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Onderzoekers van McKinsey concludeerden dat tachtig procent 
van de bedrijven innovatie als een cruciaal element ziet voor hun 
voortbestaan en groei. Het cijfer daarna was vrij opvallend: slechts 
zes procent is daadwerkelijk tevreden over wat innoveren binnen 
hun bedrijf oplevert. En misschien nog wel schokkender: men heeft 
over het algemeen geen idee hoe deze opbrengst te verbeteren. 

Het tegenovergestelde
Het blijkt dat veel succesvolle bedrijven stoppen met innoveren 
als ze een bepaalde kritische massa hebben bereikt. Ze richten 
zich dan vooral op het beschermen van datgene wat ze hebben 
(en vooral niet willen verliezen), in plaats van te streven naar 
echte vernieuwing. Hierdoor ontstaat een groot dilemma. 
De logische en competente beslissingen van het management 
die onontbeerlijk zijn voor het (huidige) succes van het bedrijf, zijn 
tevens de reden waarom het bedrijf zijn succes uiteindelijk verliest. 
Maar geen nieuwe markten door innovatie betekent uiteindelijk een 
kannibalisatie van je eigen succes. Nieuwkomers ruiken hun kans en 
betreden jouw markt.   

Succesvol innoveren begint voor mijn gevoel dan ook bij het besef 
dat het huidige succes verbonden is aan principes die juist niet 
werken voor radicale innovatie. Wil je innoveren, dan moet het 
dus mogelijk zijn precies om het tegenovergestelde te doen en 
innovatie niet direct in te bedden in de lopende organisatie. 

Er is dus in veel opzichten een wereld te winnen. Ik hoop dat 
u in deze nieuwe editie van INN’Twente inspiratie vindt. 
Denk aan treffende voorbeelden als BIM4ALL, Denimtex en Salvitat. 
Twentse innovaties uit het mkb die onze toekomst positief 
veranderen. Meer dan ooit is duidelijk dat er zonder innovatie geen 
sprake is van een leefbare wereld. En zonder succesvolle bedrijven 
is er geen impactvolle innovatie. Bedrijven maken onze toekomst!  \

Jaap Beernink
CEO Novel-T

Geef vrij baan 
aan innovatie
Af en toe ontstaat het beeld dat innovatie alleen 
voorbehouden is aan start-ups en hightech-bedrijven. 
Onterecht. Natuurlijk, een start-up richt vaak alle 
pijlen op innoveren, maar de slagkracht van een 
gevestigd bedrijf is vele malen groter. Het mkb,  
zeker in Twente, is een krachtige motor voor 
innovatie. Toch is succesvol innoveren binnen die 
gevestigde bedrijven niet altijd vanzelfsprekend. 
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Even voorstellen

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Lars Smook

Emma van Geel (29)
Komt uit Amsterdam en 
studeerde op de UT. Sinds 
2016 werkzaam bij Demcon, 
inmiddels als ‘business developer 
sports innovation’. Oprichter en 
voorzitter van Future of Twente.

Bob Vos (53)
Oldenzaler. Is al twintig jaar 
CEO van Switch IT Solutions in 
Enschede. Daarnaast voorzitter 
van Stichting Ondernemend 
Twente. Bekleedt diverse 
toezichthoudende en maat-
schappelijke nevenfuncties. 

Victor-Jan Leurs (50)
Is geboren en getogen in 
Enschede. Studeerde aan 
Saxion. Voormalig eigenaar van 
Caase.com, een ICT-bedrijf in 
Cloud Computing. Gooide het 
roer om en werd directeur van 
Twente Board. Werd niet meer 
gelukkig van spreadsheets en 
wilde meer doen met talent 
en innovatie.

Ze zijn het er alle vier unaniem over eens: onderwijs 
en bedrijfsleven staan in Twente nog te ver van elkaar 
af. Over hoe we dat oplossen, verschillen de meningen 
tijdens dit rondetafelgesprek. We zijn te gast in de 
prachtige Auditoriumzaal van de Museumfabriek in 
Enschede. Aan de muur tientallen schilderijen uit de 
museumcollectie, een complete tijdlijn van driehonderd 
jaar Twentse geschiedenis. Aan tafel praten Annelies 
Dekker, Emma van Geel, Bob Vos en Victor-Jan Leurs 
vooral over het Twente van de toekomst.

Annelies Dekker (26)
Is geboren in Almelo en kwam 
terug naar Twente voor haar 
studie natuurkunde. Erg actief 
binnen en buiten studie, denk 
aan teamleider Solar Team 
Twente en tal van commissies 
en bestuursfuncties. Mede-
oprichtster van Future of 
Twente, de stichting die focust 
op meer vrouwelijk talent in het 
bedrijfsleven en daarbuiten.

We trappen af met de actualiteit. Op het moment van dit 
rondetafelgesprek zijn zowel Dekker als Van Geel net terug uit 
Marokko. Studententeam Solar Team Twente pakte voor het 
eerst in de historie de wereldtitel voor zonneauto’s. De Twentse 
zonneauto RED Horizon verdient dus wel een plekje in die collectie 
aan de muur. Dekker (teamleider editie 2019) en Van Geel (al 
jaren betrokken bij Solar Team Twente) beleefden een waanzinnig 
avontuur in de Sahara. Leurs: ‘Gefeliciteerd dames, prachtig! 
Waarom heeft Twente dit keer wél gewonnen?’

Dekker: ‘We zouden aanvankelijk, zoals elke twee jaar, 
naar de Bridgestone World Solar Challenge in Australië gaan. 
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VPositief-kritische aanpakkers aan de ronde tafel

‘ Verklein het gat 
tussen onderwijs  
en bedrijfsleven’

Door corona ging daar een streep 
doorheen. De knop in het team ging 
razendsnel om. De nieuwe zonneauto was 
ontworpen voor Australië, maar Marokko 
was een totaal andere race. In Australië rijd 
je 3.000 kilometer dwars door de outback. 
Alleen maar rechtdoor, alles draait daar 
om efficiëntie. Dit keer kregen we heuvels, 
woestijn, water, 5.400 hoogtemeters en 
heel andere omstandigheden voor onze 
kiezen. Daar moesten we de auto en onze 
strategie op aanpassen. Dat hebben we als 
team, en zeker ook als netwerk, het beste 
gedaan.’ Leurs: ‘Een historisch moment 
voor Twente. En de betrokkenheid van 
de regio was prachtig. Je moet dus 
gewoon één keer vaker opstaan dan dat je 
gevallen bent. Solar Team Twente is 
net ondernemen.’

‘Onmeunig’ mooi
We horen Van Geel zelfs zeggen dat het 
‘onmeunig’ mooi was in Marokko. Het 
moge duidelijk zijn dat de van oorsprong 
Amsterdamse volledig is ingeburgerd in 
Twente. Van Geel startte net met een 
nieuwe baan bij Demcon en houdt zich daar 
bezig met innovatie en data in de sport. 

Leurs beluistert het en vraagt meteen: ‘Je 
gaat toch niet naar Delft hè?’, wetende dat 
Demcon op dit vlak vooral actief is in Delft. 
Van Geel: ‘Nee! Het is prachtig in Twente. 
De natuur, de stad, de mensen. Ik houd van 
buiten zijn, hardlopen en fotograferen. 
Dat kan hier perfect. Maar dat wil niet 
zeggen dat alles hier optimaal is. Er is werk 
aan de winkel, vooral als het gaat om mijn 
generatie en de talentopgave waar zo vaak 
over gesproken wordt.’

Leurs hoort aan waar Van Geel en ook 
Dekker op doelen. ‘Daar hebben jullie 
een punt. Ik markeerde recent mijn 
eerste honderd dagen als directeur 
van de Twente Board. Ik presenteerde 
mijn bevindingen aan ondernemers en 

vertelde dat me opvalt dat er een enorm 
gat is tussen onderwijs en ondernemers, 
tussen wetenschap en bedrijfsleven. 
Er zijn meer dan 30.000 bedrijven in 
Twente en we zijn Nederlands kampioen 
netwerkclubjes, maar iedereen denkt 
nog te veel vanuit zijn eigen agenda en 
routine. We hebben wetenschappers 
nodig die vragen aan ondernemers: hoe 
kunnen we samenwerken om de regio 
vooruit te helpen? De UT kreeg recent 
met Vinod Subramaniam een nieuwe 
bestuursvoorzitter die hier gelukkig ook 
werk van gaat maken, dat is hard nodig.’

Onbekend
Dekker: ‘Hiermee komen we weer op de 
grote onbekendheid van veel bedrijven 
in Twente onder studenten. Al vaker 
besproken en heel herkenbaar. Dat is ook 
één van de redenen dat al die bedrijven 
meedoen met Solar Team Twente, 
ze zoeken contact met studenten. 
Het bedrijf dat ik overigens zelf verreweg 
het meest zie en hoor, is ASML. En die 
zitten dus in de regio Eindhoven. 
ASML is één van de grootste sponsoren 
van mijn studievereniging bij   >

‘ We zijn Brainport 
Eindhoven aan  
het inhalen’  
Victor-Jan Leurs 
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Technische Natuurkunde, Arago. Ze bieden 
zelfs studiebeurzen aan. Gelukkig komt op 
dat vlak in Twente nu ook meer van 
de grond. Ik ben bijvoorbeeld heel 
positief over het talentprogramma 
TalentIT Twente.’

Volgens Vos is het niet altijd even 
makkelijk om je als bedrijf in de kijker te 
spelen bij talent. ‘We zijn als ondernemers 
toch ook vaak druk met de waan van de 
dag. Ik zoek zelf talent vooral op de hbo’s 

en mbo’s. Wij hebben door heel Nederland 
160 vacatures uitstaan. Als wij iemand 
laten rekruteren, kost dat zo 15.000 euro, 
reken maar uit. Maar toen ik recent bij het 
bestuur van Saxion was, gaven ze aan: wij 
zoeken bedrijven waar we IT-studenten 
een stage kunnen bieden want die vinden 
we maar lastig. Mijn mond viel open 
van verbazing. Het maakte mij duidelijk 
dat we nog niet genoeg praten met de 
kennisinstellingen.’ Leurs: ‘Ik heb op de 
UT ook de discussie geopend over stages 
in het wetenschappelijk onderwijs, want 
blijkbaar mag een externe afstudeerstage 
niet. Het is toch een illusie dat we al die 
12.000 UT-studenten in Twente zullen 
houden voor enkel de wetenschap? Dan 
slaan we de plank mis. Het mag best wat 
arbeidsmarktgerichter.’

Dekker: ‘Ja, eens. Al moet ik wel een lans 
breken voor mijn eigen opleiding. Daar 
probeert de staf dit voor elkaar te krijgen. 
Maar universiteitsbreed, of eigenlijk ook 

landelijk, is het lastig. Het is een probleem 
van het hoger onderwijssysteem. 
Ik hoorde je ook zeggen dat een stage 
bij een bedrijf een verplichting moet zijn 
voor een UT-student. Daar ben ik het 
niet helemaal mee eens. Ik vind dat een 
student zelf moet kunnen kiezen tussen 
wetenschap of bedrijfsleven. Ik kies zelf 
trouwens dat laatste als ik klaar ben met 
mijn studie. En ja, het liefst in Twente.’

Cultuur
Vos, voorzitter van Stichting 
Ondernemend Twente (‘de stem van 
ondernemers binnen de Twente Board’), 

‘ We zijn als 
ondernemers vaak 
druk met de waan 
van de dag’  
Bob Vos

‘ Op cultureel vlak 
valt er nog wel wat 
te winnen’  
Emma van Geel
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wil met de stichting een paper schrijven. 
Vos: ‘Daarin stellen we talent de vraag: 
wat moeten we in de regio anders doen? 
Hoe voorkomen we dat ze vertrekken 
naar de Zuidas of ASML, naar Amsterdam 
of Eindhoven?’

Van Geel: ‘Op cultureel vlak valt er nog wel 
wat te winnen. Initiatieven als de Dutch 
Innovation Days, die ik prachtig vond, 
maar ook een Winter Wonderland in de 
Enschedese binnenstad of de Enschede 
Marathon. Die zijn goed, maar het mag 
allemaal nog wat meer. En inclusiviteit 
voor internationaal talent, denk daar 
ook aan. Ik heb de afgelopen vijf edities 
meegedaan aan een carrièrecafé op de UT. 
Daar zat bijna geen Nederlandse student 
tussen. Juist die buitenlandse studenten 
zijn hier ook veel in het weekend, laat de 
stad en regio meer aan hen zien.’

Leurs is vooral blij dat Van Geel en Dekker 
in Twente blijven. ‘Terecht, want ondanks 

onze opbouwende kritiek gaat het vooral 
ook heel goed met Twente. We groeien 
economisch harder dan de rest van het 
land en de werkloosheid in Twente neemt 
hard af. We zijn Brainport Eindhoven 
aan het bij- en inhalen. Zij lopen op 
technologie en digitale transformatie 
misschien nog wat voor, maar wij doen het 
op talentonwikkeling al vele malen beter. 
Daar dragen jullie ook aan bij.’

