder van de unieke ‘Core Values Index’. 

“Om juist die waarden te meten, waarmee inzicht wordt verkregen in de onveranderlijke aard van 

iemand en daarmee ook waardoor iemand bevlogen raakt. Van welke activiteiten krijgt iemand 

energie, welke teambijdrage wil een persoon leveren…’”.
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“Be your own unique best self” 
Lynn E. Taylor

“If you plan on being anything less than you are 
capable of being, you will probably be unhappy 
all the days of your life. What a man can be, 
must be. This need we call self-actualization” 
Abraham Maslow

Hij ontwikkelde een hoog betrouwbaar en gevalideerd 
instrument dat in minder dan 10 minuten de onveran-
derbare aangeboren kernwaarden van iemand in kaart 
brengt: de Core Values Index (CVI). 

De CVI kent een wetenschappelijk aangetoonde 
betrouwbaarheid van 97,7%. “Het is het eerste meet-
instrument dat bewezen, inzichtelijk kan maken van 
welke activiteiten iemand van ‘nature’ bevlogen kan 
raken. Waar krijgt iemand energie van? Welke taken 
kosten hem energie? Wat zijn de persoonlijke drijfveren 
om bevlogenheid te behouden of om beslissingen te 
nemen? Welke teambijdrage wil iemand leveren?”, 
wordt vol trots verteld. 

“De sleutel om de bestaande 33% employee engagement te verslaan ligt in deze onveranderbare 
aangeboren kernwaarden, iemand zijn ‘natuur’”, zo vertelt Taylor. 

“Met de bestaande tooling heeft men de 33% niet kunnen verslaan, doordat deze gefocust zijn op 
het inzichtelijk maken van wie je bent geworden of wat je vandaag kan, je ‘nurture’; zo geeft Taylor 
als belangrijkste motivatie voor zijn bewezen succesformule. Hij vertelt hoe hij organisaties in zijn 
rol als turnaround manager regelmatig de vraag stelt: “Hoe goed zou het zijn voor uw medewer-
kers en uw organisatie als elk individu de juiste rol heeft? Dit betekent dat uw medewerkers niet 
alleen de competentie hebben die activiteiten uit te voeren die bij hun rol horen, maar bovenal 
als voorwaarde dat zij bevlogen zijn in hun rol. Wat zou dit betekenen voor uw bedrijfsresultaat?” 

De Core Values Index (CVI) en de aanpalende tooling van Taylor Protocols heeft zijn succes 
in Amerika inmiddels bewezen. Organisaties als o.a. Boeing en Microsoft gingen u voor in 
de optimalisatie van hun team- en bedrijfsresultaten.

De CVI en van daaruit ontwikkelde tools zijn vanaf nu ook beschikbaar in Europa. ‘INN ons 
Twente’ is het hoofdkantoor van Taylor Protocols voor Europa gevestigd. 

Het Europese team onder leiding van Jan Gerritsen, is gedreven u inzicht te geven in de kansen 
voor uw organisatie.  /

“Getting the best out of people, it’s in our nature”  
Team Taylor Protocols   

Lynn Taylor, CEO Taylor Protocols Inc. feliciteert Jan Gerritsen met zijn benoeming tot 
Directeur Taylor Protocols Europe
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Werkplein Twente beschikt over 
het grootste kandidatenbestand 
van Twente. Dit noemen we met 
recht ons talentenmagazijn

De dienstverlening van Werkplein Twente
Ivo Meddeler is adviseur werk bij Werkplein Twente en helpt 
werkgevers graag. ‘Wij gaan om tafel met de werkgever om 
mee te denken over de bedrijfsvoering en om advies te geven 
over alle arbeidsmarkt gerelateerde vraagstukken. We hebben 
de nodige kennis over subsidies, sectorgelden en andere rege-
lingen, waarmee een werkgever zijn voordeel kan doen. Door 
met een werkgever in gesprek te gaan, kunnen we kijken wat de 
beste oplossing is voor zijn bedrijf. Dit is altijd maatwerk.’

‘Werkplein Twente beschikt over het grootste kandidatenbestand 
van Twente. Dit noemen we met recht ons talentenmagazijn, 
dat gevuld is met kandidaten op alle opleidingsniveaus: van 
schoolverlater tot werkzoekende met jarenlange werkervaring. 
Ze hebben allemaal hun eigen talenten en competenties. Wij 
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helpen werkgevers graag om de juiste persoon op de juiste plek te krijgen 
en we doen nog eens extra ons best om kandidaten met een afstand tot de 
arbeidsmarkt aan een baan te helpen. Een mooi voorbeeld hiervan is de plaat-
sing van twee jonge dames bij Nijhof-Wassink: een echt succesverhaal.’ 

Kirsten en Thirza hebben zich 
onmisbaar gemaakt

Enorme waardering
Gert-Jan Hemme is Human Resource Manager bij Nijhof-Wassink in Rijssen 
en is samen met de vertrouwenspersoon en receptioniste aanspreekpunt voor 
Kirsten en Thirza. ‘De meiden doen hun werk ontzettend goed en worden 
enorm gewaardeerd. Toen de vrouwelijke collega’s binnen het bedrijf samen 
een workshop ‘Indonesisch koken’ gingen volgen, werden ze meteen meege-
vraagd. Dat zegt heel veel.’

