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voorwoord

Twente, de 
batterijhoofdstad 
van de wereld
Innovatie met een missie, een mooi thema. Bij Lithium Werks innoveren we met een 

duidelijk doel voor ogen: de energietransitie mogelijk maken. Het wordt steeds duidelijker 

dat we in Nederland de klimaatdoelen voor 2030, zoals het reduceren van de CO
2
-uitstoot, 

niet lijken te halen. Des te belangrijker is het dat we de fossiele brandstoffen nu echt 

inruilen voor schone energie. Zoals iedereen in de media heeft kunnen vernemen, groeit 

Lithium Werks hard, maar de transitie kan ons niet snel genoeg gaan. 

Over zowel innovatie als (klimaat)verandering wordt, zeker in Europa, veel gesproken. Het blijft echter 
vooral bij praten, waar in andere delen van de wereld actie wordt ondernomen. Innovatie is een gevolg 
van dingen gewoon doen: testen, proberen, falen en nog een keer proberen. In oktober kondigden wij 
aan een batterijfabriek te gaan bouwen in China. Tussen het eerste contact en de officiële ondertekening 
zat amper zes weken. Eind november waren we met een delegatie in China om het project te lanceren. 
‘Different language, different systems, different responsibilities, but mutual understanding.’ 

Aan het begin van Booking.com hadden we ook niet het perfecte idee over hoe het moest worden en 
hoe groot het moest worden, maar we wisten dat het reserveren van een hotel heel anders kon in de 
toekomst. Onze passie was dat te veranderen en we gingen gewoon hard aan het werk.

Wat dat betreft mag Twente uitzondering op de regel genoemd worden. Het ontpopt zich steeds meer 
tot een slimme en innovatieve regio, waar je dingen gedaan krijgt. Goed voorbeeld hiervan is de research 
& development campus die we gaan bouwen op de Technology Base. Als het aan ons ligt, wordt Twente 
de batterijhoofdstad van de wereld. Met Universiteit Twente als gewaardeerde kennispartner.

In deze editie van INN’twente komt tijdens het rondetafelgesprek onder meer Sevim Aktas aan het 
woord, een op het gebied van duurzaamheid zeer actieve studente en onlangs nog dagvoorzitter tijdens 
een Lithium Werks-event op de UT. Ook komt Eelco Ossen van Boessenkool aan bod. Hij won dit 
jaar de Nederlandse Innovatieprijs, mede vanwege het ontwikkelen van een drone die tot 500 kilo kan 
tillen. Ideaal voor bijvoorbeeld het besproeien van gewassen en daarom ook wel ‘de vliegende tractor’ 
genoemd. Daar gaat zowel mijn engineerings- als mijn boerenhart sneller van kloppen. 

Deze en andere innovatieve initiatieven krijgen een podium in INN’twente. Ik juich het toe dat de 
bedrijven en organisaties die voor de troepen uit lopen, hun verhalen delen. Door van elkaar te leren, 
brengen we Twente verder, onder meer op het gebied van de energietransitie. 

Impact starts with you!

Veel leesplezier,

Kees Koolen
Bestuursvoorzitter Lithium Werks
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Als Judith Arendsen het rondetafelgesprek 
aftrapt, valt iedereen meteen stil. Want als één 
persoon vanuit haar hart bijdraagt aan een 
betere wereld, is zij het wel. Volvo-garage Harrie 
Arendsen gooide in 2016 het roer helemaal om 
naar een duurzaam bedrijf. ‘We waren in Hengelo 
uit ons jasje gegroeid, en met het oog op de 
toekomst ben ik toen bij Unipro gaan kijken. 
Wat ik daar zag heeft me geïnspireerd om 
samen het meest duurzame autobedrijf van 
Europa neer te zetten.’   >

Plastic soep, opwarming van de aarde. Het zijn problemen 

zo immens dat we er vanuit Twente nauwelijks invloed op 

lijken te hebben. De pioniers die deelnemen aan dit rondetafel-

gesprek leggen zich daar niet bij neer en dragen elk op hun 

eigen vakgebied wél bij aan slimme oplossingen voor de grote 

uitdagingen.  ‘Je hoeft de hele wereld niet te verbeteren. Begin 

bij jezelf en inspireer één ander, zo simpel is het.’

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie:  Eric Brinkhorst

Een betere 
wereld 
begint 
bij jezelf
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Stefan Kuks is watergraaf van 
het Waterschap Vechtstromen, 
voorzitter van het Nederlandse 
Deltaplan Ruimtelijke Adaptatie 
en hoogleraar op Universiteit 
Twente. Het waterschap 
houdt zich bezig met het goed 
functioneren van de waterhuis-
houding: wegvoeren waar het 
moet, bufferen waar het kan. 
Klimaatverandering brengt 
voor het waterschap enorme 
uitdagingen met zich mee.

Judith Arendsen is nauw 
betrokken bij de vastgoedmaat-
schappij en het familiebedrijf 
Harrie Arendsen, Volvo-dealer 
met vestigingen in Hengelo, 
Almelo, Doetinchem, Ruurlo 
en Zevenaar. De vestiging in 
Hengelo werd in ruim een 
jaar uitgebouwd tot het meest 
duurzame autobedrijf van 
Europa.

Wouter Stadhouders is 
eigenaar van StadLandWater, 
een bureau dat overheden 
adviseert en begeleidt bij (her)
inrichting van de openbare 
ruimte. Ook is hij aandeelhouder 
van de Flow of Innovation, 
de wandel- en fietsverbinding 
tussen treinstation Kennispark 
en de UT, dat wordt uitgerust 
met de nieuwste uitvindingen 
en innovaties van Twentse 
bedrijven. 

Sevim Aktas is student aan 
Universiteit Twente. Ze was 
co-founder van de UT Model 
United Nations, is nu een 
Stanford University Innovation 
Fellow, lid van het Dream Team 
en lid van de Universiteitsraad. 
En dat allemaal naast haar 
studie Advanced Technology.

Ellen Kuipers is brand 
manager bij stichting Twente 
Branding en samen met 
Ondernemend Twente
organisator van De Rode Loper, 
hét netwerkevenement voor 
ondernemers in Twente. Dit jaar 
is het thema ‘Impact starts with 
you’ en dat is nu ook het thema 
van dit rondetafelgesprek 
van INN’twente.

Even voorstellen



En dat zijn geen loze reclamekreten. De vestiging 
in Hengelo is CO2-neutraal door zonnepanelen 
en een warmtepomp, er zit groen aan en om voor 
de biodiversiteit en door de inval van daglicht 
hoeven er amper lampen aan. Verder wordt 
1,7 miljoen liter regenwater opgevangen via het 
dak en voor de wasstraat gebruikt. ‘Door het water 
te recyclen en tussentijds te reinigen kunnen we 
200 auto’s wassen met hetzelfde water’, schetst 
ze. Voeg daar nog meubels van gerecycled textiel, 
een groendak, werkkleding van petflessen en 
straatstenen uit afvalmateriaal aan toe en het is 
duidelijk: deze onderneming gaat echt voor groen.
Studente Sevim Aktas heeft aan de overkant van 
de tafel kippenvel bij dit verhaal. ‘Dit is precies 
waar het om gaat. Individuele ondernemers die 
het lef hebben om dingen te veranderen, om 
gewoon te beginnen bij zichzelf. Ik hoor zo vaak 
mensen zeggen dat ze wel wat willen doen maar 
dat het allemaal zo onoplosbaar lijkt. Maar je 

hoeft alleen maar te beginnen, en één ander mens 
in je omgeving te inspireren, zo simpel is het.’ 
Judith bevestigt dat die missie geslaagd is: hoewel 
ze aanvankelijk ook scepsis ontmoette, komen 
andere bedrijven en overheden nu bij Harrie 
Arendsen kijken en raken die op hun beurt weer 
enthousiast.

Zorgvuldig met water
Ook watergraaf Stefan Kuks van het Waterschap 
Vechtstromen wordt blij van het inspirerende 
voorbeeld van de Volvo-garage. Want als de 
afgelopen droge en snikhete zomer iets heeft 
laten zien dan is het wel dat we zorgvuldig moeten 
omspringen met water. ‘Het waterschap staat 
door de gevolgen van de klimaatverandering voor 
een grote maatschappelijke opgave. Aan de ene 
kant moet een teveel aan water goed weg kunnen 
via beken, sloten en rivieren, bij de hevige stort-
buien die we steeds vaker zien. Aan de andere 

kant moeten we water dat valt bufferen en sparen 
voor droge periodes.’

Daarom wordt Kuks niet alleen enthousiast van 
de zuinige wasstraat van Harrie Arendsen, maar 
ook van de aanleg van meer groen. ‘Veel van 
onze leefomgeving is dichtgebouwd, we zullen 
ruimte moeten houden en maken voor groen en 
blauw.’ Als de aarde nog twee graden opwarmt, 
zal de regenval met maar liefst dertig procent 

Stefan Kuks

Begin vroeg in de keten: 
wat er niet in komt, 
hoeft er niet uit
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toenemen. Daardoor is steeds meer ruimte nodig om water op te vangen. Een 
mooi voorbeeld daarvan is het Kristalbad, tussen Enschede en Hengelo. ‘Beide 
steden groeiden bijna aan elkaar. Nu kan in dit tussengebied heel veel water dat 
van het hoger gelegen Enschede naar Hengelo stroomt worden opgevangen. 
Bovendien is het gebied zo ingericht dat het water uit Enschede een meer 
natuurlijk karakter krijgt. Door die inrichting is het Kristalbad een belangrijke 
ecologische verbinding tussen Twekkelo en Drienerlo en kent het een hoge 
biodiversiteit.’

Het waterschap zuivert afvalwater van particulieren en bedrijven, zodat het 
teruggebracht kan worden in de Twentse beken. ‘Het waterschap zorgt dat 
afvalwater zo schoon mogelijk terugkomt en werkt met moderne technologie 
hard aan steeds betere zuiveringsmethodes. Daarmee zit het waterschap aan 
het eind van de afvalwaterketen. Ook in deze keten geldt dat alles wat je eerder 
in de keten kunt doen veel effectiever is: wat er niet in komt, hoef je er ook niet 
uit te halen. Dat is in de praktijk soms lastiger dan je denkt. Een voorbeeld is het 
medicijngebruik. Natuurlijk zijn medicijnen essentieel voor de volksgezondheid. 
Maar, er komen via onze urine ook medicijnresten in ons afvalwater. Ze blijken 
een steeds groter issue voor de kwaliteit van het oppervlaktewater te vormen, 
want de technologie op onze rioolwaterzuiveringen kan niet alle stoffen uit 
het afvalwater verwijderen. Een maatschappelijk probleem waarvoor we de 
komende jaren echt een oplossing moeten vinden. Investeren we in extra 
zuiveringstechnologie, investeren we in een andere omgang met medicijnen in 
de gezondheidszorg of in beide tegelijk?’

Klimaatrobuust
Juist aan die voorkant houdt Wouter Stadhouders zich met zijn bedrijf 
StadLandWater bezig, door particulieren aan te laten haken bij een klimaat-
robuuste aanpak als bijvoorbeeld de riolering moet worden vervangen. ‘Dat is 
hooguit eens in de vijftig à zestig jaar nodig. Vroeger ging er nieuwe riolering 
onder de grond en klaar. Nu kijken we hoe we met een totaalaanpak dit 
zo duurzaam mogelijk kunnen doen. Dat betekent ook de bewoners in een 
straat stimuleren om de regenpijp af te koppelen, of de stadsverwarming uit 
te breiden zodat huizen daarop kunnen worden aangesloten. Maar ook kijken 
we of de straat anders kan worden ingericht. Van elke straat die nu open gaat  
zouden overheden zich bewust moeten zijn dat de vernieuwing klimaatrobuust 
moet zijn. Dat bewustzijn begint gelukkig te komen.’

Riolering was een geniale uitvinding, vertelt Stadhouders, want hierdoor 
verdwenen al snel besmettelijke ziektes als cholera en pest. ‘Maar alleen al in 
Enschede laten 75.000 huizen met drie regenpijpen alle regenwater wegvloeien 
in het riool. Dat moet anders kunnen. Elke druppel water legt een enorme weg 
af van die regenpijp tot en met de zuivering, met alle kosten van dien.’ Reden 
voor Stadhouders om samen met Saxion Hogeschool te zoeken naar innovatieve 
oplossingen om de regenpijpen af te koppelen en het hemelwater nuttig te 
hergebruiken. ‘Oplossingen hoeven niet altijd uit de branche te komen. Twente 
heeft met Saxion en de Universiteit Twente zo’n schat aan kennis en innovatie-
kracht, er zijn zoveel inspirerende mensen bezig met dit thema, het moet 
lukken om nul op de watermeter te krijgen.’

Enorme besparing
De watergraaf rekent uit het hoofd voor dat loskoppelen van 
hemelwater naast de ecologische voordelen ook een enorme 
besparing zou betekenen: Waterschap Vechtstromen hoeft 
dan 30 procent minder kosten te maken voor zuivering, een 
besparing van 18 tot 20 miljoen euro per jaar. ‘De afgelopen 
zomer heeft het besef dat we zuinig moeten zijn met water zeker 
verhoogd. Daarom moeten we verder nadenken over de risico’s 
die klimaatverandering met zich meebrengt en hoe we daarmee 
om willen gaan. Willen we met z’n allen meer rioolheffing of   >

Sevim Aktas

Studenten kiezen voor 
een bedrijf met idealen, 
met een duurzame aanpak
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waterschapsbelasting gaan betalen? Of nemen 
we bepaalde schade eens in de zoveel tijd voor 
lief? Er valt bij de komende verkiezingen van het 
waterschap in maart dus echt wat te kiezen’, legt 
Kuks uit.

Om duurzame keuzes te stimuleren heeft Ellen 
Kuipers niet voor niets ‘Impact starts with you’ 
gekozen als thema van de Rode Loper. ‘De Global 
Goals die de Verenigde Naties voor 2030 hebben 
opgesteld zijn niet vrijblijvend, er is geen planet B. 
Onze aarde raakt uitgeput, we moeten als onder-
nemend Twente vooruit kijken hoe wij kunnen 
bijdragen aan oplossingen voor wereldvraag-
stukken. Ondernemers kunnen deze ook zien 
als kans. Met alle kennis en innovatiekracht die 
Twente heeft kan Twente een belangrijke bijdrage 
leveren. Maar ook met nieuwe, slimme, duurzame 
oplossingen meer geld verdienen. Sterker: ik denk 
dat iedereen die niet meegaat, afvalt. Je móet mee. 

Opdrachtgevers vragen in aanbestedingen naar de 
footprint van je product of dienst. En de nieuwe 
generatie talenten wil niet bij je werken als je niet 
bijdraagt en betekenisvol bent.’

Je nek uitsteken
Judith Arendsen bevestigt dat duurzaamheid 
niet alleen geld kost, maar je bedrijf ook kan 
laten bloeien. ‘Natuurlijk moet je eerst investeren, 
je steekt je nek uit. Maar klanten komen nu 
speciaal naar ons toe, omdat wij deze duur-
zame aanpak hebben gekozen. En aan onze 
mensen merk ik dat er een betere energie is in 
het nieuwe gebouw. Door het daglicht zijn onze 
monteurs bijvoorbeeld ’s middags om drie uur 
nog steeds fit. Dat kun je niet meteen in euro’s 
vertalen, maar het helpt wel bij een goed 
bedrijfsklimaat, waarin mensen graag werken. 
De zonnepanelen en warmtepomp waren 
natuurlijk een investering, maar dat verdienen 

Judith Arendsen

Als je alleen naar het 
grote plaatje kijkt, 
raak je verlamd. 
Je moet kijken wat 
je wél kunt doen



we op den duur terug’, schetst ze de voordelen 
aan ondernemerskant.

Dat jong talent zeker niet zal kiezen voor een 
vervuilend bedrijf, kan studente Sevim beamen. 
‘No way dat ik daarvoor zou kiezen en dat hoor 
ik veel studenten zeggen. Als wij kunnen kiezen 
tussen een bedrijf met idealen, met een duurzame 
aanpak, of een bedrijf dat vervuilend is maar 
beter betaalt zullen wij voor het eerste kiezen. Ik 
werk sinds twee jaar zelf alleen nog maar mee 
aan projecten waar mijn hart in zit, waar ik echt 
achter sta. Dat geeft zoveel energie, dat is veel 
belangrijker.’

‘Op Universiteit Twente hadden we laatst een 
lunchbijeenkomst waarop Kees Koolen van 
Lithium Werks kwam vertellen over zijn plannen.  
Het was overvol, overal zaten en stonden mensen. 
Hij werd best kritisch bevraagd over het hele 
proces, de productie van de lithiumaccu’s 
et cetera. Maar zijn verhaal klopt volgens mij 
gewoon, dus hier wordt straks echt gewerkt aan 
oplossingen voor de energietransitie. Of het een 
economisch succes wordt, weet niemand. Toch 

wil iedere student hier bij zijn. De één na de 
ander bood zich aan om te helpen, mee te doen. 
Natuurlijk willen jonge talenten geld verdienen, 
maar het is echt niet ons levensdoel’, deelt Sevim 
de mentaliteit van haar generatie. Die mentaliteit 
onder jonge mensen is iets waar ondernemers 
zich ook van bewust zouden moeten zijn, vindt 
Ellen Kuipers.

Momentum
Het meenemen van mensen in het hele proces 
van verduurzaming is volgens alle vijf enorm 
belangrijk. Zeker nu door een droge zomer en 
hevige stortbuien een momentum is ontstaan 
waarin veranderingen kunnen landen, vindt 
Stadhouders: ‘De gevolgen van klimaatveran-
dering waren lange tijd ver van ons bed, maar 
komen nu dichterbij. Dat ondervinden mensen 
aan den lijve als bijvoorbeeld bij een stortbui hun 
kelder onderloopt of als het waterschap zoals in 
de afgelopen hete zomer een sproeiverbod uit-
vaardigt. Nu is hét moment om mensen tussen 
de oren te knopen dat het anders moet. Ingeni-
eurs en adviseurs waren eerder vooral technisch 
bezig, maar tegenwoordig willen we mensen ook 

betrekken, enthousiasmeren. Deze hele gedrags-
verandering gaat niet werken met bevoogding 
en straf. Je moet informeren, stimuleren en 
inspireren.’

Judith Arendsen beaamt dit. ‘Als ondernemer 
heeft het geen zin je mensen met veranderingen 
te confronteren en te zeggen: zo gaan we het 
doen. Dan gaan de hakken alleen maar in het 
zand. Je moet tijd en energie steken in het 
meenemen van je mensen, zodat zij er ook met 
hart en ziel voor gaan.’ Ook is het volgens Kuks 
van belang zelf als bedrijfsleven en overheid het 
goede voorbeeld te geven. Zo is het waterschap, 
zelf een grootverbruiker van energie, druk bezig 
om met windmolens en zonnepanelen en de 
ombouw van rioolwaterzuiveringen tot energie-
fabriek stappen te zetten richting energie
neutraliteit. En geeft het innovatieve bedrijven 
de kans om op afvalwater experimenten uit te 
voeren met studenten van Saxion om zo nieuwe 
technologische ontwikkelingen te stimuleren. Bij 
5 van de 23 zuiveringen zijn al dure innovatieve 
technologieën ingezet waarbij het waterschap 
zowel launching customer als lead user is.  >

Ellen Kuipers 

Onze aarde raakt uitgeput; ondernemend 
Twente moet vooruit kijken naar oplossingen
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Optimisme
Zijn de vijf ondanks alle alarmerende verhalen 
over klimaatverandering en de gevolgen daarvan 
nog optimistisch? Sevim zeker. ‘Mensen baseren 
hun keuzes in eerste instantie op gewoontes en 
gemak. Maar iedereen kan iemand in zijn eigen 
omgeving inspireren het anders te doen. Je hoeft  
echt niet meteen de nieuwe Steve Jobs te worden 
en iets wereldschokkends te bedenken, het 
begint met jezelf en de positieve invloed die je 
kunt hebben op je eigen omgeving. Toen Ellen 
mij vroeg om voor de Rode Loper mensen op te 
schrijven met goede ideeën en idealen op het 
gebied van Smart Impact kwamen in mijn hoofd 
45 namen naar boven van mensen die allemaal 
met hart en ziel werken aan innovaties die de 
wereld beter kunnen maken. Dat is hoopgevend.’

Volgens Kuks is het zaak al die nieuwe vindingen 
zo door te ontwikkelen dat ze ook bij het grote 
publiek kunnen landen. Stadhouders gelooft 
zeker dat zulke Smart Impact oplossingen er 
komen. ‘Bij de Flow of Innovation zien we zoveel 
ideeën die grensverleggend, verbindend en dienst-
baar zijn en ook nog fun. Van die inspirerende 
mensen moeten we het hebben.’

Judith Arendsen vindt het zaak dat mensen 
focussen op mogelijkheden en kansen in plaats 

van op rampscenario’s. ‘Als je alleen naar het 
grote plaatje kijkt, raak je verlamd. Je moet kijken 
wat je wél kunt doen, in mijn geval met ons 
vastgoed.’ Ook Ellen Kuipers hoopt dat onder-
nemers in Twente de uitdagingen van de duurzame 
doelen voor 2030 aangrijpen om juist met 

innovatie hun bedrijven te laten floreren. ‘En ik 
ben optimistisch over de volgende generatie, 
schoolkinderen hebben nu al veel meer gevoel bij 
de hele problematiek en ze hebben daar ook een 
duidelijke mening over. Laten we met elkaar het 
vlammetje aansteken voor moeder aarde.’  /

De wereld vraagt, Twente heeft oplossingen

In 2015 hebben de Verenigde Naties de ambitieuze agenda opgesteld voor een duurzame ontwikkeling 
van onze planeet aarde. De zeventien Global Goals moeten een einde maken aan extreme armoede, 
ongelijkheid en klimaatverandering, uiterlijk in 2030. Tal van maatschappelijke verbeteringen en 
technologische vernieuwingen zijn nodig om de duurzame doelen te bereiken. Twentse bedrijven 
kunnen concreet bijdragen, kansen pakken en impact hebben. De wereld vraagt. Twente heeft 
de antwoorden!

De toekomst van 2030 begint dus anno nu. Elk bedrijf – hoe groot of klein ook – kan dagelijks 
concreet bijdragen aan het vergroten van positieve impact en het verminderen van negatieve 
impact. Elke onderneming of organisatie kan het verschil maken. Voor onze opdrachtgevers, 
medewerkers, leveranciers, gemeenschap en de aarde.

De toekomst is aan ‘innovaties met een missie’: slimme oplossingen voor wereldwijde uitdagingen. 
Die uitdagingen gaan we met elkaar aan voor klimaatverbetering, volhoudbaarheid, circulariteit 
en inclusiviteit. 

Uit: invitatie Rode Loper 2019

Wouter Stadhouders

In iedere straat die 
open gaat, moeten de 
vernieuwingen 
klimaatrobuust zijn
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‘Als het ligt aan de drive van de deelnemers van dit rondetafelgesprek, 
gaan we de Global Goals wel halen. De provincie is bij veel van 
de initiatieven die worden genoemd betrokken. Zo is autobedrijf 
Arendsen een van de deelnemers aan de Waardemakersnetwerken; 
netwerken van ondernemers die samen nadenken en in actie komen 
voor verduurzaming. De provincie faciliteert deze netwerken, maar het 
zijn de ondernemers die elkaar inspireren en verder helpen. 

Ook heeft de provincie via Oost NL een belangrijke rol gespeeld bij het 
aantrekken van Lithium Werks voor Technology Base Twente. Hiermee 
halen we ook innovatie binnen die een belangrijke rol gaat spelen 
voor het opslagvraagstuk in de energietransitie. En daarmee zorgt 
het bedrijf voor werkgelegenheid voor hoger opgeleiden van de UT en 
Saxion, zodat we deze talenten in Overijssel kunnen houden. 

In Overijssel werken we in een alliantie van onder meer gemeenten, 
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en energiebedrijven 
aan energiebesparing en het opwekken van schone energie. Ook de 
waterschappen doen mee in deze alliantie Nieuwe Energie Overijssel. 
We hebben met de waterschappen een convenant gesloten voor onder 
meer de bouw van energiefabrieken waar energie wordt opgewekt bij 
de waterzuivering en voor plaatsing van zonnepanelen. En binnen de 
alliantie zijn de waterschappen de trekker van wat wij noemen ‘blauwe 
energie’, energie uit water.

Ik heb vertrouwen in een groene economie. Toen we het gezamenlijke 
energieplan voor Overijssel maakten, hebben we laten uitrekenen wat 
het werkgelegenheidseffect zou zijn. Alleen al de investeringen tot 
2023 leveren 18.000 manjaren werk op.

Maar we moeten wel realistisch zijn. De grote uitdaging voor de 
komende tijd is om ook inwoners, bedrijven en instellingen die 
misschien iets minder bevlogen zijn te overtuigen van de noodzaak 
van verduurzaming. Dan gaat het over bewustwording, het bieden van 
behapbaar handelingsperspectief, en soms ook om het aanspreken 
van partijen op hun verantwoordelijkheid. 

De provincie ondersteunt deze ontwikkeling op vele manieren: 
bijvoorbeeld door overdracht van kennis en inspiratie, het leggen van 
verbindingen, financiering in de vorm van leningen en subsidies, 

enzovoort. En dat leidt tot mooie resultaten: dit jaar alleen al zijn er 
drie nieuwe zonnevelden geopend in Overijssel. Ook neemt zon op 
daken een vlucht, en hebben we de aanleg van de warmtebaan in 
Twente mede mogelijk gemaakt door een lening uit het Energiefonds. 

Een belangrijk vraagstuk is de impact die de energietransitie heeft op 
het landschap. Ook daar voeren wij het komende jaar het gesprek over 
in de samenleving, in opmaat naar de Regionale Energie Strategieën. 
Want uiteindelijk staan we pas aan het begin van de transitie naar 
een energieneutrale, duurzame en circulaire samenleving.’  /

Gedeputeerde Annemieke Traag

Provincie Overijssel (Energie, Milieu en Europa)

‘Ik heb vertrouwen in 
een groene economie’
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tekst: Frederike Krommendijk   

fotografie: Gemeente Holten-Rijssen en OostNL

Business in Twente 
trekt bedrijven

Als mooie bedrijven zich in de regio vestigen, is dat voor heel Twente goed. Daarom spannen 

gemeenten zich sinds twee jaar gezamenlijk in voor Business in Twente (BiT). Met klinkende 

cijfers: het aantal arbeidsplaatsen dat werd binnengehaald verdubbelde. ‘BiT hoeft zich niet 

meer te bewijzen, het rendement is goed’, vindt burgemeester Arco Hofland van de gemeente 

Rijssen-Holten en voorzitter van stuurgroep BiT.

De cijfers liegen er niet om. In 2016 kwamen nog 10 bedrijven van elders 
naar Twente, goed voor 102 arbeidsplaatsen. Sinds de extra inspanning door 
Business in Twente maakten  in 2017 al 16 bedrijven de stap naar onze regio, 
met 250 banen als resultaat. En in 2018 stond de teller half november al op 
13 nieuwe bedrijven met 254 arbeidsplaatsen. Een resultaat om trots op te zijn, 
vindt Hofland. ‘De andere werkwijze waarbij drie extra formatieplaatsen zijn 
toegevoegd aan het acquisitieteam van Oost NL om bedrijven naar Twente te 
halen, werpt overduidelijk vruchten af’.