Geluk
Tot slot. Twente wil de eerste regio in 
Nederland worden die haar economisch 
gedreven doelstellingen aanvult met 
een geluksgedreven agenda. In Twente 
kijken we van oudsher al verder door 
de aanwezigheid van familiebedrijven, 
de ruimte voor nieuwe ideeën, de 
mogelijkheden om te groeien én de unieke 
balans tussen stad en platteland. Twente 
heeft een kwaliteit van leven die elders ver 
te zoeken is. Hier vullen wonen, werken en 
recreëren elkaar op een natuurlijke manier 

aan waardoor mensen zich hier thuis 
voelen. Hier gaat het om leven en niet 
geleefd worden. De Young Twente Board 
bedacht daarom Bruto Twents Geluk. 

Aan tafel wordt het initiatief van harte 
toegejuicht. Van Geel: ‘We zijn net de 
oude Grieken. Die streefden ook naar 
het behalen van het grootste geluk: 
eudemonisme. Dit past uitstekend 
bij Twente.’  \

‘ Strategie 
aanpassen. Dat 
hebben we als team 
het beste gedaan’  
Annelies Dekker
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Tekst Marco Krijnsen  /  Fotografie Concordia 

‘Podiumkunst doet iets aan de 
uitdagingen van deze tijd’
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Cor is een social robot en een kunstobject tegelijk, een ‘kunstrobot’. 
Zijn naam dankt hij aan de gelijknamige medewerker van Concordia, 
die onlangs is overleden. Kunstrobot Cor, gemaakt door het 
Enschedese bedrijf 100%FAT, blijkt een ware attractie voor de 
binnenstadbezoekers. Ze gaan graag met hem op de foto en 
stappen uit nieuwsgierig bij het centrum voor beeldende kunst 
binnen. Cor heeft daarmee zijn bestaansrecht bewezen, zegt Lia 
Greidanus-Katalanc van Concordia. ‘Veel mensen hebben geen idee 
wat wij hier allemaal in huis hebben. Ze reageren verbaasd als ze 
eenmaal binnen onze kunstwinkel en exposities zien. Zo brengen we 
kunst naar de mensen.’

Hybride theater
Eigenlijk is dat het uitgangspunt van bijna alle activiteiten 
bij Concordia: kunst en cultuur toegankelijk maken voor alle 
doelgroepen. ‘We bieden sinds het begin van de coronacrisis al 
hybride theater aan via een livestream vanuit onze zalen. In open 
calls koppelen we makers aan maatschappelijke vraagstukken 
als duurzaamheid, inclusie of een leven lang ontwikkelen’, zegt 
marketingadviseur Anke Laarhuis van Concordia. ‘Podiumkunst doet 
meer dan mensen inspireren tijdens een voorstelling. Het is een 
middel om iets te doen met de uitdagingen van deze tijd.’

‘Never waste a good crisis’
Corona maakt de missie van Concordia niet makkelijker. Maar je 
kunt van een crisis ook een kans maken, dachten ze hier. ‘Never 
waste a good crisis’ werd dus het motto waarover jonge makers een 
voorstelling moesten maken. Wie met een goed idee kwam, kon 
rekenen op ondersteuning van de programmeur en dramaturg van 
Concordia om de voorstelling te ontwikkelen en uit te proberen in 
het Vestzaktheater. 

Greidanus-Katalanc: ‘Jonge makers zijn vaak niet in staat om een 
theaterzaal te huren. Nu konden ze bij ons aan de slag en daarna 
waren hun voorstellingen in een van onze zalen te zien. Door al dit 
soort activiteiten helpen we mee om het leefklimaat van de stad te 
verbeteren en talent in de regio te behouden.’

‘Language No Problem’
Binnen het bestaande programma probeert Concordia op 
verschillende manieren een nieuw publiek te bereiken. Buitenlandse 
expats in Twente worden bediend met ‘Language No Problem’,  
een maandelijks filmprogramma afgestemd op filmliefhebbers 
die de Nederlandse taal niet beheersen. Kroegtijgers voor wie de 
drempel van een filmhuis te hoog is, krijgen onder de noemer  
’15 minutes after sunset’ van april tot en met oktober maandelijks 
een film voorgeschoteld in de Sjikkertuin van biercafé  
Stanislaus Brewskovitch. 

Cinema Unfiltered is Concordia’s filmclub voor studenten en young 
professionals tot ongeveer 35 jaar. Het publiek denkt mee over de 
programmering en bepaalt dus wat het te zien krijgt. Voorafgaand 
aan de filmvoorstelling is er een presentatie van een kenner en na 
afloop is er volop ruimte om na te praten met filmprogrammeur 
Mark Drenth aan de bar of in de Whatsapp-groep van Cinema 
Unfiltered. ‘Je voegt iets toe aan de film waardoor die extra 
interessant wordt’, denkt Greidanus-Katalanc. ‘Jongeren zijn heel 
erg bezig met hun persoonlijke ontwikkeling. Daarbij past ook het 
nadenken en -praten over het thema uit de film.’

Internetmemes
Met Concordia Young worden jongeren in bredere zin bij de 
programmering betrokken. Een denktank van studenten en young 
professionals praat mee over te boeken theatervoorstellingen 
en andere evenementen voor de doelgroep. Deze voorstellingen 
(‘CY approved’, zoals dat heet) zijn voor minder dan een tientje te 
bezoeken. Zo staat komend voorjaar de voorstelling De Memers op 
het programma. Theatermaker Booi Kluiving brengt hierin een ode 
aan de internetmemes. Tijdens de Museumnacht in november gaf 
hij al een voorproefje. Daarnaast maken gastprogrammeurs op het 
gebied van inclusie en cabaret het theaterprogramma van Concordia 
divers en van deze tijd.

‘Theaters hebben voor jonge mensen nog een drempel die we willen 
wegnemen’, zegt Anke Laarhuis. ‘Als ze zeker weten dat ze voor 
weinig geld een leuke avond hebben over een onderwerp dat dicht bij 
hen ligt, dan komen ze graag. We organiseren regelmatig activiteiten 
rondom de voorstelling, zoals een inleiding of muziek, om bezoekers 
te laten nadenken over wat ze hebben gezien. Dat is ook voor ons 
leuker dan een kant-en-klare voorstelling uit de kast plukken.’  \

Langestraat 56, 7511 HC Enschede  /  T 053 430 09 99  /  www.concordia.nl

Cor haalt drempels weg

‘  Theaters hebben voor jonge 
mensen nog een drempel’

Op een bankje voor het Concordia-gebouw aan de 
Langestraat in Enschede zit Cor. Hij kijkt je aan met z’n 
blauwe ogen, praat met je, volgt je met zijn hoofd en 
nodigt je uit om binnen een kijkje te nemen. Cor staat 
symbool voor het Concordia van nu: hij haalt alles uit de 
kast om de drempels naar kunst weg te nemen.
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De 23-jarige Daniela van Meggelen komt uit Rijssen en kwam naar 
Enschede om Creative Technology te studeren aan de Universiteit 
Twente. Ze heeft inmiddels haar bachelor afgerond en volgt nu 
de master Interaction Technology. Daarnaast vond ze via TalentIT 
Twente afgelopen zomer een baan. Ze werkt als softwareontwerper 
bij Extendas in Enschede, een bedrijf dat zich bezighoudt met 
software voor de brandstofmarkt. 

Daniela, allereerst gefeliciteerd met je baan! Hoe kijk 
je terug op je samenwerking met TalentIT Twente?
‘Dankjewel! Heel goed. Ik leerde TalentIT Twente kennen via 
mijn studievereniging en het contact was meteen informeel en 
persoonlijk. Gelijk na de lezing had ik een prettig gesprek met één 
van hun medewerkers, Ian Besselink. Ik zei dat ik niet goed wist hoe 
ik de zoektocht naar werk kon aanpakken. Zelfs nu ik aan de bak ben 
gekomen, checken ze regelmatig nog even in hoe het gaat.’  

Wat zocht je in een baan en bij een bedrijf? 
‘Ik zocht allereerst natuurlijk naar een fijne plek om mijn 
designvaardigheden toe te passen en mijn ICT-kennis te verbreden, 
maar zeker ook een plek om nog verder te ontdekken wat bij 
me past. Ik ben expressief en informeel dus ik zocht ook een 
werkplek die daarop aansluit. Een plek die zeker niet te formeel of 
hiërarchisch is, want daar heb ik niks mee.’ 
 
Klinkt alsof de match geslaagd is?
‘Op de meeste vlakken wel. Alleen op één punt nog niet helemaal, 
want de brandstofindustrie kan natuurlijk nog een stukje 
duurzamer, dat vind ik ook belangrijk. De leermogelijkheid en 
vrijheid die ik krijg zijn echter heel groot. Ik ben de enige echte 
ontwerper binnen het bedrijf, maar krijg ook de kans om het 
programmeren van de frontend te leren.’

TalentIT Twente legt veel nadruk op persoonlijke 
vragen in zo’n matchingsproces. Hoe ging dat bij jou?
‘Ze hebben gevraagd wat ik goed kon, graag wilde doen en graag 
wilde leren. Klinkt simpel, maar die vragen waren heel belangrijk. 
Dus: een job als softwaredesigner met een technische uitbreiding, 
een kleinschalig en informeel bedrijf. En het ging ook over het feit 
dat mijn studie nogal breed is, daardoor is het lastig precies te 
weten wat je wil. Daar hielpen ze goed bij. Na de match heb ik het 
proces zelf overgenomen en werk ik nu al een half jaar met veel 
plezier bij Extendas.’  \

Het IT-talent van de toekomst hier in Twente houden. Dat is het doel van TalentIT Twente: een initiatief vanuit het 
Twentse bedrijfsleven en het onderwijs. Samen matchen zij studenten met bedrijven, om jongeren zo te laten ervaren 
welke mooie bedrijven en mogelijkheden er in deze regio zijn. Wat vinden die jongeren zelf belangrijk in het matchproces 
en hoe werkt dat? Daniela van Meggelen deelt haar ervaring.

‘ TalentIT Twente voelde  
direct persoonlijk en informeel’

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Marieke Beld   >  Zuiderval 64, 7543 EZ Enschede  /  T 053 711 41 50  /  www.talentittwente.nl

<  Daniela van Meggelen

‘ Ze checken regelmatig nog  
even hoe het met me gaat’
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Stel je gaat nu in de toekomst staan en maakt een foto van 
je organisatie. Wat zie je dan? Nieuwe collega’s met andere 
competenties, andere kennis? Heel andere functies? Meer of minder 
werknemers? Veel meer technologie? Andere generatie?

En zo’n foto genomen van jezelf? Doe jij nog hetzelfde werk? 
Ontwikkel jij je nog?

De toekomst voorspellen is lastig. Toch hebben we te maken met 
feiten waar we niet omheen kunnen, die bepalend zijn voor de 
toekomst van organisaties. De demografische trend leidt tot minder 
instroom in het mbo. De krimp van het aantal mbo-studenten zal 
verder doorzetten en dat is een punt van zorg voor de economie. 

Dreigende personeelstekorten in cruciale sectoren als zorg en 
techniek worden zo alleen maar groter. Tel daar de vergrijzing bij 
op en in meerdere sectoren tekent zich een personeelsprobleem 
af. Later is dus allang begonnen. Werkgevers doen er goed aan de 
toekomst naar het nu te halen als het gaat om de continuïteit van de 
organisatie. Zonder goed personeel geen toekomst. 

In het nu kun je jezelf de volgende vragen stellen: welke personele 
knelpunten en/of vraagstukken heb ik in relatie tot de realisatie van 

onze strategie? En wat gebeurt er nu binnen mijn organisatie op 
het gebied van in-, door- en uitstroom van personeel?

Als de antwoorden op deze vragen je zorgen baren, is het tijd voor 
actie. Het doorlopen van de volgende 4 stappen kan helpen om meer 
richting te geven aan het toekomstige personele vraagstuk.

Stap 1 is planning: welke medewerkers heb ik straks nodig? Stap 2 is 
identificatie: wat heb ik nu in huis aan medewerkers? Stap 3 draait 
om ontwikkeling: waar moet ik in investeren, mee stoppen of mee 
beginnen om het verschil tussen stap 1 en 2 te overbruggen? En tot 
slotte stap 4, mobiliteit: wat heb ik nodig om de acties in gang te 
zetten en te realiseren?

De ontwikkelingen gaan zo snel dat later volgende maand kan zijn, 
maar ook nog een tijd kan duren. Wees voorbereid en flexibel. 
Wij komen steeds meer bedrijven in ons werk tegen die hun 
medewerkers voorbereiden op de toekomst en investeren in het 
zittend personeelsbestand. Dat kan een hoger opleidingsniveau zijn 
maar ook het aanleren van nieuwe vaardigheden of kennis. 

Ik hoop met dit bescheiden ‘lesje toekomst’ bijgedragen te hebben 
aan aandacht voor de personele continuïteit van je organisatie.   \

Waarom krijgen we geen toekomst op school, in plaats van geschiedenis?  
Een interessante vraag gesteld door een middelbare scholier.