De inzet van mensen via Werkplein Twente hangt niet alleen samen met de 
participatiewetgeving. ‘Wij hebben als bedrijf de mogelijkheid om mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt in te zetten en hebben geen moment getwij-
feld om het ook daadwerkelijk te doen. Als gevolg van het nieuwe kantoorpand 
ontstond een duidelijke behoefte aan iemand die de kantinedienst op zich 
neemt, maar bijvoorbeeld ook met het gebak rondgaat wanneer een collega ja-
rig is, de koffieautomaten schoonmaakt en zulk soort zaken. Het is fantastisch 
om te zien hoe Kirsten en Thirza zich in een aantal maanden tijd onmisbaar 
hebben gemaakt.’

Verrast door de zelfstandigheid
Kirsten en Thirza werken allebei vijf uur per dag bij Nijhof-Wassink. De één 
heeft ochtenddienst en de ander werkt ‘s middags. Tijdens het ‘spitsuur’ 
tussen de middag werken ze samen. Wat Gert-Jan Hemme heeft verrast, is de 
zelfstandigheid van beide meiden. ‘Ze denken met het bedrijf mee en komen 
met heel goede ideeën. Ze willen graag werken en als het even wat rustiger 
is, komen ze zelf met een voorstel voor iets wat ze er bij kunnen doen. Zo 
hebben ze hun functie steeds verder verbreed.’

Belangrijke rol binnen het bedrijf
Daardoor zijn de meiden een steeds belangrijkere rol gaan spelen binnen 
het bedrijf. ‘En dat laten we ze ook weten. Het zijn twee heel geschikte 
meiden, maar ze hebben de pech gehad geen aansluiting te kunnen 
vinden op de arbeidsmarkt. Dat heeft flinke gevolgen gehad voor hun 
zelfvertrouwen. Wij zien ze hier weer opbloeien en dat geeft erg veel 
voldoening.’

Volgens Ivo staat dit verhaal niet op zichzelf. ‘Er zijn meerdere succesverhalen, 
die wij graag delen met anderen. Tijdens evenementen, banenmarkten en 
speeddates van Werkplein Twente brengen wij werkgevers graag in direct 
contact met werkzoekenden. Wij zetten ook geregeld projecten op om 
samen met de werkgever en eventuele andere netwerkpartners kandidaten 
voor hem op te leiden. Als een werkgever behoefte heeft aan een groot-
schalige wervingsactie? Wij nemen de werving en selectie graag uit handen. 
Kortom, Werkplein Twente verzorgt een uitgebreide dienstverlening op 
maat, die ook nog eens kosteloos is.’   /

Voor meer informatie kunt u naar de website www.werkpleintwente.nl gaan of bel 
met 088-896 99 66 om een afspraak te maken met één van onze adviseurs werk. 

Een sterke arbeidsmarkt in 
Twente, dát is het doel

Werkplein Twente

De 14 Twentse gemeenten en UWV zijn samen Werkplein Twente. 

Werkplein Twente ondersteunt bij uw personeelsvraag en bij het 

invullen van sociaal ondernemerschap en informeert u over arbeids-

wetten en subsidiemogelijkheden. Daarbij worden oplossingen op 

maat geboden. Een sterke arbeidsmarkt in Twente, dát is het doel.
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Internationalisering 
verrijkt het onderwijs

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Archief

Niet meedoen aan de internationalisering? Dat is 

geen optie, weet prof.dr.ing. Dave Blank, hoogleraar 

en wetenschappelijk ambassadeur van de Universiteit 

Twente. ‘Als je wilt meetellen op het gebied van 

onderzoek móet je aantrekkelijk zijn voor toptalent 

uit de hele wereld’. De uitdaging: dat toptalent 

daarna ook in Twente houden.

De Masters zijn al helemaal Engelstalig, de bachelor-opleidingen 
voor 60 procent. De internationalisering is niet meer te stoppen. 
De Universiteit Twente draagt daar een belangrijk steentje aan bij. 
Studenten van over de hele wereld komen hier bijvoorbeeld voor 
een studie Advanced technology, Elektrotechniek, Nanotechnologie 
en Psychologie. ‘Het zet de regio Twente ook internationaal op de 
kaart. Onderzoek wordt hier gedaan door promovendi van over de 
hele wereld. Ze zijn hier in de bloei van hun wetenschappelijke car-
rière. Als ze daarna werk vinden in het buitenland, zijn zij natuurlijk 
geweldige ambassadeurs voor onze opleidingen. De ervaring leert 
dat ze vol lof zijn over de studie, de omgeving en hun verblijf hier.’

Smeltkroes van culturen 
De uitdaging is wel om te zorgen dat toptalent na het afronden 
van de studie ook in Twente blijft. Volgens Dave Blank neemt zo 
langzamerhand bij het bedrijfsleven wel de schroom af om een 
Engelstalige collega aan te nemen. ‘Bij de nieuwe generatie is 
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die drempelvrees er al helemaal niet meer. Die zijn gewend om in een 
smeltkroes van culturen te studeren en later dus ook te werken. Maar we 
zouden onze regio wél aantrekkelijker kunnen maken bijvoorbeeld door 
bepaalde informatievoorziening ook in het Engels beschikbaar te maken. 
Nu zie je af en toe wel Duits opduiken als informatie al vertaald wordt, 
maar de voertaal van deze hoogopgeleide mensen is Engels.’