Maar los van de extra inspanningen door acquisiteurs is er nog een ander groot 
verschil: de samenwerking tussen de 14 Twentse gemeenten is veel intensiever 
geworden. ‘Iedereen gaat met elkaar om tafel, op ambtelijk en bestuurlijk 
niveau, is open en eerlijk over waar kansen liggen en delen wat er speelt. In het 
begin was dat nog wat vreemd en hielden mensen nog wel wat kaarten voor de 
borst. Maar nu iedereen ziet dat we door samenspel veel meer bereiken dan 
wanneer ieder voor zich bedrijven gaat werven, wordt het overleg steeds ope-
ner’. Elkaar wat gunnen dus, en niet ieder apart de boer opgaan om het eigen 
bedrijventerrein maar vol te krijgen.

Oost NL speelt volgens Hofland een grote rol in het succes van BiT. ‘Zij weten 
natuurlijk als geen ander waar nog mogelijkheden zijn en wat waar zou passen. 
De vestiging van Lithium Werks, een enorme opsteker voor Twente die op korte 
termijn kan leiden tot heel veel nieuwe arbeidsplaatsen, is in de positieve cijfers 
nog niet eens meegenomen. Daarin heeft Oost NL ook een belangrijke rol 
gespeeld’.  

Volgens de burgemeester en stuurgroep-voorzitter is het van belang niet terug 
te vallen in het ieder-voor-zich-denken. ‘Het is begrijpelijk dat ambtenaren 

Gezamenlijke aanpak werpt vruchten af

Burgemeester Arco Hofland
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en bestuurders graag zien dat hun gemeente 
wordt uitgekozen als vestigingsplaats. Maar 
ons gezamenlijk belang is dat we als Twente de 
achterstanden inlopen op het gebied van werk-
gelegenheid. Als een groot bedrijf zich in Twente 
vestigt is dat ook goed voor inwoners van Rijssen- 
Holten, zo groot zijn de afstanden hier niet. En 
werkgelegenheid is een belangrijk issue voor het 
welzijn en de welvaart van de hele regio’.

De signalen zijn dat Twente inmiddels wat meer 
in de pas loopt met de landelijke stijging van de 
werkgelegenheid, en daar heeft BiT zeker aan bij-
gedragen. ‘Grote parken als High Tech Systems 
Park, XL Businesspark Twente en Technology 
Base raken er nu ook meer bij betrokken. Dat 
vergroot de kansen voor Twente als vestigings-
plaats alleen maar. Het besef dat we het hier met 
elkaar moeten doen, groeit’.

Eén van de bedrijven die dankzij de inspanningen 
in het kader van BiT heeft gekozen voor Enschede 
als vestigingsplaats is het Chinese Sinoma Wind 
Power Blade. Het Chinese moederbedrijf van 
Sinoma Blade is wereldwijd één van de grootste 
producenten van windmolenbladen voor ener-
gie-opwekking. De Nederlandse vestiging gaat 
in maart 2019 open aan de Hengelosestraat in 

Enschede, op een steenworp afstand van de 
Universiteit Twente. Daar wordt een nieuw bedrijf 
neergezet. In eerste instantie zullen zich daar de 
Research en Development afdeling en marketing 
vestigen. ‘Afhankelijk van hoe onze overzeese 
markt zich ontwikkelt, willen we op de duur als 
dat nodig is ook nog een fabriek in Europa neer-
zetten’, zegt business-manager George Wang.

De aanwezigheid van de Universiteit Twente zo 
vlakbij was een belangrijke factor om voor 
Enschede als vestigingsplaats te kiezen. ‘De UT 
is bekend om het onderzoek naar composiet-
materialen. Dit kan ons helpen om de beste 
research te doen naar deze materialen, en talen-
ten in te schakelen. Onze windturbinebladen 
worden namelijk van deze materialen gemaakt. 
Ook belangrijk was dat Enschede vlakbij de 
Duitse grens ligt, en in Duitsland hebben wij 
veel potentiële klanten’.

Over de hulp van Oost NL heeft het Chinese 
bedrijf niets dan lof. ‘Wij hebben prima hulp 
gekregen bij het opzetten van deze nieuwe tak, 
vooral van onze contactpersoon Bart van ’t Ende. 
Hij hielp ons een goed kantoor te vinden, ons 
te registreren etcetera. Daar zijn we heel 
dankbaar voor’. /

Business in Twente 
trekt bedrijven

Businessmanager George Wang (rechts) met een Afrikaanse klant

Duurzame versterking
 van Twentse economie

De stuurgroep Business in Twente is 
verantwoordelijk voor de extra inzet op 
gezamenlijke acquisitie voor Twente. Dit 
doet ze onder meer door nieuwe bedrijven  
aan te trekken en door uitbreidingsinves-
teringen te faciliteren. Ook wordt gezorgd 
voor verankering van bestaande bedrijven 
en matchmaking tussen bedrijven en 
kennisinstellingen. Dit doet BiT samen 
met regionale account managers. Oost NL 
verzorgt de acquisitie. De veertien Twentse 
gemeenten en de Provincie Overijssel
financieren dit programma.
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Dat laatste is iets waar ze bij ACtronics in Almelo wel raad 
mee weten. Het bedrijf reviseert elektronische auto-onderdelen 
binnen een dag. Garagehouders krijgen de onderdelen ‘beter 
dan nieuw’ terug. Dat is geen verkooppraatje, want op elk van 
de ongeveer 500 pakketjes die dagelijks de deur uit gaan naar 
12 verschillende landen, geeft ACtronics 2 jaar garantie.
De behoefte aan de ‘refurbished’ onderdelen is groot; het 
bedrijf groeide in 10 jaar tijd van 5 naar 230 werknemers. 
‘Natuurlijk is reviseren goed voor het milieu’, aldus Niek Bragt, 
commercieel manager. ‘Maar het grootste deel van de klanten 
kiest voor ons omdat wij consumenten zo goed en zo goedkoop 
mogelijk willen bedienen.’

En daar wordt hard aan gewerkt in Almelo. Een lading pakket-
jes wordt iedere morgen voor de deur uitgeladen, gelabeld, 
gescand en via een lopende band naar de juiste plek ‘vervoerd’. 
Aan het einde van een werkdag draait deze geoliede machine in 
omgekeerde volgorde.

Willen begrijpen en doorzetten
Een klein leger technici is op verschillende afdelingen dagelijks 

bezig zo snel mogelijk onderdelen te reviseren. Lampen, 
vergrootglazen, pincetten en zelfs microscopen zijn nodig 
om onderdelen, van soms maar een paar centimeter groot, te 
verbeteren. ‘Sommige ‘draadjes’ zijn letterlijk haarfijn, daarvoor 
heb je een vaste hand nodig.’ Maar werken bij ACtronics vergt 
meer. Het streven is niet alleen repareren, maar zelfs beter af te 
leveren dan het origineel was. ‘Af en toe kom je fabricagefouten 
tegen’, zegt Bragt. ‘Bij ons werken mensen die de wil hebben 
om te begrijpen hoe dingen in elkaar zitten en het doorzet-
tingsvermogen om een oplossing te vinden. Als wij een defect 
onderdeel binnenkrijgen, proberen we het beter te maken dan 
het origineel zodat de levensduur langer wordt. Vandaar de 
garantie van twee jaar.’

De mensen van het Almelose bedrijf kijken verder dan hun con-
currenten doen. Een antwoord vinden op mogelijke problemen 
in de toekomst bijvoorbeeld. Ergens midden op een tafel staat 
een koplamp in een zelfgemaakte mal. ‘Dit is zoiets’, vertelt 
Bragt. ‘Er zit een ledlamp in die stuk is. Vroeger kon je zo’n 
ding gewoon loshalen, maar nu is het verlijmd. Vervangen van 
een ledlamp is dus eigenlijk onmogelijk, omdat het helemaal 

Beter dan nieuw en 
nog duurzaam ook

Voor de meeste mensen is een auto een ding waar je niet zo vaak over nadenkt. Totdat ‘ie het niet 

meer doet. Naar de garage ermee en zo snel mogelijk weer de weg op met zo min mogelijk kosten. 

AUTO-ELEKTRONICA REVISEREN

tekst: Maaike Thüss   fotografie: Archief ACtronics
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vast zit. Eén van onze medewerkers heeft op 
basis van ‘reversed engineering’ een oplossing 
bedacht om onderdelen later te kunnen demon-
teren, reviseren en als nieuw af te leveren. 
Daar zijn onze klanten bij gebaat.’

Ervaren mensen welkom
ACtronics werkt in twaalf landen. In Almelo worden 
daarom negen talen gesproken zodat iedere klant 
in zijn eigen taal bediend wordt. ‘En dan willen we 
ook nog graag dat onze servicedesk-mensen 
verstand hebben van onderdelen’, zegt Bragt. 
Net als bij zoveel bedrijven, zijn er bij het 

Almelose revisiebedrijf vacatures onvervuld. 
Bijzonder is echter dat ook en misschien wel 
juíst wat oudere werknemers welkom zijn. ‘Het 
liefst mensen die veel ervaring hebben opgedaan 
in garages, die met alle types en merken hebben 

gewerkt. Mensen die gewerkt hebben bij de 
wegenwacht? Als ze zich vandaag bij ons melden, 
hebben ze morgen een baan. Bij een heel leuk 
bedrijf mag ik wel zeggen, met veel ruimte voor 
eigen initiatief.’  /

‘Reversed engineering’: niet namaken, 
maar onderzoeken wat er anders kan

Bornerbroeksestraat 459 F, 7609 PK Almelo  /  T 0546 66 04 10  /  www.actronics.nl

De binnentuin van ACtronics
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Briljante innovatie 
vindt wereldbedrijf

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Lars Smook

Je start-up is nog maar net uit de kinderschoenen of je mag een 

project gaan doen bij een wereldspeler. Dat overkwam 20face, 

een jong bedrijf uit Enschede dat zeer snelle gezichtsherkenning 

heeft ontwikkeld. ‘Nu doen we een proef op het hoofdkantoor 

van A.S. Watson Benelux, dé marktleider in health en beauty. 

Dat was ons zonder Novel-T niet gelukt.’

Peter Hoekstra van 20face is er eerlijk over: ook al heb je als jong bedrijf nog zo’n briljant 
product te bieden, bij zo’n grote speler zit je niet zomaar aan tafel. A.S Watson is het 
wereldbedrijf achter Kruidvat, Trekpleister, ICI PARIS BMD, Pour Vous en Prijsmep-
per. ‘Grote bedrijven zoeken altijd naar innovatie en nieuwe technologieën, maar om 
hier binnen te komen, heb je een kruiwagen nodig. Via Novel-T kregen wij er een ingang.’

Veiligheid
Gezichtsherkenning is een belangrijke technologische ontwikkeling. Voor onze veiligheid 
(Schiphol maakte onlangs bekend ermee te gaan werken), maar ook voor bedrijven om te 
controleren wie in en uit loopt of om meer focus te leggen op klantrelaties en gastvrijheid. 
Met de technologie van 20face is een glimp genoeg voor een match. Zij ontwikkelden een 
uniek algoritme voor gezichtsherkenning dat niet alleen accuraat, maar ook heel snel is 
en dus real time een groot publiek kan scannen. ‘Daarmee doen we nu op het hoofdkantoor 
van A.S Watson in Renswoude een proef.’

Dat je overal herkend kunt worden, geeft veel mensen een vervelend gevoel. ‘Als het voor 
je veiligheid is, vinden de meeste mensen het níet erg. Het moet daarom inzichtelijk zijn 
waar het voor wordt gebruikt. Met ons systeem kun je via een app precies zien waar en 
wanneer je bent gelogd. En de gebruiker houdt zelf controle: ze zetten zichzelf in het 
systeem of geven hier toestemming voor. Daardoor weet je wat er met de data gebeurt, 
en kun je ook weer uitloggen. De wetenschap dat je hier zelf controle over hebt, maakt  
de acceptatie groter en is uniek aan ons systeem’, legt Hoekstra uit.

Ron Eekels, business developer en start-upcoach van Novel-T was al bekend met deze 
start-up. Hij introduceerde het jonge Enschedese bedrijf bij de wereldspeler A.S. Watson. 

‘Vanuit Novel-T helpen we start-ups 
van Universiteit Twente en Hogeschool 
Saxion al vanaf het eerste idee naar  
realisatie. Op basis van de fase waarin de 
start-up en de technologie zitten, kijken 
we hoe we ons netwerk kunnen inzetten 
om de volgende stap te zetten. Matcht het 
aanbod van zo’n innovatieve start-up met 
een vraag uit ons netwerk, dan brengen we 
ze met elkaar in contact’, legt Eekels uit.

Kansen voor beide partijen
Deze gelegde verbindingen bieden 
kansen aan beide kanten. Beginnende 

Peter Hoekstra van 20 face
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bedrijven krijgen de mogelijkheid om versneld hun 
nieuwe technologie naar de markt te brengen. 
 
Peter Hoekstra: ‘Toepassen in de praktijk geeft  
ons ook weer nieuwe inzichten in wat we eventueel 
nog moeten aanpassen.’ Corporates blijven met 
deze nieuwe technologieën de concurrentie een 
stap voor. ‘Gevestigde bedrijven en corporates 
zijn altijd op zoek naar nieuwe technologieën. 
Door samenwerkingen met start-ups kunnen zij 
al vroeg innovaties omarmen’, aldus Ron Eekels. 

Jaarlijks komen vele studenten met hun idee bij 
Novel-T. ‘Maar niet elk goed idee wordt ook een 

goede start-up’, weet Eekels. ‘Wij zeggen: kom 
met een goed idee, dan helpen wij je graag er een 
werkbaar businessmodel van te maken. Als de 
start-up volwassen genoeg is en wij kansen zien, 
maken wij de koppeling naar het bedrijfsleven.’

Peter Hoekstra kan zich goed voorstellen dat elke 
start-up droomt van een kans om bij zo’n grote 
marktpartij aan tafel te zitten. ‘Je hebt een goed 
verhaal, je wilt dat overal wel vertellen. Maar als 
start-up heb je niet het netwerk om op de juiste 
plek en de juiste tijd bij een groot bedrijf binnen 
te komen. Mede dankzij de ondersteuning van 
Novel-T en Ron is ons dat gelukt.’ /

Novel-T

Het team van professionals bij Novel-T 
ondersteunt bedrijven met innovatievraag-
stukken en startups in het realiseren van hun 
innovatieve idee. Daarnaast screent Novel-T 
baanbrekend onderzoek bij de Universiteit 
Twente en Saxion Hogeschool en verbindt zij 
deze kennis met de markt. Novel-T faciliteert 
in alle fases vanaf het ontstaan van de busi-
nesscase tot marktgang. Naast een start- en 
groeiprogramma voor ondernemers biedt 
ze toegang tot kennis, talent, kapitaal, onder-
zoeks- en testfaciliteiten en natuurlijk een 
relevant netwerk. Namens de Universiteit 
Twente, Saxion Hogeschool en de regionale 
overheid werkt Novel-T aan een vruchtbaar 
innovatie-ecosysteem in Twente en draagt 
zij bij aan meer economische groei én een 
duurzame, gezonde en veilige samenleving. 
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RJ Safety & Security zorgt 
voor integrale veiligheid

In de zorg zijn grote personeelstekorten. Tegelijk neemt het onveiligheids-

gevoel voor medewerkers in de zorg toe. RJ Safety & Security in Enschede 

biedt voor beide problemen een oplossing: de Nachtcoach, een veiligheids-

medewerker die ook kan helpen de werkdruk te verlichten. Het is één 

van de innovaties van het Enschedese bedrijf om de veiligheid in onze 

maatschappij te vergroten.

tekst: Frederike Krommendijk fotografie: Lars Smook

Ard Heuten

Innovaties als Nachtcoach, 360-gradenscan en drones
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Nachtcoach ben je niet zomaar. Want al hoef je 
in de nachtelijke uren geen zorgtaken te verrichten, 
je moet wel hand- en spandiensten kunnen 
verrichten, en weten wat er bij de omgang met 
patiënten of cliënten komt kijken. ‘Samen met 
een grote zorginstelling in Twente hebben we 
daarom een speciale opleiding ontwikkeld. De 
Nachtcoaches in spe ontwikkelen daarin niet 
alleen beveiligingsvaardigheden, ze leren ook 
EHBO verlenen, bedrijfshulpverlening en het 
herkennen van gedrag’, legt directeur Ard Heuten 
uit. De eerste Nachtcoaches zijn sinds half 
november aan de slag in Twentse zorginstellingen, 
en de reacties zijn positief. ‘Onze Nachtcoaches 
doen ondersteunende taken, denk bijvoorbeeld 
aan facilitaire of administratieve taken. Geen 
zorgtaken dus, maar wel werkzaamheden die 
wat werkdruk bij de verzorgende wegnemen. 
Tegelijkertijd weten de mensen in de zorg dat 
de Nachtcoach kan ondersteunen als het nodig 
is, bijvoorbeeld bij agressief gedrag. We hopen 
daarmee ook de uitstroom van personeel 
tegen te gaan.’

Innoveren
De Nachtcoach is maar één van vele innovaties 
die RJ Safety & Security de laatste jaren heeft 
ingevoerd. Allemaal onderdeel van een grote 
verandering: van alleen maar beveiliging naar 
veiligheid, een veel bredere taakopvatting dus. ‘In 
onze branche is innoveren een must. Twente lijkt 
relatief rustig als het om criminaliteit gaat, maar 
het zou naïef zijn om te denken dat je hier zonder 
maatregelen altijd veilig bent. Bovendien beperkt 
cybercriminaliteit zich natuurlijk niet tot bepaalde 
regio’s, dat is een wereldwijd probleem. De groot-
ste risico’s komen tegenwoordig door een draadje.’

Bedrijven of instellingen die willen weten hoe 
het met hun veiligheid zit, kunnen RJ Safety & 

Security een 360-gradenscan laten maken. 
Heuten: ‘Daarmee geven we inzicht in de huidige 
situatie en kijken we heel concreet welke 
aspecten aangepakt moeten worden. Soms 
komt een bedrijf hier en vraagt om drie man 
aan de poort. Natuurlijk kunnen we die leveren, 
maar is dat wel de beste aanpak qua veiligheid 
en qua kosten? Wij bekijken met de klant het 
hele plaatje: van gebouwen en personeel tot 
automatisering, en zeker ook de cyberveiligheid. 
Soms is het digitale netwerk wel goed beveiligd, 
maar heeft het personeel toch training nodig hoe 
ze veilig moeten omgaan met mail en andere  
digitale informatie. De zwakste schakel is de 
mens, zeggen wij altijd.’ Veel deskundigheid 
heeft RJ zelf in huis, voor de rest worden 
betrouwbare partners ingehuurd.

Drones
Technologie is bij moderne beveiliging niet meer 
weg te denken. Technologische oplossingen 
als intelligente camera’s en sensoren zijn al 
langer onderdeel van het totaalpakket aan veilig-
heidsmaatregelen dat RJ Safety & Security kan 
inzetten voor een groter veiligheidsgevoel. Sinds 
vorig jaar is het Enschedese bedrijf ook partner 
in het project UIVER (Unmanned Intelligent 
Varification and Respons), waarbij de inzet van 
drones voor veiligheid wordt getest. In dit project 

wordt samengewerkt met onder andere Veilig-
heidsregio Twente, Space53, politie, Brandweer 
Twente, Twente Safety Campus, Ambulance Oost 
en Saxion Hogeschool. In een speciaal ingerichte 
ruimte bij de Twente Safety Campus worden  
realistische outdoor-omstandigheden nagebootst 
om zo een weerbestendig en vandalisme 
proof product te kunnen maken dat klaar is voor 
de markt. ‘Stel dat een sensor op bijvoorbeeld 
een bedrijventerrein beweging detecteert, dan 
gaan we er nu heen met een auto. Dat kan even 
duren als wegen zijn opgebroken of het verkeer 
tegenzit en tegen die tijd kan de vogel al zijn 
gevlogen. De toekomst is dat een drone heel snel 
ter plaatse gaat, de hele situatie in beeld brengt 
en wij in ons monitoring operation centrum be-
kijken of er verdere actie nodig is of niet’, schetst 
Heuten de nabije toekomst. 

Innovatie in de praktijk brengen is voor het 
bedrijf vanzelfsprekend. Daarom zijn stagiairs 
en afstudeerders van UT en Saxion ook van 
harte welkom. ‘Zij kunnen meedenken over 
technologische innovatie. En bij de beveiliging 
van bijvoorbeeld festivals maken we ook graag 
gebruik van studenten. Zij hebben een mooie 
bijbaan, maar voegen voor ons vaak ook wat toe 
doordat ze van buitenaf met een frisse blik naar 
beveiliging kijken.’  /

Nachtcoach vermindert 
werkdruk in de zorg
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KIENHUISHOVING MAAKT 
DUITSE ONDERNEMERS WEGWIJS 
IN NEDERLAND

Advocaat Kristina Adam en notaris Matthijs van 
Rozen zijn twee van de acht medewerkers in de 
German Desk van KienhuisHoving die Duitse 
bedrijven bijstaan in bijvoorbeeld het opstellen 
van contracten en akten. Ook bieden ze hulp bij 
juridische geschillen. 

Adam, zelf Duitse: ‘Bij internationaal zakendoen 
moet je je goed laten informeren. Mogelijke risico’s 
onderzoeken, zaken vastleggen. Zo voorkom 
je zorgen achteraf. Als er eenmaal getekend is, 
kan het lastig worden om iets terug te draaien. 
Het beste is uiteraard om vooraf advies te vragen. 
Dat gebeurt helaas niet altijd, maar ook achteraf 
kunnen we veel betekenen.’ 

Vrijwel alle rechtsgebieden
KienhuisHoving begeleidt op vrijwel alle rechts-
gebieden. ‘Vanwege de grootte van ons kantoor, 
hebben we op alle vlakken specialisten’, vertelt 
Van Rozen. ‘Ondernemingsrecht, contractenrecht, 

insolventierecht, intellectueel eigendom, vast-
goed en arbeidsrecht, we hebben alles in huis.’ 
Zelf wordt hij vooral ingeschakeld bij notariële 
akten en overnames.

Het kantoor werkt voor Duitse bedrijven in het 
hele land. ‘Wat we veel horen van onze klanten 
is dat het fijn is dat wij naast ons vak ook de 
cultuurverschillen tussen beide landen goed 
kennen’, vertelt Van Rozen. En die verschillen 
kunnen best groot zijn. ‘Een Duitser zal nooit 
te laat komen op een afspraak, ‘je’ en ‘jij’ is ‘not 
done’ en een informeel gesprek over de familie of 
vakantie komt snel niet voor’, vult Adam aan. 

Wegwijs
De German Desk voorziet de ondernemers van 

allerlei informatie. ‘Dat kan over alles gaan’, 
vertelt Van Rozen. ‘Organisaties als de Kamer 
van Koophandel of de Arbodienst werken in 
Duitsland op een andere manier. Bij vestiging in 
ons land, krijgt iedereen daar mee te maken. 
Het kan dan erg prettig zijn om wegwijs gemaakt 
te worden.’

‘Ook loonbetaling bij ziekte is bij ons anders’, 
zegt Adam. ‘Net als de regelingen rond zwanger-
schapsverlof, ziekmeldingen en dat soort zaken. 
Wat als een werknemer in Duistland woont en 
in Nederland werkt? Ook dan kunnen wij uitleg 
geven en adviseren. Onze lijnen zijn kort en we 
hebben een netwerk in heel Europa. Zo kunnen 
we er zijn voor alle Duitse ondernemingen, van 
eenmanszaak tot grootbedrijf.’  /

Wat voor Nederlandse ondernemers 

vanzelfsprekend is, kan voor Duitse 

ondernemers soms gefronste 

wenkbrauwen opleveren. Niet erg, 

maar vaak gaat het verder dan dat en 

kunnen Duitse bedrijven die in ons 

land opereren (juridisch) advies en 

uitleg gebruiken. KienhuisHoving 

advocaten en notarissen in Enschede 

heeft een German Desk opgericht. 

Daar kunnen Duitse ondernemers 

terecht voor vragen en advies.

pagina 22



pagina 23pagina 23

column

N
O

R
M

A
N

 SM
IT

Terugtredende overheid, 
goed idee!

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

De terugtredende overheid is een fenomeen dat 

we al jaren kennen. Een goed idee! Niet meer 

de betuttelende overheid die komt vertellen wat 

goed voor u is. Niet meer de ambtenaar die voor 

elk wissewasje bij u op de stoep staat en vertelt 

wat niet mag, verwijzend naar één of ander 

wetsartikel. De Nederlandse overheid heeft lang 

geleden al besloten om zo veel mogelijk regels te 

schrappen en indien dat niet mogelijk is samen 

te voegen tot generieke wetgeving.

Parallel aan die ontwikkeling maakten ondernemersverenigingen 
ook een eind aan onnodige en tegenstrijdige regelgeving. Zo is 
bijvoorbeeld de Zondagswet gesneuveld, welke de zondagsrust 
regelde voor de naar de kerk gaande medemens. 

In Algemene Plaatselijke Verordeningen (APV’s) kunnen rare (ge-
meentelijke) regels aan u worden gedicteerd. Bijvoorbeeld dat een 
schriftelijke toestemming nodig is om op de stoep te krijten (bijna 
heel Nederland), of dat Sinterklaas in Deventer verboden is, buiten 
de in- en uittocht. En zo zijn er nog wel meer bijzondere regels.
Alles wat je opschrijft moet je ook handhaven, is het credo! Dus 

schrappen al die regels… Maar is dat eigenlijk wel zo verstandig? 
Regels geven namelijk ook duidelijkheid. Regels maken duidelijk 
wat mag en wat niet mag.

Als milieu- en arbo-adviesbureau krijgen wij van bedrijven steeds 
vaker de vraag: ’Aan welke milieuregels moeten wij voldoen?’, en 
‘Hoe weet ik óf we voldoen?’ Vroeger leverde een timmerfabriek 
een formulier van twee A4-tjes en een plattegrond bij de gemeente 
in. Vervolgens ontving het bedrijf een gemeentelijk besluit en 
een klein boekwerkje met regels. Nu loopt bijna elk bedrijf vast in 
het Activiteitenbesluit Internet Module, kortweg AIM, danwel bij 
het OmgevingsLoket Online (OLO) voor de grote bedrijven en 
projecten. Volgt u mij nog?

Ik ben een zeer groot voorstander van vooruitgang én vereen-
voudiging, maar heb wel steeds vaker de vraag of we met de 
ingeslagen weg bedrijven echt verder helpen. Bij ons intern 
hebben we inmiddels een nieuw credo: ‘Met minder regels meer 
werk!’ Van zinloze en tegenstrijdige regels moeten we af, maar 
er mag geen vacuüm ontstaan. Samenvoegen van overlappende 
regels is super, maar het is geen doel op zich. Bedrijven snappen 
het anders niet meer en hebben adviesbureaus nodig om simpe-
le vragen beantwoord te krijgen. Dit terwijl ze wel verantwoorde-
lijk en aansprakelijk blijven bij incidenten, als achteraf blijkt dat 
ze in overtreding waren.

Een terugtredende overheid een goed idee? Ja, maar sla niet door!
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One stop shop 
voor internationaal 
zakendoen

WORLD TRADE CENTER TWENTE:

Met haar wereldwijde netwerk van 325 World Trade Centers 

in 90 landen, een actieve business club met 170 leden en een 

succesvol Expat Center, is WTC Twente een gevestigde naam 

in de regio. In de afgelopen jaren is het kennis- en servicecentrum 

uitgegroeid tot een onmisbare factor voor de exporterende 

bedrijven in de Euregio. 

tekst: Roeland van Zoelen  fotografie: Archief WTC

‘Sinds 2016 heeft het World Trade Center ook 
een herkenbare plek centraal in Twente waar 
al onze services samenkomen en bedrijven 
met vragen over import en export ons weten 
te vinden’, licht drs. Freerk Faber toe, directeur 
van het World Trade Center Twente.