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

Eline Holten

Later is allang begonnen 
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Tekst Dean van het Laar  /  Fotografie Lars Smook

‘ Studenten aan het werk zien, 
geeft echt een kick’

De Hub is een centraal punt binnen ROC van Twente 
waar studenten worden gekoppeld aan opdrachten, 
projecten en evenementen uit de praktijk. Dit vormt 
een uitstekende leerervaring voor studenten, zodat 
ze in een vroeg stadium al een goed beeld krijgen van 
het werkveld.

De Hub is tweeënhalf jaar geleden opgericht. Karin Vermeulen en 
Marieke Bos zijn de projectleiders die dit initiatief vanuit het ROC 
in goede banen leiden, inmiddels samen met projectondersteuner 
Teske van der Wal. ‘We zijn er voor alle opleidingen en weten goed 
de weg binnen het ROC. Dat is voor bedrijven makkelijk, zeker 
als niet meteen duidelijk is welke opleidingsrichting zij kunnen 
betrekken bij hun vraagstuk’, zegt Bos. 

Voordat de Hub werd opgericht was er al veel vraag naar studenten 
die in het werkveld waardevolle ervaring wilden opdoen, maar die 
aanvragen en verzoeken kwamen vaak niet bij de juiste personen 
terecht, omdat er geen centraal punt was. ‘Dat hebben we met de 
oprichting van de Hub opgevangen’, vertelt Vermeulen. ‘We krijgen 
verschillende verzoeken binnen. Beginnende werknemers die 
mee willen helpen tijdens evenementen. Of studenten die willen 
bijdragen aan projecten waar dingen gemaakt of bedacht moeten 
worden’, vult Bos aan.

‘Voor mbo’ers is het ontzettend waardevol om al tijdens hun studie 
opdrachten in het werkveld uit te voeren. Keer op keer horen we 
van studenten dat het leuker en leerzamer is als ze met échte 
opdrachten bezig zijn. Opdrachten met kansen en risico’s. Kans op 
mooie resultaten maar ook op tegenslag, waardoor ze uitgedaagd 
worden om een oplossing te bedenken’, aldus Bos.
 
Maatwerk
Het koppelen van studenten aan bedrijven lijkt simpel, maar het is 
maatwerk. ‘Het is altijd belangrijk om eerst de vraag helder te krijgen. 

Daarna bekijken we welke opleidingen hierbij aansluiten en 
vervolgens hoe de opdracht in het lesprogramma past. Dat doen we 
in overleg met de docent die de studenten begeleidt. Het is 
een voorwaarde dat de student er iets van moet kunnen leren’, 
zegt Vermeulen.

Ze vervolgt: ‘Maar het vraagt ook iets van de opdrachtgever. 
Bijvoorbeeld een briefing, begeleiding en het geven van feedback. 
Het kan even duren voordat een opdracht ook daadwerkelijk 
opgepakt kan worden. En het lukt ook wel eens niet. Daar zijn we 
dan ook altijd duidelijk in.’
 
Motivatie
Volgens Vermeulen en Bos spreken die praktijkopdrachten veel 
meer tot de verbeelding dan fictieve casussen. De motivatie bij de 
studenten neemt toe, omdat er ook echt iets met hun inzet en hun 
eindproduct gedaan wordt.

‘Zo kregen we een opdracht binnen van Zorggroep Sint Maarten. 
Ze wilden graag een rondreizende expositie organiseren over hun 
vrijwilligers. Fotografiestudenten van ROC van Twente hebben die 
opdracht opgepakt en veel geleerd over de voorbereiding, maar ook 
over onverwachte uitdagingen ter plekke, zoals weinig licht en een 
te kleine ruimte. Of het omgaan met onbekende mensen. Maar ze 
hebben ook veel lol gehad tijdens het maken van de foto’s en het 
resultaat is prachtig geworden volgens de opdrachtgever.’
 
Win-winsituatie
Voor zowel bedrijven als studenten is ‘leren in de praktijk’ een 
win-winsituatie. Bos: ‘Studenten doen relevante ervaring op in het 
werkveld en leren belangrijke vaardigheden die ze meteen kunnen 
toepassen. Voor bedrijven is het een mooie manier om enthousiaste 
studenten in te zetten. Zij zorgen voor een frisse wind door en een 
andere blik op het bedrijf.’
 
Ook aan de slag met studenten?
Benieuwd wat de Hub voor uw bedrijf kan betekenen? De Hub gaat 
graag in gesprek. Neem contact op via www.rocvantwente.nl/hub. \

‘ De student moet er  
iets van kunnen leren’  
Karin Vermeulen

‘ Voor bedrijven en studenten  
is het een win-winsituatie’ 
Marieke Bos
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Gieterij 200, 7553 VZ Hengelo  /  T 074 852 50 00  /  www.rocvantwente.nl
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Alle hens aan dek bij Labmicta
Het medisch microbiologische laboratorium Labmicta uit Hengelo zet alle zeilen bij om de ontwikkelingen in de markt 
vorm te geven. Labmicta groeide, mede dankzij de coronapandemie, naar een miljoenenomzet en is met inmiddels zo’n 
tweehonderd banen een belangrijke werkgever in Twente. Het bedrijf heeft een interessante visie op de infectiezorg.

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Lars Smook Sanne Tempel, Hans Vermeulen en Joyce Pigge
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‘Veel mensen kennen de microbiologie en 
bestrijding van infectieziekten natuurlijk 
van de coronacrisis, maar ook daarvoor 
groeiden we al flink’, vertelt Sanne 
Tempel, directeur bedrijfsvoering van 
Labmicta. ‘We hebben inmiddels een 
stevige marktpositie in de regio en ver 
daarbuiten. Labmicta houdt zich bezig 
met infectiediagnostiek en -preventie, 
scholing en antibioticaresistentie. Onze 
visie op het vak? Goede infectiezorg 
draagt wezenlijk bij aan de zorg en vergt 
kwaliteit, zorgvuldigheid, kennis, ervaring 
en samenwerking. Niet alle partijen in de 
huidige, dynamische markt worden door 
dezelfde prikkels gedreven.’

Maatschappelijke plicht
Labmicta is zich als zelfstandige stichting 
zonder winstoogmerk sterk bewust van 
haar maatschappelijke plicht. Tempel: ‘Alle 
winst steken we in de ontwikkeling van 
onze organisatie en in het verbeteren van 
de infectiezorg in Nederland. We hebben 
onder andere artsen-microbioloog en 
analisten in dienst en zoeken dagelijks 
naar nieuw talent. We zien nu veel 
buitenlandse partijen met aandeelhouders 
die oprukken in de zorgmarkt. Die 
dynamiek is welkom, zolang het onze 
huidige infrastructuur voor microbiologie 
maar overeind laat. En juist daar is het 
nu soms spannend. Labmicta is gefocust 
op de gezondheidszorg. Daarom hebben 
wij bijvoorbeeld, in tegenstelling tot 
sommige nieuwe partijen die ook ineens 
diagnostiek aanbieden, die artsen-
microbioloog in dienst. Zij zijn essentieel 
om de diagnostische data te duiden en 
goed advies te geven. Bijvoorbeeld voor 
het antibioticagebruik. Daar zijn we in 

Nederland heel scherp op, anders dan in 
sommige buitenlandse landen. Daar vind 
je soms meer dan twintig verschillende 
soorten antibiotica in het schap van de 
drogisterij, bizar. Het aan jan en alleman 
verstrekken daarvan, zonder goede 
diagnostiek, creëert resistente bacteriën. 
Die kunnen zelfs een infectie met 
dodelijke afloop veroorzaken.’

Nieuwe markten
Één van de leden van het nieuwe 
ontwikkelteam van Labmicta is Hans 
Vermeulen, die eerder dit jaar startte 
als business development manager. 
Vermeulen houdt zich bezig met nieuwe 
markten voor Labmicta, zoals die voor 
consumenten en bedrijven. Een opvallende 
ontwikkeling is volgens Vermeulen 
het teruglopende aantal huisartsen in 
Nederland. ‘Over enkele jaren is er een 
tekort van 25 procent in Regio Twente. 
Mensen kunnen dan moeilijker bij een 
huisarts terecht en moeten meer zelf 
doen. Dat gaat ook over preventie. Hoe 
gezond ben ik eigenlijk en hoe kan ik 
dat testen?’ Hans helpt Labmicta bij 
het inspelen op die ontwikkelingen. 
Met Joyce Pigge, ook lid van het 
ontwikkelteam, is sinds kort tevens een 
communicatiemanager aangetrokken. 
Pigge: ‘Ik help bij het zichtbaar maken 
van wie we zijn en wat we doen. Meer 
verbinding creëren vanuit beeldvorming 
en bewustwording rondom infecties, 
dat is essentieel voor onze koers.’

Langdurige contracten
Labmicta sloot recent een tienjarig 
contract af met het ziekenhuis in 
Hardenberg voor de microbiologische 
diagnostiek aldaar. Met zorgverzekeraar 
Menzis loopt een vijfjarig contract. In 
samenwerking met andere laboratoria 
in het consortium ‘MADMULIS’ speelt 
Labmicta komend jaar een hoofdrol in de 
landelijke Covid-19 diagnostiek van alle 
GGD-afdelingen. Pigge: ‘De looptijd van 
die contracten is vrij uitzonderlijk en zegt 
veel over het vertrouwen in Labmicta. 
Transparantie staat bij ons hoog in het 
vaandel, we luisteren goed naar onze 
partners. De zorgmarkt wordt alsmaar 
complexer. Bij Labmicta willen we zowel 
professionals als burgers helpen om die 
weg te blijven vinden.’  \

Boerhaavelaan 59, 7555 BB Hengelo  /  T 088 537 4200  /  www.labmicta.nl

Dubbele zorgbonus
De grootste uitdagingen voor Labmicta zijn volgens Sanne Tempel niet de medische 
ontwikkelingen of groeiende productie, maar het aantrekken en behouden van talent. 
‘Bij Labmicta hebben we veel oog voor elkaar. We kunnen als directie allerlei nieuwe 
contracten binnenhalen, maar als het op de werkvloer niet kan worden uitgevoerd, 
zijn we nergens. Iedereen is belangrijk, we doen het samen. Wanneer het kan, vieren 
we samen feestjes en eten we gebak. Onze mensen hebben zich het vuur uit de sloffen 
gelopen voor het extra werk dat het testen voor corona met zich meebracht. 
We draaiden soms van zeven uur ‘s ochtends tot twee uur ‘s nachts op volle toeren. 
We hebben onze mensen recent nog beloond met een extra zorgbonus van 1.000 euro, 
uit de portemonnee van Labmicta. Dik verdiend, we waarderen hun inzet gigantisch.’

Meer info: labmicta-ontwikkelt.nl 
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Een grote stap die geen  
Twentse terughoudendheid kent 

Visschedijk wordt Atalian 

De samenwerking was 5 jaar geleden al een feit, maar vanaf 1 januari ging Visschedijk definitief verder 
onder de naam van het Franse moederbedrijf Atalian, die zichzelf de leider in de facilitysector noemen. 
Dat ambitieuze zit er bij voormalig Visschedijk ook in: met deze stap zijn ze er klaar voor om uit te breiden 
naar heel Nederland. Het doel? Binnen 2 à 3 jaar verdubbelen qua omzet. Maar wel met een gezonde dosis 
nuchterheid natuurlijk. En: alleen als het om de mensen blijft draaien. Directeur stafdiensten Luc Kok en 
commercieel directeur John van de Bunt vertellen over de veranderingen en hun toekomstplannen.

Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Atalian
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‘We zijn al jaren bezig met de overgang naar Atalian’, begint Kok, 
‘de naamsverandering was daarin de laatste, definitieve stap. Met 
deze samenwerking hebben we een partner gevonden waarmee we 
sterk staan om uit te breiden naar heel Nederland. Zodat we met 
onze facilitaire diensten een nog prominentere rol gaan spelen. Die 
transitie naar een nationaal bedrijf zetten we dit jaar echt in. Een 
mooie ontwikkeling.’ Van de Bunt vult aan: ‘we merken nu al dat 
we kunnen groeien dankzij de kennis en ervaring van onze Franse 
collega’s. Daar zit echt veel expertise. Atalian zet al jaren vol in op 
innovatie en specialisatie. Daar hebben wij nu profijt van. 

Als Visschedijk zijnde konden we bepaalde zaken heel goed. We 
maken schoon in ziekenhuizen, we regelen de kantoorkantine en 
verzorgen andere facilitaire dienstverlening. Dat werkte mooi, 
maar als je echt wilt groeien heb je meer nodig. Voor echt grote 
uitdagingen kunnen we nu intern overleggen hoe we dat het beste 
aanpakken. Zo kunnen we onze diensten nog beter neerzetten.’