Aantrekkelijk onderwijssysteem
Het Nederlandse onderwijssysteem is voor buitenlandse studenten heel 
aantrekkelijk. Geen leerboeken in je hoofd stampen, maar gedegen basis-
kennis op een goede manier zelfstandig leren toepassen. Dat bereidt de 
studenten veel beter voor op een carrière. De Universiteit Twente heeft 
als goed ‘verkooppunt’ verder de multi-disciplinaire aanpak: waar studie-
richtingen raakvlakken hebben, vloeien die ook steeds meer in elkaar 
over. ‘Neem bijvoorbeeld het introduceren van nieuwe technologieën 
in de gezondheidszorg. Of de raakvlakken tussen de studies Chemie en 
Electrotechniek. Wij vinden dat je niet monomaan op één vak gericht moet 
zijn, maar breed om je heen moet kijken.’

De toegankelijkheid van de hoogleraren, die dus ook openstaan voor 
goede ideeën buiten hun eigen vakgebied, wordt hogelijk gewaardeerd. 
‘En met name de Duitse studenten vinden het ook prettig dat het hier wat 
minder hiërarchisch en losser is. Voor Zuid-Europeanen is het heel aan-
trekkelijk dat Engels hier de voertaal is. In China is het statusverhogend 
als je in Europa hebt gestudeerd. Zo is er voor studenten uit elk land wel 
een bepaalde aantrekkingskracht om hier naar toe te komen.’

Afgestudeerden doen door hun enthousiasme goed werk om aankomen-
de studenten op de voordelen van studeren in Twente te wijzen. Maar 
er zijn ook hoogleraren die uitstekende contacten hebben met univer-
siteiten over de hele wereld. En de beste reclame zijn misschien wel de 
huidige internationale studenten, die bijvoorbeeld via Facebook aan het 
thuisfront laten weten dat ze een geweldige tijd hebben in Twente, van 
het top-onderwijs tot de introductiedagen en de feesten, ook belangrijk 
natuurlijk. ‘Je verdwaalt hier niet in de massa, de organisatiegraad onder 
studenten is ook hoog. Ik denk dat dat ook meespeelt. En studeren met 
mensen van allerlei verschillende culturen is natuurlijk ook een enorme 
verrijking van je leven.’

Sprong voorwaarts 
Blank ziet internationalisering dan ook absoluut niet als een bedreiging, 
maar als een enorme sprong voorwaarts: ‘Internationalisering is al met al 
gewoon een heel mooie ontwikkeling: voor ons als onderwijs-instelling, 
voor Twente als regio omdat je hier toptalent binnen krijgt, en als meer-
waarde voor de studenten zelf.’ /

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

Wij vinden dat je niet monomaan op 

één vak gericht moet zijn, maar breed om 

je heen moet kijken

Studenten van over de hele 

wereld komen hier bijvoorbeeld 

voor een studie Advanced 

Technology, Elektrotechniek,

Nanotechnologie of Psychologie
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Springplank 
Enschede 

STAD IS BLIJ MET VARIATIE 
DOOR KOMST DUITSE KETENS

Met tassen vol promotiemateriaal 

trok een Enschedese delegatie onlangs 

door de winkelstraten van het Duitse 

Essen, in de hoop ondernemers te 

interesseren voor Enschede. De stad 

is voor een groeiend aantal Duitse 

bedrijven de ‘sluis’ naar Holland. 

tekst: Annette Toonen  fotografie: Eric Brinkhorst

Wat hebben IntercityHotel, Extrablatt, Bar Celona 
en Poco gemeen? Het zijn allemaal Duitse 
winkel- of horecaketens die zich recent hebben 
gevestigd in Enschede, hun eerste en enige 
vestiging in Nederland. 

Ze zien de stad als mogelijke ‘springplank’ naar 
andere Nederlandse steden. ‘Deze Duitse be-
drijven spreken zelf over de sluis naar Holland’, 
vertelt Duco Hoek, senior accountmanager 
Ondernemersloket van de gemeente Enschede. 
Enschede is ‘geweldig blij’ met deze bedrijven. 
Ze trekken bezoekers en zorgen voor variatie in 
het winkelaanbod, zodanig dat de binnenstad van 
Enschede anders is dan die van andere steden. 
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vrijetijds-
economie

Hoek: ‘Wij willen het publiek iets anders bieden. 
Veel steden hebben een Blokker, een Hema en 
een Action. Duitse bezoekers zien hier Duitse 
ketens die ze herkennen en ze zien zaken die 
nieuw voor hen zijn. Datzelfde geldt voor Neder-
landers, maar dan omgekeerd. Bovendien kunnen 
die Duitse bedrijven hier uitproberen of hun 
concept in Nederland aanslaat. Zo grijpen zaken 
in elkaar.’

Wethouder Eelco Eerenberg, verantwoordelijk 
voor het stadscentrum: ‘Twee jaar geleden voerde 
ik zorgelijke gesprekken met ondernemers in de 
binnenstad. Het ging niet goed; er was veel leeg-
stand en in alle steden vond je dezelfde zaken. 

Nu loopt de leegstand terug en tref je hier winkels 
die je nergens anders ziet.’