Co-working 
‘Vaak associëren mensen een WTC in de eerste 
plaats met een hoog en herkenbaar gebouw’, 
vertelt Freerk Faber. ‘Nu onze services en 
het Expat Center stevig in de schoenen staan, 
hebben we zo’n herkenbare plek. In ons nieuwe 
businesscentrum, aan het Industrieplein naast 
het OV station in Hart van Zuid in Hengelo, 
bouwen wij aan een unieke community van 
ondernemers, professionals en organisaties 
met een internationale focus. Hét regionale 
platform voor internationaal zakendoen. Hier 
kunnen ondernemers, werkgevers en expats 
binnenlopen met hun vragen en kunnen bedrijven 
zich vestigen met een eigen kantoor, een 
flexwerkplek of een ‘virtual office’. Het WTC 
Twente als one stop shop voor internationaal 
zakendoen.’ 

Bedrijven die zelf internationaal actief zijn, zelf-
standig professionals, starters op de internationale 
markt en bedrijven die exporterende bedrijven 
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ondersteunen zijn van harte welkom in het WTC 
Twente businesscentrum.

Naast de kantoren en flexibele werkplekken 
beschikt het businesscentrum over drie vergader-
zalen. Hier worden bijeenkomsten, kennissessies, 
trainingen en workshops gehouden. Kortom, 
een full-service werk-, kennis- en ontmoetings-
centrum voor internationaal ondernemen, op 
een representatieve locatie.

Vanaf eind januari 2019 wordt ook gestart met 
gerichte (internationale) kennissessies van ongeveer 
een uur. Deze vinden met enige regelmaat plaats 
in het WTC Twente. Vrije inloop om te laten 
zien dat wij laagdrempelig zijn, het netwerken 
willen stimuleren en kennis willen delen over het 
internationaal zakendoen. Uiteraard willen wij 
hiermee ook kleine zelfstandige professionals laten 
zien dat een flexwerkplek of kantoor huren in het 
WTC Twente zeer interessant is. Zo stimuleren wij 
ook de uitbreiding van het lokale internationale 
netwerk in Twente.  

Trade Services
Het wereldwijde netwerk staat centraal in de 
trade services die WTC Twente aanbiedt. Bijna 
elke vraag van bedrijven in de (Eu)regio over 
export en specifieke internationale markten kan 

beantwoord worden door de samenwerking en 
kennisuitwisseling tussen de WTC’s. Zo werden 
voor DaVinci Academie mogelijke samen-
werkingspartners in Brazilië gevonden en werd 
voor Farmax uit Denekamp een landenanalyse 
uitgevoerd. Omgekeerd kunnen buitenlandse 
bedrijven die zakenpartners in Nederland 
zoeken ook bij het WTC Twente terecht.

Voor ondernemers met minder specifieke vragen 
die markten willen exploreren, organiseert WTC 
Twente regelmatig inkomende en uitgaande 
handelsmissies, toegespitst op afgebakende 
sectoren, vaak gecombineerd met een gemeen-
schappelijk Nederlands paviljoen op een lokale 
vakbeurs. Begin dit jaar vond een agrarische 
missie naar Polagra Premiery in Polen plaats en 
vorige maand namen bedrijven deel aan de half-
geleidersbeurs Semicon in München. Al enkele 
jaren heeft het WTC Twente een gezamenlijk 
paviljoen georganiseerd voor bedrijven uit Twente 
op de Medical Devices Meetings in Stuttgart. 
Volgend jaar zal op 18 en 19 september dit 
event in Twente worden gehouden. 

Op het kantoor in Hengelo wordt daarnaast 
wekelijks een spreekuur Internationaal Onder-
nemen georganiseerd, voor ondernemers met 
specifieke exportvragen. Voor vragen over 
zakendoen met Duitsland is er een maandelijks 
spreekuur in Gronau bij de Volksbank.

In de afgelopen jaren heeft het WTC Twente ruim 
100 startende bedrijven op de internationale 
markt begeleid via het succesvolle programma 
Starters International Business (SIB). Dit coaching-
straject is speciaal bedoeld voor bedrijven die 
geen of weinig ervaring hebben met zakendoen 
op buitenlandse markten en export willen 
inbedden in hun onderneming. Met het SIB 
coachingstraject komen deelnemende bedrijven 
tot een duidelijk stappenplan, waarmee ze 
direct aan de slag kunnen.

Business Club
Hart van het World Trade Center Twente is de 
Business Club. De 170 leden ontmoeten elkaar regel-
matig op bedrijfsbezoeken en landenbijeenkomsten. 

‘Uniek is dat netwerken niet een doel op zich is’, 
vertelt voorzitter Wim Geul. ‘Het uitwisselen van 
kennis en ervaring over export staat centraal en 
gebeurt in zowel formele als informele setting.’

Leden van de WTC Twente Business Club kunnen 
rekenen op ondersteuning van het regionale en 
wereldwijde WTC netwerk, bij het opbouwen van 
betrouwbare handelscontacten in het buitenland.

Via de business club is het mogelijk om deel te 
nemen aan activiteiten van WTC business clubs 
in Nederland en wereldwijd. Gelijkgestemde 
ondernemers met een gezamenlijke focus op 
groei in exportmarkten, kunnen zich aansluiten 
bij een van business innovatiegroepen, gericht 
op specifieke marktsectoren, zoals Agribusiness, 
Energy of Medical Devices.  

Zowel bedrijven uit Twente als uit de rest van 
Overijssel, de Achterhoek en het Duitse grens-
gebied zijn welkom om zich aan te sluiten. 

Expat Center East Netherlands
De afgelopen jaren heeft WTC Twente het Expat 
Center East Netherlands opgericht en verder 
vorm gegeven. Meer hierover op de volgende 
pagina’s. / 
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Wij bouwen aan een 
unieke community 
van ondernemers, 
professionals en 
organisaties met een 
internationale focus



Het team van Expat Center East Netherlands: Manon Vierdag, 

Michelle Ekkelkamp en Cornelieke Harreman.
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Ondernemers hebben geen tijd voor rompslomp. 
En juist daarin kan het Expat Center de helpende 
hand bieden. ‘Bedrijven hebben behoefte aan 
één informatiepunt als ze werknemers uit het 
buitenland hier naar toe willen halen. Van de 
werving en selectie tot de werkvergunning, van 
huisvesting tot taalcursussen. Wij zijn de spin 
in het web om ze daarbij te helpen en naar 
betrouwbare partners door te verwijzen’, legt  
Michelle Ekkelkamp uit.   >

Verder groeien 
met buitenlands 
talent

ECEN KAN EXPATS HIER HALEN ÉN HOUDEN

Een bedrijf dat wil groeien, heeft goede mensen nodig. Maar alleen al 

in Twente zijn op dit moment 6.000 onvervulbare vacatures. Het Expat 

Center East Netherlands (ECEN) helpt bedrijven om talenten uit het 

buitenland naar Twente te halen én ze hier te houden. ‘Je moet er tijd 

en aandacht in willen steken, maar drempelvrees is echt niet nodig’, 

zeggen Michelle Ekkelkamp en Manon Vierdag van het ECEN. 

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Carolien Abbink / Annemiek Völkers
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Hulp
Zij ziet bij bedrijven nog drempelvrees om personeel 
uit het buitenland te halen. ‘Maar als je verder 
wilt groeien, komt er een punt dat je verder moet 
zoeken. Anders stokt de groei. Dan komen er 
zoveel vragen op je af: waar haal ik de goede 
mensen vandaan, hoe pak ik het aan? Gebruiken 
bedrijven ons netwerk en onze expertise, dan zien 
we al snel schroom verdwijnen. Het Expat Center 
inschakelen betekent niet dat de werkgever er 
geen tijd en aandacht in moet steken, maar wij 
kunnen bij alle stappen helpen.’

ECEN zag vijf jaar geleden het levenslicht, als onder-
deel van het World Trade Center Twente in Hengelo. 
Manon Vierdag heeft in de afgelopen jaren geregeld 
gezien dat een bedrijf dat schroomde om expats in 
huis te halen, na de eerste ervaringen enthousiast 
werd. ‘Sommige dingen lijken voor een hr-afdeling 
ingewikkeld, zoals het aanvragen van een  

werkvergunning. Maar als ze dat één keer hebben 
gedaan met onze hulp, kunnen ze het de volgende 
keer prima zelf. Ook voor mensen die er al werken 
kan het wennen zijn, iemand met een andere achter- 
grond en cultuur als collega. Maar daarbij kunnen 
we een training aanbieden. Achteraf zegt een bedrijf 
altijd: ik ben er alleen maar mee geholpen.’

Begeleiding
Om te zorgen dat de nieuwe werknemer goed in 
zijn vel zit, doet ECEN naast de hulp aan werk-
gevers ook veel aan de begeleiding van de expats 
zelf. Zo zijn er taaltrainingen in het WTC-gebouw, 
kan het Expat Center met de Relocation Service 
zorgen dat er vlot een geschikte woning wordt 
gevonden en worden ook activiteiten opgezet 
waarbij de partners welkom zijn. 

Als de nieuwkomer net in Nederland is, wordt 
een afspraak gemaakt bij het Welcome Center in 

Enschede om de eerste belangrijke formaliteiten 
als verblijfpas en inschrijving zo vlot mogelijk 
te regelen, waarbij wordt samengewerkt met 
Immigratie- en Naturalisatie Dienst (IND) en de 
gemeentes. ‘Wees welkom, dat willen we uitstralen. 
Een goed vestigingsklimaat is belangrijk als je 
mensen hier naar toe wilt halen, maar ook als 
je ze wilt behouden. De expats kunnen taalles 
krijgen, elke maand naar een meet and greet in 
Enschede, uitstapjes maken en naar informatie-
bijeenkomsten. Maar we kijken bijvoorbeeld 
ook met Concordia of er films vertoond kunnen 
worden met Engelse ondertiteling. De beslissing 
om te blijven, hangt af van het hele plaatje, niet 
alleen van het werk. Ook het belang van het hele 
gezin staat bij expats hoog op de lijst’, weet 
Manon Vierdag.

Vleugels uitslaan
Het Twentse Expat Center slaat inmiddels de 
vleugels uit in Zwolle en Deventer. De Stichting 
WTC gaat ook daar, met steun van de provincie 
Overijssel, activiteiten ontplooien om bedrijven 
over de drempel te helpen. Michelle Ekkelkamp: 
‘Dat doen we ook daar door samen te werken 
met gemeenten, MKB en Trade Office Zwolle, 
bestaande organisaties op het gebied van inter-
nationalisering en een netwerk van betrouwbare 
partners, van makelaars tot belastingadviseurs. 
Na vijf jaar in Twente hebben we genoeg ervaring 
opgedaan om ook daar bedrijven te helpen om 
verder te groeien met goede krachten uit het 
buitenland.’  /

MICHELLE EKKELKAMP 

Als je verder wilt groeien, komt er 
een punt dat je verder moet zoeken. 
Anders stokt de groei

Natuurlijk zijn er wel dingen die 

ze missen uit hun moederland. Het 

mooie weer bijvoorbeeld, en het 

lekkere eten. Maar het werk als 

engineer bij Br uco vinden ze 

interessant, en de collega’s zijn 

aardig. ‘Je moet je concentreren op 

de overeenkomsten, niet op de 

verschillen.’

Ali Vahdati en Miguel Hernández Bertó



Toen Tim Tiek directeur werd bij Bruco in Borne was het voor hem vreemd 
om Nederlands te praten met zijn collega’s. ‘Bij de andere technische bedrij-
ven waar ik werkte, was de voertaal altijd Engels. Het was voor mij dan ook 
vanzelfsprekend om over de grens te kijken toen we mensen tekort kwamen.’

Bruco is de laatste jaren flink gegroeid. Vooral de tak die specifieke 
elektronica maakt op het gebied van hoogfrequente ontvangst (bijvoor-
beeld in je mobiel) kreeg steeds meer opdrachten. Daar begon het dus 
te knellen. ‘We hadden 25 engineers. Omdat chips steeds complexer 
worden, werken bij een grote opdracht soms al zo’n 15 tot 18 mensen aan 
één project. Dan konden we dus al geen tweede project meer aannemen, 

dat maakt je als onderneming veel te kwetsbaar. Natuurlijk heb ik ook 
graag mensen van de Universiteit Twente maar dan praat je over hooguit 
tien studenten die hier zouden passen per jaar.’

Het Expat Center East Netherlands ECEN hielp bij de praktische zaken. 
‘Daar hebben wij zelf op hr niet voldoende capaciteit voor, het is fijn dat we 
dat uit handen kunnen geven.’ De werknemers komen nu uit Nederland, 
maar ook uit de Filipijnen, Taiwan, China, Finland en Spanje. ‘Vooral in het 
werk is het voor iedereen vanzelfsprekend Engels te praten. In de kantine 
en op feestjes is het nog wel even wennen, maar als je van twee kanten 
goede wil hebt, komt het altijd goed.’  /

Zó klein is de wereld. Toen Ali en Miguel Sinterklaas en Zwarte Piet 
zagen op het pakjesfeest bij Bruco, vielen ze beide bijna van de stoel. 
Want de oer-Hollandse Sinterklaas bleek uit Miguels vaderland Spanje 
te komen en Ali kende Zwarte Piet al van een soortgelijk eindejaarsfeest 
in zijn moederland Iran. ‘Als je je op de overeenkomsten concentreert, 
maak je makkelijker verbinding. En van verschillen leer je alleen maar’, 
zegt Ali Vahdati (40) filosofisch.

Hij werkte eerder al tien jaar in Finland en een jaar in Zweden en is 
dus een doorgewinterde expat. Hij verliet Iran al na zijn bachelor om in 
het buitenland af te studeren en werkervaring op te doen als engineer. 
‘De kansen zijn in Nederland goed. En ik voel me hier fijn. Ik vind 
Nederlanders heel open naar buitenlanders, en het Expat Center heeft 
me geholpen om hier mijn weg te vinden.’

Ali gaat net als de Spaanse Miguel Hernández Bertó (34) naar de 
Nederlandse lessen van het Expat Center. ECEN regelde voor Miguel 
ook een huurhuis in Enschede en helpt zijn vrouw en dochter om in 
te burgeren. ‘Ik heb bij een Spaanse vriend die in Eindhoven werkte 
gevraagd hoe het hier beviel. Hij was heel enthousiast en dat ben ik nu 
ook. Vooral over de werkcultuur. Er is ook oog voor je privéleven. Het is 
hier vrijer, flexibeler. En je wordt gewaardeerd, dat is echt fijn.’   /

MIGUEL HERNÁNDEZ BERTÓ 

Het is hier vrijer, flexibeler. 
En je wordt gewaardeerd
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Chip-ontwikkelaar 
Bruco kan niet zonder 
expat-engineers

Bij Bruco in Borne is de voertaal Engels. Daar is inmiddels 

iedereen aan gewend; de ontwikkelaar van chips heeft 

expats aangenomen met vijf verschillende nationaliteiten. 

Directeur Tim Tiek vindt het een verrijking van zijn 

bedrijf. ‘Natuurlijk zijn er cultuurverschillen. Maar ik ben 

vooral blij met deze vakmensen.’

Ver van huis aan ’t werk
MIGUEL EN ALI ZIJN HAPPY OP DE BORNSE WERKVLOER
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Manifest voor 
de vrijetijdssector 
jaagt Twentse 
economie aan

Rennen van hot naar her en drukte om je 

‘bezit’: je dure woning, stressvolle baan, brede 

netwerk en waslijst aan verplichtingen. 

Het manifest ‘Tijd zat in Twente’ moet deze 

‘Randstadse’ mindset ombuigen door het 

verhaal van de Tukker te vertellen. Merkleider 

Quirine ter Haar van Twente Marketing over 

het rode boekje voor onze groene omgeving: 

‘mensen moeten denken: even opladen; 

tijd voor Twente.’

tekst: Heidi Temmink  fotografie: Annemiek Völkers

‘Steeds meer Randstedelingen willen wat Tukkers van nature 
doen: weg van de uiterlijke schijn en terug naar de basis. Los van 
dat eeuwige ‘moeten’. Met ons manifest willen we de Randstad 
laten zien hoe het leven bedoeld is. Door te zijn wie wij zijn en 
ons verhaal te vertellen, leren we mensen dichter bij zichzelf te 
komen en de tijd te nemen voor dingen die ertoe doen. Geluk zit 
’m dáárin.’

Eigenzinnig
‘Het karaktertype waarop we het merk Twente zijn gaan bouwen 
- en nu ook het manifest schrijven - is de rebel. Die staat ergens 
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voor en wil dat uitdragen; hij is op een missie. Zoals elk 
verhaal heeft ook dat van ons een held, antiheld, doel 
en geheim wapen. Twente is de meest eigenzinnige 
streek van Nederland en we vechten tegen het chronisch 
tekort aan tijd. Ons doel is de Randstad weer een leven 
geven. En ons geheime wapen? Dat zijn we zelf. Dat is 
onze omgeving, onze nuchterheid, ons noaberschap, 
ons dna.’ 

Lekker leesbaar
‘In het manifest ontdekt iedereen waar we voor staan. 
Het wordt een rood gekleurd boekje dat vooral leuk is 
om te lezen. Waarbij het niet gaat om wat je moet, maar 
om wat goed voélt. Elk domein - zoals humor, onder-
nemerschap, vakmanschap, tradities, noaberschap, 
liefde - wordt toegelicht, waarbij André Manuel zijn visie 
geeft, aangevuld met een spreuk van Harry Nijhuis. 
Het boekje ligt straks in alle hotelkamers, het kan 
een relatiegeschenk zijn en gemeenten kunnen het 
als welkomstcadeau geven aan nieuwe inwoners. 
Bij de VVV’s en TTI’s (Tourist Info’s, red.) kun je 
het boekje kopen en hopelijk haken ook de Twentse 
boekhandels aan.’ 

Oproep
‘Ondernemers kunnen aan de hand van het manifest 
het verhaal verder brengen. Er een gerecht bij verzinnen 
voor op de menukaart of er een route naar vernoemen, 
bijvoorbeeld. Weet je, ik ben jaloers op Friesland, op 
hoe zij met hun vlag omgaan. Die van ons, met het 
Twentse ros, is ook zo mooi. Ik wil iedereen - onder-
nemers, onderwijs, onderzoek en overheden - dan ook 
oproepen dat ros op hun website te zetten. En in hun 
mail, op hun briefpapier en in de profielafbeelding op 
social media. Die vlag bindt ons, we hebben er een 
enorm bereik mee en het kost ons niks. Dus laten we 
daar nu met z’n allen gewoon mee beginnen.’

Elkaar helpen
‘Kijk nou alleen eens naar de techbedrijven; die zijn 
interessant voor de vrijetijdsector, want ze helpen 

ons met de positionering van Twente. Dat wij mooie 
natuur en bruisende steden hebben, dat je hier tof kunt 
wonen én werken. Hoe wij de techbedrijven helpen? 
De vrijetijdseconomie zorgt voor een goed leefklimaat. 
We moeten zorgen dat mensen hier gaan studeren en 
na hun studie blijven werken. Doordat ze zien dat dit 
zo’n fijn gebied is. Als ik zeg: ik ga in Oost-Groningen 
werken, vraagt iedereen: wat moet je daar? Maar als ik 
roep: ik ga in Toscane werken, zeggen ze: gaaf, ik kom 
bij je langs van ’t zomer. Hoe cool. Dát moet je creëren 
met Twente.’

20 maart: geluksdag
‘Het toeristische seizoen begint altijd rond Pasen. En 
op 20 maart is de internationale dag van het geluk. We 
hebben besloten die dag te claimen. Komende 20 maart 
lanceren we het manifest en daarna gaan we elk jaar op 
die datum iets campagnematigs doen. Iets waarmee we 
ons ‘Tijd zat-verhaal’ aan heel Nederland vertellen. Het 
moet impact hebben, de nationale media moeten het 
oppakken. Vanaf nu is er ieder jaar op 20 maart reuring 
om Twente, op welke manier dan ook. Wij komen met 
een spraakmakend voorzetje en hopen dat meer sectoren 
aanhaken.’

Samenwerken
‘Twente is het merk. Maar iemand uit Ootmarsum 
kan zeggen: wíj zijn de parel. En de Enschedeër roept 
misschien: wíj hebben Twente helemaal niet nodig. Kijk, 
Ootmarsum is een plaatje, maar eerlijk: na een halve 
dag heb ik het wel gezien. Enschede is een topstad, 
maar een Amsterdammer of Rotterdammer zit niet 
thuis op de bank van: laten we een weekend weggaan 
schat, wat dacht je van Enschede? En dan vecht je ook 
nog tegen Londen, Parijs, Rome. In dat slagveld komt 
Enschede er niet snel als citybreak uit. Maar: de stad is  
- net als Ootmarsum - in het Twente-verhaal wel belangrijk. 
Al onze parels sámen maken een waanzinnig sterk en 
interessant product. Elke gemeente doet z’n eigen ding, 
dat maakt een mooi palet. Maar samenwerken is hierbij 
wel het sleutelwoord.’  /

Als tijd ons kostbaarste bezit is, 
is Twente de rijkste regio



Vier jaar geleden keken Willem senior en Willem junior eens 
goed om zich heen. De koelruimte van 3.000 vierkante meter 
aan Het Wolbert in Enschede zat bijna vol aardappels, groente 
en fruit. En nog bleef hun omzet stijgen. ‘Eerst probeer je 
het op te lossen door een andere organisatie, dan door extra 
stellingen. Maar op een gegeven moment moet je er echt iets 
mee. Toen hebben we contact met Rabobank gezocht’, legt 
Willem Dijk junior uit.

Het bedrijf begon in 1994 aan de Strootsweg en was daar na 
anderhalf jaar al uit z’n jasje gegroeid. Daarom werd de stap 
gemaakt naar Het Wolbert, op de plek waar eerst Altena zat. 
Zes jaar geleden werd er een nieuwe hal bij gebouwd om alle 
kratten en andere emballage goed weg te kunnen zetten, nu 
was extra koelruimte hoognodig. En dat gebeurde, met 1.200 
extra vierkante meters met een hoogte van 12 meter.

Voorlopig is daarmee de nood gelenigd, want met de nieuwe 
koelruimte erbij kunnen maar liefst 45 vrachtwagentrailers 
vol met verse waar worden opgeslagen. Dat zijn 750 pallets 
vol van de vitaminebommetjes. De hoogte van het pand 
wordt nu nog niet benut, waardoor het bedrijf een eventuele 
extra groei in de komende jaren ook nog goed aan zou kunnen. 
Via acht laaddocks gaan dagelijks vrachtwagenladingen vol 
verse waar in en uit.

Gezonde groei
Dijk profiteert van de gezondheidstrend in de maatschappij. 
‘We hebben letterlijk en figuurlijk een gezonde groei te 

pakken. Mensen willen gezonder leven en daar hoort 
automatisch een grotere consumptie van groente en fruit bij. 
Wij leveren aan groentespeciaalzaken, ambulante handel, 
horecagroothandel, convenience & foodservice en aan 
snijbedrijven. Drie jaar geleden hebben we een groei van 
10 procent gehad en dat betekent in onze branche meteen 
een enorme toename aan volume.’

Accountmanager Raymond Kienhuis van Rabobank Enschede- 
Haaksbergen kent het bedrijf van Dijk op zijn duimpje. Dijk 
bankiert al vanaf de aanschaf van de eerste vrachtwagen bij 
Rabobank, en daardoor hebben het bedrijf en de bank een 
duurzame relatie. ‘Die duurzame relaties vinden wij als bank 
belangrijk. Daarin past Willem Dijk goed bij de Rabobank, 
want ook dit bedrijf onderhoudt duurzame relaties met 
leveranciers en afnemers. Voeg daaraan toe een breed en 
diep assortiment en de creativiteit om in te spelen op trends. 
Daardoor hebben wij alle vertrouwen in deze investering.’

Planetproof
Duurzaamheid staat bij Willem Dijk ook hoog in het vaandel 
als het gaat om onze planeet - nog een punt waarin Rabobank 
zich goed kan vinden. ‘Wij zijn bezig om ‘planet proof’ te 
worden. Dat betekent dat de hele keten verduurzaamd wordt, 
van de teler tot het schap. Ook de nieuwe koelruimte is zo 
energiezuinig mogelijk gebouwd en volgend jaar willen we 
zonnepanelen plaatsen’, vertelt Dijk.

Het bedrijf doet veel zaken in Spanje, en leerde daar dat 

Versbedrijf Willem Dijk 
groeit als kool

Het bedrijf van Willem Dijk AGF groeit als kool. Daarom werd onlangs een nieuwe, 

energiezuinige koelruimte bij het bedrijfspand gebouwd, een uitbreiding van maar 

liefst 1.200 vierkante meter oppervlak en 12 meter hoogte, plus 800 vierkante 

meter kantoor. Rabobank Enschede-Haaksbergen deed de financiering en is trots op 

dit duurzaam werkende bedrijf.

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Lars Smook

NIEUWE ENERGIEZUINIGE KOELCEL 
DANKZIJ FINANCIERING RABOBANK
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Willem Dijk AGF  /  De Ossenboer 2, 7547 SJ Enschede  /  T 053 - 432 58 00  /  www.willemdijk.nl
Rabobank Enschede-Haaksbergen / Het Eeftink 2, 7541 WH Enschede / T 053 488 58 85 / www.rabobank.nl

geduld een schone zaak is. ‘Het duurt lang 
voordat je in Spanje zoveel vertrouwen hebt 
opgebouwd dat ze aan je willen leveren. Wij 
kennen bij wijze van spreken elke boom waaraan 
onze sinaasappels hangen. Maar als de band 
eenmaal goed is, dan kun je ook bijna niet meer 
kapot.’ Met sommige leveranciers van citrusfruit 
hebben Dijk junior en senior zo’n goede band 
opgebouwd dat ze hun producten zelfs onder 
een eigen huismerk op de markt mogen brengen 
met de naam Werkelijk Delicaat.

Internationaler
De laatste jaren ging het bedrijf ook aan de 
afzetkant steeds internationaler werken. ‘We 

hebben daar echt een slag in gemaakt. Eerder stonden we bij wijze van spreken met onze rug 
naar de Duitse grens, terwijl we er zo dicht bij zitten. We waren echt nationaal georiënteerd. 
Maar sinds tien jaar opereren we ook internationaal. Duitsland ligt vanuit Twente zo dichtbij, en 
heeft een enorm potentieel aan klanten. Ook daar zijn we flink gegroeid.’

Raymond Kienhuis van Rabobank is vol vertrouwen dat die groei doorzet. ‘De AGF-sector hoeft 
zich niet te bewijzen en een bedrijf als dit al helemaal niet. We zijn er trots op dat we zulke 
bedrijven kunnen helpen om hun groei te realiseren. Helemaal omdat agri-food natuurlijk in 
het dna van Rabobank zit.’ /

Willem Dijk, Raymond Kienhuis en Willem Dijk Senior.

Willem Dijk AGF past bij de Rabobank; 
‘we onderhouden allebei duurzame relaties’
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Volgens William Sprakel, oprichter van UPX digital com-
merce en product database (de moedermaatschappij van 
Storekeeper) is Leontine geen uitzondering. ‘Factuurtjes 
per mail, aparte software voor de boekhouding, de hosting 
van de webshop, voorraadbeheer en een pinautomaat en 
een kassa met weer een ander systeem. Als de gemiddel-
de retailer optelt hoeveel geld dat per maand kost, kan het 
wel oplopen tot 1.000 euro en dan reken je alle uren nog 

tekst: Frederike Krommendijk   fotografie: Lars Smook

Storekeeper ontzorgt 
de ondernemer 

Op zondagmorgen een paar uurtjes 

administratie, met de rekenmachine 

btw uitrekenen in een winkel vol 

klanten, dozen met voorraad tellen, elke 

dag met pakjes naar het postkantoor 

en paniekerige berichtjes van mede-

werkers tijdens haar vakantie. Leontine 

Uijthof van Borstvoedingscentrum 

Hengelo was wel klaar met al die 

rompslomp. Met het softwarepakket 

van Storekeeper in Hengelo heeft ze nu 

alles in één totaaloplossing. ‘Het kost 

veel minder tijd zo, en ik heb vooral 

veel minder gedoe’, zegt ze opgelucht.