Meer met mensen
‘Onze slogan is: ‘met de beste mensen’’, vertelt van de Bunt. 
‘We zijn en blijven een echt mensenbedrijf. Of dat nou met een 
hecht, klein clubje is of met een landelijk team van toppers. Dat 
zit in ons DNA. Onze mensen zijn nou eenmaal ons belangrijkste 
kapitaal, ons onderscheidend vermogen. Als zij blij aan het werk zijn, 
stralen ze dat ook weer uit naar onze opdrachtgevers. 

We waren dan ook blij verrast toen we in de MT/Sprout-lijst 
van meest klantgerichte schoonmaakbedrijven van Nederland 
op nummer 3 eindigden. Verder zijn we altijd bezig met de 
doorontwikkeling van onze mensen. Van schoonmakers tot 
kantoormedewerkers. Juist dat doorontwikkelen wordt nu nog 
belangrijker, we willen iedereen laten meegroeien met onze 
organisatie. Die mogelijkheid geven we ze bijvoorbeeld met de 
Atalian Academie.’ Kok voegt toe: ‘dat soort kernwaarden, daar 
gaan we niet aan sleutelen. Dat blijft hetzelfde, ongeacht onze 
naam. De cultuur, van het samen doen en goed met elkaar omgaan, 
die blijven we behouden en beschermen. Aan de andere kant zetten 
we natuurlijk de deur open voor alle nieuwe mogelijkheden. 

In die zin schudden we de Twentse terughoudendheid nu wel van 
ons af. Atalian is actief in meer dan 35 landen, dat is wel even wat 
anders. Wij zijn nu ook echt klaar voor die grote stap.’ 

Een tweede kans
‘Ook op andere gebieden kijken we vooruit’, zegt Kok. ‘Als PSO 
30+-gecertificeerd bedrijf bestaat een groot deel van onze 
organisatie uit mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, 
voornamelijk mensen uit de sociale werkvoorziening. We zien dat 
die aantallen teruglopen, dus focussen we ons nu ook op andere 
groepen die we een mooie werkplek gunnen. Denk daarbij aan 
mensen die in de bijstand zitten of bijvoorbeeld immigranten. 
Daar zitten mensen bij die met een taaltraining, een opleiding en 
een stuk begeleiding echt mooie kansen kunnen krijgen. Daar is in 
de toekomst veel te behalen voor ons, helemaal nu we zo fors gaan 
uitbreiden.’ Van de Bunt concludeert: ‘dat sociale karakter is de kern 
van onze organisatie. En die ‘beste mensen’ uit onze slogan? 
Die kunnen overal vandaan komen. Ze zijn er genoeg, als je ze 
die kans maar geeft!’  \

‘ Wat er op de vloer gebeurt telt, 
niet het commerciële plaatje’  
John van de Bunt

‘ We zijn trots op de groei,  
maar blijven een Twents bedrijf’  
Luc Kok

Welbergweg 30, 7556 PE Hengelo   /  T 074 303 0800  /  www.atalian.com



INNOVATIE   /    20

Toon Hermans ligt de plannen toe namens Demcon. Hermans was 
eerder managing director van de Demcon-locatie in Eindhoven en 
is sinds kort de managing director van Demcon energy systems. 
‘We hebben op een gegeven moment binnen het bedrijf gezegd: 
we willen graag ons steentje bijdragen aan maatschappelijke 
uitdagingen en hebben daar nu ook echt de slagkracht voor. 
De energietransitie is natuurlijk één van die uitdagingen. Het 
verlagen van de CO2-uitstoot en het afscheid nemen van fossiele 
grondstoffen is een technologische en economische uitdaging. 
Deze transitie gaat tientallen jaren duren en is niet makkelijk. 
Wij willen op dat vlak niet stil blijven zitten.’

Een belangrijke trend in de energietransitie is decentralisatie 
van energieopwekking en -opslag. Op lokaal en regionaal 
niveau ontstaan bijvoorbeeld coöperaties waarin opwekkers en 
gebruikers gezamenlijk energie-overschotten slim willen benutten. 
Demcon heeft in onder andere de hightechindustrie al ervaring 

opgedaan met het systeemdenken en wil die nu inzetten voor 
de energietransitie. Hermans: ‘Wij beschouwen het complete 
energiesysteem als ons speelveld, van opwekking en opslag 
tot omzetting en gebruik. Zo kunnen we efficiënte decentrale 
oplossingen ontwikkelen die de hele energieketen bestrijken. 
Daarvoor combineren we het systeemdenken met onze brede 
mechatronische ervaring, om zo energetische processen volledig 
te doorgronden. We willen snappen wat er gebeurt, om van 
daaruit een optimaal systeem te bouwen.’

Waterstof
Concreet zet Demcon onder meer in op de waterstofeconomie. 
Waterstof is een schone energiedrager. Bij ‘verbranding’ komt 
naast elektriciteit alleen water vrij. Waterstof kan duurzaam, dus 
met wind- of zonne-energie, worden geproduceerd. Toepassingen 
liggen in brandstofcellen, bijvoorbeeld voor elektrische auto’s, en op 
termijn mogelijk in de vervanging van ons aardgas. Demcon werkt 
onder meer aan electrolyzers, die elektriciteit omzetten in waterstof. 

Tekst Jochem Vreeman /  Fotografie Demcon 

‘ Met innovaties bijdragen  
aan de energietransitie’

Demcon uit Enschede lanceert nieuwe ambities 
rondom de energietransitie. Het techbedrijf heeft 
veel ervaring met mechatronisch productontwerp 
en vertaalt dat naar oplossingen voor efficiënte en 
duurzame energiesystemen. 

Nieuwe energie
bij Demcon
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Hermans: ‘Wij richten ons nu op het hart van 
de electrolyzer, de stack, waar de elektrolysereactie 
plaatsvindt.’

Batterijen
Een groot thema in de energietransitie is opslag. 
Vanwege de sterk toenemende vraag naar batterijen 
en accu’s stijgen de prijzen van grondstoffen en dreigt 
zelfs schaarste. Demcon energy systems gaat werken 
aan innovaties in batterijtechnologie. ‘Daarvoor willen 
wij onze chemisch-fysische competenties nog verder 
uitbreiden’, vertelt Hermans. 

‘We werken bijvoorbeeld aan batterijen op basis van 
lithium die een hogere opslagcapaciteit hebben dan de 
bestaande. En ook in innovatieve materialen zien we 
kansen.’ Demcon investeerde recent in Flexiramics, een 
spin-off bedrijf van de Universiteit Twente. Flexiramics 
heeft een nieuw flexibel en keramisch vezelmateriaal 
uitgevonden, voor een breed scala aan toepassingen. 
Van batterijen en elektronica tot olie- en gasfiltratie. 
Hiervoor gaat Demcon nieuwe productietechnologieën 
ontwikkelen. Met andere partijen werkt het bedrijf aan 
hoogwaardige batterijen voor mobiliteitstoepassingen.

Avontuur
Hermans krijgt wel eens de opmerking: zijn deze 
plannen niet overdreven ambitieus? Met dit thema 
zijn toch de echt grote bedrijven in de wereld bezig? 
Hermans: ‘Dan zeg ik: dat klopt, maar onderschat niet 
het grote aantal slimme ingenieurs dat wij inmiddels 
hebben. We hebben vaker bewezen dat we snel 
creatieve oplossingen kunnen bedenken en uitvoeren. 
Als wij ons iets voornemen, zetten we de schouders 
eronder. Dat gebeurde bijvoorbeeld ook met de 
ontwikkeling van een eigen beademingsapparaat, 
DemcAir, aan het begin van de coronacrisis. 
Toen kwamen we snel met een innovatieve 
beademingsoplossing voor ic-patiënten. Maar 
natuurlijk, dit is voor ons tegelijkertijd ook weer een 
avontuur. Gelukkig hebben we met Dennis Schipper en 
Peter Rutgers twee leiders die dit avontuur aandurven.’

Samenwerking
Demcon energy systems gaat dus uit van eigen 
kracht, maar zoekt ook nadrukkelijk de samenwerking 
met partners op. Hermans: ‘Wij hebben een eigen 
assemblagelijn, maar zijn in de kern een ontwerpbedrijf. 
Een hele grote fabriek is natuurlijk andere koek. 
We zoeken contact met organisaties die elk een 
deel van de energieketen bestrijken en bedrijven 
die gespecialiseerd zijn in de serieproductie van 
componenten van energiesystemen. Samen kunnen 
we innovaties in Nederland en Europa ontwikkelen en 
succesvol in de markt zetten als bijdrage aan 
de energietransitie.’  \

‘ We werken aan batterijen 
met een hogere 
opslagcapaciteit’

Institutenweg 25, 7521 PH Enschede  /  T 088 115 2000  /  www.demcon.com

Toon Hermans 
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Tekst Dean van het Laar  /  Fotografie Digitale Werkplaats Twente

Maak kennis met de Digitale Werkplaats Twente: een initiatief van Hogeschool Saxion in 
samenwerking met TalentIT Twente. ‘Wij helpen bedrijven in Regio Twente met digitalisering, 
door verbinding te leggen tussen jong talent en mkb-bedrijven’, vertelt docent Robin Effing 
van Saxion, die in dit project de betrokken studenten begeleidt.  

Het project werd vorig jaar officieel gelanceerd. Uit onderzoek van 
het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en de provincie 
Overijssel bleek dat mkb-bedrijven achterblijven op het gebied 
van digitalisering. ‘Hierin zagen wij een gat in de markt. We helpen 
mkb’ers op weg in de digitale wereld en zorgen er tevens voor 
dat talent voor de regio behouden blijft’, vertelt Effing. ‘Vooral in 
de technieksector zagen we dat studenten na hun studie meteen 
vertrokken naar het westen van het land voor een baan, terwijl er 
hier in de regio ontzettend veel mooie bedrijven zijn. Met dit project 
proberen we de studenten daar bewuster van te maken, zodat ze 
hopelijk een mooie carrière in onze prachtige regio tegemoet gaan.’

Inmiddels is het project meer dan anderhalf jaar bezig, maar 
aanvankelijk duurde het even voordat het idee door bedrijven uit de 
regio Twente werd opgepikt. Corona gooide roet in het eten. ‘Omdat 
we de bedrijven niet fysiek konden bezoeken, hebben we op andere 
manieren samenwerkingen moeten vinden, dat is nu goed gelukt. 
Het balletje is gaan rollen’, aldus Effing.

Resultaten 
In een periode van acht tot tien weken gaan studenten van het 
mbo, hbo en de universiteit aan de slag met opdrachten van 
bedrijven. Effing: ‘Een veelgehoord probleem is dat er vandaag de 
dag ontzettend veel mogelijkheden zijn voor bedrijven om online 
zichtbaar te zijn. Daarnaast worden er vaak gouden bergen beloofd 
door online dienstverleners, maar blijven de resultaten vaak uit. 

Bedrijven zien door de bomen het bos niet meer. Wij helpen 
ze met een onderbouwd stappenplan aan een strategie, waardoor ze 

Alles op alles voor talentbehoud 

‘ We hopen dat studenten een 
mooie carrière in Twente 
tegemoet gaan’
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‘In 2023 willen we 250 bedrijven geholpen hebben met digitalisering’

online wegwijs worden. Daarnaast leggen we de verbinding tussen 
jong talent en het mkb in Regio Twente. Jonge talenten zijn online 
ontzettend handig; zij helpen bedrijven op weg.’

Campagne
Studenten gaan op verschillende manieren aan de slag met de 
problemen waar bedrijven in het werkveld tegenaan lopen. Zo 
kunnen studenten werk maken van socialemedia-campagnes, 
zoekmachineoptimalisatie, ICT-vraagstukken en data, waarmee het 
succes van de bedrijfsprocessen inzichtelijk wordt gemaakt. 

Een voorbeeld daarvan is het opzetten, uitvoeren en optimaliseren 
van digitale advertenties via zoekmachines zoals Google. 
Advertentiebudget is het enige wat ervoor nodig is. 

De studenten gaan ermee aan de slag en de online zichtbaarheid 
van een bedrijf wordt verbeterd. Ze zetten de producten of diensten 
beter in de markt. Bovendien wordt ook de website onder de loep 
genomen en wordt er een uitgebreid stappenplan ontwikkeld waar 
bedrijven na afloop van het traject mee verder kunnen. 

Het doel van de Digitale Werkplaats Twente is duidelijk: ‘In 2023 
willen we 250 bedrijven uit de regio Twente geholpen hebben op 
het gebied van digitalisering. Er is nog genoeg ruimte om bedrijven 
te helpen. De belangrijkste voorwaarde is dat het bedrijf uit Twente 
komt’, besluit Effing.

De studenten van Digitale Werkplaats Twente inzetten? 
Ga naar www.digitalewerkplaatstwente.nl  \
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Tekst Mirjam van Huet  /  Fotografie Lars Smook en archief

Medtech-bedrijven hebben 
alles ‘nearby’ in Twente 

Twente als Europees koploper op het gebied van 
medische innovatie. Dat is de ambitie. In 2030 
moet Twente een leidende regio op het gebied van 
medtech-innovaties zijn. Dat zou moeten resulteren 
in 25 procent groei qua medtech-research, 
-ontwikkeling en -productie en een verdubbeling 
van de medtech-export. Twente staat al bekend met 
medtech-frontrunners zoals Demcon, Micronit en 
Benchmark en nu zijn er 2 veelbelovende spelers bij: 
The Surgical Company en Innovation Sprint.