Cadeautjes uitdelen
Het komt de stad niet aanwaaien. Ambtenaren en 
bestuurders zijn al twee jaar volop bezig internati-

onale winkelketens te interesseren voor Enschede. 
Ze kijken daarbij naar Duitsland, maar ook naar 
Zweden en Denemarken, en, als het zo uitkomst, 
naar Groot-Brittannië en de Verenigde Staten. 
Een ambtenaar van de Regio Twente die uit 
Zweden komt, neemt op vakantie naar haar   > 

Deze winkels zorgen voor variatie in het winkel-

aanbod, zodanig dat de binnenstad van Enschede 

anders is dan die van andere steden
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vaderland altijd een stapel Enschedese bidbooks mee. Hoek: ‘Als 
ze leuke zaken ziet, laat ze zo’n bidbook achter en dan bel ik er 
later achteraan.’ 

Bij wijze van acquisitie bezochten de wethouders Patrick Welman 
en Eerenberg en enkele ambtenaren, waaronder Hoek, dit 
najaar de Duitse stad Essen. Ze gingen er winkel in, winkel uit. 
Ze maakten kennis met het personeel, deelden visitekaartjes 
en cadeautjes uit, attendeerden de bedrijven op Enschede en 
polsten hun belangstelling. 

‘Wij wilden dat de ondernemers daar ons beter zouden leren ken-
nen’, zegt Hoek. ‘Enschede koos voor Essen omdat de stad verge-
lijkbaar is met Enschede en wat verder weg ligt dan bijvoorbeeld 
Osnabrück. De ondernemers en het publiek in Osnabrück kennen 
Enschede al wel. We moeten ze daar niet het gevoel geven dat we 
met ze aan het concurreren zijn.’

Practice what you preach
Ondernemers in Essen reageerden heel positief, volgens 
Eerenberg. Het beviel hem wel om zelf acquisitie te voeren. 
‘Een stad bestuur je niet alleen van achter je bureau. Als je 
Duitse bedrijven wilt trekken… practice what you preach.’ Het 
bezoek leidde tot een tegenbezoek van enkele ondernemers, 
die door een ‘fantastisch Duits sprekende burgemeester’ 
werden ontvangen. 

Bij sommigen is serieuze interesse zich in Enschede te vestigen. 
De volgende keer gaat het gezelschap naar Düsseldorf, kondigt 
Eerenberg aan. 

Ondertussen zit het bezoekersaantal van Enschede in de lift. Het is 
opgelopen naar 200.000 mensen per week, 7,5 procent meer dan 
in 2015/2016. Een derde van het publiek komt uit Duitsland.  

Meer IntercityHotels 
in Nederland
IntercityHotel slaat zijn vleugels uit in Nederland. Na Enschede, 
waar januari 2015 de eerste Nederlandse vestiging werd geopend, 
wil de Duitse keten nu ook hotels openen in Leiden en Den Bosch. 
Het hotel in Enschede loopt ‘boven verwachting’, volgens general 
manager Marloes Wensink en salesmanager Marlies Rijnberg. 
IntercityHotel streek neer in nieuwbouw vlakbij het Enschedese sta-
tion, omdat de stad na de sluiting van het Dish Hotel een tekort had 
aan hotelcapaciteit. Rijnberg: ‘IntercityHotel is in dat gat gesprongen, 
na uitgebreid marktonderzoek. In Twente zitten grote bedrijven die 
behoefte hebben aan hotels en er was steun vanuit de gemeente.’

Sommige gasten ervaren het hotel als Duits, volgens Rijnberg en 
Wensink. Waar dat precies aan ligt, weten zij niet. Het hotel ge-
bruikt in al zijn uitingen de Engelse en/of Nederlandse taal, tot de 
bordjes met beschrijvingen bij het ontbijtbuffet aan toe. Daar staat 
geen milch en milk op maar milk en melk. Er stroomt Grolsch uit 
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Nederlanders beoordelen de buitenkant

Bar Celona, een Duitse horecaketen, streek in 2015 neer aan 
de Oude Markt in Enschede met de eerste en tot nu toe enige 
vestiging in Nederland. 

De keuze voor Enschede kwam voort uit de beschikbaarheid van een aantrekkelijk pand op een 
goede locatie, midden in het stadshart, vertelt woordvoerder Florian Filsinger. Of er nog meer 
vestigingen volgen in Nederland, kan hij (nog) niet zeggen. 

De zaak in Enschede loopt in elk geval goed, volgens hem. Alleen van de mogelijkheid om te 
ontbijten, iets wat Duitsers graag buiten de deur doen, wordt in Enschede niet zo gretig ge-
bruikt gemaakt, valt hem op. ‘Misschien dat het ons toch lukt om de Nederlanders buitenshuis 
aan het ontbijt te krijgen. Het ontbijt is de belangrijkste maaltijd van de dag ten slotte.’

Verder is het zaak om in Nederland aan de buitenkant van het pand te laten zien wat je te 
bieden hebt, weet Filsinger inmiddels. ‘In Duitsland lopen mensen gewoon naar binnen bij een 
horecagelegenheid en als die ze niet bevalt lopen ze weer weg. Dat zullen Nederlanders niet 
snel doen. Die beoordelen de zaak aan de buitenkant.’ 

de tap, geen Duits bier. En er is hagelslag, een 
typisch Nederlands product. ‘We zitten hier wel in 
Nederland. Als je goede argumenten hebt om af 
te wijken van wat gebruikelijk is, is dat bespreek-
baar’, aldus Wensink.