COMPLETE SOFTWARE VOOR WEBSHOP
EN WINKEL BORSTVOEDINGSCENTRUM
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niet eens mee. Daarom hebben wij Storekeeper 
bedacht, een softwarepakket waarin alles zit, 
waardoor je overzicht en gemak hebt, voor een 
veel kleiner bedrag per maand.’

Leontine Uijthof is lactatiekundige (borstvoe-
dingsspecialist) en geeft workshops, cursussen 

en consulten. Ze verkoopt kolven en andere 
benodigdheden om te voeden in haar Borstvoe-
dingscentrum aan de Staringstraat in Hengelo. 
Ook heeft ze een webwinkel. ‘Als daar iets 
werd besteld pakte ik het in, rekende alles uit, 
printte de factuur uit de webshop, schreef een 
etiket en ging met een arm vol pakjes naar de 
Bruna-winkel’, schetst ze de vele handelingen. 
Nu pakt ze het artikel in, draait een factuur en 
adresetiket netjes uit en op vaste momenten 
komt een koerier langs. ‘Dus ik ben ook af van 
al die kassabonnetjes en verzendbewijzen die ik 
dan weer in de administratie moest invoeren.’

Drie pakketten
Storekeeper heeft drie pakketten, die geschikt 
zijn voor kleine webwinkels (tot 500 artikelen), 
middelgrote (tot 5.000) en grote (tot 10.000 
artikelen). Voor een bedrag vanaf 149 euro per 
maand heeft een ondernemer met een kleine 
webshop alle software al compleet: van de hosting 
van de webshop tot een kassa, van klantbeheer 
CRM tot logistiek zoals pakketten versturen met 
labels, van pin tot boekhouding.

Leontine vindt het makkelijk dat alles nu op 
één systeem draait. ‘Ik ben begonnen met één 
consult en een paar kolven per maand. Dan is 
het prima om een factuurtje te mailen en btw 
met de rekenmachine uit te rekenen. Maar nu 
zitten hier soms wel vijf jonge ouders met of 
zonder baby. Dan moet je waar klanten bij zijn 
de btw uitrekenen, die ook nog verschilt als je 
een dienst en een product op één factuur hebt, je 
moet de vergoeding van de zorgverzekeraar eraf 
doen, de borg terugrekenen… Nu zit alles in het 
systeem, ik scan wat er is gekocht, voer eventueel 
een consult in en een code voor de verzekeraar 
en alles rolt er automatisch uit. En ’s avonds 
zie ik met één druk op de knop wat de omzet is 
geweest, of we nog voldoende voorraad hebben, 
noem maar op. Ook kan alles met één handeling 
naar de boekhouder.’

Aan de hand van mailadressen kan de lactatie-
kundige jonge (aanstaande) ouders ook bereiken 
als ze een interessante workshop of cursus heeft. 

En als ze nu vakantie heeft, is ze ook echt vrij. 
‘Zat ik op de Azoren, kwamen er paniek-appjes: 
waar staat die doos? Ik kwam er ook niet los van, 
je denkt toch vaak: gaat het wel goed daar? Nu 
kan ik het via de app allemaal checken als ik wil. 
Ik word ontzorgd.’

Dat is ook precies wat Storekeeper wil doen, zegt 
Sprakel. ‘Ondernemers hebben al hun energie 
nodig voor de inhoudelijke bedrijfsvoering. Die 
hele administratie moet niet ingewikkelder 
zijn dan bananen afwegen in de supermarkt. 
Een retailer wil geen gedoe, en daar zijn ze met 
Storekeeper vanaf. Alles wordt netjes geïnstal-
leerd en elke dinsdagavond is er een gratis update 
voor alle klanten. Ook belangrijk: ook voor de 
kleine winkelier met het goedkoopste pakket zit 
alles erin, je hoeft er geen extra software meer 
aan te hangen. Maar uitbreiden met een extra 
kassa en pinautomaat als iemand bijvoorbeeld 
een extra vestiging opent, kan wel heel simpel. 
De bijbehorende apparaten als kassa en pin-
automaat zijn via ons te koop of te leasen.’

Voor Leontine voelt het werken met Storekeeper 
als een professionaliseringsslag. ‘Ik ben een 
professional met goede producten, goede uitleg 
en service. Dan past het gewoon niet om in een 
volle winkel te zeggen: ga even zitten, ik moet 
alles uitrekenen en een bon maken. Jonge ouders 
willen dóór, en als het echt druk is met vijf krijsende 
baby’s in de zaak werkt dat voor ons ook niet 
echt rustig natuurlijk’, zegt ze lachend.  /

Haaksbergerstraat 67, 7554 PA, Hengelo  /  T 088 544 55 44  /  www.storekeeper.nl

De app toont de 
omzet, de voorraad, 
noem maar op



Kortere looptijd 
belastingvoordeel 
expats

Werkgevers die expats in dienst hebben, 

en dat zijn er nogal wat in Twente, profi-

teren van specialistische kennis en kunde. 

De expats op hun beurt van een goede 

baan in een prachtomgeving én van 

belastingvoordeel. Dertig procent van 

hun salaris kan gedurende acht jaar

belastingvrij worden uitbetaald door 

gebruik te maken van de 30%-regeling. 

tekst: Maaike Thüss  fotografie: Lars Smook

Reden voor dit belastingvoordeel is – officieel - 
dat de overheid vindt dat het leven in ons land 
duurder is dan in de meeste andere landen. 
Ook vraagt het nogal wat van de portemonnee 
om je hele gezin hier te huisvesten. Daar komt 
natuurlijk de inofficiële reden bij: op deze 
manier is een baan in Nederland voor expats, 
in ieder geval financieel, te verkiezen boven 
een baan in een vergelijkbaar land.

In het belastingplan 2019 is aangekondigd dat 
de looptijd met drie jaar wordt verkort (van acht 
naar vijf jaar) vanaf 1 januari 2019. ‘Dit heeft 
vooral een grote impact op bestaande gevallen’, 
zegt belastingadviseur Martin Akcay van Baker 

Tilly in Almelo. ‘Stel dat een werknemer 70.000 
euro per jaar verdient, dan houdt de werknemer 
zonder 30%-regeling zo’n 44.000 euro netto 
over. Met toepassing van de 30%-regeling houdt 
de werknemer zo’n 55.000 netto over. Dit bete-
kent dat de 30%-regeling in dat geval netto circa 
11.000 euro op jaarbasis oplevert. Als de vijf jaar 
is verstreken, zou de beschikking onmiddellijk 
komen te vervallen vanaf 1 januari 2019.’ 

Overgangsregeling
‘Gelukkig is een overgangsregeling aangekon-
digd. Hierdoor vervallen beschikkingen niet 
direct met een einddatum ná 1 januari 2019. 
Als de einddatum van de beschikking tussen 

1 januari 2019 en 31 december 2020 ligt, wordt 
deze einddatum gerespecteerd’, geeft zijn collega 
Arne ter Beek aan.

Al met al kan het met de verkorting van de 
30%-regeling voor bestaande gevallen voor 
werkgever en werknemer dus behoorlijk nade-
lig uitvallen. ‘Het kabinet stelt dat uit onderzoek 
is gebleken dat de meeste expats, zo’n tachtig 
procent, vijf jaar gebruikmaken van de 30%-
regeling’, aldus Ter Beek. ’De overige twintig 
procent echter, zal erop moeten anticiperen.’ 

Akcay: ‘Stel dat je met een werknemer een 
nettoloonafspraak hebt gemaakt. Dan zijn de 
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Kortere looptijd 
belastingvoordeel 
expats

Adastraat 7, 7607 HA Almelo  /  T 0546 82 70 00 /  www.bakertilly.nl

extra kosten door deze verandering dus voor 
rekening van het bedrijf. Dat kan duizenden 
euro’s schelen. Net als overigens voor de werk-
nemer die, als een brutoloon is afgesproken, 
ineens netto veel minder kan overhouden. 
Onze belastingadviseurs kunnen werknemers 
en werkgevers bijstaan op dit vlak.’ 

Om voor de 30%-regeling in aanmerking te 
komen, moet er onder andere sprake zijn van 
‘specifieke deskundigheid’. Gesteld wordt dat 
sprake is van specifieke deskundigheid als een 
werknemer meer dan circa 37.000 euro verdient. 
Ook moet de ingekomen werknemer in 24 maan-
den voor de eerste werkdag in Nederland ten 

minste 16 maanden buiten Nederland hebben 
gewoond, op meer dan 150 kilometer van de 
Nederlandse grens.

Profvoetballers
Voor onder andere profvoetballers geldt een 
zwaardere bewijslast om gebruik te kunnen 
maken van de 30%-regeling. Dit is omdat dat zij 
over het algemeen (veel) meer verdienen dan 
circa 37.000 euro per jaar. Als aanvullende eis 
dient te worden aangetoond dat hun kwaliteiten 
schaars zijn in Nederland.

Werkgevers mogen naast de 30%-regeling ook 
schoolkosten van de kinderen van expats die 

naar een internationale school gaan onbelast 
vergoeden. Ook deze onbelaste vergoeding 
wordt beperkt tot maximaal vijf jaar vanaf 
2019. Ook hiervoor geldt overgangsrecht.
Akcay en Ter Beek roepen werkgevers en expats 
op om in het licht van deze wetswijziging de 
arbeidsovereenkomst er nog eens bij te pakken. 
Zijn er bruto- of nettoloonafspraken gemaakt? 
Worden schoolkosten (onbelast) vergoed? Met 
de voorgestelde wijzigingen is het van belang 
hier tijdig op te anticiperen zodat men niet voor 
verrassingen komt te staan. /

Baker Tilly
Baker Tilly Berk heet nu Baker Tilly. Een nieuwe naam, 
passend bij een krachtig, internationaal netwerk met lokale 
betrokkenheid. Het beste van twee werelden vindt u in 
één partner. Baker Tilly biedt een breed palet aan diensten: 
van (wettelijke) controle van de jaarrekening tot btw-advies. 
Van arbeidsrecht tot begeleiding bij aankoop van een bedrijf. 
Van waardebepaling tot detachering. En van IT-advies tot 
bedrijfsstrategie. 

‘Wij focussen ons op de publieke sector en de grotere 
mkb-bedrijven, waaronder familiebedrijven, en voeren met 
hen vandaag de gesprekken, die morgen van belang zijn. 
Stilstaan is geen optie, morgen begint nu. Vanuit onze roots 
en de ervaring en ambities van ruim 900 professionals werken 
wij vandaag aan uw toekomst. En omdat wij onderdeel zijn 
van het internationale netwerk van Baker Tilly reikt onze 
expertise tot ver buiten Nederland. Zo helpen wij u groeien.’ 

Martin Akcay en Arne ter Beek



Regio Twente profileert zich 
als logistieke hotspot
Twente kan zich profileren als een logistieke hotspot. Dat komt 

door de unieke ligging op de belangrijke North Sea Baltic Corridor 

van het Trans Europese Netwerk voor Transport (TEN-T). 

Het Havenbedrijf Twente, de vereniging Port of Twente en het 

XL Businesspark gaan daarmee samen sterk naar buiten treden, 

onder de merknaam Port of Twente. 

tekst: Frederike Krommendijk fotografie: Lars Smook

De drie partijen hebben enkele maanden 
geleden een overeenkomst getekend om 
samen op te trekken onder de merknaam 
Port of Twente. Gezamenlijk doel is om de 
logistieke sector verder te laten groeien. Dat 
is goed voor de economische structuur en 
voor de werkgelegenheid. Er komt onder andere 
een gezamenlijke website en initiatieven 
en activiteiten worden afgestemd. Ook de 
acquisitieactiviteiten door Oost NL krijgen 
onder de nieuwe vlag verder vorm.

HAVENBEDRIJF TWENTE, PORT OF TWENTE EN
XL BUSINESSPARK SLAAN HANDEN INEEN
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Voor de wind
Het gaat XL Businesspark voor de wind. Met 
meerdere partijen zijn overeenkomsten gesloten 
en naar verwachting zal dit jaar op circa twintig 
hectare worden begonnen met bebouwing. Het 
gaat om bedrijven in verschillende sectoren, 
deels logistiek en deels grootschalige industrie. 
Deze mix zorgt voor samenwerking en innovatie, 
en duizenden arbeidsplaatsen op alle opleiding-
sniveaus. Ook wordt dit jaar begonnen met het 
ontwikkelen van een brandstofverkooppunt met 
horecavoorzieningen. Directeur Jan Geerdink 
van de projectorganisatie is tevreden dat het 
park nu floreert als nooit tevoren. ‘We zijn actief 
met acquisitie, maar partijen weten ons nu ook 
zelf beter te vinden.’ Doordat de organisatie 
inmiddels staat als een huis, kan snel worden 
geschakeld als een partij geïnteresseerd is 
om op het park te gaan bouwen. ‘Zaken als 
vergunningverlening zijn op orde. Als een partij 
interesse heeft om zich hier te vestigen, kan het 
snel gaan.’ Geerdink ziet ook een vliegwieleffect 
van onder andere de Combi Terminal Twente en de 
T-Port Logistic Campus van Heylen Warehouses. 
‘Dat zijn natuurlijk geweldige ambassadeurs 
voor ons.’

Combi Terminal Twente
De Combi Terminal voor de overslag van containers 
is sinds 2018 volledig operationeel en is een zeer 
belangrijke vestigingsmagneet voor met name 
logistieke bedrijven. De binnenvaart is een duur-
zaam vervoermiddel en kan het wegtransport 
aanvullen of deels vervangen. Door de aanwezig-
heid van de terminal is het XL Businesspark 
via weg en water goed ontsloten, met spoor en 
luchthaven in de directe omgeving. 

Door de komst van VTech, de vele binnenkomende 
containers van gevestigde bedrijven zoals 
Timberland en de verwachte nieuwe vestigingen 
wordt zelfs al onderzoek gedaan naar mogelijke 
uitbreiding van de kade en van de opslagcapaciteit 
voor containers. Twente behoort al tot één van 
de grootste binnenhavens van Nederland. Daar-
naast werken de havenbedrijven Port of Zwolle, 

Port of Deventer en Port of Twente samen 
binnen het Overijsselse programma POLO 
(Port of Logistics Overijssel) met het bedrijfs-
leven, de overheden en kennisinstellingen om 
de logistieke positie van Overijssel binnen 
Nederland en Europa verder te versterken. 

Arbeidsmarkt
Door de actuele ontwikkelingen is het aantal 
mensen dat werkzaam is op het XL Business-
park aanzienlijk toegenomen. Om te kunnen vol-
doen aan de vraag naar gekwalificeerd personeel 
werken vertegenwoordigers van het bedrijfsleven 
(onder andere vertegenwoordigd in de vereni-
ging Port of Twente), gemeenten, werkpleinen, 
uitzendbureaus en kennisinstellingen samen. 
Dit heeft onder andere geleid tot het samen 
organiseren van een Week voor de Logistiek. 

Aanleg Groene Delta
De Groene Delta is het nieuwe natuurgebied van 
twaalf hectare bij het XL Businesspark. Dit park 
compenseert het verdwenen groen op het 

XL Businesspark en fungeert ook als waterber-
ging. Een grondwal wordt de fysieke scheiding 
tussen het XL Businesspark en Bornerbroek. 
Zo is het park straks beter ingepast in het land-
schap. De Groene Delta is deels toegankelijk 
voor publiek (en daarmee medewerkers van 
bedrijven).  /

Wolbes Landen 9a, 7627 PS Bornerbroek / T 0546 85 18 88 / www.xlpark.nl

Veel nieuwbouw op 
XL Businesspark
Nieuwe ontwikkelingen op XL Businesspark:
-  Heylen Warehouses heeft de eerste fase 

van de T-Port Logistic Campus afgerond: 
vijf hallen, samen  70.000 vierkante meter. 
Uiteindelijk zet Heylen Warehouses 180.000 
vierkante meter bedrijfsgebouw neer op 
bijna dertig hectare grond.

-  In juni is Bleckmann (43.000 vierkante 
meter) gestart met de logistieke activiteiten 
voor de Chinese speelgoedfabrikant VTech.

-  Bolk Transport heeft haar intrek genomen in 
een hal van 14.000 vierkante meter.

-  Madison heeft haar bedrijfsgebouw 
 uitgebreid met een hal van 8.000 vierkante 

meter (totaal nu 20.000 vierkante meter 
bedrijfsgebouw)

-  Timberland breidt uit met een hal van 
13.000 vierkante meter die in mei 2019 in 
gebruik genomen zal worden.



pagina 40

Software 
voor een 
mooiere 
wereld
Software die de wereld een beetje 

mooier maakt. Daarmee houden PhoeniX 

Software (onderdeel van Synopsys) en 

Ecare in Enschede zich bezig. De huurder 

en oud-huurder van het BTC-Twente zijn 

beide belangrijke spelers op dat gebied.

tekst: Frederike Krommendijk fotografie: Lars Smook

TWAN KORTHORST VAN PHOENIX SOFTWARE, 
ONDERDEEL VAN SYNOPSYS, ONTWIKKELT 
SOFTWARE VOOR OPTISCHE CHIPS
‘Wij zijn in 1991 in het BTC met enkele studenten van de UT begonnen onder de 
naam BBV, met het ontwerpen en maken van software voor optische chips. Toen 
de hele dot.com bubbel barstte, moesten we stoppen, maar in 2003 zijn we als 
PhoeniX uit de as herrezen, en weer in het nieuwe BTC verder gegaan. Tegen-
woordig zijn we gevestigd in het pand Capitool 50, onder beheer van BTC.

Optische chips worden onder meer gebruikt om via glasvezel snel internet in je 
huis of bedrijf te krijgen. Een datanetwerk werkt veel sneller met optische chips 
dan met elektrische. Wereldwijd zijn we hier de laatste jaren enorm in gegroeid, 
en inmiddels leveren we aan 32 landen. 45 procent van de omzet behalen we in 
de VS. De meeste grote high tech ondernemingen zijn inmiddels onze klant en 
dat bleef niet onopgemerkt. In februari 2018 heeft het Amerikaanse Synopsys, 
de grootste softwareleverancier aan de halfgeleiderindustrie, ons overgenomen. 
Hierdoor ontstaan er nog meer mogelijkheden voor het team hier in Enschede 
om door te groeien.

Het mooie is dat optische chips steeds breder worden ingezet. In een operatie-
kamer zou je bijvoorbeeld met een handzaam apparaatje door middel van 
optische meettechnologie weefsel kunnen meten bij een operatie. Dan hoef je niet 
een uur op het lab te wachten om bijvoorbeeld te zien of snijranden schoon zijn 
van kanker. Daar zijn al prototypes van, ontworpen met behulp van onze software.

Innovatieve ideeën 
bij bedrijven uit BTC-Twente

Een onvoorziene ontwikkeling, 
waar we heel blij mee zijn

Twan Korthorst
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Maar optische chips kunnen ook worden gebruikt om bijvoorbeeld via 
glasvezel te meten of een brug nog stabiel is. Of om de sterkte van vlieg-
tuigvleugels of de turbinebladen van een windmolen te meten. Of, zoals 
OptiSense doet, de kwaliteit van water. Het kan ook een rol spelen bij het 
verbeteren van de gezondheid van mensen. Nu heb je al een stappenteller 
en een hartslagmeter op telefoons, maar met optische chips zou je 
bijvoorbeeld urine kunnen testen.

De toepassingen worden steeds diverser en staan ook steeds dichter bij 
mensen. Dat is een ontwikkeling die niet te voorzien was, maar waar we 
uiteraard heel blij mee zijn.’

EDWIN OUDE MIDDENDORP VAN 
ECARE SERVICES ONTWIKKELT 
SOFTWARE VOOR DE ZORG
‘In 2006 begon Buurtzorg met de eerste zelfsturende teams in Enschede 
en dat werd een enorm succes. Weg met de bureaucratie, lagere kosten, dat 
sprak wereldwijd aan. We merkten daarbij dat de software die beschikbaar 
is voor de zorg, niet werd gemaakt om de professionals te ondersteunen, 
maar vooral gericht was op de backoffice. Dat moest sneller, eenvoudiger 
en goedkoper kunnen. Zo is Ecare Services ontstaan en we leveren nu 
software aan onder andere verpleeg- en verzorgingshuizen en de thuiszorg. 
Ecare is begonnen in het BTC-gebouw en momenteel gevestigd op 
het Kennispark. Eind 2019 wordt ons nieuwe gebouw op het Kennispark 
opgeleverd. 

Een verpleegkundige die met een iPad naar een cliënt gaat, kan via het web 
alles wat relevant is inzien: van de uren tot en met de planning, maar ook 
de patiëntgegevens. De software herkent waar hij of zij is, en laat meteen 

de relevante gegevens zien. Zijn er meerdere patiënten achter één voordeur, 
bijvoorbeeld in een appartementengebouw, dan laat de software een lijstje 
met patiënten in dat gebouw zien en kan de verzorgende makkelijk kiezen 
om wie het gaat.

De laatste jaren wordt de software steeds slimmer. Zo kan de zelflerende 
software straks tekst die de verzorgende invoert herkennen en suggesties 
doen over de benodigde zorg. In de nabije toekomst is het mogelijk om 
een intake van een patiënt volledige mondeling te doen waarbij de spraak 
meteen omgezet wordt in een zorgplan voor de patiënt.

Het idee achter onze software is altijd dat de mensen in de zorg meer tijd 
overhouden voor de cliënt of patiënt. Daarom is het zo gebruiksvriendelijk 
mogelijk. Er is een tekort aan verpleegkundigen en dat tekort wordt alleen 
maar groter. Als je mensen op deze manier efficiënter kunt laten werken en 
ook meer plezier in hun werk kunt geven doordat ze niet met administratieve 
rompslomp zitten, is dat geweldig. Naar de verzekeraars kunnen instellingen 
ook laten zien dat ze de meest efficiënte zorg hebben geleverd met het 
beste zorginhoudelijke resultaat.

Doordat dit systeem ‘web based’ is, is het altijd up to date. Moet je bijvoor-
beeld in verband met de vakantie een overdracht doen, dan kan je vervanger 
zo alle gegevens oproepen. Ook de patiënt en, als daar toestemming voor is, 
zijn familie kunnen meekijken. Sneller, makkelijker en efficiënter, daar gaan 
we voor.’ /

Aangeboden door BTC-Twente
Capitool 50, 7521 PL Enschede  /  T 053 483 64 60  /  www.synopsys.com
Capitool 10, 7521 PL Enschede  /  T 053 475 70 00  /  www.ecare.nl

Sneller, makkelijker en 
efficiënter, daar gaan we voor

Edwin Oude Middendorp
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Het gaat goed met The Compound Company. De kunststof korrels die het 
bedrijf maakt, vinden hun weg in de automobielindustrie (bijvoorbeeld  
verwerkt in dashboards), in voedselverpakkingen en in de bouw. Eerder was 
deze productie onderdeel van Hartman, maar toen die tuinmeubelgigant  
failliet ging, werd The Compound Company zelfstandig. En met succes.
‘We begonnen in 2007 met 8 man. We draaiden één ploeg van 8 uur. Nu 
zit ons personeelsbestand al op 50 man, en als de tweede fabriek klaar is 
op 1 april moeten dat er 65 zijn’, legt directeur Simon Put uit.

En juist daar wrong de schoen, want zo’n toename van arbeidskrachten 
regel je er niet zomaar even zelf bij. ‘Wij deden als managementteam het 
personeelsbeleid zelf. Maar toen het besluit viel een tweede fabriek te 
openen, besloten we dit in handen van Eqib te geven. We hadden eerder al 
goede ervaringen met hen opgedaan. En zoveel nieuwe mensen vind je er 
zelf niet simpelweg bij in deze krappe arbeidsmarkt.’

Snel schakelen
Mariëlle Boers, hr-professional en recruiter van Eqib, werkt nu twee dagen 
in de week voor The Compound Company. Zij zag een sterk groeiende 
organisatie die al wel een personeelsbeleid in de steigers had staan, maar 
door de dagelijkse drukte werd opgeslokt. ‘Er stond al wel van alles, maar 
bijvoorbeeld de functieomschrijvingen en –waarderingen waren niet meer 
up-to-date. Bovendien moesten we snel schakelen om nieuwe mensen te 

werven, want over een paar maanden moet de nieuwe fabriek draaien.’
Eqib heeft al heel wat handige handjes voor de productie geworven en ook 
voor diverse staf- en management functies die de laatste maanden zijn 
ontstaan, zijn goede mensen gevonden. En dat is in de huidige krappe 
arbeidsmarkt echt een vak, weet directeur Put. ‘Wij kwamen niet veel verder 
dan een advertentie op Monsterboard of andere vacaturesites. Maar dan kregen 
we te weinig kwalitatief goede reacties. Een paar jaar geleden leverde zo’n 
oproep wel 100 brieven op, en kon je uit wel vijf echt geschikte mensen kiezen. 
Maar nu kregen we hooguit tien reacties met nog veel kaf onder het koren. Dat 
is gewoon te weinig om een goede kracht te kunnen kiezen’, geeft Put toe.

Actief benaderen
Met het binnenhalen van de expertise van Eqib ziet hij de kwaliteit van het 
recruitment met sprongen vooruit gaan. ‘Wij hebben door onze drukke 
bezigheden echt geen tijd om social media als LinkedIn uit te pluizen. 
De recruiters van Eqib weten precies hoe dat werkt en benaderen mensen 
actief. Mariëlle coördineert vervolgens alle werkzaamheden daaromheen. 
Ook de kwaliteit van de advertenties en onze presentatie met een goede 
bedrijfsfilm zijn echt flink verbeterd.’

Eqib heeft een enorm netwerk, legt Mariëlle uit, en weet ook welke professionals 
nu ergens aan de slag zijn, maar hebben aangegeven wel eens wat anders 
te willen. Zo wordt de groep waaronder je kunt rekruteren veel groter dan 

Meedenken 
in de groei

The Compound Company in Enschede maakt een grote groei 
door. Dit voorjaar gaat een tweede fabriek in kunststofkorrels 
open in het Havengebied. Zo’n flinke uitbreiding van het 
bedrijf betekent ook toename van personeel. In een krappe 
arbeidsmarkt helpt Eqib | The Human Factor gevestigd in 
Hengelo én Deventer The Compound Company om de goede 
mensen op de goede plek te krijgen.

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Lars Smook

Eqib werft op krappe arbeidsmarkt juiste 
mensen voor The Compound Company



pagina 43

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

alleen de bekende werkzoekenden. ‘En als iemand werkloos is en nog niet 
helemaal genoeg is opgeleid, is er met scholing ook veel mogelijk. Iemand 
die gemotiveerd is en de wil heeft om te leren, kan zeker net zo waardevol zijn.’

Put heeft ervaren dat recruiters ook onder zijn duiven schieten. ‘Dat is wel 
even zuur, maar doordat we dankzij Eqib nu een veel beter beeld van de totale 
organisatie hebben, kunnen we ook heel gericht op zoek naar een vervanger. 
En de praktijk leert dat die nieuwe persoon vaak een nog betere kracht is.’