#nearby, oftewel gewoon in het Nederlands: dichtbij. 
Zo positioneert Twente zich wereldwijd in de medische hoek. 
‘Alles wat je nodig hebt om innovatieve medisch-technologische 
producten te ontwikkelen, zit hier in Twente om de hoek. Je zit dicht 
bij de knappe koppen van Universiteit Twente en dus dicht bij de 
meeste interessante medtech-start-ups en een ‘talent pool’ 
vol met technisch geneeskundigen en biomedisch technologen. 
Ook zijn hier de faciliteiten zoals High Tech Factory, TechMed Center 
en de nieuw te bouwen MedTech Factory. En dan ook nog dicht 
bij een complete waardeketen van samenwerkingspartners om 
producten mee te ontwikkelen, te certificeren en te produceren’, 
zegt Rik Luimes, adviseur new business health international bij 
ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. 

MedTech Twente cluster
In het MedTech Twente cluster werkt Oost NL samen met Kennispark, TechMed Center, WTC Twente, 
Novel-T, World Trade Centre Twente, Twente Board, gemeente Enschede, Saxion, Vitaal Twente, Health Valley, 
Roessingh Research & Development, Twentse zorgacademie en de provincie Overijssel. 

Rik Luimes en 
Herbert van der Strate
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Oost NL werkt samen met onder meer Kennispark, TechMed Center, 
WTC Twente en Novel-T om het MedTech-cluster te versterken. 
Oost NL helpt medtech-bedrijven ‘landen’ in het oosten van het 
land, met specifieke aandacht voor de kansen voor bedrijven in 
Twente. Twee van die bedrijven zijn The Surgical Company (TSC) en 
Innovation Sprint. ‘TSC heeft in Almelo een nieuwe productielocatie 
geopend, voor het maken van warmtedekens. Die dekens 
voorkomen dat patiënten onderkoelen tijdens een operatie.  
Eind 2021 draaiden we onze eerste commerciële productie’, 
zegt Herbert van der Strate, COO bij TSC. 

Innovation Sprint op zijn beurt combineert expertise vanuit de 
klinische praktijk met technologieën zoals ‘artificial intelligence’ 
en ‘machine learning’ om zorgprocessen te verbeteren en 
gepersonaliseerde zorgoplossingen te ontwikkelen. Sofoklis 
Kyriazakos, CEO van Innovation Sprint, vertelt: ‘Op Kennispark 
Twente openden we afgelopen zomer een lab dat zich richt 
op ‘virtual coaching’ van patiënten, waardoor zowel patiënten 
en behandelaars ‘realtime’ informatie hebben over medicatie, 
gezondheid en leefstijl.’

Keuze voor Twente
De keuze voor Twente kwam bij beide bedrijven niet uit de lucht 
vallen. ‘Ik hoorde mensen altijd al zeggen dat Twente een groot 
ecosysteem op het gebied van medtech heeft’, zegt Kyriazakos. 
‘Voor ons was het een strategische keuze om hier in Enschede 
een kantoor te openen. We werken namelijk veel samen met 
kennisinstellingen zoals de UT. De kennis die wij kunnen gebruiken en 
die hier aanwezig is, is onder meer die van gedragsverandering. Wij 
kunnen met onze oplossingen wel bepleiten dat mensen stoppen met 
roken, maar hoe krijg je ze werkelijk zo ver? Overigens willen we niet 
alleen van de aanwezige kennis en talent profiteren. We investeren 
ook in de mensen hier. Met goede begeleiding bijvoorbeeld. Zo willen 
we een multiplier aanbrengen in deze medtech-regio.’

Van der Strate koos om een andere reden voor Twente. ‘Wij hebben 
verschillende scenario’s en mogelijkheden om een productiefaciliteit 
op te zetten onderzocht en hebben er bewust voor gekozen dit 
in Nederland te doen. Almelo bleek voor ons ‘the place to be’. 
Met name vanwege beschikbaarheid van kennis en goede nieuwe 
medewerkers. Bovendien exporteren wij wereldwijd en vanuit 
de lokale haven vervoeren we naar de haven in Rotterdam. Voor 
Nederlandse begrippen lijkt dat ‘om’, maar internationaal gezien is 
het een afstand van niks. Bovendien, in het kader van duurzaamheid 
en toen we de totale kosten bekeken, bleek dit ook nog eens het 
meest voordelig.’

Maatschappelijke uitdagingen
Oost NL staat klaar voor binnen- en buitenlandse bedrijven die zich 
willen vestigen in het oosten van het land. De ondersteuning van 
Oost NL bestaat uit advies en hulp bij het ontwikkelen van (nieuwe) 
business; bedrijfsvestiging en -uitbreiding in Oost-Nederland; 
internationale handelsbevordering en financiering. De bedrijven 
die Oost NL ondersteunt, dragen stuk voor stuk bij aan oplossingen 
voor maatschappelijke uitdagingen. 

Kyriazakos: ‘Met onze producten realiseren we een positieve impact 
op gezondheid, dankzij technologie. Wij geloven in de kracht van 
een gezonde levensstijl. Dat werkt beter en is duurzamer dan het 
‘oude’ handelen, het simpelweg innemen van medicijnen.’ 
En TSC helpt complicaties voorkomen, door de temperatuur van de 
patiënt op 37 graden te houden. ‘We hebben zo’n 40 verschillende 
dekens, allemaal varianten, voor allerlei typen operaties’, zegt 
Rinse Valk, vestigingsdirecteur van TSC in Almelo.

Samenwerking
Innovation Sprint zet vol in op de digitale transformatie van 
zorgprocessen en het ontwikkelen van gepersonaliseerde 
voorspellende eHealth-oplossingen maar kan dit niet alleen. 
‘We zijn een klein bedrijf en we hebben het ecosysteem nodig om 
te kunnen groeien en onze ideeën te ontwikkelen en testen. 
Oost NL stond direct naast ons om ons in contact te brengen met 
andere partijen. Al voordat we ons hier vestigden. We werken 
inmiddels samen met onderzoekers en ziekenhuizen. Ziekenhuizen 
in deze regio staan echt open voor innovatie. Dat werkt heel prettig. 
Zo helpen we elkaar verder.’

Ook Van der Strate benadrukt de meerwaarde van Oost NL. 
‘In 2022 ga ik graag weer met Oost NL om tafel. Als je met elkaar 
in gesprek gaat, zie je verrassende mogelijkheden om samen te 
werken en kennis uit te wisselen.’   \

‘Almelo bleek ‘the place to be’’   
Herbert van der Strate

‘ Ik hoorde altijd al over het 
medisch ecosysteem in Twente’ 
Sofoklis Kyriazakos
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Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Lars Smook

Met een familiestatuut klaar voor de toekomst!

Een goede voorbereiding,  
duidelijke afspraken en begeleiding 

door ervaringsdeskundigen
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Bij Baker Tilly gaan ze verder dan simpelweg je jaarrekening controleren of samenstellen. Dat is immers historische 
informatie. Liever kijken ze samen met hun klant naar de toekomst. Wat zijn de uitdagingen van morgen en hoe 
kun je daar financieel op anticiperen? Bijvoorbeeld die overdracht binnen je familiebedrijf die eraan zit te komen. 
Een vaak langdurig en soms gevoelig traject. Martin Akcay (Partner Tax Advisory) en Tim van Mook (Director MKB 
Accountancy & Advies) vertellen waarom het belangrijk is om dat goed te regelen. En hoe je dat doet.   

Als je als DGA van een familiebedrijf plotseling wegvalt, wat 
gebeurt er dan met je bedrijf? ‘Als we die vraag stellen, zitten de 
meesten schouderophalend tegenover ons’, vertelt Akcay. ‘Vaak is 
dat nog niet goed geregeld, waardoor je bedrijf een enorm risico 
loopt. Die signalerende rol pakken wij als Baker Tilly zijnde. We 
gaan de gesprekken aan zodat het goed geregeld is, al voordat 
iemand wegvalt of er klaar voor is om het bedrijf over te dragen 
aan een volgende generatie. Dat soort trajecten duren vaak lang, 
waarbij alle betrokkenen meerdere petten op hebben. De DGA 
is ondernemer, maar ook familie van de kinderen die het bedrijf 
mogelijk kunnen overnemen. En hoe bepaal je wie het meest 
geschikt is als opvolger? Dat zijn ingewikkelde en emotionele 
vraagstukken die vaak voor wrijving zorgen. Wij loodsen onze 
klanten daar doorheen. De DGA doet dit waarschijnlijk maar een 
keer in zijn leven, maar wij begeleiden dit soort trajecten dagelijks.’ 

Van Mook vult aan: ‘dat goed geregeld hebben zorgt voor rust. 
Het vastleggen kan in het familiestatuut, een document waarin alle 
afspraken staan. Daarin beantwoord je vragen zoals: mag de koude 
kant van de familie na overdracht ook participeren in het bedrijf, 
mag de winst jaarlijks uitgekeerd worden aan de aandeelhouders? 
Die aspecten behandel je niet in een of twee sessies, het is 
belangrijk om daarin echt op een lijn te zitten. En na de overdracht 
houd je elkaar aan die regels. Het statuut zelf is trouwens een 
informeel stuk, maar de uitgangspunten kun je dan wel laten 
formaliseren in een juridisch document, zoals bijvoorbeeld een 
aandeelhoudersovereenkomst.’  

Vertrouwen en fiscale vrijstellingen  
Om zo’n ingewikkeld traject te kunnen begeleiden is er natuurlijk 
vertrouwen nodig. Van Mook licht toe: ‘met veel van onze klanten 

werken we al langer samen. We hebben dus echt een band 
opgebouwd met de ondernemer en kennen het bedrijf door en 
door. Daarom is het ook voor de hand liggend dat we kunnen 
signaleren en adviseren wat betreft bedrijfsoverdracht, want 
dat is iets waar niet alleen specialistische kennis aan te pas komt. 
Er zit vaak ook een emotionele kant aan het verhaal. We zijn in die 
zin echt een sparringpartner voor onze klanten. Daarbij zit onze 
kracht in de ervaring met alle andere vergelijkbare trajecten die 
we hebben gedaan, we begrijpen hoe zoiets verloopt. Waardoor 
we veel adviezen kunnen geven waar de DGA zelf misschien nog 
helemaal niet aan had gedacht. Dat traject begint vaak al ver voor 
de daadwerkelijke overdracht, het draait om bewustzijn creëren en 
het bedrijf, op alle niveaus, klaarstomen voor die verandering.’ 

Akcay vervolgt: ‘En natuurlijk gebruiken we onze kennis om 
de klant zo goed mogelijk te helpen. Er zijn fiscaal gezien heel 
gunstige opvolgstrategieën, met bijbehorende vrijstellingen 
en schenkingsopties waar je gebruik van kunt maken. Die zijn 
substantieel. Het belangrijkste voor, tijdens en na het traject is 
dat we klanten het gevoel geven: je hebt dit goed geregeld. De 
afspraken met de familie staan en het is op orde. Die afspraken 
in het statuut zijn overigens niet per se definitief. Het is een 
dynamisch document. Stel: na overdracht blijkt dat iemand aan de 
koude kant veel kennis van zaken heeft. Ze willen diegene eigenlijk 
wel een functie op directieniveau geven, maar in het statuut staat 
dat dat niet mag. Dan kan dat natuurlijk aangepast worden, na 
akkoord van alle partijen uiteraard. Ook daarin blijven we als 
Baker Tilly betrokken: zijn er na de overdracht punten die we 
moeten bijschaven? Dan pakken we dat op. Voor veel ondernemers 
geldt: je bedrijf is ‘je kindje’, je wilt het goed overdragen. Benieuwd 
of jij het op orde hebt? We doen graag een scan voor je. Zodat je 
zeker weet dat het goed geregeld is!’  \

‘ Overdracht binnen een 
familiebedrijf is een 
multidisciplinaire uitdaging’  
Tim van Mook

‘ Ons team van specialisten 
ontzorgt de familie volledig’  
Martin Akcay
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OOndernemend 
Twente: 
waar staan 
we nu?
Regio Twente zette onlangs een belangrijke 
stap met het aantrekken van ondernemers in de 
triple helix organisatie Twente Board. De O van 
Ondernemen is, naast de twee O’s van Onderwijs 
en Overheid, sindsdien evenredig geborgd. 
Stichting Ondernemend Twente maakte ruim 
een jaar geleden een professionaliseringsslag 
en zorgt ervoor dat de stem van ondernemers 
wordt gehoord binnen de Twente Board. Waar 
staat Ondernemend Twente nu en hoe blikken de 
ondernemers vooruit op de toekomst? 