Bij de keten is sprake van een punctuele, 
structurele en formele werkwijze, zoals Duitsers 
die gewend zijn. Rijnberg: ‘In Duitsland heeft 
iedereen een eigen, duidelijk afgebakende taak en 
functie. In Nederland lopen zaken vaak toch wat 
meer door elkaar. Wij noemen elkaar bij de voor-
naam, en dat is in Duitsland echt not done. Daar 
spreken mensen die al 25 jaar collega’s zijn elkaar 
nog altijd aan met Sie.’ Wensink: ‘Daar moet je 
je bewust van zijn en je je aan aanpassen.’ Wel 
merken de managers dat er iets aan het veran-
deren is nu het bedrijf steeds meer buitenlandse 
vestigingen krijgt.  

IntercityHotel, onderdeel van de Steigenberger 
Group in Frankfurt, sinds kort omgedoopt tot 
Deutsche Hospitality, is behalve van de Interci-
tyHotels ook eigenaar van de Steigenberger- en 
JazHotels. Er zitten IntercityHotels in België, 
Oostenrijk, Zwitserland, Dubai en Egypte.   /

Als je Duitse bedrijven wilt trekken… 
practice what you preach
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Het is één van de minst vertelde verhalen uit de Tweede Wereldoorlog. Maar nu komt de 

grootste bankroof allertijden dan eindelijk in de schijnwerpers te staan. Op 15 november 

1944 overvielen acht verzetsmensen De Nederlandsche Bank aan de Wierdensestraat in 

Almelo. Ze haalden de kluis, waar omgerekend naar de huidige tijd een miljard gulden lag, 

voor de helft leeg. Meer paste niet in de toch best grote vrachtwagen. Een spannend en 

tegelijkertijd tragisch verhaal, dat nu eindelijk de aandacht krijgt die het verdient: met 

tentoonstellingen, een grootse theatervoorstelling en een film. 

tekst: Frederike Krommendijk   foto links: Willem van Walderveen    foto rechts: Archief

GROOTSE THEATERVOORSTELLING, EXPO’S EN FILM 

Het verzet kraakt: 
de grootste bankroof allertijden
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Het is een heroïsch verhaal, dat begon tijdens de 
grote Spoorwegstaking in 1944 en droevig eindigde. 
De overvallers maakten ruim 46 miljoen gulden 
van de Duitsers buit en verstopten het geld in een 
hooiberg in Daarlerveen. Maar de Duitsers ont-
dekten door stom toeval wie er achter zat: het geld 
ging terug in de kluis en een deel van de daders 
werd opgepakt en kwam om in de kampen. Een 
deel werd nooit opgepakt en overleefde de oorlog 
onder andere doordat de gevangen jongens niet 
doorsloegen.

Echte helden 
Het is eigenlijk een raadsel waarom deze bladzijde 
uit de Twentse en vaderlandse geschiedenis niet 
eerder meer aandacht kreeg. ‘Misschien omdat het 
geld zo snel werd teruggevonden of omdat men 
in Twente te bescheiden is om zo’n heldenverhaal 
te vertellen. Het waren echte helden, die mannen, 
maar er zit natuurlijk ook iets Pietje Bell-achtigs 
en tragisch in hun verhaal’, zegt de ervaren

 theaterproducent Gerard Cornelisse. 

Nu de grootste bankroof allertijden wel in de 
schijnwerpers komt te staan, kozen Cornelisse en 
mede-producent Jan Marten de Jong ervoor er een 
breed gedragen Twentse productie van te maken, 
waarbij heel veel mensen worden betrokken. ‘We 
hebben musea en oudheidkamers bijvoorbeeld 
gevraagd om materiaal te verzamelen voor pop-up-
tentoonstellingen. Zij weten waar ze de informatie 
moeten halen en de goede verhalen kunnen horen. 
We hopen dat heel veel mensen betrokken raken bij 
dit project, van plaatselijke harmonieën die meespe-
len in de theatervoorstelling tot het bedrijfsleven dat 
op zijn manier kan bijdragen’, legt De Jong uit.
 
Verwacht wordt dat zo’n 750 vrijwilligers zullen 
meedoen, variërend van een paar avonden mee-
zingen tot rollen die een hele zomer repeteren 
vergen. Er moeten kostuums worden gemaakt en 
decors gebouwd, er moet gespeeld en gezongen 
worden en nog veel meer. Cornelisse deed al 
eerder ervaring op in Almelo met de stadsmusical 
‘Van Katoen en Nu’. 

De nieuwe productie maakt in de regio heel veel 
enthousiasme los en mensen melden zich spon-
taan aan met verhalen. Hoewel van de generatie 
die het bewust meemaakte de meesten al zijn over-
leden, kunnen hun kinderen vaak nog wel helpen 
met bijvoorbeeld verhalen, foto’s en dagboeken.
‘Het verzet kraakt’ zou alleen een verhaal kunnen 
worden uit de oude doos, waarbij iedereen na 
afloop wel wat wijzer is maar minder persoonlijk 
geraakt. Maar het is, juist de bedoeling dat het meer 
is dan louter geschiedschrijving, vinden de twee. 
Cornelisse: ‘Het gaat niet alleen over het helden-
dom van die acht mannen. Je gaat ook nadenken 
hoe dit kan: hoe kwamen die jongens zo dapper en 
zou je dat zelf ook kunnen? Of waarom kon juist 

hier in Twente, waar bravoure eigenlijk helemaal 
niet past, zo’n heldhaftige groep ontstaan? Het gaat 
over vrijheid, menselijk gedrag en heel veel andere 
dingen die je aan het denken zetten’. 