Nieuwe cultuur
Mariëlle benadrukt dat vers bloed in een organisatie sowieso goed is. 
‘En bij The Compound Company hebben we straks in de productie negen 
nieuwe mensen naast twaalf huidige personeelsleden. Op kantoor zijn 
inmiddels ook zo’n zes nieuwe medewerkers gestart de afgelopen maanden. 
Dat betekent dat je ook makkelijker een nieuwe cultuur en manier van 
werken kunt introduceren dan wanneer je maar één of twee nieuwelingen 

hebt.’ De nieuwe krachten worden in fases aangetrokken, zodat ze ook 
goed kunnen worden ingewerkt voor 1 april. Een uitdaging, die Eqib vol 
vertrouwen aangaat. ‘Natuurlijk, er is veel meer industrie in onze regio en 
dus is de concurrentie groot. Wij kijken daarom altijd hoe we een bedrijf 
aantrekkelijk kunnen profileren. Bij The Compound Company is bijvoorbeeld 
het sterke punt dat het een kleine organisatie is met een prettige sfeer, 
korte lijntjes en goede samenwerking onderling. Dat spreekt veel potentiële 
werknemers aan.’  /

Duurzaam inzetbaar zijn, 
willen we voor iedereen
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Eén stap over de drempel geeft je het gevoel dat je de 

chocoladefabriek van Willy Wonka binnenwandelt: grote 

hallen vol indrukwekkende machines en tot de verbeelding 

sprekende uitvindingen. Machinefabriek Boessenkool 

in Almelo is een ware snoepwinkel voor entrepreneurs. 

Eigenaar-directeur Eelco Osse nam het bedrijf in 2005 

van zijn vader over, na enige twijfel. ‘Ik zag er enorm 

tegenop om werkgever te zijn.’

tekst: Heidi Temmink  fotografie: Annemiek Völkers

   ‘Innoveren 
  is evolueren; 
    doe je het niet 
 dan ga je dood’
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innovatie
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‘Vanuit mijn vorige werkgever werd ik een 
keer uitgeleend aan mijn vader. Snel kreeg 
ik van medewerkers te horen: ‘wanneer ga 
je nou eens voor óns geld verdienen?’ Ik 
heb altijd getwijfeld of het in de organisatie 
gedragen zou worden; je bent toch ‘de zoon 
van’. Dat ik ondernemer wilde zijn, daar 
was ik wel uit, maar werkgever? Toen het 
gevraagd werd vanuit het bedrijf, dacht ik: 
het is nu of nooit. Mijn vader en ik gingen 
naar de notaris en zetten onze handtekening. 
De week erna hadden we een afspraak bij 
de bank, maar ik zat er mooi alleen. Dus ik 
bel mijn vader op: wij hebben een afspraak 
vandaag. Ikke niet meer, zei hij, het is nu 
jouw feestje. Ik zeg: ja da’s lekker, ik ben 
niet voorbereid. Zegt hij: nou, les één; altijd 
voorbereid zijn.’

Innoverend ondernemen
‘Bij onze machinefabriek gaat het om veel 
enkelstuks en veel risico, terwijl er vaak weinig 
herhaling achter zit. Toen dacht ik: hoe 
mooi kan het zijn als je een eigen product 
ontwikkelt? Het geeft een onderstroom aan 
werk voor de fabriek en het biedt je bedrijf 
toekomst. Nu ben ik met vijf producten 
bezig en denk ik: even pas op de plaats, 
er moeten er eerst een paar tot wasdom 
komen. Ideeën krijgen we vanuit de markt. 
Zo hebben we onze vliegwielen in eerste 

instantie gebouwd voor een klant. Die 
vroeg al snel om op te schalen, vanwege de 
verwachte omzetaantallen. Slechts op de 
verwachting groeien als toeleverancier was 
een brug te ver. Maar als je ergens samen 
in gelooft, moet je het ook echt samen gaan 
doen. En de joint venture was geboren.’

Luisteren
‘Ik zie innovatie als faciliterend én problee-
moplossend. Waar ik wel elke keer tegenaan 
loop is: je doet iets nieuws dus onbekends 
en dan stuit je op ouderwetse regels, die 
hier nog niet in voorzien. Soms word ik 
erg moe van de enorme lobby die blijkbaar 
nodig is om daar beweging in te krijgen. 
Overheden zouden naar mijn mening 
beter moeten luisteren naar degenen die 
de instrumenten gebruiken. Vooral niet het 
braafste jongetje van de klas spelen, maar 
kijken in welke geest de regels zijn bedacht 
en welke ruimte er is voor nieuwe techno-
logie waarin deze regels nog niet voorzien. 
Iets meer creativiteit en coöperatie. Het 
staat zo vaak in de krant: ‘het mkb is de 
ruggengraat van de Nederlandse economie’. 
Maar als dat mkb met geweldige ideeën en 
innovaties op de proppen komt, maken de 
regelgevers deze veelal onmogelijk.’

Werkkapitaal
‘Dan is er de uitdaging van financiering. 
Voorheen konden we nog wel een aanzien-
lijk deel daarvan bij de banken ophalen, 
maar die maken nu een terugtrekkende 
beweging. Een ‘mooi’ voorbeeld van ‘regels 
om de regels’ in subsidieland: er wordt je 
gevraagd een exacte begroting in te leveren 
bij aanvang, terwijl je bij God nog niet weet 
hoe ver weg die stip op de horizon ligt. 
En je bij een instrument voor innovatie per 
definitie weet dat het pad niet zo wordt 
belopen als bedacht. Sterker nog, volgens 
mij moet je je achter de oren krabben als 
een ondernemer je voorschotelt dat dat 
wel zo is.’

De markt
‘Wij konden onze innovaties succesvol ín 
de markt zetten, doordat het bij alle vijf 
begon met een vraag of behoefte uít de 
markt. Onze recyclingmachine werd direct 
geadopteerd door een Amerikaan, terwijl 
het daar met de e-tractor moeizamer gaat. 
In Duitsland vinden ze ons innoveren 
geweldig, maar zelf durven ze het maar 
mondjesmaat. De zuidelijke landen kijken 
niet zo op regeltjes, daar zijn meer cowboys 
en is een veel beweeglijkere overheid. In 
Bangladesh zijn we met een project bezig 
dat lokaal een enorm probleem kan oplossen: 
vijf miljoen vluchtelingen kappen er elf 
hectare tropisch oerwoud per dag om hun 
pannetje eten op te koken. Ze laten hun 
afval achter en trekken naar het volgende 
stuk bos. Die afvalstroom willen we 
omzetten naar een brandstof. En dan 
roept de overheid: jullie machine is te 
duur of past niet in deze regeling. Maar 
dat oerwoud dan, dat is toch onbetaalbaar? 
Het lijkt er geregeld op dat je als onder-
nemer bij voorbaat wordt veroordeeld 
tot crimineel: een oprechte ondernemer 
bestaat toch niet.’

Impact
‘Iets heeft pas impact als het wat verbetert 
in de wereld. Je weet bijna nooit van tevoren 
of je er geld mee gaat verdienen. Vaak ligt de 
omzet ver in de toekomst of is de markt nog 
te conservatief. Soms weet je dat mensen 
ergens mee geholpen gaan worden, terwijl 
je óók weet dat je er waarschijnlijk geen cent 
mee verdient. Als zoiets je enige project is 
moet je het niet doen, dan ga je er zelf aan 
kapot. En als het je bedrijf onderuit trekt, sta 
je mogelijke toekomstige innovaties in de 
weg. Ik zou nog graag iets aan de plastic 
soep willen doen, nu een van de voornaamste 
bedreigingen op aarde. Vijf rivieren bevatten 
en veroorzaken tachtig procent van de 
plastic soep. De monding van een rivier is 
redelijk te overzien, hang er gewoon een 

Iets heeft pas impact als het 
wat verbetert in de wereld
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vangnet voor. Ten opzichte van de omvang van het probleem hoeft dit 
toch niet immens duur te zijn.’

Bedrijfsgroei
‘Als mijn medewerkers iets moeilijk vinden, helpt een houding van: 
samen kunnen we dat wel. Want ‘samen’ is minder bedreigend. 
Ontwikkelingen doe ik vanuit de mogelijkheden en toekomst die ik erin 
zie, meer dan dat ze puur dienen als stabiliteit voor de onderneming. 
Innovatie en bedrijfsresultaat kunnen elkaar ook tegenwerken. De 
afgelopen acht jaar hadden we hogere rendementen gehad als we niet 
hadden geïnnoveerd. Toch stopten we alle vrije kasstroom in de onder-
neming. Niet zo spannend als we er de toekomstperspectieven mee 
verbeteren. En als je iets hebt bedacht wat impact kán hebben, moet 
je daarna wel groeien om het ook echt impact te géven. Een van onze 
beslismomenten was de aankoop van een stuk grond waarmee onze 
omvang verdubbelde. Toen financieel een brug te ver, maar de kavel 
van de buurman staat maar één keer te koop. Geen idee waar ik over 
tien jaar sta. Hoewel, van sommige producten weet ik al dat de gehele 
groei op huidige locatie niet haalbaar is. Dan zullen we toch echt ook 
elders en in het buitenland moeten produceren.’  /

Machinefabriek Boessenkool 

Machinefabriek Boessenkool werd opgericht in 1902. Behalve 
T-Fordjes werden er al snel ook (onderdelen van) machines 
gemaakt. Eelco’s vader kocht de fabriek veertig jaar geleden 
van de familie Boessenkool. De vijf innovaties van Eelco en 
zijn team op een rij:

Vliegwielen: kunnen stroom en frequentiepieken in elektriciteit-
snetten of bij elektro-intensieve fabrieken met grillig gebruik 
opvangen en uitvlakken. Ook geschikt voor energieopslag.

MultiToolTrac: volledig elektrisch aangedreven en in spoor-
breedte verstelbare tractor met vier wielen die afzonderlijk 
van elkaar zijn te besturen.

DeSpray Environmental: recyclingmachine voor spuitbussen 
(vier miljoen per installatie per jaar), die vloeistoffen, gassen 
en metaal scheidt en voor honderd procent tot herwinbare 
grondstoffen omvormt. 

Drone4Emergency: drone met een draagvermogen van 
500 kilo, waarmee gewonde of gesneuvelde soldaten uit een 
gevaarlijk gebied kunnen worden gehaald zonder dat andere 
levens gevaar lopen. 

Drone4Logistics: drone met een draagvermogen van 500 kilo, 
waarmee pallets en ‘sling’ lading (autonoom) vervoerd kunnen 
worden. 



            SLIMME DATA 
        MAKEN ORGANISATIE 
              TOEKOMST-
           BESTENDIGER

Werkgever meer inzicht door platform we-care van HumanCapitalCare 
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Niemand kan in de toekomst kijken. 
Maar als je een bedrijf of organisatie 
hebt, wil je wel graag voorkomen dat je 
in de problemen komt door bijvoorbeeld 
verhoogd ziekteverzuim, vergrijzing of 
andere personele problemen. Door de 
slimme data van we-care te combineren 
met medische deskundigheid, kun je de 
gezondheid van je mensen managen.

tekst: Frederike Krommendijk   fotografie: Lars Smook

            SLIMME DATA 
        MAKEN ORGANISATIE 
              TOEKOMST-
           BESTENDIGER

Met we-care zie je snel 
hoe gezond jouw bedrijf is

Debbie Wierenga is bij HumanCapitalCare verantwoordelijk 
voor we-care, een platform dat is opgezet voor grote en kleine 
bedrijven en organisaties. ‘Voorheen lag de focus vooral op 
verzuim, op de zieke werknemer dus. Het gemiddelde verzuim 
in ons land ligt rond de 4 procent. Dat betekent dat 96 procent 
van de mensen gezond is, en dat wil je zo houden. Je ziet 
tegenwoordig dat de focus verschuift: niet alleen aandacht 
voor het herstel van de zieke werknemer, maar juist voor 
de duurzame inzetbaarheid van dat overgrote deel van 
je mensen.’

Zo kan een werkgever een preventief medisch onderzoek laten 
doen, en de gegevens integreren in we-care. ‘Zo zie je snel hoe 
gezond jouw bedrijf of organisatie is. En zijn je mensen ook 
duurzaam inzetbaar of loop je kans op meer verzuim of op 
vergrijzing van je populatie? Ook kun je de verzuimresultaten 
van jouw organisatie vergelijken met die van de BV Nederland 
als geheel om te kijken of de ontwikkelingen bij jou ongeveer 
gelijk lopen met de landelijke trends.’

Voorspellingen
Dankzij modellen gemaakt door data scientists kan we-care 
voorspellingen doen over de komende jaren. ‘Je krijgt dan echt 
te zien hoe duurzaam inzetbaar jouw mensen zijn en welk 
verzuim je kunt verwachten, gezien de populatie van je 
werknemers en de stand van zaken op het meetmoment. 
Samen met onze bedrijfsartsen en consultants kunnen we dan 
een plan van aanpak maken om mensen te ondersteunen en te 
activeren. Bijvoorbeeld met trainingen, lifestyle-programma’s 
of andere initiatieven’. Het mooie van data is dat ze objectief 
meetbaar zijn. ‘Als je een maatregel neemt en na bijvoorbeeld 
een jaar weer een (deel-)onderzoek uitvoert, kun je ook zien of 
je acties effect hebben gehad. Je krijgt effecten direct en 
concreet teruggekoppeld. Werkgevers in onze klantadviesraad 
gaven aan dat ze daar behoefte aan hebben.’

In een preventief medisch onderzoek zou bijvoorbeeld naar 
voren kunnen komen dat veel mensen binnen het bedrijf lijden 
aan stress, een behoorlijke risicofactor als het om ziekteverzuim 

gaat. ‘Maar als werkgever weet je dan nog niks. Daarom vragen 
we ook naar de oorzaak van die stress. Als er iets mis is met 
de stijl van leidinggeven neem je andere maatregelen dan 
wanneer de werkdruk als te hoog wordt ervaren of mensen hun 
werk en privé niet met elkaar in balans hebben. Als je een 
programma hebt doorlopen meet je opnieuw op die risico-
factor en kun je zien of het voldoende is geweest. Ook in de 
jaren erna is dat dan een aandachtspunt.’

Ziek melden
In we-care kan een werkgever ook gewoon nog een werknemer 
ziek melden. Het platform ondersteunt vervolgens de acties die 
volgens de wet Poortwachter verplicht zijn. ‘Het systeem geeft 
de werkgever door wanneer wettelijk verplichte acties moeten 
worden ondernomen. Zo heb je altijd snel de juiste informatie. 
Bij langdurig verzuim kan ook een plan van aanpak in het 
systeem worden gezet, zodat HR in de gaten kan houden of 
het allemaal goed gaat. En je kunt ook extra momenten 
inplannen die niet wettelijk verplicht zijn, zoals een bloemetje 
na twee weken. Je kunt het systeem zo inregelen dat het bij 
jouw bedrijfscultuur past, bij hoe jij met je mensen om wilt 
gaan’, legt Debbie uit.

Een werkgever mag een werknemer niet vragen wat hem of 
haar mankeert. Maar we-care kan aan de hand van een 
vragenlijst wel met een soort stoplichtmodel een inschatting 
geven hoe lang het verzuim gaat duren en de werkgever 
adviseren hoe nu verder te gaan.

Al met al krijg je dus een veel completer beeld van hoe je 
organisatie ervoor staat, nu en in de toekomst. Maar mensen 
zijn toch geen nummers? Daar is Debbie het van harte mee 
eens. ‘Het gaat altijd om een samenspel. De data en het 
interactieve dashboard zijn ondersteunend aan onze consul-
tants en bedrijfsartsen en natuurlijk aan de werkgever zelf. 
Uiteindelijk kennen zij een organisatie het best.’ <

my-care voor werknemer
Werknemers kunnen inloggen op my-care, waar ze zelf de 
regie voeren over hun dossier. Gegevens die privacygevoelig 
zijn (bijvoorbeeld ziektes, stresslijstjes et cetera) komen 
absoluut niet bij de werkgever terecht. ‘Als mensen over 
data horen, hebben ze vaak de angst dat hun hele hebben 
en houden straks door iedereen te bekijken is. Maar we-care 
kan absoluut geen gegevens uit my-care halen. Dat is ook 
de bedoeling niet, je wilt een beeld van de duurzame 
inzetbaarheid van je organisatie of bedrijf als geheel, niet 
van elk individu’, legt Debbie Wierenga uit.

Regiokantoor Enschede  /  Gebouw Linde 61 / Calslaan 17, 7522 MJ Enschede 
T 053 750 43 00  / www.humancapitalcare.nl
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ADVIESLOKET 
VOOR ONDERNEMERS 
EN START-UPS

Sterk bedrijfsleven Twente 

Marian ter Riet en Stef Arkink
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De strategische partners 
van MKB Twente:

Gemeente Enschede - Werkplein 
Logic 4 
Rabobank 
Damsté 
Creative ICT 
Heracles 
FC Twente
Saxion Centrum voor Ondernemerschap 
Twente Mobiel 
ROC van Twente 
Wilminktheater Muziekcentrum 
KroeseWevers 
te Sligte Olijdam 
Weeninc Ondernemingsrecht 
Intercity Hotel 
ZilverenKruis Achmea 
INN’twente
De Persgroep
Roetgerink Enter 
StoreKeeper

MKB Twente heeft een 
samenwerkingsverband met: 

Twentse Ambassade 
Ronde van Overijssel 
Enschedese Uitdaging 
WTC Hengelo

Werkplein Twente, KroeseWevers en Damsté 
advocaten-notarissen geven de informatie 
gratis prijs. ‘We willen het Twentse bedrijfsleven 
ondersteunen en krachtiger maken en we willen 
kennis bundelen en aanbieden’, verklaart Laura 
Reimerink van MKB Twente. ‘We denken dat we 
op deze manier ondernemers goed van dienst 
kunnen zijn. Ondernemers moeten vaak een 
drempel over om advies in te winnen. Dat geldt 
ook voor start-ups. Over het algemeen begint 
de kassa namelijk al bij het eerste gesprek te 
rinkelen. Dat is bij ons loket niet zo.’

‘Inderdaad’, zegt Marian ter Riet, advocaat bij 
Damsté advocaten-notarissen. ‘De bedoeling is 
laagdrempelig te zijn. We geven juridisch advies 
op allerlei gebieden. Denk bijvoorbeeld aan 
handels- en ondernemersrecht en arbeidsrecht, 
maar we kunnen ook vragen beantwoorden bij 
veranderde regelgeving of uitleg geven over 
juridische documenten. Ikzelf of een van mijn 
collega’s is op woensdagochtend aanwezig om 
vragen te beantwoorden.’ 

Het loket is nog maar net open. Ter Riet verwacht 
dat de meeste vragen zullen gaan over arbeids-
recht, ziekte en ontslag bijvoorbeeld en over de 
veranderde privacywetgeving en het beschermen 

van je intellectuele eigendom. ‘Bij starters zal het 
waarschijnlijk gaan over wat er juridisch allemaal 
komt kijken bij het opzetten van een onderneming. 
Het soort vragen maakt niet uit, Damsté is een 
full-service kantoor, op iedere juridische vraag is 
er een antwoord.’

Leveren aan het buitenland
Ook KroeseWevers heeft een vast aanspreekpunt 
bij het loket iedere week. Stef Arkink is belasting-
adviseur. ‘Wij hebben dezelfde beweegreden 
om aan te schuiven iedere week’, zegt hij. ‘Als 
KroeseWevers willen wij tussen de ondernemers 
staan en hier zitten we dicht bij ondernemers, 
onze belangrijkste doelgroep. Wij kunnen hen 
helpen op financieel, fiscaal en op subsidie 
gebied. Op deze wijze kunnen ondernemers hun 
focus op hun onderneming houden en bezig 
zijn met wat zij het leukst vinden: ondernemen! 
Wij bieden tevens het principe van ‘No Hands 
Accounting’. Dat is het automatisch boeken 
van de boekhouding en op ieder moment 
inzicht hebben in de cijfers. Wij kunnen vragen 
beantwoorden als: ‘Hoe optimaliseer ik de fiscale 
positie van mijn onderneming? Hoe werkt het 
met btw als je een opdracht uitvoert of producten 
levert aan het buitenland? Zijn er subsidies 
mogelijk? Hoe vraag ik die aan?’ En ook op ons 
vakgebied: ‘hoe speel ik in op nieuwe regelgeving,  
bijvoorbeeld het belastingplan 2019?’

André Roos van Saxion is blij met de advies-
dienst van MKB Twente, dat in het pand van de 
hogeschool is gevestigd. ‘Het is een mooi initiatief 
en we zijn blij dat we kunnen samenwerken op 
onze locatie. Vooral onze start-upstudenten 
kunnen veel aan de kennis van de partners 
hebben. Een tweede is, maar dat is nog toekomst-
muziek, dat we eraan denken om onze studenten 
van financiële of juridische opleidingen, ook te 
laten participeren. Hoe mooi zou het zijn als je 
aan de ene kant bedrijven kunt helpen en aan de 
andere kant ervaring kunt opdoen en studiepunten 
kunt verdienen? Het nut van het loket moet nog 
blijken’, stelt hij. ‘Maar we geloven in de kracht 
ervan.’
 
Ook Rabobank Enschede-Haaksbergen heeft 
zich aangesloten bij het adviesloket. Rabobank 
Enschede-Haaksbergen laat MKB-ondernemers 
groeien. Dat doen zij met advies over financieren 

en andere bancaire dienstverlening, maar veelal 
ook door het ter beschikking stellen van (sector)
kennis en hun netwerken. Rabobank is sterk ge-
worteld in Enschede en Twente. Een coöperatieve 
verbindende bank die dichtbij de zakelijke klant 
staat, of dat nu een starter, een start-up of een 
snel groeiende mkb’er is.

Laatste partner die meteen is aangehaakt bij het 
loket, is Werkplein Twente, dat ondersteuning 
biedt bij personeelsvragen en informatie geeft 
op het vlak van sociaal ondernemen. Ook de 
Rabobank is benaderd om te participeren.

Het loket is iedere woensdag tussen negen en 
twaalf geopend.   /

ADVIESLOKET 
VOOR ONDERNEMERS 
EN START-UPS

Met het openen van een advies-

loket voor leden, potentiële 

leden en start-ups, wil MKB 

Twente ondernemers in de regio 

laten profiteren van de kennis 

die de strategische partners 

in huis hebben. Iedere woens-

dagochtend is in het voormalig 

ziekenhuis aan het Ariënsplein 

– waar nu het Saxion Centrum 

voor ondernemerschap is ge-

vestigd - een schat aan informatie 

te halen. 

tekst: Maaike Thüss  fotografie: Lars Smook

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

ARD DOMMERHOLT 
VAN WECAPITAL
‘WeCapital is gespecialiseerd in 
financieringen voor ondernemingen. 
De specialisten van WeCapital 
begeleiden en adviseren onder-
nemers bij hun financieringen. Wij 
hebben toegang tot een uitgebreid 
netwerk aan geldverstrekkers en 
helpen ondernemers bij het invullen 
van hun financieringsbehoefte. 
WeCapital heeft jarenlange ervaring 
in de accountancy en bancaire 
sector. Wij weten als geen ander 
voor welke uitdagingen ondernemers 
staan. Daarnaast begeleiden wij bij 
bedrijfsovername en waardebepaling. 
Meer weten over WeCapital? Lees de 
succesverhalen op: wecapital.nl of 
neem contact op met één van onze 
specialisten.’ 

info@wecapital.nl
088 56 575 00
Zuiderval 110 in Enschede

KIRSTEN MEIJER VAN HOLLAND CASINO
‘Ik ben het commerciële gezicht van de vestiging Enschede, wil graag succes-
vol zijn en streef persoonlijke groei na met een goede balans tussen werk 
en privé. Wij maken marketingcampagnes en events tot een succes, creëren 
naamsbekendheid met als doel het realiseren van een groeiende stroom 
bezoekers die een topbeleving ervaren. Alles draait om beleving waarbij 
plezier, veilig en verantwoord spelen voorop staan. Wij regelen arrange-
menten, stellen onze ruimten beschikbaar, gaan samenwerkingsverbanden 
aan met regionale partijen en sponsoren events en goede doelen.’

kmeijer@hollandcasino.nl
06-10832732
Koningsplein 8 in Enschede

ADIL TARIKI VAN DAMSTÉ 
ADVOCATEN – NOTARISSEN
‘Ik ben ondernemingsrechtadvocaat bij Damsté. Ik ben verder specialist 
op het gebied van incasso, beslag en executie. U kunt bij mij ook terecht 
voor contracten en claims. Mijn collega’s en ik kunnen u helpen bij 
vraagstukken waar u dagelijks tegenaan loopt: van AVG tot overname, van 
distributieovereenkomst tot letselschade. Maar ook uw eigen hypotheek 
of testament. Kortom, full-service dienstverlening op het gebied van civiel, 
bestuurs- en strafrecht. Bel of mail gerust.’

tariki@damste.nl
053 484 01 29
Hengelosestraat 571 in Enschede

ALLE ONDERNEMERS VAN MKB TWENTE LEVEREN 
OP HUN EIGEN MANIER EEN BIJDRAGE AAN DE 
ECONOMIE. MKB TWENTE ONDERSTEUNT HAAR 
LEDEN HIERIN DOOR ZE TE VERBINDEN EN HUN 
BELANGEN TE BEHARTIGEN. IN DIT NUMMER VAN 
INN’TWENTE PRESENTEREN ZICH EEN AANTAL 
VAN ONZE ACTIEVE LEDEN. 

ONDERNEMERS 
voor 

ONDERNEMERS
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JAN GERRITSEN VAN TAYLOR PROTOCOLS
‘Behoud van talent, minder verzuim? Meer rendement behalen en uw 
bedrijfsresultaat verbeteren? Dat kan. Taylor Protocols is specialist in team- 
en bedrijfsoptimalisatie. We bieden maatoplossingen op het gebied van 
werving van talent en in- en doorstroom van medewerkers. Hoe? Met de 
Core Values Index (CVI) meten wij de onveranderlijke kern van mensen. 
De CVI-methode is revolutionair en wetenschappelijk onderbouwd. Wie 
lekker werkt, presteert beter. Benieuwd hoe dit voor u werkt? Vraag dan 
nu een gratis CVI aan. We spreken u graag.’

info@taylorprotocols.nl
053 851 71 48
Colosseum 44 in Enschede

ROB LEIJSSEN, JOOST WERY EN 
MINK SEVERIENS, DIJKS LEIJSSEN ADVOCATEN 
& RECHTSANWÄLTE:
‘Dijks Leijssen Advocaten & Rechtsanwälte is een actief en ondernemend 
advocatenkantoor, al meer dan 35 jaar gespecialiseerd in grensoverschrijdende 
advisering en procesvoering. Ons team bestaat uit 25 medewerkers waarvan 
6 Nederlandse advocaten en 3 Duitse Rechtsanwälte. Wij streven naar 
een optimaal resultaat voor onze cliënten waarbij persoonlijk contact 
voorop staat. Nieuwsgierig? Neem dan contact met ons op. Wij informeren u 
vrijblijvend over wat wij voor u kunnen betekenen.’

info@dlar.nl
053-4335466
Boddenkampsingel 76 in Enschede

RAYMOND HOFS & JANARTHANAN 
SUNDARAM VAN PARTELL
‘Bij Partell kun je terecht voor zakelijke (mobiele) telefonie, internet en tv. 
Hierbij staat maatwerk voorop, want ieder bedrijf heeft een andere oplossing 
nodig. Partell werd in 2007 opgericht door UT-studenten Raymond Hofs en 
Janarthanan Sundaram, destijds onder de naam 123Telcom. Dit jaar werd het 
tijd voor een nieuw jasje en gaat het bedrijf verder door het leven als Partell. 
Natuurlijk bieden ze nog wel dezelfde persoonlijke service. Dat is bij Partell 
heel vanzelfsprekend.’

klantenservice@partell.nl
088 - 123 0 123
Capitool 10 in Enschede

MONIQUE BEERNINK 
VAN DE ENSCHEDESE 
UITDAGING
‘De Enschedese Uitdaging (EU) is 
een social matchmaker, de spil in 
een Twents bedrijvennetwerk dat 
maatschappelijke vragen koppelt aan 
aanbod van ondernemers. Onder-
nemers stellen materialen (spullen), 
middelen (media) en menskracht 
(kennis, kunde en handen) beschik-
baar voor een grote diversiteit aan 
vragen uit het maatschappelijk veld. 
Bedrijven kunnen hierdoor op een 
eenvoudige manier hun maatschap-
pelijk verantwoord en betrokken 
ondernemerschap vormgeven, 
bijvoorbeeld door deelname aan de 
Beursvloer. Wilt u ook van betekenis 
zijn voor de samenleving? Bel of mail 
met de Uitdaging, u zult verrast wor-
den door de vele mogelijkheden.’

m.beernink@enschedeseuitdaging.nl
06-34991134
Lonnekerveldweg 30 in Enschede
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Is disruptive innovation 
‘oude wijn in nieuwe zakken’?