Stichting Ondernemend Twente begon met een stip op de 
horizon: van meedenken en meedoen naar meebesturen. 
Sinds januari 2020 hebben ondernemers drie zetels in de 
triple helix organisatie Twente Board. Om Twente blijvend 
te ontwikkelen tot groene technologische topregio, is 
ondernemerschap zowel in strategie als in praktische 
uitvoering essentieel.

Fundament
Deze ontwikkeling stuwde het oorspronkelijke 
platform ambitieuze ondernemers van pioniersfase 
naar professionalisering. Een eerste missie om van 
versnippering van organisaties te komen tot een 
bundeling van ondernemerskracht is sinds januari 2021 
een feit. Ondernemend Twente is uitgegroeid tot een 
samenwerkingsverband van vijftien grote, middelgrote 
en kleine ondernemersnetwerken. Dat zijn branche-, 
netwerk- en werkgeversorganisaties als IKT, VNO-NCW, 
MKB Twente, WTC en sectorspecifieke clubs als de 
Metaalunie en VMO. Samen vertegenwoordigen zij een 
paar duizend Twentse MKB-ondernemers die hun stem 
via de ondernemersvertegenwoordiging laten landen in 
de Twente Board. Hiermee is het fundament gelegd om 
aansluiting te krijgen met alle Twentse bedrijven.

Mandaat
Ondernemend Twente heeft een stichtingsbestuur en kent 
daarnaast drie geledingen: een Advisory Board (denktank en 
klankboard van twintig toonaangevende inspirerende ondernemers), 
een Deelnemers Board (vijftien ondernemersnetwerken) en twee 
MKB-adviseurs. Drie ondernemers zijn afgevaardigd in de Twente 
Board en borgen de vaste positie van ondernemers aan de tafel waar 
besluiten worden genomen. Stichting Ondernemend Twente geeft 
de afgevaardigde ondernemers in de Twente Board kwalitatieve 
input, draagvlak en mandaat.  

Binnen de Advisory Board zit passie om Twente door te ontwikkelen 
tot een bloeiende en duurzame regio waar talenten graag wonen 
en werken. Een optimaal economisch leefklimaat is een belangrijk 
vertrekpunt voor alle keuzes die worden gemaakt. Om de lange 
termijndoelen voor Twente te realiseren, focust de Advisory Board 
op het aandragen van projecten die passen bij de thema’s zoals 
geformuleerd in de strategie van de Twente Board. 

De gezichten
Tijd voor een kennismaking met een aantal leden van de Advisory 
Board van Ondernemend Twente. Wie zijn deze bevlogen 
ondernemers? En vooral: wat heeft Ondernemend Twente tot nu 
toe opgeleverd en wat zijn de ambities?   >

Gelukkig is Twente Groen!
We streven naar een groene, technologische topregio. 
Een regio waar het gelukkig leven, wonen en werken is. 
We streven naar groen, naar duurzaam. Daar moeten we 
gezamenlijk, ook wij ondernemers, in investeren!
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Regina Nieuwmeijer | CEO Talentgroep Twente
Ondernemerslid Twente Board
‘Onze inbreng zit in het denken vanuit rendabele businessmodellen, het 
bespreekbaar maken van kritische zaken en het aanspreken van partijen op 
hun verantwoordelijkheid. Wij laten zaken schuren en daarmee maken wij 
het verschil.’

André Pluimers | CEO Bolk Transport
Ondernemerslid Twente Board
‘Het is van belang dat wij de Twente Board voeden met kwalitatieve 
input vanuit ondernemersperspectief. Onze Advisory Board vormt onze 
denktank, ons klankbord en geweten. Hun inbreng is waardevol voor ons.’ 

Pauline Hilbrink | CEO Expovorm International
Ondernemersnetwerk ‘Twentse Vos’ en lid Advisory Board
‘Binnenkort halen we de stem van de ondernemer op met korte digitale 
panelpeilingen. We vragen daarbij de ondernemer naar relevante thema’s 
die spelen in de Twente Board, dé tafel waar besluitvorming plaatsvindt.’

Hans ter Steege | CEO Ter Steege Groep
Kartrekker en bestuurslid Ondernemend Twente
‘Ons idee om Han ten Broeke in 2019 in te schakelen om vanuit Twentse 
ondernemers de agenda voor onze regio op tafel te krijgen, was een 
gouden greep. Het was zijn advies om te komen tot een nieuwe structuur 
waarin ondernemers formeel positie zouden krijgen.’ 
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Herman Reinten | CEO ReintenInfra 
Lid Advisory Board 

‘We moeten ervoor waken dat we te veel blijven praten. Uiteindelijk gaat 
het erom dat we met de voeten in de klei gaan staan en in actie komen.  
Dát wat we voor ogen hebben met onze regio moeten we samen met 
overheid en onderwijs tot uitvoering brengen.’ 

Michel ten Hag | CEO Ten Hag Groep
Bestuurslid Ondernemend Twente en lid Advisory Board

‘Door de triple helix samenwerking was er in rap tempo een oplossing voor 
de kamernood van tweehonderd studenten in Twente. Er verrijst  
heel spoedig een flexdorp op de campus van de Universiteit Twente.’

Martijn Tuinte | CEO Tuinte Groep
Lid Advisory Board

‘Het Twents Fonds voor Vakmanschap is een succesvol project, ontstaan met een 
financiële injectie vanuit de Regio Deal Twente. Vanuit ondernemersperspectief 
kijken we op welke wijze wij dit project rendabel krijgen. Dit project voegt echt 
iets toe aan onze uitdagingen op de arbeidsmarkt.’

Dennis Schipper | CEO DEMCON
Ondernemerslid Twente Board

‘Ondernemers krijgen in snel tempo positie: onze mening op plannen 
is gewenst, onze kritische inbreng wordt gehoord. Als wij onrendabele 
plannen niet accorderen dan gaan ze niet door.’ 
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Albert van Winden | KplusV
Bestuurslid Ondernemend Twente en Lid Advisory Board

‘Ondernemend Twente is een verzameling ondernemers die met passie en 
ambitie het beste voor hebben met onze regio. Een mix van grote en kleine, 
jonge en oude, gevestigde en nieuwe ondernemers en familiebedrijven die zich 
naast hun bedrijf inzetten voor een voorspoedige ontwikkeling van Twente.’ 

Bob Vos
CEO Switch IT Solutions
Voorzitter Stichting  
Ondernemend Twente

Zowel de ondernemers 
als de voorzitters van de 
ondernemersnetwerken hebben al een 
belangrijke stempel gedrukt op diverse 
speerpunten van de Twente Board. Zo 
droegen zij bij aan een succesvolle lobby 
voor een snellere treinverbinding van 
Twente naar de Randstad. Ook zorgden 
ze voor een meer rendabel Twents 
Fonds voor Vakmanschap en hielpen 
zij onlangs concreet met het oplossen 
van de huisvestingsproblematiek van 
internationale studenten in Twente. 
Op dit moment wordt gewerkt aan 
de thema’s ‘talentontwikkeling’ en 
‘duurzaamheid’.

Neem contact op
Ondernemers hebben in relatief korte 
tijd positie verkregen aan de tafel der 
besluitvorming over zaken en projecten 
die bijdragen aan de economische 
versterking van Twente. Daarmee is 
Ondernemend Twente goed op weg. 

Voor de nabije toekomst koerst 
de stichting op deelname van 
ondernemers aan rendabele nieuwe 
businessconcepten die bijdragen aan de 
verdiencapaciteit voor Twente. 

Ondernemers die willen meedenken 
en meedoen kunnen contact opnemen 
met Bob Vos, voorzitter van Stichting 
Ondernemend Twente. Vos: ‘Voor 
ondernemers die echt verschil willen 
maken voor Twente, is langs de kant 
staan geen optie meer!’

Ondernemend Twente
Is een samenwerkingsverband van 
vijftien ondernemersnetwerken. 
Gezamenlijk bundelen zij hun kennis 
en ondernemerskracht. Met een paar 
duizend MKB-ondernemers in hun 
achterban organiseren zij de ‘stem 
van de ondernemer’ richting de 
Twente Board.  \
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Thema 
Ondernemend Twente

Infographic
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Tekst Dean van het Laar  /  Fotografie Lars Smook

‘ Menselijke component voorop, 
daarna pas het CV’

Met wie je als bedrijf kiest samen te werken bij verschillende 
bedrijfsprocessen, zoals HR, zegt veel over het bedrijf. ‘Vanuit onze 
bedrijfsidentiteit zijn we opzoek gegaan naar een partner waarmee 
we een samenwerking voor de lange termijn konden opbouwen. 
We zochten naar een partner met een groot netwerk in de regio. 
Eqib heeft een goede naam en aantoonbare expertise op technisch 
gebied’, zegt Arry Wegdam, operationeel manager van Bond3D.

3D-printbedrijf
Bond3D is een innovatief 3D-printbedrijf in Enschede dat in 2014 
werd opgericht. Met behulp van een innovatieve printtechnologie 

Innovatie, verbinding en mensgericht. Dat is waar 
zowel Eqib | The Human Factor als Bond3D voor gaan. 
De twee van oorsprong Twentse bedrijven hebben 
elkaar gevonden op basis van bedrijfsidentiteit. 
Een bijzonder verhaal over hoe twee organisaties in 
totaal verschillende branches tot een langdurige en 
innovatieve samenwerking zijn gekomen. 
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ontwikkelt het bedrijf producten die worden gebruikt in sectoren 
zoals de olie-, gas- en medische sector. 

Het bedrijf bestaat uit een internationaal gezelschap waar een 
universele bedrijfstaal wordt gesproken, namelijk de ‘Bondtaal’. 
‘Onze slogan is: ‘It’s all about Bondability’. Dat houdt in dat iedere 

stem gehoord wordt binnen ons bedrijf. Als je een goed idee 
pitcht, dan gaan we erover sparren en dan is er een grote kans dat 
het wordt meegenomen in de machines of in de bedrijfsvoering. 
Daarnaast werken we multidisciplinair, waardoor iedereen in 
het bedrijf het gevoel krijgt dat hij of zij van waarde is voor het 
eindproduct. Dat maakt het een ontzettend gaaf bedrijf om in te 
werken’, zegt Wegdam.

Recruiter ‘in house’
Er lag een uitdagende taak voor Eqib. Bond3D zocht vijftien 
medewerkers die mee konden draaien op het ‘Champions League’-
niveau waarop Bond3D acteert. ‘We hebben er heel hard voor 
gewerkt om hier de juiste mensen te vinden die bij de identiteit 
van ons bedrijf passen. We hebben een duidelijk plan met elkaar 
gemaakt en zijn van daaruit aan de slag gegaan’, zegt Wegdam. 
‘Lang niet iedere sollicitant voldoet aan ons DNA. Daarom hebben 
we ook al vrij snel besloten om een recruiter van Eqib bij ons’ 
in house’ te laten werken, zodat diegene ook ervaart wat die 
‘Bondability’ precies inhoudt’.

Een ‘in house’ recruiter die als externe recruiter voor een bepaalde 
periode rechtstreeks bij de werkgever werkt, komt steeds vaker 
voor volgens Marion Teesink, directeur Eqib | The Human Factor. 
‘Een HR-bureau heeft tegenwoordig een heel andere functie dan 
pakweg twintig jaar geleden. Veel bedrijven komen nu tot de 
conclusie dat recruitment ‘een vak op zich is’. Het invullen van 
vacatures is een stuk lastiger dan twintig jaar geleden. Bedrijven 
hebben vaak al zo veel andere zaken op hun bord en recruitment 
vraagt om focus, tijd, netwerk en marketing. Dat doe je er niet even 
bij. Terwijl de juiste mensen op de juiste plek cruciaal zijn. Daarom 
komt uitbesteden van recruitment steeds vaker voor.’

Duurzame HR-partner
Vacatures invullen bij Bond3D vraagt aandacht, maar daarmee ben je 
er nog niet, dan begint het pas. Een goede ‘onboarding’ van nieuwe 
medewerkers is belangrijk, Bond3D schenkt hier veel aandacht 
aan en vult dit op een originele manier in. Het behouden van al 
aanwezige medewerkers is even belangrijk, zo niet nóg belangrijker. 
‘Hierover denken wij graag mee en adviseren wij Bond3D. Daarvoor 
is het belangrijk om van iedere medewerker helder te hebben wat 
zijn of haar competenties en ambities zijn. Als je als bedrijf weet hoe 
je die nieuwe groep medewerkers kan helpen in hun ontwikkeling, 
dan speel je actief in op de toekomst. Zowel voor de medewerkers 
als Bond3D betekent dat groeien’, zegt Teesink. 