De tentoonstellingen zijn te zien in zes gemeenten 
die met ‘Het verzet kraakt’ verbonden zijn: Almelo 
waar de bank stond, Wierden waar de eerste 
plannen werden beraamd, Tubbergen omdat in 
Harbrinkhoek de plannen tot in detail werden uit-
gewerkt, Hellendoorn omdat de buit in Daarlerveen 
werd verstopt, Rijssen waar één van de overvallers 
woonde en Vriezenveen, de woonplaats van de 
leider van de knokploeg. 

Twentse trots
De Jong: ‘Dit verhaal gaat ook over Twentse trots. 
Heel gewone jongens die in bijzondere tijden heel 
buitengewone dingen deden. Twentse samenwer-
king, toen bij het beramen van de roof en nu bij het 
maken van de tentoonstellingen, de voorstelling en 
later de film. Wij gaan niet tegen het bedrijfsleven 
zeggen: dit kan je met dat thema doen. Ze kunnen 
zelf ideeën aandragen, of dat nou over sponsoring 
gaat of bijvoorbeeld recreatiebedrijven die hier 
een Twentse fietstocht aanhaken. Het is echt een 
community-project voor heel Twente, maar met een 
landelijke en wellicht zelfs internationale uitstraling’.

De exposities zijn volgend voorjaar te zien, de 
grootse voorstelling gaat op 1 september 2017 in 
première. Er komen 20 uitvoeringen voor elk 1250 
bezoekers op het Indiëterrein in Almelo, waarbij 
door alle bezoekers ook gezamenlijk aan lange 
tafels wordt gegeten. Het bedrijfsleven kan ook 
tafels afhuren of anderszins een steentje bijdragen. 
Meer informatie op www.hetverzetkraakt.nl. De 
film, waarbij onder andere documentairemaker/
presentator Tom Egbers is betrokken, wordt in 2018 
opgenomen en gaat in 2019 draaien.  /

Het gaat niet alleen over 
het heldendom van die 
acht mannen. Je gaat ook 
nadenken hoe dit kan...

www.hetverzetkraakt.nl  /  info@hetverzetkraakt.nl



pagina 68

Wilminktheater en 
Muziekcentrum Enschede: 
Makers van beleving!

Het theater opent graag haar deuren voor iedereen. Uiteraard voor een bezoek 

aan een van de prachtige voorstellingen, maar ook om uw congres, seminar, beurs 

of feest te verzorgen. Samen met u maken ze er een onvergetelijk evenement van 

waarbij aankleding, catering, techniek, parkeren en logeren allemaal voor u kunnen 

worden geregeld.

tekst & fotografie: Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede

Wilminktheater

Grote Kerk

De Kleine Willem

Muziekcentrum
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De locaties
In het hart van Enschede zijn het Wilmink-
theater, Muziekcentrum, de Grote Kerk en  
De Kleine Willem gevestigd. Vier unieke loca-
ties met elk hun eigen identiteit en capaciteit, 
elk apart maar ook gezamenlijk te boeken. 
Exclusief in te richten naar uw wensen en 
doelstellingen.

Wist u bijvoorbeeld dat het moderne avant-garde 
Wilminktheater een prachtig dakterras heeft 
dat over de stad uitkijkt, en dat er in de Grote 
Kerk nog een origineel Lambertus van Dam 
orgel uit 1892 staat? En dat het podium niet 
alleen geschikt is om vanaf te presenteren 
maar ook om op te dineren? 

En dan De Kleine Willem: deze prachtige, in 
moderne jas gestoken Bonbonnière vormt een 
charmante en ideale plek voor uw zakelijke 
bijeenkomsten en presentaties. 

Van feest tot congres, 
van beurs tot seminar
Of het nu gaat om een personeelsfeest voor 
1.000 man, een award-uitreiking met showbizz 
elementen, een receptie voor 25 personen of 
een kerstborrel; wij zijn blij met uw komst 
en zorgt ervoor dat uw evenement vlekkeloos 
verloopt. Neem uw gasten mee naar de 
locaties waar ze meegevoerd worden naar 
andere werelden in bijzondere sferen. Geniet 
van de culinaire verrassingen en een tot de 
verbeelding sprekende omgeving die geheel 
naar wens kan worden aangekleed. Dankzij 
de grote podia kunt u uw productpresentaties 
ook op het toneel geven. Grootschalige en 
meerdaagse evenementen waar zaken als lang 
parkeren en overnachten aan de orde zijn, zijn 
geen probleem. Dankzij de samenwerking met 
hotels en parkeergarages in de regio kunnen 
speciale tarieven worden aangeboden.