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

Disruptive innovation (of in gewoon Nederlands: 

disruptieve innovatie) horen we nu al een tijdje 

overal. Als ik met relaties praat over ons nieuwe 

online koeriersplatform Miles, merk ik dat ik 

me er ook al schuldig aan maak. Is disruptieve 

innovatie nou echt iets nieuws of is dit weer 

een typisch voorbeeld van ‘oude wijn in nieuwe 

zakken’?

Eén van de weinige colleges waar ik echt met een positief gevoel 
aan terugdenk tijdens mijn studietijd is commerciële economie. 
Hele generaties hebben dit vak op de Saxion Hogeschool 
gehad van Johnny Kevelham. In een nonchalante spreekstijl wist 
hij de ene na de andere anekdote de collegezaal in te schieten 
wat er enerzijds voor zorgde dat je de theorie begreep en onthield 
en anderzijds tijdens de colleges letterlijk bij de les bleef. Dankzij 
meneer Kevelham staat het groeimodel van Ansoff me nog 
helder bij: marktpenetratie, marktontwikkeling, productontwik-
keling en diversificatie. 

Past de ‘nieuwe’ disruptieve innovatie dan ook ergens in dit 
groeimodel? Iets ontwikkelen dat zó onderscheidend is dat 
het de hele markt op zijn kop zet, met als resultaat dat jij 
als nieuwe aanbieder de maatstaf bent geworden. Het kan 
echter net zo goed een nieuw product in een bestaande markt 
zijn (productontwikkeling) of een volledig nieuw product op 
een nieuwe markt zijn (diversificatie). Uber, Booking.com en 
Thuisbezorgd.nl zijn in Ansoff’s groeistrategie dus eigenlijk 
zeer geslaagde vormen van diversificatie. Aan de andere kant 
zijn er voorbeelden zoals Kodak en Polaroid. Vele miljoenen 
werden geïnvesteerd in productontwikkeling, maar dat bleek 
uiteindelijk weggegooid geld, want ze sprongen niet juist en 
niet op tijd in op innovatie. Met desastreuze gevolgen. 

Ik kan uiteindelijk maar één conclusie trekken. Iedereen, start-
ups en de gevestigde orde, moet elke dag knetterhard aan de bak 
om zijn of haar bestaande werkwijze tegen het licht te houden en 
te bekijken of het anders, slimmer of beter kan. In traditionele 
markten is disruptieve innovatie simpelweg nodig om te 
kunnen groeien en om te voorkomen dat we als een verstofte 
polaroid in een oud fotoalbum belanden. 

pagina 54

column

C
O

LU
M

N
A

R
JA

N
 K

LE
IZ

E
N



pagina 55

‘Je kunt erop wachten dat er een nieuwe crisis 
komt, die ook in de bouw voelbaar zal zijn. Dat 
kan over drie jaar zijn, of over vijf jaar. Dan wil ik 
een goed en betaalbaar woonconcept hebben’, 
zegt Nijenhuis. Hij gelooft daarbij in samen-
werking met partners die elkaar versterken. 
‘Daarom zijn we binnen Novito actief met onder 
meer een architect, een constructeur, een 
installateur en ten Hag makelaardij. Bij zo’n 
vernieuwend concept heb je elkaars expertise 
hard nodig. We hebben een industrieel bouw-
systeem voor woningen ontwikkeld, dat makkelijk 
is aan te passen aan veranderende behoeften 
van mensen. Specifiek voor ouderen geldt dat de 
woning kan meeveranderen met de woon- en 
zorgbehoefte.’

Zo lang mogelijk zelfredzaam
De woningen moeten bijdragen aan zelfred-
zaamheid. Daarmee wordt het moment dat 
de bewoner zorg nodig heeft, zo lang mogelijk 
uitgesteld. Heeft iemand toch zorg nodig, 
dan kan de woning daar ook aan bijdragen. 
Technologische hulpmiddelen spelen dan een 
belangrijke rol. ‘We kunnen domotica toevoegen 
met bijvoorbeeld sensoren, elektrisch bedienbare 
gordijnen, enzovoort’, zegt Nijenhuis. ‘We kunnen 
iedere woning op de individuele situatie af-
stemmen. Dit kan de zorgverlener ontlasten en 
de bewoner juist stimuleren om dingen zelf te 
doen. En aanpassingen zijn eenvoudig weer 
terug te draaien als ze niet meer nodig zijn.  
Heel flexibel dus.’

Transformeren
De woningen van Novito zijn ideaal voor 
ouderen en kunnen over tien jaar eenvoudig tot 
starterswoningen worden getransformeerd. Alle 
componenten van de woningen zijn door Novito 
ontwikkeld en Novito fabriceert en monteert ook 

zelf. Vanuit de fabriek wordt een woning als een 
bouwpakket in één tot twee dagen in elkaar 
gezet. De modulaire opbouw biedt op slimme 
gestandaardiseerde wijze variatie en diversiteit. 
Dat is het vernieuwende van het Novito-concept. 
Vergelijk het met een Ikeakast. ‘Wij standaardiseren 
de onderdelen en de koppelingen, maar niet de 
woningen’, zegt Nijenhuis. ‘En omdat je met 
projectoverstijgende oplossingen werkt, heb je 
niet tot nauwelijks problemen met levertijden, 
overbodige arbeidsuren of faalkosten. En ben 
je ook niet afhankelijk van timmerlieden of 
metselaars. Zelfs ongeschoolde mensen kunnen 
de woningen in elkaar zetten.’

Meervoudige oplossing
Voor woningcorporaties is het woonconcept van 
Novito interessant, zeker in het licht van de 
vergrijzende samenleving. ‘Het concept lost 
veel dingen tegelijk op: de behoefte aan goede 
woningen waarin je ook goede zorg kunt 
verlenen, de tekorten aan vakmensen in de 
bouw en het gebrek aan betaalbare woningen.’ /

Novito richt zich op nieuwe huisvestingsmogelijk-

heden voor ouderen. Het concept kan bovendien ook 

voor andere groepen in de samenleving een uitkomst 

zijn. Niek Nijenhuis, mede-eigenaar van Novito, 

vertelt over dit woonconcept.

Novito biedt op slimme 
gestandaardiseerde 
wijze variatie en 
diversiteit

bron: Wintergasten - Michiel Mastenbroek  fotografie: Marcel Krijger  

Spoorstraat 100, 7551 CA Hengelo  /  T 074 278 37 83  /  www.novito.nl

NIEK NIJENHUIS, INITIATIEFNEMER 
NOVITO-WOONCONCEPT

We kunnen iedere 
woning op de individuele 
situatie afstemmen
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Balanceren tussen creativiteit 
en ondernemerschap

Vrolijke tred, enthousiaste handdruk, spontaniteit in zijn ogen en een zelf ontworpen 

sjaaltrui aan het lijf: Bas Timmer is klaar voor het interview. Na de sjaaltrui bedacht 

hij de Sheltersuit: een water- en winddichte jas waaraan je een slaapzak ritst. Veelal 

gemaakt van restmateriaal, door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, voor 

daklozen en vluchtelingen in de kou. 

tekst: Heidi Temmink  fotografie: Sheltersuit Foundation

Van sjaaltrui naar Sheltersuit
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Rigtersbleek-Zandvoort 10 - 0.09, 7521 BE Enschede  /  T 053 203 23 75  /  www.sheltersuit.com

Met de oprichting van de Sheltersuit Founda-
tion moest de creatieveling in de huid kruipen 
van de zakenman. Bas die anderen een warm 
pak aanreikt, verruilde zíjn warme jas voor een 
minder passend exemplaar en zette een flinke 
stap buiten zijn comfortzone. ‘Ik denk dat als je 
overheersend creatief bent, je altijd bang bent 
of je wel kunt ondernemen.’

‘In mijn ontwerpen staat multifunctionaliteit 
voorop. Ik zou nooit iets maken alleen omdat het 
mooi is. Bij Sheltersuit creëer ik graag op sociaal 
vlak. Ik voel me niet meer een designer, maar een 
social designer. En nu dus ook een ondernemer. 
Een sociaal ondernemende ontwerper. Zo’n gekke 
combi is het ook weer niet. De creatieveling en de 
ondernemer willen beide vooruitgang.’

Verandering
‘Sheltersuit heeft nu vijftien mensen op de 
loonlijst en honderd vrijwilligers. Dán heeft het 
voor mij impact. Dat wij miljoenen aan kleding 
weggooien, terwijl er mensen op straat slapen en 
het koud hebben, dat is absurd. Velen denken: 
laat de politiek maar wat doen. Verdomme, 
wíj moeten wat doen. Een merk als G-Star kan 
bijvoorbeeld één dag per jaar kleding maken voor 
mensen die het nodig hebben. Ik wil mensen 
inspireren om anderen te helpen. Kijk naar scho-
lieren die de mode in willen en beseffen: mode 
gaat niet alleen om iets moois, maar ook om 
bescherming. Dat is waardevol, want je weet niet 
wat zij in de toekomst teweegbrengen. Er hoeft er 
maar eentje tussen te zitten die op de stoel van 
zo’n G-Star komt. Of die in de politiek belandt. 
Zo iemand kan verandering in gang zetten.’ 

Samenwerken
‘Bij het woord ondernemerschap dacht ik altijd 
aan ‘geld verdienen’. Dat vond ik moeilijk. Ik 
dacht: je moet gestructureerd zijn en kunnen 
verkopen. Nu denk ik: je moet een doel hebben, 
met dat doel mensen inspireren en het dan 
samen voor elkaar krijgen. Kijk, ik ben creatief, 
maar met creativiteit alleen ga je geen stichting 
opzetten met zoveel man op contract. Je hoeft 

ook niet met keiharde sales zelf rijk te worden; 
je kunt er de maatschappij mee verrijken. Als 
een sales-iemand dat inziet, is het goed.’

Geloven
‘Zodra je ontdekt dat je niet hoeft te ondernemen 
zoals anderen dat doen, ga je echt in jezelf 
geloven. Misschien heeft het ook wel voordelen 
als je naast ondernemer ook nog die creatieveling 
bent. Ik zie bijvoorbeeld nooit een probleem, 
omdat ik altijd wel een creatieve oplossing kan 
verzinnen. Als al onze slaapzakken nú op zijn? 
Dan mail ik Ikea met de vraag om een paar 
dekbedden. Er ís geen probleem. Hooguit te 
weinig creativiteit om het op te lossen.’

Zwaar
‘Ik stap telkens weer uit mijn comfortzone. 
Denk je dat als ik op een podium sta voor een 
paar honderd man, dat ik daar zin in had? Ik 
vind het niet leuk om in de spotlights te staan. 
Daar komt bij: met Sheltersuit hebben we soms 
moeilijke tijden. Dat je buitengewoon hard 
je best moet doen om geld bij elkaar te krijgen. 
En terwijl we dat doen, sta ik op dat podium het 
mooie verhaal te vertellen. Ik zeg het nu eigenlijk 
voor het eerst, maar dat voelt écht zwaar.’

Kracht benutten
‘Ik denk steeds: hoe kan ik zorgen dat Shelter-
suit een treetje hoger komt? Ik leg het eerste 
contact met de juiste mensen. Voor het vervolg 
ben ik minder geschikt, ik ben heel chaotisch. 
Ze noemen me hier ‘links-rechts-Basje’. Maandag 
denk ik dit en dinsdag wil ik dat. Ik vind het 

totaal niet erg om níet consistent te zijn. Kan 
niks met ‘zo is het en niet anders’. Je moet de 
kracht van degene die van links naar rechts gaat 
benutten, omdat die altijd met nieuwe wegen 
komt. En de kracht van een consistent persoon, 
om nieuwe wegen echt te bewandelen.’

Nadenken
‘Sheltersuit is vanuit het hart geboren. Maar als 
ik nu iets bedenk, kijk ik eerst hoe ik aan geld 
kom. Denk ik even na over een fatsoenlijk 
businessmodel. Trouwens, een meubelontwerper 
kan net zo goed iets bedenken zoals Sheltersuit. 
Voor daklozen die geen slaapplek hebben in de 
stad, kan hij een bank ontwerpen die uitvouwt 
tot een slaapcabine. En dan bespreken met 
de gemeente dat er tien geplaatst worden in 
Enschede.’

Rijkdom
‘Ik geloof altijd in het goede van de mens, maar 
zag heel lang alleen maar dat. En een flink deel 
van m’n sociaal leven ben ik kwijt. ’s Avonds 
en in het weekend ben ik kapot. Maar met mijn 
creativiteit kan ik mensen helpen. Dat heeft mij 
verrijkt. Ik hoop toch zó een keer een aantal 
grote donateurs binnen te halen. Echt grote, 
die zeggen: hier heb je een ton, ga maar aan 
het werk.’   /

Je moet een doel hebben, met 
dat doel mensen inspireren en het 
dan samen voor elkaar krijgen

Bas Timmer in zijn element op de werkvloer
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zo gehecht aan een auto. Er eentje delen met 
anderen en een elektrische fiets van je werkgever, 
zo’n combinatie blijkt ook prima te zijn. In de 
Randstad, Amsterdam voorop, is deze omscha-
keling al in volle gang. Mede door de torenhoge 
kosten voor een parkeerplek is het autobezit daar 
een stuk lager dan in onze regio. Nu op steeds 
meer plaatsen busjes in de binnenstad verboden 
worden, zullen koeriersdiensten ook gaan kiezen 
voor elektrisch rijden.’

Maatwerk wordt noodzaak
‘Het zal hier niet zo snel gaan als in het westen, 
verwacht ik. Maar dat het allemaal anders wordt, 
is zeker. Nu al zijn bedrijven bijvoorbeeld erg 
benieuwd naar de ‘Shuttel mobiliteitskaart’ 

Directielid Marco Golbach anticipeert op de veranderingen. Hij steekt zijn 
licht op in steden als Berlijn, is geregeld in de Randstad te vinden en spreekt 
met grote bedrijven over uitdagingen die hen te wachten staan. 

‘Het komt erop neer dat het om drie dingen gaat draaien in onze branche 
in de nabije toekomst’, vertelt hij. ‘Duurzaamheid, digitalisering en 
verstedelijking. Zoals gezegd neemt het elektrisch rijden een vlucht. Nu zijn 
elektrische en hybride auto’s nog vrij kostbaar. Onlangs is bijvoorbeeld 
de Audi e-Tron op de markt gekomen, een wagen die 100.000 euro kost. 
Dat kunnen niet veel mensen betalen. Echter: begin volgend jaar komt 
er in dezelfde prijsklasse als die van de Golf een elektrische auto van 
Volkswagen uit. De VAG-groep gaat de komende zes jaar 40 miljard
investeren in de ontwikkeling van dit soort auto’s, elektrisch en hybride. 
Er komen 80 nieuwe modellen. Omdat elektrisch rijden niet alleen duur-
zaam, maar ook financieel aantrekkelijk is door de lagere bijtelling, zal de 
omschakeling snel gaan. Bovendien: de young professionals zijn niet meer 

Totale markt 
voor auto’s zal 
snel veranderen

Tussen nu en 2025 staat er in de autobranche heel wat 

te gebeuren. Elektrisch rijden zal tegen die tijd voor 

een derde van de bestuurders in Nederland dagelijkse 

praktijk zijn, is de verwachting. En dat heeft nogal wat 

consequenties. Niet alleen voor de infrastructuur van 

de laadpunten die zal moeten worden aangepast, 

maar ook voor de bedrijfsvoering van bedrijven als 

de Huiskes-Kokkeler Autogroep.

tekst: Maaike Thüss   fotografie: Lars Smook

Huiskes-Kokkeler

Exclusief preview event van de Audi e-tron bij Huiskes-Kokkeler



waarmee werknemers zelf kiezen hoe ze reizen: 
alles op één kaart: van taxi tot openbaar vervoer, 
van elektrische fiets tot een greenwheels-auto. 
Ik denk dat wij binnen een aantal jaren in onze 
showrooms niet alleen auto’s hebben staan, 
maar ook elektrische leasefietsen.’

Ook digitalisering zal een vlucht nemen in 
de branche volgens Golbach. ‘Alles moet 
‘connected’ zijn. Als je straks twee keer per 
week op je fiets naar je werk gaat en drie keer 
met de auto, zal dat bijvoorbeeld automatisch 
worden bijgehouden. Je hoeft je dan niet 
meer druk te maken over wanneer je op welke 
bijtelling moet rekenen, dat wordt voor je 
geregistreerd.’

In stedelijke gebieden is nu al te zien wat er in de 
rest van het land gaat gebeuren. ‘In de Bijlmer 
bijvoorbeeld, worden appartementen gebouwd 
waar niet per appartement een parkeerplaats 
beschikbaar is. Als je daar wilt wonen, moet je 
dus wel op zoek naar alternatieve manieren om 
te reizen’, vertelt Golbach. ‘We hebben hier veel 
meer ruimte natuurlijk, maar dit zijn ontwikkelingen 

die niet te stoppen zijn. Het wordt, en dat is 
het op sommige plaatsen al, hip om geen auto 
te hebben of juist een elektrische auto of een 
deelauto. Daar zal de autobranche rekening mee 
moeten houden. We gaan steeds meer maatwerk 
leveren en ik verwacht dat het sneller gaat dan 
we allemaal denken.’  /

Goudstraat 65, 75554 NG Hengelo  /  T 074 255 41 41  /  www.huiskes-kokkeler.nl

Het gaat om drie dingen draaien in 
de nabije toekomst; duurzaamheid, 
digitalisering en verstedelijking
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NIEUWE TECHNOLOGIE 
MOET IMPACT OP 
MAATSCHAPPIJ VÓÓR ZIJN

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: UToday

Hoogleraar Dave Blank van UT pleit voor integrale aanpak

Bij het ontwikkelen van nieuwe technologie moet altijd worden gekeken 

naar de maatschappelijke impact. ‘Elke technische ontwikkeling brengt 

ook een maatschappelijke ontwikkeling met zich mee, denk maar aan de 

robotisering. Daar moeten we niet pas achter komen als het ontwikkeld is, 

maar meteen meenemen in het hele proces’, vindt hoogleraar Dave Blank 

van de Universiteit Twente, tevens adviseur van Saxion Hogeschool.
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In het verleden werd geregeld een nieuwe technologie bedacht zonder stil 
te staan bij de impact ervan. ‘Neem de uitvinding van plastic: oersterk, 
onverwoestbaar. Als ergens onderweg zich iemand had afgevraagd wat 
de impact kon zijn als je maar enorme stromen onafbreekbaar materiaal 
blijft produceren, hadden we nu niet met de plastic soep gezeten’, vindt 
Blank.

Of een recenter voorbeeld: de automatisering bij banken. ‘Daarmee 
worden oude functies overbodig en dan staan ineens honderden mensen 
op straat. Als je die sociale impact meteen had meegenomen bij het 
ontwikkelen van de nieuwe technologie, had je die mensen tijdig kunnen 
omscholen of laten uitstromen. Naar mijn smaak staan we nog te vaak met 
de handen in de lucht als de maatschappelijke impact van technologische 
ontwikkelingen al voor onze neus staat.’

De acceptatie van nieuwe technologie zou ook groter zijn als mensen 
zien dat het niet alleen oude banen kost, maar ook nieuwe oplevert. ‘Het 
zijn geen losstaande dingen, je moet kijken naar de verbinding tussen al 
die activiteiten. Dan bouw je een heel stevig netwerk en daarmee een veel 
groter draagvlak.’

Samenspraak
Steeds vaker wordt bij de ontwikkeling van nieuwe technologie al goed 
gekeken naar de totale uitkomst. ‘De trend is dat steeds meer technologie 
wordt ontwikkeld in samenspraak met andere vakgebieden, zoals de sociale 
wetenschappen. Zo voorkom je dat je dingen maakt waar niemand op zit te 
wachten of die een groot deel van de mensen niet eens kan of wil gebruiken. 
Een meer bedrijfsmatige aanpak dus: een onderneming produceert ook 
geen spullen die niemand kan of gaat kopen.’ Het is een verandering die 
Blank van harte ondersteunt.

Ook de focus op technologie in de Agenda voor Twente juicht de hoog-
leraar toe. Maar het moet niet zo zijn dat technologie als een opzichzelf-
staand fenomeen wordt neergezet. ‘Het is niet óf toerisme, óf werk, óf 
duurzaamheid, het moet juist de integrale aanpak zijn die ons als 
regio sterker maakt. Het zijn de bedrijven die slim gebruik maken van 

technologie die een snelle groei gaan doormaken. Kennisinstellingen 
als UT, Saxion en ROC van Twente kunnen aan die sleuteltechnologie een 
enorme bijdrage leveren.’

Vraagstukken
Innovatie met een missie betekent voor Blank dat de oplossing voor 
uitdagende vraagstukken waar de maatschappij voor staat door nieuwe 
technologie dichterbij kan komen. Hij wijst daarbij onder andere op de 
duurzaamheidsvraagstukken en het tekort aan vakmensen op de arbeids-
markt. ‘Neem de transitie van fossiele brandstoffen naar duurzame energie. 
Om die te verwezenlijken heb je echt nieuwe technologie nodig. Juist 
in opleidingen als nanotechnologie, biotechnologie, fotonica maar ook 
ICT zijn wij in Twente heel sterk. En juist hier zouden we missiegedreven 
onderzoeksprogramma’s moeten doen om bij te dragen aan de oplossing 
van maatschappelijke problemen. En bedrijven staan te springen om 
mensen die de opleiding hebben om dat technische werk te doen.’
En hoe voorkom je dat straks een hele groep niet meekomt in al die 
vernieuwing? Ook weer door de integratie van de diverse vakdisciplines, 
vindt Blank. ‘Ook hier moet je weer vanaf het begin samen optrekken, in 
dit geval met sociale wetenschappen. Het heeft geen zin iets te ontwik-
kelen wat straks niet landt bij grote groepen mensen. De huidige zestig-
plusser heeft de industriële revolutie en de opkomst van de computer mee-
gemaakt, dus ik denk dat het wel meevalt met de weerstand tegen nieuwe 
technologie, ook bij de wat oudere mensen. Maar dat betekent niet dat je 
kunt achterover leunen. Je móet je blijven afvragen bij elke nieuwe vinding 
wat de effecten op de maatschappij kunnen zijn, en iedereen meenemen. 
En dan liever vooraf dan wanneer je hele groepen mensen al kwijt bent of 
het probleem al levensgroot voor je neus hebt staan.’  /

NIEUWE TECHNOLOGIE 
MOET IMPACT OP 
MAATSCHAPPIJ VÓÓR ZIJN

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

Je móet je bij elke nieuwe vinding 
afvragen wat de effecten kunnen zijn



Zoë Loupatty (19) deed de opleiding tot 
zelfstandig werkend kok niveau 3 en is nu 
eigenaar van ByZoë in Almelo en winnaar 
Mbo Uitblinkerverkiezing 2018.

‘Als klein meisje wilde ik de wereld al beter maken. Ik had alles al 
uitgestippeld: havo en daarna hbo. Maar na drie jaar havo stroomde 
ik af naar het vmbo, en werd het daarna het mbo. Dat voelde 
als falen, net als veel mensen had ik een negatief beeld bij een 
praktische opleiding en ik wist ook totaal niet wat ik wilde. Toen ik 
door ROC van Twente liep, zag ik bij toeval de keuken en daar werd 
ik meteen blij van. Ik was altijd al bezig met gezond eten en koken, 
dus dat paste perfect.
In november 2017 ben ik ByZoë  begonnen, ik moest nog examen 
doen. Vier dagen stage lopen, één dag naar school en drie dagen 
in mijn zaak, dat betekende dubbele diensten. Maar als je je droom 
waar kunt maken, voelt het minder zwaar. Ik ben nu ambassadeur 
van het ROC van Twente, omdat ik wil laten zien dat je met een 
praktische opleiding ook succesvol kunt worden.
ByZoë is een healthy lunchroom. Ik gebruik beter-leven-vlees, maar 
maak ook veel vegetarische en veganistische gerechten en gebak. 
Ook bak ik vaak glutenvrij en maak ik gebakjes zonder suiker, zoals 
de zoeteaardappelbrownie. Het slaat aan. In de Randstad heb je op 
elke hoek zo’n tentje, maar hier ben ik uniek. De hele wereld beter 
maken was misschien wat hoog gegrepen, maar ik doe mijn best 
om in elk geval Almelo gezond te laten genieten.’
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Uitblinkers 
ROC van 
Twente willen 
het verschil 
maken

JONG, GETALENTEERD 
EN GEDREVEN

Ze zijn alle drie jong, getalenteerd 

en hebben de missie om in hun 

vakgebied het verschil te maken. Het 

mbo-onderwijs aan ROC van Twente 

is voor hen de perfecte basis om hun 

ambities waar te maken. Maak kennis 

met deze mbo-uitblinkers.

tekst: Frederike Krommendijk   fotografie: Lars Smook
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Daan Berghorst (19) uit Losser is 
derdejaars student Mechatronica en was 
finalist in de Mbo Uitblinkerverkiezing 2018.

‘Ik heb lang gezocht voor ik wist wat ik wilde, maar toen ik op de 
open dag van ROC van Twente kennismaakte met Mechatronica 
was ik verkocht. Juist de combinatie van het mechanische werken 
met machines en het programmeren of 3D-ontwerpen is zo mooi. 
De ene keer werk je heel robuust met grote machines, zoals bij 
verspanen en metaalbewerking, de andere keer ben je heel fijntjes 
bezig voor bijvoorbeeld medische instrumenten.
Ik loop stage bij DEMCON in Enschede, dat is natuurlijk wel een 
naam. Dat ik in de Uitblinkerverkiezing de finale haalde, heeft wel 
meegeholpen denk ik; meestal neemt DEMCON stagiairs van UT 
en Saxion aan. Omdat ik verder wil na het mbo, volg ik ook het 
Toptraject van ROC van Twente zodat straks de aansluiting van de 
theoretische vakken zoals wiskunde en natuurkunde ook goed is. 
Mijn ouders werken beiden in de zorg. Misschien spreekt daarom 
de techniek voor de medische hoek mij ook zo aan. Ik vind alle 
machines mooi, maar dat je kunt werken aan iets waar bijvoorbeeld 
artsen echt mee geholpen zijn, daar heb ik de meeste feeling bij.
Voor de Mbo Uitblinkerverkiezing was ik best verlegen. Ik zag hoe 
anderen zich presenteerden en dacht: dit wordt niks. Maar het 
lukte toch. Nu ben ik minder verlegen, ik voel me trots. Ik ben ook 
vicevoorzitter geworden van onze Centrale Studenten Raad en ik 
voel me trots. Het mbo heeft mij al veel gebracht.’