‘De samenwerking met Eqib is voor ons daarin een uitstekende 
keuze gebleken. We zijn eerlijk naar elkaar en werken echt samen. 
Dat alles maakt Eqib voor ons een uitstekende en duurzame 
HR-partner’, besluit Wegdam.   \

‘ Recruitment is een vak op zich’ 
Marion Teesink

‘De samenwerking met Eqib is  
een uitstekende keuze gebleken’  

Arry Wegdam 



ONDERNEMEN   /    36

‘Fit for the future’
In deze krappe arbeidsmarkt is het belangrijker dan ooit om je 
medewerkers niet alleen vandaag, maar ook morgen goed in 
te zetten. Maar moet je daarvoor bijscholen of omscholen, aan 
levensloopplanning doen, nieuwe mensen aannemen? Zo ja, wie 
zoek je dan? Zoek je een persoon voor een functie of zoek je voor 
die functie de juiste persoonlijkheid? Iemand die van nature voor de 
baan is gemotiveerd en daar energie van krijgt, omdat het aansluit 
bij zijn of haar kernwaarden.

Toekomstbestendig 
Met inzicht biedt Buro Kaap je uitzicht op een succesvolle toekomst 
met meer rendement. Daarvoor brengen we samen met jou in 
kaart welke kernwaarden je (nieuwe) medewerkers moeten hebben 
om de bijdrage te leveren die je nu en ook in de toekomst van ze 
verwacht. Dit leggen we vast in een blauwdrukprofiel. Vervolgens 
laten we je medewerkers en eventuele nieuwe collega’s een CVI™ 
(Core Values Index) maken om inzicht te krijgen in hun kernwaarden. 
Dit leggen we naast de blauwdruk. Wie zit er echt op zijn plek? Wie 
heeft bijscholing of omscholing nodig? Wie kan er doorgroeien naar 
een andere functie? Zo maken we de mensen in jouw organisatie 
klaar voor de toekomst. 

Succesvol veranderen
Heb je mooie toekomstplannen? Leg ze voor de verandering eens 
voor aan Buro Kaap. Voor een gesprek over meer werkplezier, meer 
rendement en toekomstbestendigheid. Bel met Sandra van der 
Kaap op 053 – 303 16 85 of mail naar sandra@burokaap.nl.  \

Als ondernemer weet je heel goed wat je vak is, wat er in 
de markt gebeurt, wat de behoefte van je klanten is en 
waar je in de toekomst naartoe wilt. Maar ken je ook de 
behoefte van je interne klanten, ofwel je medewerkers? 
Je kunt als bedrijf namelijk niet veranderen als je je 
mensen niet meeneemt in je plannen. 

Kijk voor een mooie toekomst eens 
door de ogen van je medewerkers

Tekst Marcel Jiskoot  /  Fotografie HIT photography  >  Hengelosestraat 112, 7514 AK  Enschede  /  T 053 303 16 85  /  www.burokaap.nl

Buro Kaap. Toekomstbestendig
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Duurzaam 
ondernemingsrecht

De aandacht voor duurzaamheid in het ondernemingsrecht is er op dit 
moment vooral op Europees en mondiaal vlak. De Europese Commissie 
is daarbij de aanjager. In het kader van de door haar voorgestelde 
Europese Green Deal zijn er bijvoorbeeld maatregelen voorgesteld 
voor ondernemingen om klimaatverandering tegen te gaan. 

Een mooi praktijkvoorbeeld op nationaal niveau is de ontwikkeling 
en toepassing van de Corporate Governance Code. Dit is een 
gedragscode voor bedrijven met in beginsel als doel verbeterde 
transparantie in de jaarrekening, versterking van de zeggenschap 
en bescherming van aandeelhouders en andere betrokkenen bij de 
onderneming: de zogenoemde ‘stakeholders’. 

In de code is in de loop der jaren meer aandacht gekomen voor 
cultuur en diversiteit. De nadruk hierbij ligt op het geluid vanuit de 
top (het bestuur en management). Dit geluid bepaalt hoe men in een 
onderneming met elkaar omgaat. Hoewel de code oorspronkelijk 
is geschreven voor beursvennootschappen, zien wij in de praktijk 
steeds vaker dat de code vrijwillig wordt aanvaard door niet 
beursgenoteerde vennootschappen en andere rechtspersonen bij de 
inrichting van hun organisatie en governance. De regels van de code 
vinden langzaam hun weg in de rest van de maatschappij.

De code roept ondernemingsbesturen ook op om meer aandacht 
te besteden aan mens, milieu en klimaat. Dit vormt voor 
bestuurders en commissarissen van ondernemingen steeds meer 
een leidraad. Aandeelhouderswaarde is niet altijd meer het 
leidend beginsel van de onderneming. Een onderneming moet 
ook maatschappelijke doelen formuleren. Denk daarbij aan de 
toezegging van een onderneming om op een maatschappelijk 
verantwoorde manier te produceren, een bepaalde CO2-reductie 
na te streven of grondstoffen te hergebruiken. Hoogleraar 
Ondernemingsrecht Gerard van Solinge wijst hiervoor naar 
Frankrijk, waar in de wet staat dat de onderneming de ‘raison 
d’être’, de reden van bestaan, moet vermelden. Evenwicht tussen 
de belangen van alle stakeholders is hierbij een kernbegrip.

Door alle veranderingen die de wereld op dit moment 
ondergaat, roept het bij ons de vraag op hoe duurzaam ons 
eigen ondernemingsrecht eigenlijk is. Is ons ondernemingsrecht 
toekomstbestendig of is het tijd voor modernisering? 
De Nederlandse wetgever is op dit moment druk met de bestrijding 
en gevolgen van de coronacrisis, maar hopelijk is er straks 
(in rustigere tijden) meer tijd om hierover een fundamentele 
discussie te voeren.  \

Steeds meer ondernemingen hebben oog voor de toekomst en kiezen voor duurzaamheid. 
Klimaatverandering en andere onderwerpen die met duurzaamheid te maken hebben, zoals 
naleving van mensenrechten en sociale doelstellingen, staan hoog op de agenda. Duurzaam 
handelen geldt voor mensen, maar ook bij het verrichten van ondernemingsactiviteiten.  
Het ligt om die reden dan ook voor de hand dat er eveneens aandacht is voor duurzaamheid 
binnen mijn vakgebied: het ondernemingsrecht. 

Mark Huizenga is senior advocaat ondernemingsrecht bij KienhuisHoving advocaten en notarissen: mark.huizenga@kienhuishoving.nl

Mark Huizenga
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De bouwaannemer zoals veel mensen die lang hebben 
gekend, bestaat over tien jaar niet meer. Zoveel 
wordt duidelijk als je met CEO Robbin Breukink van 
BIM4ALL praat. De aannemer van vandaag is de data-
analist van morgen. BIM staat voor Bouw Informatie 
Modelleren en dat is precies waar Breukink en zijn 
team in uitblinken. ‘Wij laten onze klanten slimmer en 
sneller gebouwen ontwikkelen, realiseren en beheren’, 
zegt Breukink, die het bedrijf in 2013 startte met zijn 
Rijssense schoolvriend Herwin Voortman. ‘We focussen 
ons op de inhoud, op slimme innovaties.’

Fouten opsporen
Een blik op de website leert dat die innovaties ver 
gaan. BIM4ALL werkt met datamodellen, ‘internet 
of things’, slimme sensoren en ‘mass customization’, 
om maar wat technieken te noemen. Breukink: 
‘Die technieken moet je omarmen om digitaal te 
transformeren in de bouw. Dankzij data maken we 
betere en slimmere keuzes en besparen we kosten. 
Als wij iets ontwerpen, wordt voor elk onderdeel 
een 3D-model getekend. Door modellen met elkaar 
te vergelijken en door simulaties te maken, worden 
fouten vroegtijdig opgespoord. Daar kom je dan niet 
pas tijdens de bouw achter. Eerder keuzes maken, 
zorgt voor lagere stelposten en minder faalkosten. 
Dat betekent goedkoper bouwen. Meer grip op het 
bouwproces en het voorkomen van fouten kunnen veel 
tijd en geld schelen. Dat geldt ook voor onderhoud. 
Door op basis van datamodellen onderhoud te 
voorspellen, wordt onderhoud goedkoper, efficiënter 
en met minder overlast uitgevoerd. Overigens is er ook 
nog een andere reden waarom we genoodzaakt zijn 
tot digitalisering: de strijd om talent. We komen steeds 
moeilijker aan nieuwe mensen.’

Cultuuromslag
Het werken met intelligente 3D-modellen in de 
ontwerpfase, vergt voor sommige ontwerpers een 
cultuuromslag. ‘Aan de hand van een computerscherm 
met elkaar discussiëren over ontwerp en materiaal-
keuzes, daar moet je aan wennen’, zegt Breukink. 
‘Daarom bieden we ook coaching en begeleiding van 
onze klanten. We trainen zo’n vijfhonderd experts 
per jaar. We kregen te horen dat veel partijen zelf 
wilden innoveren, maar dat dat stroef verliep, zeker 
bij de meer traditionele aannemers. Wij leiden andere 
bedrijven op om te doen wat wij zelf doen. Door te 
delen krijgen we ook veel kennis terug. Dat zorgt 
ervoor dat we belangrijk kunnen blijven voor de sector. 
We snijden onszelf hier misschien mee in de vingers, 
maar zo creëren we een breder draagvlak. Dat is 
essentieel als je wilt veranderen’, zegt Breukink.

Data-analyse, BI en software
Door digitalisering en de toenemende complexiteit van 
wet- en regelgeving, verzamelen organisaties steeds 
meer data. Ook in de bouw. ‘Gebruik van (historische) 
gegevens biedt kansen voor het verbeteren van 
processen, maken van betere ontwerpkeuzes en 
bewaken van de kwaliteit’, stelt Breukink. Met de 
dienst ‘data-analyse, Business Intelligence en software 
development’ helpt BIM4ALL klanten deze voordelen 

Bouwaannemer 
wordt data-analist 

‘ Wij laten klanten 
slimmer en sneller 
gebouwen ontwikkelen’

Rabobank grootzakelijk zet één van hun meest innovatieve klanten in Twente in het 
zonnetje: BIM4ALL. Het bedrijf uit Rijssen geeft met een gespecialiseerd team van 
ruim 70 slimme bouwkundigen, BIM-managers, 3D-artiesten, dataspecialisten en 
softwareontwikkelaars de toekomst van de bouwsector vorm. BIM4ALL heeft een lijst 
indrukwekkende internationale projecten. 
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te benutten. ‘We hebben oplossingen ontwikkeld waar onze 
klanten direct mee aan de slag kunnen. Op deze manier helpen 
we hen sneller digitaal te transformeren en in te spelen op de 
ontwikkelingen, zoals ‘artificial intelligence’ en ‘generative design’, 
zonder zelf het wiel uit te hoeven vinden.’

Slimme tools voor vastgoedcommunicatie
Met werkmaatschappij Studio X heeft BIM4ALL tools ontwikkeld 
waarmee vastgoedontwikkelaars, bouwbedrijven en producenten 
zich met technieken als ‘virtual reality’ op afstand kunnen 
presenteren. De woningconfigurator is één van de tools waarmee 
potentiële klanten hun eigen woning online samenstellen. 

Dakbedekking, kozijnen, gevelbekleding, stenen; alles kies je zelf 
en je ziet meteen de prijs. Breukink: ‘Vergelijk het met een auto die 
je met opties helemaal de jouwe maakt. Of een Ikea-keuken. Voor 
bouwbedrijven de ideale manier om te laten zien wat ze in huis 
hebben, terwijl de klant het huis niet uit hoeft.’ ‘Ik hoor nog veel 
mensen zeggen: de bouwsector is traditioneel en verandert niet. 
Maar als je terugkijkt, zie je dat er juist al veel geïnnoveerd is. De 
verandering is echter vaak pas laat zichtbaar en de waardeketen in 
de bouw is erg complex, er spelen veel (financiële) belangen. Toch 
gaat het nu steeds sneller. De waarde van data in de bouw is groot 
en dat wordt steeds vaker gezien.’  \     

‘Aan de hand van een computerscherm discussiëren  
over ontwerpkeuzes is wennen’

Robbin Breukink en Herwin Voortman
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Samen naar veilige
digitale samenleving
Digitale technologie biedt ongekende mogelijkheden, maar vormt ook een 
potentiële bedreiging voor onze veiligheid. Het Centrum voor Veiligheid 
en Digitalisering vergroot de digitale kennis van werknemers en doet 
onderzoek naar praktische oplossingen voor organisaties. 

CVD
Het Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD) is een initia-

tief van de Universiteit Twente, Saxion, de Politieacademie en de 

gemeente Apeldoorn, in samenwerking met het Opleidings- en 

Kenniscentrum van de Koninklijke Marechaussee, de Koninklijke 

Landmacht, het Instituut Fysieke Veiligheid, ROC Aventus en 

Apeldoorn IT. Prof. dr. Maarten van Steen is namens de UT betrok-

ken bij het CVD. Hij is hoogleraar informatica en wetenschappelijk 

directeur van het Digital Society Institute. 
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Cybercriminaliteit is een relatief nieuw fenomeen in opsporingsland. 
De politie heeft er haar handen vol aan. Enerzijds komt dat doordat 
het aantal gevallen van digitale afpersing (ransomware) en diefstal 
van onlinedata toeneemt. Maar ook is het voor de rechercheurs 
een enorme opgave om hun kennis van de digitale wereld op peil 
te houden en daarmee de pakkans voor criminelen te vergroten. 
‘Ze willen graag met behulp van data-analyses gerichte acties 
uitvoeren. Vanuit de politieacademie ligt een duidelijke vraag om 
mensen hiervoor op te leiden’, zegt prof. dr. Maarten van Steen, 
hoogleraar informatica aan de Universiteit Twente. 