Catering en Techniek
Van zoetigheid tot hartigheid, van een klassiek 
diner tot hip fingerfood, van een mooie cham-
pagne tot café complet, er wordt gezorgd dat 
het u en uw gasten aan niets ontbreekt. Ook 
door uw themafeest laten de koks zich graag 
inspireren en u zult versteld staan van hun 
creativiteit en tongstrelende gerechten. 

Met eigen theater- en concerttechnici in huis 
hoeft u zich over de techniek geen zorgen 
te maken. De locaties zijn voorzien van de 
modernste technieken met onder andere door-
zichtschermen en een projectiescherm van 
10 bij 10 meter. De zalen beschikken over een 
uitstekende akoestiek. Een livestream van uw 
presentatie/operatie naar een andere locatie 
is ook mogelijk. De loading docks geven direct 
toegang tot het toneel zodat het laden en 
lossen geen probleem vormt. In de foyers en 
zalen heeft u beschikking over internettoegang 
en gratis WIFI. 

Arrangementen en 
Theater privileges
Geniet met uw gasten van een mooi theater-
arrangement zoals het heerlijke borrelarrange-
ment. Of combineer een voorstelling met een 
Theater Business Arrangement.

Theater Privileges is een online voordeelshop 
speciaal voor bedrijven, (personeels)verenigin-
gen, stichtingen en instellingen. Lid worden 
van Theater Privileges kost niets. Ieder indivi-
dueel Theaterprivileges-lid betaald zijn of haar 
bestelde kaart zelf. De door u aangeboden kor-
ting wordt direct verrekend en door uw bedrijf 
of stichting per factuur achteraf betaald. /

Woar geet ’t opan met Kesmis? Noar Eanske!
Van 16 t/m 29 december 2016 staat Wilminktheater 
en Muziekcentrum Enschede weer in het teken van 
Kerst en Oud & Nieuw. Geniet van sfeervolle concerten 
en voorstellingen voor jong en oud. Kom samen de 
gezelligste weken van het jaar vieren. Kijk voor het 
complete programma op wilminktheater.nl/kesmis  

Dit jaar een Theaterbon onder de boom!
Verras uw medewerkers en relaties met een 
Theaterbon. Met deze bon als kerstpakket kunt u 
kiezen uit meer dan 350 voorstellingen en concerten. 
Van cabaret tot klassiek, van toneel tot musical, 
voor jong en oud. Een onvergetelijk kerstpakket en 
een origineel cadeau!

Contact zakelijke markt 
Evenementen: Ellen Millard / T 053 - 485 85 60 Theaterarrangementen: Annelies ten Bokum / T 053 - 485 85 22
www.makersvanbeleving.nl

Wilminktheater
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Waarom zijn liefde naar FC Twente uitgaat en niet naar bijvoorbeeld 
Schalke 04 of Dortmund? Lang hoeft ondernemer Ingo Hoff van 
Hoff und Partner uit Gronau er niet over na te denken. ‘Om bij 
die clubs te komen moet ik een uur in de auto zitten. Als ik naar 
FC Twente wil, stap ik in de trein en word ik niet veel later voor 
het stadion afgezet. De club is zo dichtbij... Dat het aan de andere 
kant van de grens is, maakt me niet uit. Voor mij voelt het als een 
club uit mijn eigen regio.’

Hoff is sinds enkele jaren lid van de aan FC Twente verbonden 
businessclub Twentse Onder Sociëteit (TOS). Vorig seizoen heeft 
hij zijn sponsorpakket uitgebreid. Samen met vier andere onder-
nemers huurt hij een skybox in De Grolsch Veste. De sponsor-
groep noemt zichzelf de ‘Duitse Tukkers’.  

Schalke 04, Borussia Dortmund. Tal van 

grote Duitse clubs liggen in of op korte afstand 

van de regio Westfalen. Toch kiezen vijf 

ondernemers uit het grensgebied steevast voor 

FC Twente. Sinds vorig seizoen hebben ze zelfs 

een eigen skybox in De Grolsch Veste.

Duitse ondernemers voelen 
zich thuis in eigen skybox

tekst: Jasper van de Bult fotografie: Archief FC Twente
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‘We zijn allemaal al langer bij FC Twente betrokken. Dat we nu samen  
een skybox hebben, is de verdienste van Eddy Achterberg. Vanwege zijn 
tijd bij Schalke 04 is hij nog altijd bekend in Duitsland. In zijn functie als  
relatiemanager doet hij heel veel voor de Duitse ondernemers bij  
FC Twente. Eddy heeft ervoor gezorgd dat we ons Tukker voelen en  
heeft ons bij elkaar gebracht in de skybox.’

Meer dan alleen supporter
In de box willen de Duitse sponsoren hun landgenoten kennis laten  
maken met FC Twente. ‘We willen laten zien dat we meer dan alleen  
supporter zijn. We nodigen allemaal zakenrelaties uit om een wedstrijd  
van FC Twente te komen kijken. Daarnaast mag FC Twente ook andere 
Duitse ondernemers bij ons in de box uitnodigen. We hopen op die  
manier meer Duitse ondernemers aan de club te kunnen binden. 

Wanneer ze binnenstappen in een skybox vol met landgenoten verwachten 
we dat de drempel lager is om terug te komen. Doordat iedereen zijn 
eigen relaties meeneemt, doen we zelf ook nieuwe contacten op. Zakelijk 
gezien kan het ons dus ook weer iets opleveren. Op die manier is het een 
win-winsituatie.’