Jeroen van de Steeg (20) uit Apeldoorn 
is eerstejaars student aan de Cas Spijkers 
Academie. Hij gaat eind maart naar de 
NK-finale van SKILLS.

‘Ik heb eerst de opleiding tot zelfstandig werkend kok gedaan in 
Zwolle. Maar de Cas Spijkers Academie biedt veel meer verdieping 
en je kunt in het hogere segment aan het werk. Dat sprak mij aan en 
dus studeer ik nu aan ROC van Twente. Vier dagen in de week werk 
ik bij restaurant Het Roode Koper in Leuvenum, één dag ga ik naar 
school. De masterclasses spreken me heel erg aan: je gaat mee vissen 
en jagen, praat met telers en chefs. Je leert waar al die ingrediënten 
vandaan komen, daardoor krijg je er veel meer gevoel bij.
Op school en in de keuken leren we ook het ‘no waste principe’. Als je 
een pastinaak schilt, kun je die schillen frituren in plaats van weggooi-
en. En als een heel hert wordt binnengebracht, haal je daar natuurlijk 
niet alleen de biefstukjes uit, maar maak je ook jus van de botten en 
stoof van de minder malse delen. Als kok ben je verantwoordelijk, ik wil 
geen vis serveren als die buiten het seizoen is omdat het paartijd is.
Ik merk dat gasten bewuster eten. We hebben ook steeds vaker 
vegetariërs en veganisten in de zaak. Ik houd van nieuwe smaken 
en combinaties en vind het leuk om ook hen een mooi gerecht te 
serveren. Om mezelf te pushen, doe ik ook mee aan de NK-finale 
van SKILLS en aan het NK van jonge koks. Gelukkig wordt dat door 
de keukenbrigade, mijn vriendin, de Cas Spijkers Academie en mijn 
familie van harte ondersteund.’

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



Geen onderzoek zonder impact

Innovaties die ertoe doen in de professionele praktijk. Daar zet Saxion Hogeschool op in. Zo 

kunnen studenten van deze hbo-instelling impact hebben bij allerlei uitdagingen, van duur-

zaamheid en klimaatverandering tot veiligheid en gezondheidszorg. ‘Innovatie begint niet 

bij Saxion, maar bij de vraag van professionals uit de dagelijkse praktijk. Onderzoek zonder 

impact doen we niet’, zegt directeur Frans Pol van Saxion Research & Graduate School beslist.

tekst: Frederike Krommendijk  fotografie: Lars Smook

Living technology van Saxion Hogeschool 
draagt bij aan betere wereld
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Saxion Enschede  /  M.H. Tromplaan 28, 7513 AB Enschede  /  T 088 - 019 88 88  /  www.saxion.nl

Living technology. Zo noemt Saxion Hogeschool 
hét onderscheidende thema van haar hbo-onder-
wijs en -onderzoek. ‘Het gaat ons bij ons onderzoek 
vooral om de toepassing. Fundamenteel onder-
zoek wordt door de universiteiten gedaan, en 
dat is ook heel goed: techniek moet theoretisch 
bewezen en onderbouwd zijn. Wat wij toevoegen 
is onderzoek hoe die innovaties kunnen worden 
toegepast in de dagelijkse praktijk.’

Pol noemt enkele aansprekende voorbeelden. 
Het inzetten van drones met warmtesensoren en 
infraroodcamera’s bij het opsporen van mensen, 
ongeacht of die nog leven of al zijn overleden. 
Het maken van mallen voor orthodontie en 
ortheses met een 3D-printer. ‘Voor die laatste 
toepassing werken we nauw samen met Medisch 
Spectrum Twente. De beroepspraktijk vraagt om 
nauwkeuriger mallen, wij ontwikkelen techno-
logie waarbij de computer tot op de millimeter 
nauwkeurig opdracht kan geven aan de 3D-printer 
om de perfecte mal te printen.’ Nog zo’n mooi 
voorbeeld: het Sax-shirt en de Sax-shoe, uitgerust 
met sensoren waardoor bijvoorbeeld de brand-
weercommandant op de computer kan zien 
waar zijn manschappen in een gebouw zijn 
en hoe hun lichamelijke toestand is. ‘Allemaal 
innovaties die bijdragen aan maatschappelijke 
uitdagingen.’ 

Uitdagingen
Volgens de directeur is de kern van innoveren 
dat je je afvraagt: kan dit anders of beter? ‘We 
gaan bij Saxion niet zelf problemen verzinnen, er 
zijn genoeg uitdagingen in de dagelijkse praktijk. 
Hbo-onderwijs is niet ‘research driven’, we doen 
geen onderzoek om het onderzoek maar altijd 
op basis van wat de professional vraagt. Die kan 
immers het beste aangeven tegen welke vraag-
stukken hij of zij aanloopt. In het Smart Solution 
Semester van Saxion halen onze studenten 
vraagstukken echt op uit de beroepspraktijk. 
Ze bedenken dan in multidisciplinaire teams een 
oplossing waarin in elk geval ook technologie 

een rol speelt. Dat is elke keer weer ongelofelijk 
inspirerend. Het hoeven geen kant-en-klare 
oplossingen te zijn, maar wel ideeën waarmee 
de professionals uit de beroepspraktijk verder 
kunnen.’

Masters
Saxion Hogeschool geeft studenten na de bachelor 
ook de mogelijkheid om diverse masters te volgen. 
Zo is er een internationale master nanotechnolo-
gie, ook weer heel praktisch. ‘Op de Universiteit 
Twente wordt al diepgravend, fundamenteel 
onderzoek gedaan naar nanotechnologie. Wij 
richten ons op de praktische toepassing, zoals 
lab-on-a-chip of organ-on-a-chip. Wat dat betreft 
vullen we elkaar heel mooi aan, we trekken ook 
steeds meer op met de UT.’  Saxion Hogeschool 
heeft zelf 45 lectoren, de ‘professoren’ van het 
hbo, die het onderzoek samen met docent/
onderzoekers begeleiden.

In het kader van de Regio Deal wordt onder 
andere onderzoek uitgevoerd op het gebied van 
Fotonica, Textiel, Employability (inzetbaarheid) 
en New Talent. Vanuit de Nationale Wetenschaps 
Agenda heeft Saxion Hogeschool zich ingeschreven 
op 13 thema’s en in het grote Europese onder-
zoeksprogramma kreeg het drie projecten goed-
gekeurd. ‘Onze studenten worden zo opgeleid 
dat ze world citizens zijn. Ze weten dat de wereld 
niet ophoudt bij Twente. Zij kunnen wereldwijd 
impact hebben.’

Oplossing
Het onderzoek van Saxion Hogeschool wordt 
niet voor allerlei projecten ingezet, maar moet 
bijdragen aan living technology, verbonden aan 
nationale of internationale uitdagingen. ‘Of je het 
nou hebt over de energietransitie of de tekorten 
aan technisch personeel, over armoedebestrij-
ding of veiligheidsissues, voor al die problemen 
is living technology een deel van de oplossing’, 
weet Pol. Vandaar de Saxion slogan ‘Get ready 
for a smart world’.

Ondernemerschap
Om te zorgen dat niet alleen de jonge garde kan 
bijblijven in alle technologische en maatschappe-
lijke ontwikkelingen, is Saxion Hogeschool ook 
partner in ontwikkeltrajecten voor mensen die 
al in de beroepspraktijk werken. Ook wordt het 
ondernemerschap van studenten gestimuleerd, 
is er een opleiding specifiek gericht op het onder-
nemerschap en worden via het Saxion Centrum 
voor Ondernemerschap jonge ondernemers 
begeleid in het ontwikkelen van ondernemer-
schapsvaardigheden en het opzetten van een 
bedrijf.  ‘Als je een economische studie volgt, is 
het vanzelfsprekend dat daaraan aandacht wordt 
besteed. Maar met het toenemen van het aantal 
zzp-ers, onder andere in de zorg, zijn die skills 
ook voor andere studierichtingen van belang. 
Ook daarin gaan we mee met maatschappelijke 
veranderingen.’   /

Ook een kijkje nemen op het 
Saxion Smart Solution Festival? 

Dat kan op 15 januari 2019 bij 
Saxion Enschede 13.30 – 17.00 uur.
Saxion wil met de uitkomsten van 
onderzoek zoveel mogelijk bedrijven en 
organisaties verder helpen. Kijk op 
www.saxion.nl of stel een concrete vraag 
via het Saxion Business Point: 
www.saxion.nl/bedrijven of  
business@saxion.nl. 

Innovatie begint niet 
bij Saxion, maar bij de 
vraag van professionals 
uit de praktijk
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Bij de organisaties waar studenten aan de slag gaan, moet 
een probleem zijn op te lossen of een ontwikkelingsvraag-
stuk liggen. ‘Het aantal onderwijsuren wordt tot een  
minimum beperkt, maar de student moet de theorie echt 
in het bedrijf in praktijk brengen’, vervolgt Ter Horst. ‘Daar 
leren ze eveneens dat de theorie niet altijd direct past. 
Hun coach moet dan ook goed inspelen op de pieken en 
dalen die de student ondergaat om de praktijk te verbeteren 
vanuit gedegen theoretische kennis. Die schommelingen 
zijn zowel inhoudelijk als persoonlijk. Daarom is er coaching 
vanuit twee rollen. De ‘university-coach’ begeleidt de 
student op de inhoud en de ‘personal-coach’ op de 
persoonlijke ontwikkeling. Veel mensen zijn gewend op 
een bepaalde manier te werken. Dan is het uitdagend om 
andere gedachtegangen te accepteren. Mensen proberen 
intrinsiek cognitieve dissonantie te voorkomen door in de 
eigen comfortzone te blijven. Wij geven daarom constant 
duwtjes.’ 

Internationale studenten
Studenten die bij Aeres Hogeschool de masteropleiding 
gaan doen, zijn net afgestudeerde bachelors die bewust 
voor een master kiezen en mensen die al aan het werk 
zijn en de opleiding zien als verdieping en toe zijn aan 
volgende stap in hun loopbaan. Zij komen op eigen 
initiatief of vanuit het bedrijf waar ze werken. Ter Horst: 

‘We hebben naast Nederlandse ook vele internationale 
masterstudenten gehad uit onder meer Vietnam, Mexico 
en Afrika. Het leuke is dat de agri-foodsector wereldwijd is. 
Studenten leren veel van internationale contacten.’

Politieke omgeving
Aeres Hogeschool wil graag studenten afleveren die 
zich bezighouden met onderzoek, innovatie, business 
en strategie. De inmiddels afgestudeerden hebben op 
uiteenlopende plaatsen hun plek gevonden. ‘Een student 
is in de bancaire sector aan de slag gegaan, waar zij heeft 
bewerkstelligd dat informatie tussen de intelligence afdeling, 
de accountant en de klant goed wordt gedeeld. Ook is 
een student op politiek niveau bezig geweest met nieuwe 
teeltgebieden in Afrika. Zijn aandacht richtte zich zowel 
op teelt-technische kennis als op onderzoek naar de voor 
de business goede politieke omgeving. Een ander heeft 
zich verdiept in verpakkingsmateriaal. Afnemers willen dat 
producten verser aankomen en langer houdbaar zijn, maar 
ook dat de verpakkingen duurzaam zijn’, somt Ter Horst op.

Snelle ontwikkeling
‘Als student ben je eerst onbewust onbekwaam en dat is 
niet erg. Dan word je bewust onbekwaam en daar moet 
je wel even doorheen om bewust bekwaam te worden. 
Dan weet je ook waar je naartoe wil. Je maakt in die twaalf 

Aeres Hogeschool Dronten is in 2011 begonnen met de Masteropleiding 
Agribusiness Development. Het unieke van de opleiding is dat die heel 
praktijkgericht is. ‘De theorie is echter wel uitdagend en dat krijgen we ook 
van studenten terug. Het praktijkgerichte zit in de aard van deze school. 
We vinden het belangrijk dat het geleerde in de praktijk werkt’, benadrukt 
coördinator master Arjan ter Horst.

Praktijkgerichte masteropleiding 
maakt van studenten 
young professionals

tekst: Erik-Jan Berends   fotografie: Joanne Pelleboer / Peter Timmer
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maanden een enorm snelle ontwikkeling door’, 
is de ervaring van voormalig master-student 
Karl Selles. ‘Aeres Hogeschool Dronten kwam met 
een werkgever waar een interessante vraag lag op 
het gebied van internationaal marktonderzoek. 
Tijdens mijn opleiding heb ik meer dan honderd 
ondernemers in vijf landen gesproken. Mijn 
coach trok me constant uit mijn comfort- 
zone. Op die manier leer je het snelst en het 
meest, maar het was niet altijd gemakkelijk. Ik 
deed de masteropleiding vooral voor mijn per-
soonlijke ontwikkeling. Deze opleiding sloot daar 
het beste op aan. Ik voelde me echt een young 
professional. Zowel op operationeel als strategisch 
niveau had ik een mooie opdracht. Ik kreeg echt 
het gevoel van ‘nu gaat het gebeuren’. Mijn thesis 
was niet het einde, maar het begin van iets.’ 

Extra dynamiek
In de beginjaren was er een redelijk constante 
instroom van tien tot vijftien studenten per jaar. 
Nu studenten geen instellingscollegegeld hoeven 
te betalen, maar het standaard collegegeld voor 
een masteropleiding, verwacht Ter Horst dat 
deelname aan de opleiding groeit naar ongeveer 
twintig tot vijfentwintig studenten per jaar. ‘In 
het voortraject moeten ze een motivatiebrief 

en cv aanleveren en houden we interviews. We 
controleren zo of men gemotiveerd is en hoeveel 
ruimte ze voor hun studie hebben. We willen 
meer insteken op de werkende student. Die 
brengt extra dynamiek in de groep. De combinatie 
net-bachelors, werkenden en ondernemers levert, 
samen met de internationale context, een mooie 
kruisbestuiving op.’ / 

Praktijkgerichte masteropleiding 
maakt van studenten 
young professionals

Veel mensen zijn gewend op een bepaalde 

manier te werken. Dan is het uitdagend om 

andere gedachtegangen te accepteren

Arjan ter Horst Karl Selles



Het gaat goed in Twente. Boven 

verwachting zelfs. En als het aan 

burgemeester Ellen Nauta van de 

gemeente Hof van Twente ligt, 

houden we die groei ook de komende 

jaren vast. ‘Twente heeft steeds 

beter in de gaten waar haar kracht 

ligt en de ambities duidelijk vastge-

legd in de Agenda voor Twente. 

De grootste uitdaging is blijven 

groeien, zonder de leefbaarheid 

aan te tasten.’

tekst: Frederike Krommendijk 

fotografie/illustratie: 

Eric Brinkhorst, Annemiek Völkers en Lars Smook

Jeroen Kip en Ellen Nauta
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groei

tekst: Frederike Krommendijk 

fotografie/illustratie: 

Eric Brinkhorst, Annemiek Völkers en Lars Smook

De crisis die achter ons ligt, had vervelende 
gevolgen. Maar toch denkt burgemeester 
Nauta dat die lastige tijd ook ergens goed voor 
is geweest. ‘Misschien heb je zo’n zware periode 
nodig om eens goed na te denken: waar zijn 
wij nou eigenlijk echt goed in? Wij hebben hier nog 
maakindustrie, maar ook high-techbedrijven.  
Er zijn prachtige hogescholen en een universiteit 
die de regio ook een innovatieve dynamiek 
geven. Als ik in de Twente Index zie dat 
34 procent van de studenten nu kiest voor een 
technisch profiel denk ik: alle puzzelstukjes 
beginnen op de plek te vallen.’

Gezamenlijke focus
Met een Regio Deal van 30 miljoen in de pocket 
en gemeenten die in de Agenda voor Twente 
eendrachtig een stip op de horizon hebben 
gezet, kan het volgens Nauta alleen maar beter 
worden. Vooral het gezamenlijk optrekken 
biedt volgens bestuursadviseur Jeroen Kip van 
Hof van Twente voordelen. ‘De doelen in de 

Agenda voor Twente zijn door alle 14 gemeenten 
onderschreven. Er is een goede balans gevonden 
tussen zaken waar de grote steden op inzetten 
en de belangen van plattelandsgemeenten. 
Juist die gezamenlijke focus maakt ons sterk, 
ook in de lobby naar Den Haag en Brussel.’

Maatschappelijke uitdagingen
Door de aanwezigheid van goed onderwijs kan in-
novatie de regio helpen om maatschappelijke uit-
dagingen het hoofd te bieden. Ellen Nauta noemt 
het project Mineral Valley Twente als voorbeeld. 
Hierin wordt met boeren en wetenschappers 
onderzocht hoe mest, een afvalstof die nu tot veel 
hoofdbrekens leidt, met slimme innovaties een 
verrijker van de bodem kan worden. ‘Hierin zie je 
dat high tech niet alleen het belang van de steden 
dient, maar ook van het platteland. Circulaire 
economie is één van de belangrijke thema’s in 
de Agenda voor Twente. Ik zie in de sturings- 
commissie veel meer van dit soort mooie 
innovatieve projecten voorbij komen, waarbij wij 

als overheid launching customer kunnen zijn. Zo 
verleiden we ondernemers om ook in te zetten op 
innovatie.’ De energietransitie is nog zo’n punt 
dat hoog op de gezamenlijke Agenda staat. ‘Dat 
is echt iets wat je gezamenlijk moet aanpakken 
en waarover het debat ook goed moet worden ge-
voerd. Nu zijn er al ondernemers en boeren die uit 
zichzelf met ideeën komen om proeftuin te zijn. Je 
moet draagvlak creëren en als veertien gemeenten 
samen kijken: waar is plek, wat hebben we nodig? 
En ook hierbij de moderne technologie omarmen.’

Bereikbaarheid
Zijn er grenzen aan de Twentse groei? Nauta 
ziet nu vooral problemen in de bereikbaarheid, 
maar die zijn op te lossen door verbreding van 
de belangrijkste verkeersaders A1 en A35 en 
betere aansluiting op het spoor. ‘Daarin is het 
steeds een balans zoeken tussen economische 
groei en leefbaarheid. Want ook dat laatste   
maakt Twente uniek’, vult bestuursadviseur 
Kip aan.   >

Focus en 
samenwerking 
laten Twente 
bloeien

AGENDA VOOR TWENTE GEEFT 
DUIDELIJKHEID OVER KRACHT VAN DE REGIO
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Twents Fonds 
voor Vakmanschap 
Nog een belangrijk getal uit de Twente Index: er zit-
ten nog steeds 30.000 mensen thuis zonder werk. 
Zij vragen geen uitkering aan en blijven dus buiten 
beeld van bijvoorbeeld UWV. En dat terwijl veel 
bedrijven zitten te springen om arbeidskrachten. 
Nauta: ‘Dat is een heel groot arbeidspotentieel 
waarvan we misschien wel een derde toch kunnen 

verleiden om door om- en bijscholing wél mee te 
doen. Het Twents Fonds voor Vakmanschap is daar 
een mooi initiatief voor. Ook dat is een gezamenlijke 
opgave: we moeten een aantrekkelijke werkregio 
zijn én blijven voor de mensen die hier al wonen 
en voor mensen van buiten.’

Volgens Nauta mag Twente zich naar buiten toe 
‘best een beetje pittiger’ presenteren. ‘We hebben 

echt heel veel hier. In Den Haag en Brussel merk 
ik dat er echt anders naar ons wordt gekeken 
dan jaren geleden. Ook daar wordt zichtbaar dat 
hier mooie dingen gebeuren. Mijn ideaal voor de 
toekomst? Dat andere regio’s naar ons kijken en 
zeggen: ‘Daar hebben ze het goed voor elkaar, 
met een universiteit en bedrijven die samen de 
innovatieve spil zijn van de economie’. Volgens 
mij zijn we goed op weg.’ /



Europastry maakt donuts en croissants in 
duizelingwekkende aantallen. Wekelijks worden 
ruim 7 miljoen donuts en 5 miljoen croissants 
gemaakt. Die vinden veelal hun weg naar 
supermarkten, en een klein deel gaat naar de 
horeca. Bijna driekwart van de productie blijft 
in Europa, en dat was precies de reden waarom 
Oldenzaal als vestigingsplaats werd uitverkoren. 
‘We zitten hier direct aan de autobaan en in een 
straal van 800 kilometer wonen zo’n 250 miljoen 
mensen, allemaal potentiële klanten’, legt 
plantmanager Cor Brookhuis uit. Bovendien is 
de fabriek goed bereikbaar voor de ongeveer 140 
medewerkers. De groei van Europastry was vanaf 
het begin stormachtig. In 2015 ging de fabriek 
open, in 2016 moest al een tweede lijn worden 
bijgebouwd, in 2017 werd het pand in omvang 
verdubbeld en in 2018 kwam er een derde lijn 
bij en nog een ompaklijn. Cor Brookhuis denkt 
dat de enorme groei vooral te danken is aan 
innovatie. ‘Je kunt niet achterover hangen als het 
goed gaat, je moet blijven innoveren. Voor de 
donutmarkt zijn we steeds samen met de klant 
op zoek naar nét wat anders: nieuwe recepturen, 
verrassende vullingen, andere decoraties, 
seizoensgebonden thema’s. Alleen zo blijven 
we voorop lopen in deze groeimarkt.’

Opleiden
Hoe kan Europastry de onstuimige groei aan als 
overal bedrijven klagen over personeelstekort? 

Volgens Brookhuis is het belangrijk om veel 
tijd te investeren in je mensen. ‘Wij leiden zelf 
mensen op die vanuit een ander beroep komen, 
helemaal op maat. Dat geldt ook voor nieuwkomers 
die net van school komen. Opleidingen als het 
ROC van Twente en het AOC sluiten wel aan, 
maar de ontwikkelingen in dit vak gaan zo snel 
dat het zelfs voor ons als bedrijf al aanpoten is, 
laat staan voor een opleiding. Dat geeft ook niks, 
de rest leren ze hier.’

Ook werknemers die al langer in dienst zijn, 
krijgen kansen zich te ontwikkelen. ‘Mensen zijn 

je kapitaal. Als je ze verantwoordelijkheid geeft 
en in hun kracht zet, voelen ze zich meer op hun 
plek.  We blijven met ze in gesprek, in overleg 
met de opleidingscoördinator, of ze zich nog 
op hun plaats voelen en waar de behoefte ligt 
om verder te ontwikkelen. We steken veel tijd in 
mensen en doen wat we beloven. Dat werkt: er is 
bijna geen verloop naar andere bedrijven.’

Nauw contact
Naast een goede relatie met opleidingen en 
werknemers investeert Europastry ook in goede 
contacten met de gemeente. ‘We hebben een 
gezamenlijk belang: wij willen graag groeien, de 
overheid wil graag werkgelegenheid. De contac-
ten zijn heel goed. Maar daar moet je ook zelf in 
investeren. Houd nauw contact, zorg dat je bij 
een vergunningaanvraag zelf je zaakjes op orde 
hebt, zorg voor een goede planning en betrek 
daar de gemeente ook tijdig bij. Dan verloopt het 
hele proces veel efficiënter.’  /

Mensen zijn je kapitaal. Als je 
ze verantwoordelijkheid geeft 
en in hun kracht zet, voelen ze 
zich meer op hun plek
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Het geheim van de donut
Vernieuwen en verrassen. Dat is het geheim achter het succes van Europastry in 

Oldenzaal. Dat de Spaanse moedermaatschappij het oog op Twente liet vallen als 

één van de standplaatsen ter wereld bleek een gouden greep: in 3,5 jaar groeide de 

fabriek van 0 naar 140 medewerkers.

VERNIEUWING MAAKT EUROPASTRY GROOT



‘Er zijn in Nederland bijna twee miljoen een-
persoonshuishoudens jonger dan 65 jaar en 
bijna 40 procent van de dertigers is single. Het 
woningaanbod is totaal niet afgestemd op deze 
groeiende groep. Voor jongeren is het aanbod 
karig. Veelal hoogbouw. Doorgaans worden 
jongeren bij elkaar gezet in getransformeerde 
kantoorwoningen en kleine kamers in oude 
portieketagewoningen. Een single starter met een 
flexibel arbeidscontract en weinig spaargeld kan 
het wel schudden.’ Aan het woord is Christiaan 
Kats, medeoprichter van House2Start. ‘De maat-
schappelijke consequenties zijn enorm. Jong en 
oud, rijk en arm komen elkaar steeds minder 
tegen. Dat komt de leefbaarheid niet ten goede.’

Demografische impact
Bovendien heeft het gebrek aan goede huisvesting 
ook demografische consequenties, zegt Kats. 
‘Jongeren blijven langer thuis wonen of trekken 
weg. Wij willen daar iets aan doen. Wij bieden 
betaalbare woningen die snel in elke wijk en dorp 
geplaatst kunnen worden.’

‘Onze norm is dat een 22-jarige met een 
minimumloon zonder huurtoeslag betaalbaar 
kan wonen. De woonlasten inclusief energie van 
House2Start. bedragen circa 550 euro per maand. 
Als je dergelijke betaalbare woningen op grote 
schaal wilt bouwen, moet je naar industrialisatie.’

Modulair en circulair
De woning is modulair en wordt volledig bij 
De Mors Rijssen in de fabriek geproduceerd. 
Vaste leveranciers leveren ‘op tijd en op maat’ 
de bouwcomponenten. Componentbouwers 
assembleren de modules. Volledig ingericht. 
De modules worden in een halve dag op locatie 
gemonteerd en vervolgens in twee dagen afge-
monteerd. Ruim 50 vierkante meter woonplezier. 
Minder materiaalgebruik, geen afval en minder 
CO2-uitstoot. De materialen hebben een lage 
milieubelasting en een lange levensduur; de 
modules kunnen in de toekomst retour fabriek.’

Smart en energieneutraal
Om die lage maandelijkse lasten mogelijk te 
maken, zijn de woningen energieneutraal en 
onderhoudsarm. ‘De bewoner krijgt een ‘energie-
budget’. De energie wordt geleverd door het 
energiedak. Bij normale omstandigheden geeft 
dat voldoende energie voor infraroodverwarming, 
warm water, verlichting en alle apparatuur.’ 
Kats legt verder uit: ’Het kleine apparaatje Homey 
verbindt alle apparatuur en toont de dagelijkse 
energieopbrengst en -verbruik. We proberen op 
een positieve manier het gedrag te beïnvloeden.’  

Hechte gemeenschappen
Kats ziet het liefst dat de woningen bij elkaar 
geplaats worden in niet te grote wijken. ‘Niet dat 
kolossale, maar zo’n twintig tot dertig woningen 
bij elkaar. In een wijk met gezinnen en senioren. 
Zo creëer je hechtere gemeenschappen.’   /

Starters en een- tot tweepersoonshuishoudens komen in het gedrang op de 

woningmarkt. House2Start – opgericht door de beleggingsmaatschappij 

van de familie Ten Hag en DCK Vastgoed Ontwikkeling – wil daar 

verandering in brengen. 

House2Start

Betaalbaar wonen
voor starters

bron: Wintergasten - Michiel Mastenbroek  fotografie: Marcel Krijger  

Prototype House2Start staat in Deventer / T 06 53 89 11 58  / www.house2start.nl
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Zakendoen met 
‘Fingerspitzengefühl’

Kristina Adam is advocaat contracten-, proces- en aansprakelijkheidsrecht en lid van de German Desk van KienhuisHoving 
advocaten en notarissen. E-mail: kristina.adam@kienhuishoving.nl

Vele ondernemingen die in de Nederlands-Duitse 

grensregio zijn gevestigd, hebben er wel eens 

over gedacht om zaken te doen in Duitsland. Veel 

ondernemers kiezen ervoor om hun producten 

te verkopen aan bijvoorbeeld Duitse afnemers. 

In de meeste gevallen gaat dat goed. Maar wat 

gebeurt er als de Duitse afnemer de producten 

niet wil of kan betalen?

In verreweg de meeste Nederlandse algemene verkoopvoor-
waarden staat dat de verkoper eigenaar blijft van de producten, 
totdat de koopprijs voor deze producten is voldaan. Dat heet 
een ‘eigendomsvoorbehoud’. In Nederland kennen we naast het 
gewone eigendomsvoorbehoud ook een zogeheten uitgebreid 
eigendomsvoorbehoud. In dat geval blijft de verkoper eigenaar 
van alle geleverde producten, totdat de koper alle bestaande 
vorderingen heeft voldaan, dus niet slechts de koopprijs van het 
betreffende product. Dit is in de praktijk het meest voorkomende 
eigendomsvoorbehoud.

In Duitsland kent men naast deze twee types eigendomsvoor-
behoud ook nog andere types: het ‘Eigentumsvorbehalt 
mit Verarbeitungsklausel’ en het ‘Eigentumsvorbehalt mit 
Vorausabtretung’. Bij het eerste type eigendomsvoorbehoud 
verkrijgt de verkoper het (deel)eigendom aan nieuwe zaken die 
worden vervaardigd uit de door verkoper geleverde producten. 
Stel, de verkoper levert hout en de koper maakt er een tafel 
van. Dan wordt de verkoper mede-eigenaar van de tafel. Als 
zijn facturen niet worden voldaan door de koper, kan hij de 
tafel verkopen en zich verhalen op de opbrengst. Bij het tweede 
type eigendomsvoorbehoud draagt de koper bij voorbaat de 
koopprijsvordering die hij op zijn klanten verkrijgt over aan de 
verkoper. In dat geval kan de verkoper betaling van de afnemers 
van zijn koper vorderen. Deze beide types eigendomsvoorbehoud 
kennen we in Nederland niet en zijn hier ongeldig.

Toch kan ook een Nederlandse verkoper hier zijn voordeel mee 
doen. In de algemene verkoopvoorwaarden kan namelijk worden 
bepaald dat op het eigendomsvoorbehoud Duits recht van 
toepassing is. Op de rest van de algemene verkoopvoorwaarden 
blijft het Nederlandse recht van toepassing. Door gebruik te 
maken van een ‘Eigentumsvorbehalt mit Verarbeitungsklausel’ of 
een ‘Vorausabtretung’ kan de Nederlandse verkoper extra zeker-
heden bedingen die hij naar Nederlands recht niet zou hebben. 
Zakendoen met ‘Fingerspitzengefühl’ dus.  
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Innoveren loont in 
meerdere opzichten

Waarom zou je als bedrijf tijd en moeite steken in iets nieuws, terwijl datgene wat je doet prima 

rendeert? Onderzoek wijst uit dat innovatieve ondernemingen gemiddeld twee keer winstgevender 

zijn dan andere bedrijven. Voor veel bedrijven is dat dan ook de grootste drijfveer voor innovatie.  

Veel van de grote maatschappelijke opgaven hebben een directe link met de bouw zoals energie-

transitie, klimaatadaptatie en circulaire economie. Gecombineerd met de nieuwe technologische 

ontwikkelingen zoals digitalisering en internet of things zorgen ze voor een complex speelveld.

tekst: Carmen Oude Wesselink     fotografie: Pioneers

‘We leven in een bijzonder dynamische wereld waarbij we 
interessante uitdagingen op ons af zien komen. Om ons hierop 
proactief voor te bereiden hebben we een innovatiegroep opgezet’, 
zegt Jaques Mathijssen, general manager van de SolarFreezer in 
Hengelo, een warmtepompsysteem op basis van water-water in 
plaats van lucht-water. ‘Hiermee willen we oplossingen bedenken, 
waarbij we niet alleen kijken naar nieuwe technologieën, maar ook 
naar een andere manier van toepassen van bestaande principes. 

Wij stellen onszelf continu de vraag, waarom kan het niet anders? 
Wij nemen risico’s en dan blijkt na verloop van tijd dat het toch 
niet werkt: dat is ondernemen. We werken graag samen in 
innovatieprojecten met relevante partijen die elkaar versterken en 
kennis samenbrengen in een dynamisch proces. Natuurlijk willen 
we een gezond bedrijfseconomisch model, maar kosten gaan 
voor de baten uit en je moet risico’s durven nemen. Of zoals 
de Amerikanen het zeggen: ‘no guts, no glory’.’ 

Met de kruispuntenanalyse wordt 
verkeersonderzoek uitgevoerd met drones
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Innoveren loont in 
meerdere opzichten

Digitalisering
Ook aan de grond-, weg-, en waterbouwkant wordt volop geïnnoveerd. 
Infrafocus is één van de innovaties van Roelofs, een integrale speler in de 
Infrastructuur uit Den Ham. Het begon met een idee over hoe bestaande 
technieken in andere branches toegepast konden worden in het onderhoud 
van infrastructuur: meten is weten. Marcel Grit, commercieel directeur van 
Roelofs vertelt: “We hebben met de ontwikkeling van Infrafocus verschillende 
meetapparatuur samengebracht. Laser, radar en HD-video registeren in één 
werkgang allerlei parameters van de infrastructuur. Door informatieverzameling 
wordt er beter advies gegeven over onderhoud en herstel én veiligheid, wat 
van de weggebruiker zeker een plus oplevert!” Een andere innovatie van Roelofs 
is de kruispuntenanalyse, waar verkeersonderzoek wordt uitgevoerd met 
drones. Uniek hierbij is de koppeling van software om de verkeersstromen 
te analyseren aan software om te komen tot verbetervoorstellen. 
 
Innoveren brengt risico’s met zich mee en vraagt dus om een investering in 
tijd en geld. Door een innovatietraject in kleine en praktische stappen op te 
knippen minimaliseer je risico’s. ‘Wij vertellen onze klanten altijd om van 
de eigen kracht van hun bedrijf uit te gaan binnen innovatietrajecten’, vertelt 
Egbert Rinsma van Wordlenig. ’Waarin maak je het verschil en hoe kun je met 
nieuwe technologieën kennis en vakmanschap slimmer toepassen en meer 
waarde leveren voor de klant? Zet in op markt, klant en veldexperimenten om 
risicovolle aannames in de praktijk te toetsen en het concept te optimaliseren.’  

Slim innoveren
Met eigen ontwikkelcapaciteit zijn de veranderingen in de branche voor veel 
mkb-ondernemers niet meer bij te benen. Innoveren moet anders worden 
georganiseerd door slim van buiten beschikbare kennis, ideeën en expertise 
te mobiliseren en in samenwerking verder te brengen. Bij de grote corporate 
bedrijven blijkt uit recent onderzoek dat meer dan 47 procent intensief 
samenwerkt met start-ups om hun innovaties te versnellen en niet het 
wiel opnieuw uit te hoeven vinden. Daarvoor gaan de technologische 
ontwikkelingen te snel.

Pioneering organiseert netwerk- en kennisdeling. En soms zijn een-op-een-
trajecten de oplossing. ‘Slim van buiten naar binnen innoveren door in korte 
tijd bijvoorbeeld ideeënwedstrijden, challenges en hackathons te organiseren 
met multidisciplinaire teams van talentvolle studenten, young professionals 
en start-ups. Hiervoor werkt Wordlenig samen met andere Pioneers zoals 
Saxion en Universiteit Twente. ‘Wij zien veel kansen om opkomende 
technologieën en kansen eerst kleinschalig met regionale start-ups, 
young professionals en studenten op te starten en te versnellen’, aldus Egbert 
Rinsma. ’Zo komen bouwers in contact met de talenten van de toekomst en 
kunnen met beperkt budget de potentie en haalbaarheid worden aangetoond.’

Innovatie geeft energie
Jacques Mathijssen: ‘Mensen willen graag bezig zijn met innovaties. Niet 
iedereen, maar wel een groot deel van het personeel. Ze zijn trots dat het 
bedrijf betrokken is bij innovatieve oplossingen, wat belangrijk is voor de 
toekomst van het bedrijf!’ Dit wordt ook herkend bij Roelofs. ‘Innoveren 
betekent voor ons bestaansrecht en recht doen aan onze drive om te onder-
nemen. Met het ‘Roelofs Kompas’ zijn we bijvoorbeeld in de ‘mkb innovatie 
top 100’ van de Kamer van Koophandel terechtgekomen. Bij Roelofs zijn 
medewerkers in al hun disciplines ook voortdurend gedreven om na te 
denken. ‘Wat kunnen we morgen beter doen?’ sluit Marcel Grit af.   /
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Pioneering, hét netwerk van 
koplopers in de bouw 

Pioneering is het netwerk voor innovatie in 
de bouw. Met meer dan 200 deelnemers be-
staande uit ondernemers, kennisinstellingen 
en overheden werkt Pioneering in co-creatie 
aan vernieuwing in de bouw. Pioneering
 initieert en faciliteert door maatschappelijke 
en innovatie opgaven te agenderen, kennis 
te delen, mensen te verbinden en innovatie-
projecten op te zetten. www.pioneering.nl.

Studenten aan het werk tijdens een innovatie-challenge

Toepassing van de SolarFreezer, een innovatief warmtepompsysteem



tekst & fotografie: 1Twente Enschede

1Twente Enschede over onder meer afvalschei-
ding, grondwateroverlast en het plaatsen van 
windmolens en zonnepanelen. 

Bij de nieuwe serie verhalen gaat het om 
combinaties van artikelen, videoreportages, 
radio-interviews en diverse online extra’s. 
Denk aan onderzoeken, video’s met uitleg en 
infographics. De redactie van 1Twente Enschede 
werkt nauw samen met de stadsredactie Enschede 
van Tubantia. Ze doen dit vanuit hun gezamenlijke 
nieuwsredactie in het Balengebouw in Enschede. 
Deze samenwerking biedt ongekende mogelijk-
heden om de resultaten van het onderzoek aan 
te bieden op radio en tv, in de krant en online, 
waarbij het verhaal steeds gebracht kan worden 
op de meest geschikte manier. 

Blij en trots
Directeur Flip van Willigen van 1Twente Enschede 
reageert verheugd op de toekenning van de 
subsidie door het Stimuleringsfonds voor de 
Journalistiek: ‘We zijn erg blij en trots! Het is zo 
gaaf dat als verdieping van de Newsroom onze 
ideeën op het gebied van onderzoeksjounalistiek 
landelijk erkenning krijgen. Bovendien staan we 
hierbij in een rijtje met partijen als RTL Nieuws, 
Reporter Radio, Zembla, Follow the Money en 
De Correspondent. We kunnen niet wachten om 
aan ons project te beginnen, samen met onze 
partners.’

Ook zorgen
‘Belangrijk is dat de subsidie van het Stimulerings-
fonds voor de Journalistiek specifiek is geoormerkt 

1Twente Enschede krijgt van het Stimuleringsfonds 
voor de Journalistiek een subsidie voor onderzoeks-
journalistiek. Het gaat om een bedrag van meer 
dan 150.000 euro voor het jaar 2019. De omroep 
gaat dit omvangrijke project uitvoeren samen met 
Tubantia, Hogeschool Windesheim en de Vereni-
ging van Onderzoeksjournalisten. Met het beschik-
bare geld wordt dit jaar een serie onderzoeksver-
halen gebracht op radio, tv, in de krant en online. 
Tegelijkertijd worden methoden ontwikkeld zodat 
ook andere lokale redacties dergelijk onderzoek 
kunnen doen, waardoor niet elke omroep opnieuw 
het wiel hoeft uit te vinden. 

De verhalen worden opgezet rondom lokale 
thema’s die van alle kanten langdurig en dus 
seriematig worden belicht. Een belangrijke rol in de 
verhalen is weggelegd voor de lokale bevolking, die 
mag meepraten op tal van manieren. Het nieuwe 
project is een verdieping van eerdere reeksen van 

Onderzoeksjournalistiek 
in Twente krijgt een boost

Regionaal nieuws is meer dan een politiebericht plaatsen of 

evenementen in de regio aankondigen. Die berichten vind je overal 

en er is weinig journalistiek werk voor nodig. Nieuws is juist 

datgene wat nog niet bekend is en waar soms grondig spitwerk 

voor nodig is, om de feiten en verhalen boven water te krijgen. 

En juist in dat laatste weet de omroep 1Twente Enschede zich 

opnieuw landelijk te onderscheiden. Ditmaal betreft het 

onderzoeksjournalistiek op lokaal en regionaal niveau, door het 

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek beloond met subsidie.  

1Twente Enschede
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voor het project rondom onderzoeksjournalistiek 
en dus niet is bedoeld voor de dagelijkse nieuws-
voorziening van de omroep. Dit zorgt ervoor dat 
er ook andere emoties zijn’, aldus Van Willigen. 
‘We voelen blijdschap met deze subsidie, maar 
ook zorgen om de toekomst van 1Twente Enschede. 
We weten namelijk niet of onze omroep nog lang 
kan bestaan. Door de moeilijke financiële situ-
atie van de gemeente Enschede kunnen enkele 

financiële tegenvallers niet worden opgevangen, 
ondanks het feit dat onze omroep financieel 
veel meer uit de markt haalt dan de gemiddelde 
publieke omroep. Hopelijk helpt het feit dat het 
Stimuleringsfonds ons project heeft uitgekozen, 
om iedereen opnieuw het belang van een goede 
lokale omroep te laten inzien.’

Subsidieregeling 
Voor de subsidieregeling onderzoeksjournalistiek 
zijn maar liefst 96 subsidieaanvragen ingediend, 
waarbij in totaal voor ruim 11 miljoen euro werd 
aangevraagd. Na een grondige selectieprocedure 
zijn vervolgens 23 projecten geselecteerd die 
op 1 januari 2019 van start zijn gegaan. Daarbij 
wordt in totaal 2,7 miljoen euro aan subsidie 
verstrekt, waarvan 150.000 euro aan 1Twente. 
De projecten zijn zeer divers en afkomstig uit 
het hele land.  /

Combinaties van 
artikelen, video, radio 
en online extra’s

1Twente Enschede

Televisie: 
1Twente

Radio: 
1Twente Enschede

Internet:
www.1twente.nl/enschede

Twitter:

� @1twente

Facebook:

� 1Twente/Enschede

Instagram:

� newsroomenschede
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FC Twente zet met 
Safesight stappen 
in veiligheid 
De Grolsch Veste

tekst & fotografie: FC Twente

Veiligheid, het is met bijna 30.000 toeschouwers 

die eens in de twee weken naar De Grolsch Veste 

komen een groot goed. Sinds vorig jaar maakt 

FC Twente in haar stadion gebruik van Safesight om 

de wedstrijdorganisatie in goede banen te leiden. 

Stewards, kantoorpersoneel, horecapersoneel, de facilitaire dienst. Er zijn veel 
afdelingen betrokken bij de wedstrijdorganisatie van thuisduels van FC Twente. 
En iedereen draagt bij aan veiligheid. Maar hoe weet je als veiligheidscoördinator 
of alles soepel verloopt? Safesight maakt dat voor FC Twente inzichtelijk. ‘Samen 
zijn we verantwoordelijk voor de veiligheid, maar met al die afdelingen was het 
soms onoverzichtelijk wie wat deed’, zegt Hoofd Veiligheidszaken Joost Pilage. 

‘Wij wilden graag een totaalbeeld van wat zich allemaal afspeelt in het stadion, 
zodat we efficiënter kunnen werken en mensen informatiegericht kunnen sturen. 
Vanuit een papierenproces met veel draaiboeken en briefingen keken we hoe we 
onze mensen anno 2017 digitaal konden bereiken. Uiteindelijk zijn we bij Safesight 
uitgekomen.’

Edo Haan van het Amsterdamse bedrijf blikt terug. ‘Het was vlak voor de laatste 
thuiswedstrijd van het seizoen, tegen FC Groningen. We kregen de vraag vanuit 
FC Twente of we wat konden inrichten voor die wedstrijd. De aanlooptijd was 
kort, maar dat was voor ons geen probleem. Met Safesight werken we veel voor 
festivals. Daarbij zijn we gewend om snel te handelen. Festivals veranderen van 
dag tot dag qua plattegronden, weerscenario’s, noem maar op. We zijn met 
FC Twente in zee gegaan en dat liep voorspoedig.’

Duister
Het idee voor Safesight is ook ontstaan vanuit de festivalwereld. Haan werkte 
jarenlang in die branche. Eerst in de communicatie en later als veiligheidscoördinator. 

‘Ik schreef veiligheidsplannen, had overleg met andere 
betrokken instanties en probeerde alles rondom veiligheid 
voor het evenement zo goed mogelijk voor te bereiden. 
Maar op het evenement zelf tastte ik in het duister. Ik 
deed de dingen zoals ik ze moest doen, maar had er geen 
zicht op of andere medewerkers dat ook deden. Werden 
de nooduitgangen gecheckt? Waren er voldoende brand-
blussers? Hadden we een social mediascan gedaan? Het 
zijn zaken waarvan je als veiligheidscoördinator uitgaat 
dat ze gebeuren, maar in aanloop naar een evenement 
blijven ze soms liggen. Daarnaast wist ik niet zeker 
of iedereen wist wat zijn of haar verantwoordelijkheden 
waren, mocht iets misgaan.’ 

Daar moest een oplossing voor komen, vond Haan. ‘Daarop 
ontstond het idee een toepassing te ontwikkelen om mensen 
rolspecifiek te informeren en waarmee taken kunnen worden 
afgevinkt. Daar is drie jaar geleden Safesight uit gerold. 
Daarmee maken we alles rondom veiligheid inzichtelijk. 
In de evenementenwereld sloeg het direct aan.’ 

Eerste voetbalclub
Dat blijkt wel bij het doornemen van de evenementen 
waar Safesight voor heeft gewerkt. Op de lijst met 
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FC Twente zet met 
Safesight stappen 
in veiligheid 
De Grolsch Veste

referenties prijken onder meer de Zwarte Cross, 
Mysteryland, Into the Woods en Amsterdam 
Open Air. FC Twente is de eerste voetbalclub. 
‘Voetbalwedstrijden kun je ook als evenement 
zien’, zegt Pilage. 

Met Safesight kan alles wat zich afspeelt in het 
stadion worden bijgehouden in een logboek. Via 
een app kunnen medewerkers bovendien taken 
zien en afvinken, bijvoorbeeld het checken van 
de nooduitgangen. De veiligheidscoördinator 
in de controlekamer kan vervolgens zien dat 
de nooduitgangen gecheckt zijn. Een andere 
handige optie in de toepassing is dat alle 
plattegronden, calamiteitenscenario’s, briefings 
en contactpersonen erin staan. ‘Als je in de 
commandokamer zit en er gebeurt iets in het 
stadion, is het fijn dat iedereen over de juiste 
informatie beschikt en iedereen bereikt kan 
worden’, spreekt Haan uit ervaring. ‘Dan weet 
diegene ook wat er wordt verwacht.’

Verantwoordelijkheid pakken
Bij FC Twente hebben verschillende mensen op 
sleutelposities toegang tot Safesight. Sommigen 
gebruiken alleen de app, anderen kunnen ook 
in het logboek. Twee dagen voor een wedstrijd 
komt de afdeling wedstrijdorganisatie bij elkaar 
om de veiligheidssituatie voor het eerstvolgende 
duel door te nemen. Daarin worden ook de 
bijzonderheden aangehaald die via Safesight 
naar voren zijn gekomen. Afwijkende zaken voor-
afgaand aan een wedstrijd, worden besproken 
en vervolgens via een pushbericht gestuurd naar 
medewerkers die met de app werken. Soms aan 
iedereen, soms alleen met specifieke informatie 
voor bijvoorbeeld verkeersregelaars. ‘Iedereen 
wordt nu meer in het veiligheidsproces betrokken 
dan voorheen’, zegt Pilage. ‘Mensen kunnen 
een paar dagen voor de wedstrijd hun taken al 
doornemen, in plaats van dat ze het horen in een 
briefing een half uur voor de wedstrijd. We zijn 
samen verantwoordelijk voor een wedstrijddag. 

Daarom willen we ook weten of iedereen de brie-
fing heeft gelezen. Of ook alles is gecontroleerd 
voordat het stadion opent. En hoe we moeten 
handelen als er bijzonderheden zijn. Iedereen 
kan direct zijn verantwoordelijkheid pakken.’

Makkelijk sturen
FC Twente werkt inmiddels anderhalf jaar met 
Safesight. Tot tevredenheid van Pilage. ‘Door 
deze toepassing zijn de basisafspraken duidelijk 
en iedereen die betrokken is, heeft deze ook 
direct tot zijn of haar beschikking. Doordat alle 
taken worden afgevinkt, is er bovendien geen 
mogelijkheid meer om zaken die belangrijk zijn 
niet te doen. Dat maakt het sturen makkelijk. 
Doordat alle handelingen tijdens een wedstrijd 
bijgehouden worden in het logboek, hoeven we 
bij de evaluatie bovendien alleen maar de dingen 
te bespreken die oplossing behoeven. Zo zijn 
onze veiligheid- en wedstrijdorganisatie tegen-
woordig een stuk efficiënter.’ /
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Van zo min mogelijk 
ingrediënten iets lekkers maken

tekst: Heidi Temmink   fotografie: Restaurant Hanninkshof

Zijn schooltijd verliep niet altijd even soepeltjes. En 

een goede student was hij niet. Maar als kind vond 

hij het heerlijk om op zondag - de vaste kookdag van 

zijn vader - met pa de keuken in te duiken en wat  

lekkers op de borden te toveren. Nu runt chef-kok 

Jojan Kersbergen zijn eigen Restaurant Hanninkshof  

en inspireert hij zowel koks als eters. En hij  

beschouwt, waardeert en blikt terug. ‘Ik begon het 

steeds leuker te vinden om creatief te zijn. Om van 

een gewone aardappel iets heel moois te maken.’

Wat betekent goed eten voor u?
‘Het gaat om de basis: het product. Je hebt tomaten en tomaten, 
maar alleen van de hele goeie maak je wat moois. Je moet geen 
300 ingrediënten in één gerecht stoppen, dat is geen koken. 
Ik gebruik rustig de wat minder bekende producten. Zo heb je een 
koe, maar die bestaat uit vele onderdelen. Ik geef graag ergens 
mijn eigen draai aan, altijd met respect voor het basisproduct. 
Want als je bijvoorbeeld eend eet, moet je eend proeven.’

Waaraan ontleent u kookinspiratie? 
‘Ik trek vaak de natuur in en dan pluk ik van alles: paddenstoelen, 
kruiden, bloemen. En ik ga geregeld zelf uit eten, steeds opnieuw 
ervaren hoe dat is. Ook mag ik graag fotograferen. Regels voor 
compositie in de kunst gelden ook op het bord. En dan het werken 
met jonge, enthousiaste mensen, en de energie die zij meebrengen. 
Onze jongste leerling is helemaal gek van de patisserie. Daar kan 
ik van leren.’

RESTAURANT HANNINKSHOF  
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Vanuit welke idealen bent u 
een restaurant begonnen?
‘Ha, veel koks zijn echt eigenwijs. Bij een werkgever 
moest een idee altijd langs vier personen om het 
goedgekeurd te krijgen. Als ik nu denk: ik ga het 
morgen zo doen, of: ik ga het vanávond zo doen, 
dan doe ik dat gewoon. Zelf kunnen beslissen 
is mijn drijfveer. Als ondernemer ben je er naast 
kok wel ineens technische dienst en tuinman bij. 
En in het begin word je enorm geleefd. Dan heb 
je je hoofd zó vol, terwijl je tegelijkertijd bulkt 
van de energie.’

Wat vindt u belangrijk voor 
uw restaurant?
‘Goed op de cijfers letten. We calculeren elk 
menu en elke à la carte en wijnkaart. Ik wil dat 
de jongens zo weinig mogelijk verspillen, van 
elk dier alles gebruiken. Dat is ook vanuit mijn 
liefde voor de natuur. Verder hou ik graag de 
personeelskosten een beetje in de hand. Als het 
een avond niet druk is, ga ik zelf staan afwassen. 
Ik woon hierboven en zeg daarom altijd: het is 
mijn huís en ik wil dat het leuk is. Allemaal de 
kop dezelfde kant op.’

Nieuw kooktalent begeleiden,
hoe doet u dat?
‘Door mijn leerlingen vertrouwen te geven en 
ze zelf te laten ervaren. En ze af en toe op hun 

bek te laten gaan. Soms zit ik ze echt wel op de 
huid. Op een drukke zaterdagavond moeten 
ze hun koppie erbij hebben, anders pak ik ze. 
We vormen een hecht team. Gaan mee op jacht, 
gaan ’s avonds met zaklampen op pad om 
paddenstoelen te zoeken, drinken samen een 
biertje. Ik schuif mijn mensen overigens graag 
naar voren. Je moet de credits krijgen voor 
wat je doet.’

In jullie logo zit het woord 
‘beleving’. Wat is dat voor u? 
‘Dat we een wildavond houden en de jager een 
praatje maakt. Dat we een barbecue neerzetten met 
een wild zwijn aan het spit. Dat onze koks zelf naar 
jouw tafel gaan. Dat we je interessante dingen ver-
tellen over wijn en wijngebieden. We zijn geen stijf 
restaurant hoor, je hoeft hier echt niet in driedelig 
pak te komen. Ik vind dat je ver moet gaan voor 
je gasten. Bij een vorige werkgever wilde iemand 
graag appeltaart als dessert, maar we hadden geen 
appels in huis. Ging een van de koks op de fiets 
naar Albert Heijn. Geniaal.’

Maken jullie zo het verschil? 
‘We zijn het enige bedrijf in Enschede dat in de 
Lekker 500 staat. Dan maak je al verschil, denk ik. 
Ik wilde een restaurant in het wat hogere segment, 
in ieder geval wat die beleving betreft. Uitgebreide 
aandacht voor de gerechten hoort daarbij en dat zie 
je in Enschede en zelfs in heel Twente niet zoveel. 
Des te mooier dat Twente Culinair nu is gestart: een 
samenwerkingsverband van dit soort restaurants. 
Enschede is op dit gebied flink aan het groeien.’

Is de kok die zelf een restaurant 
begon ook gegroeid, als mens? 
‘Nou, ik ben zelfverzekerder geworden. Rustiger 
ook. Je moet je alleen opwinden over dingen 
die echt belangrijk zijn. Mijn focus ligt hier op 
de keuken en ik wil zo hoog mogelijk eindigen; 
ben wel een beetje een winnaar. Wanneer je hebt 
gewonnen? Als je elke dag vol zit. Dat is soms een 
uitdaging. Voor veel Twentenaren moet er wat te 
vieren zijn, willen ze uit eten gaan. En Twentse gas-
ten zijn juist zó leuk. Ze kijken de kat uit de boom, 
maar als ze je hebben gevonden, zijn ze trouw.’ /

We gebruiken de beste 
ingrediënten van het seizoen, 
zoveel mogelijk uit Twente

Kersbergen kookt niet naar ieders mond, 
maar iedereen houdt van zijn gerechten
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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
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www.veldhuis.nl
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Informatie
INN’twente verschijnt 2 keer per jaar. Iedere uitgave 
wordt gelanceerd tijdens een release-event. De opla-
ge (6.000 exemplaren) wordt verspreid onder 
bedrijven in de 14 gemeenten van de Regio Twente 
die staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel 
met meer dan 5 medewerkers. Ook ligt INN’twente op 
de leestafels bij overheidsinstellingen en verschillende 
zakelijke ontmoetingsplekken in de regio.
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