De ondernemers huren de skybox in eerste instantie voor drie seizoenen, 
maar na de eerste drie duels was Hoff al om. Als het aan hem ligt, gaan 
FC Twente en de Duitse ondernemers een langdurige samenwerking aan. 
‘Iedereen is positief. Ook de klanten die voor het eerst bij de club komen, 
vertrekken altijd met een goed gevoel. Ze zijn onder de indruk van de 
sfeer en de mooie omgeving in het stadion. De intentie om langer met 
elkaar door te gaan, is er nu al.’ /

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

Eddy Achterberg heeft een mooie voetbalcarrière achter zich, 
waarvan een groot deel in Duitsland, en is nu werkzaam als 
relatiebeheerder bij FC Twente. ‘De Duitse supporters die hier 
komen, zijn enthousiast geworden over FC Twente, de entourage 
van het stadion en de bijzondere sfeer tijdens de wedstrijden in 
De Grolsch Veste. Een aantal Duitse ondernemers heeft boven-
dien ontdekt dat er op een steenworp afstand een aantrekkelijke 
Nederlandse markt voor hen ligt en FC Twente hen de commer-
ciële mogelijkheden biedt om van deze markt gebruik te maken.’

‘FC Twente kent de grootste businessclub van Oost-Nederland. 
Een Business Seat of lidmaatschap van een van de businessclubs, 
geeft hen de mogelijkheid hun netwerk te vergroten en de Neder-
landse markt aan hun klantenkring toe te voegen.’

Om meer Duitse ondernemers kennis te laten maken met de club, 
organiseerde FC Twente afgelopen jaar een businessavond. Het 
animo bleek enorm groot. ‘We hadden erop gerekend aan één bus 
voldoende te hebben om deze ondernemers naar het stadion te 
vervoeren, maar uiteindelijk moest ik drie bussen regelen’, lacht 
Achterberg. ‘We stapten op in Gronau en het was leuk te zien 
dat onze Duitse gasten verbaasd waren hoe snel we de grens 
met Nederland passeerden. Hun verbazing werd nog groter toen 
bleek dat we tien minuten later al bij het stadion waren gearriveerd, 
dat ook nog eens groter en mooier bleek te zijn dan de meesten 
hadden verwacht. Vervolgens kregen ze een stadiontour waarbij 
zij een kijkje in de catacomben mochten nemen, zoals de kleed-
kamers van de eerste selectie en de skyboxen. Ook nu waren veel 
ondernemers positief verrast, onder meer bij het zien van de 
business lounges.’ 

Steeds meer Duitsers 
ontdekken FC Twente

FC Twente is zo dichtbij…
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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



CO2 waardevol als grondstof 
voor rookgas zuivering
Bij het verbranden van afval komen rookgassen met CO2 vrij. 
De CO2- recyclingsinstallatie van Bouman Proces Technologie 
haalt de CO2 uit deze gassen en verbindt ze met soda. Hierdoor 
ontstaat natrium bicarbonaat, ook wel bekend als bakpoeder. 
Afvalenergiecentrales zoals Twence hebben dit bakpoeder nodig 
om het afval efficiënt te verbranden. Wekelijks kocht Twence dan 
ook twee vrachtwagens vol in het buitenland. Met de komst van 
de CO2 installatie is dit niet meer nodig.
www.bouman.nl

Breng de toekomst in je huis - 
zonder compromissen
Homey verbindt met al je apparaten en maakt ze bena-
derbaar op één centrale plek. Je kunt ze bedienen met je 
stem, je smartphone of ze automatisch aansturen volgens 
jouw eigen regels. Geef je huis een beetje magie met je 
eigen Flows. Met behulp van de makkelijke Flow Editor 
kun je ‘Als dit dan dat’-achtige regels maken, die Homey 
zich laat gedragen zoals jij wilt. Zet bijvoorbeeld je lampen 
automatisch aan als je thuis komt en laat Homey vragen 
of je je favoriete muziek wilt horen. De mogelijkheden zijn 
eindeloos.  www.store.athom.com

Contracten managen
Cloud Contract Mangement is een volledig geautomati-
seerde intuïtive vorm van het managen van contracten 
op inhoud via het internet. Hiermee worden stakeholders 
van uiterst complexe contracten op het juiste moment 
voorzien van de benodigde informatie om een goede 
beslissing te kunnen nemen. MochaDocs is binnen 
één minuut geïmplementeerd en gereed voor gebruik.
www.mochadocs.com

MADE 
INN TWENTE

Warmte duurzaam buiten de deur
Het innovatieve kliksysteem Roofclix is een vinding van Sustainable 
Durable Systems (SDS). De witte kunststof dak-elementen 
weerkaatsen 70 procent van de zonnestraling op platte daken 
waardoor deze niet in warmte wordt omgezet. Een luchtspouw 
tussen het dak en de Roofclix zorgt ervoor dat de resterende 
warmte wordt afgevoerd. Binnen blijft het koel en isolatie en 
airconditioning zijn niet meer nodig. Dat is duurzaam en 
kostenbesparend! www.sds-bv.nl
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INN’twente geeft ook online een podium aan innoverende 
bedrijven en kennisinstellingen in Twente

inntwente.nl

Inspiratie uit kennisdeling en innovatie
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