Verzekeraar is IT-bedrijf
Van Steen is namens de UT betrokken bij het onlangs opgerichte 
Centrum voor Veiligheid en Digitalisering (CVD). Kennisinstituten, 
bedrijfsleven, overheden en andere organisaties in Oost-Nederland 
bundelen hun krachten in het centrum, vanuit het besef dat er iets 
moet gebeuren. Dat is ook in belang van bedrijven die op het eerste 
gezicht weinig met de digitalisering van doen hebben. 

‘Een verzekeraar als Achmea is steeds meer op een IT-bedrijf gaan 
lijken’, schetst Van Steen. ‘Het verwerken van data is corebusiness 
geworden. Als de digitale infrastructuur niet op orde of niet 
veilig is, valt zo’n bedrijf om. Maar veel medewerkers hebben een 
financiële achtergrond. De uitdaging is om deze mensen de nodige 
kennis bij te brengen over bijvoorbeeld een veilige cloud-omgeving 
en ethisch verantwoord omgaan met data.’

Problemen van nu
Het CVD opereert langs drie programmalijnen: onderzoek, 
bijscholing (‘life long learning’) en onderwijs. Bij het onderzoek 
zijn zowel wetenschappers van de Universiteit Twente als 
mbo-onderzoekers van het ROC en lectoren van Saxion en de 
Politieacademie betrokken. Dat moet het beste van twee werelden 
verenigen, denkt Van Steen. ‘Het mbo en het hbo willen de 
problemen van vandaag oplossen, terwijl een universiteit geneigd is 
om verder vooruit te kijken. Wij willen bij het CVD allebei doen. Het 

onderzoek moet op de korte termijn iets opleveren voor bedrijven 
die zitten te springen om oplossingen voor de problemen van nu. 
Want de digitalisering gaat razendsnel. Tegelijkertijd kijken we ook 
naar de langere termijn. De bedoeling is om hiervoor ook jonge 
onderzoekers in te schakelen.’

‘Learning communities’
Een grote opgave wordt het bijscholen van werknemers om hun 
digitale kennis en skills te vergroten via ‘life long learning’. Omdat 
het grote aantallen betreft, gaat het CVD op een alternatieve 
manier mensen opleiden. Van Steen: ‘We weten dat binnen 
organisaties niet meer dan drie tot vijf procent van de werktijd 
wordt besteed aan leren. Alleen postdoctoraal onderwijs in een 
klas werkt niet, want dat zou gewoon te veel tijd gaan kosten. We 
richten ons daarom op het trainen van cognitieve competenties in 
plaats van op kennisoverdracht.’

De bedoeling is om ‘learning communities’ te vormen, teams 
van collega’s die samen aan een concreet probleem uit de 
organisatie werken zoals de transitie naar de cloud. De techneut 
en de financieel expert leren van elkaar. De kennisuitwisseling 
moet iedereen beter maken, waarna de teams (in een andere 
samenstelling) hun tanden kunnen zetten in een volgend project. 
Deze ‘on-the-job-training’ wordt begeleid door onder andere 
prof. dr. Maaike Endedijk van de UT, hoogleraar op het gebied van 
professioneel leren en technologie. 

Voltijdstudies, minors en masters
Verder komen er verschillende leerwegen rond digitalisering 
en veiligheid. Het onderwijs is voor alle niveaus, van middelbaar 
beroeps- tot wetenschappelijk onderwijs. Het programma bestaat 
straks dus uit zowel specialistische voltijdstudies als kortlopende 
minors en deeltijdmasters voor werkende professionals. 
Van Steen hoopt dat ook organisaties uit Oost-Nederland 
aansluiting zoeken bij het CVD. Hun inbreng is volgens hem 
essentieel. ‘We willen uitgroeien tot een breed platform met 
landelijke specialisten, zoals nu te vinden zijn in bijvoorbeeld de 
iHub van de Radboud Universiteit in Nijmegen en de Security Delta 
in Den Haag, en andere professionals. Iedereen moet bereid zijn 
om van elkaar te leren. Het gezamenlijk werken aan oplossingen 
van complexe veiligheidsvraagstukken is essentieel. Mijn oproep 
is: steek je vinger op en doe mee als je bereid bent serieus te 
investeren in samenwerking. Alleen samen komen we tot een veilige 
digitale samenleving.’  \

‘Het verwerken van data 
is corebusiness geworden  

bij verzekeraars’ 

‘Als de digitale infrastructuur niet 
veilig is, valt een bedrijf om’ 
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Nieuw talentportaal 
voor Twente 
Het is inmiddels geen geheim meer dat Twente staat te springen om talent. 
Creatieve denkers en doeners die bedrijven in Twente helpen de wereld 
van morgen vorm te geven. De Twente Board zette recent een cruciale 
stap binnen die missie: de lancering van het gloednieuwe Talentportaal. 
Voor en door talent. 

Kathy van Eijkelenburg, kartrekker van het talentportaal, haalt 
het veelgenoemde onderzoek Keeping Talent in Twente nog 
maar eens aan. Deze denktank van Nederlandse en internationale 
studenten maakte een paar jaar geleden pijnlijk duidelijk dat 
85 procent van de afgestudeerden Twente verlaat en dat veel 
studenten nauwelijks Twentse bedrijven konden opnoemen. ‘Dit 
onderzoek toonde aan dat het veel bedrijven moeilijk lukt in beeld 
te komen bij (internationale) studenten, die hier toch zeker zo’n 
vier jaar studeren’, aldus Van Eijkelenburg. ‘Dan laten we met z’n 
allen enorme kansen liggen. Daar willen we met het Talentportaal 
verandering in brengen. We luisteren naar talent en stellen hen een 
duidelijke vraag: hoe zoek jij het liefst naar een organisatie of baan 
die bij jou past?’

173 initiatieven 
Van Eijkelenburg kwam in het verleden vanuit Amersfoort voor haar 
studie Toegepaste Onderwijskunde naar de Universiteit Twente. 
Via wat omzwervingen kwam ze terug en runde tot 2016 (samen 
met Marc Woesthuis) internetbureau TRIMM in Enschede. 

In 2019 kwam de Twente Board op haar pad. Dat bedrijven, 
kennisinstellingen en de overheid in Twente voor een gigantische 
opgave stonden, werd snel duidelijk. Er moesten meer structuur en 
betere (online) functionaliteiten komen en ook een gezamenlijke 
agenda. ‘Ik kwam er al snel achter dat er maar liefst 173 initiatieven 
waren rondom dit vraagstuk, maar nog niet veel samenhang. 

Het was los zand en bedrijven werkten elkaar soms zelfs onbewust 
tegen. Het vertrouwen was er wel, het ‘samen’ nog niet. Ik sprak 
bijvoorbeeld twee grote Twentse bedrijven die elkaar tegenkwamen 
op een bedrijvendag van de universiteit van Barcelona. Ze waren 
er onafhankelijk van elkaar naartoe gegaan met hetzelfde doel: 
talent spotten.’ 

Van Eijkelenburg kwam na haar onderzoek in contact met Gyula 
Rychtarski, programmamanager Talent en lid van de Young Twente 
Board. Wat volgde was een concrete opdracht: er moest een 
Talentportaal komen. Van Eijkelenburg ging de uitdaging aan.
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Bol.com voor talent
Van Eijkelenburg trekt in haar missie nauw op met Ellen Kuipers, 
brandmanager van Twente. ‘We hebben de afgelopen jaren  
twente.com doorontwikkeld tot een platform dat vraag en aanbod 
met elkaar matcht’, vertelt Kuipers. ‘Daarnaast brengt Twente 
Board als triple helix samenwerking focus aan als het gaat om 
het ontwikkelen van Twente tot een toonaangevende groene 
technologische topregio. We investeren in de innovatiekracht 
voor een toekomstbestendig en duurzaam Twente én dus in het 
aantrekken en behouden van talent. Het profileren van Twente als 
aantrekkelijke regio om te wonen, werken en leven is belangrijk 
voor het aantrekken en behouden van talent. De ontwikkeling van 
het Talentportaal is een noodzakelijke ontwikkeling, waarbij we 
faciliterend kunnen werken voor heel Twente. De zoekmachine 
achter het Talentportaal is voor alle mooie bedrijven, instellingen en 
initiatieven. Jeroen van de Lagemaat van Talent IT Twente, één van 
die 173 initiatieven, zei recent tegen ons: waarom maken we niet 
een soort Bol.com voor talent dat op zoek is naar stage of werk? 
Al die 173 projecten kunnen hun aanbod daar dan kwijt. Hij zei 

dat als we dat centraal kunnen regelen, Talent IT Twente de eigen 
website bij wijze van spreken kan opdoeken. Een duidelijk signaal.’

Sandwich
Voordat het duo van Twente Board uitlegt hoe het portaal in de 
praktijk concreet werkt, schetsen ze kort de totstandkoming. 
Van Eijkelenburg: ‘Allereerst brachten we talent in kaart. Waar 
hebben we het nou over als we praten over talent? We kwamen 
tot dertien talentgroepen. Al die groepen, met bijvoorbeeld 
onderscheid tussen jong, oud, mbo, hbo, wo, expats, parttimers, 
statushouders en onbenut potentieel, vormen de onderkant van 
een sandwich. De bovenkant van die sandwich zijn de organisaties. 
Die hebben we in tweeën gesplitst. Er zijn 20.000 bedrijven in 
Twente, 150 daarvan hebben meer dan 250 medewerkers. 
Er zijn, zeker ten opzichte van het westen, veel kleinere bedrijven. 
Die ondernemers zijn vooral heel druk met hun klanten, 
producten of diensten en hun mensen, maar niet zozeer met het 
organiseren van hun HR of financiën. Logisch.  We maakten dus het 
onderscheid tussen bedrijven zonder HR en met HR.’  >

‘Twente.com matcht  
vraag en aanbod’
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Kuipers: ‘Bedrijven zonder HR leven in het hier en nu. Die willen nu 
groeien en hebben nu iemand nodig. Die moet je op een andere 
manier begeleiden om bij één van die dertien doelgroepen te 
komen.’ Van Eijkelenburg en Kuipers noemen de functionaliteiten 
van het nieuwe portaal het beleg van de sandwich en de profilering 
van Twente is de rode saus over het geheel. 

Digitale marketing
Dan nu naar het ‘hoe’. ‘We willen lijntjes leggen met talent dat 
zich binnen en buiten Twente, zodat we hen actief kunnen 
informeren over relevante zaken. De ‘aanbodkant’ binnen de 
online zoekmachine kent vier onderdelen: werken, wonen, 
vrije tijd en jezelf ontwikkelen.

‘Voor de ‘vraagkant’ van het Talentportaal gaan we niet proberen 
al dat talent in een database te krijgen. We gebruiken daarvoor 
LinkedIn. Op dit moment komen er zo’n 30.000 bezoekers per 
maand op twente.com. De interesses van deze bezoekers matchen 
we aan de content, de bedrijven en vacatures. Als iemand de tag 
‘robotica’ aan zijn profiel heeft toegevoegd, ontvangt hij alle 
relevante content die wij op het vlak van robotica hebben. In 
gesprekken met de doelgroep kwamen we er daarnaast ook achter 
dat veel van hen niet alleen zoeken naar vacatures, maar ook naar 
organisaties die bij hen passen. Daarbij baseren ze hun keuze ook op 
de bijdrage van die bedrijven aan een betere wereld. We leggen in 
het portaal daarom de link met de Sustainable Development Goals 
van de VN. Ben je benieuwd welk bedrijf in Twente bijdraagt aan 

‘We luisteren naar talent en stellen hen een duidelijke vraag’
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de energietransitie, dan zie je dat in één oogopslag. We hoorden 
het recent ook van recruiter Marleen Blanckenborg van Demcon. 
Die gaf aan: er gaat bijna geen gesprek met een potentiële nieuwe 
medewerker voorbij zonder dat de vraag ‘wat doet Demcon voor 
een betere wereld?’ wordt gesteld. Al die tags in het nieuwe portaal 
zijn uniek. Iets soortgelijks bestaat nog niet in Nederland, voor 
zover wij weten. We gaan het nog verder uitbouwen. Zo willen we in 
de toekomst ook nog iets met de bedrijfscultuur doen, al wordt het 
een uitdaging die eenduidig te beschrijven.’

‘Waar we naast de ontwikkeling van het Talentportaal ook naartoe 
willen is dat als bijvoorbeeld meerdere ICT-bedrijven op zoek zijn 
naar ICT-talent, zij dan samen een doelgroepgerichte campagne 
voeren om dat talent hierheen te halen. Hiermee bieden we ICT-

talent meer aan dan alleen een bedrijf om bij te werken. Het nieuwe 
portaal is maatwerk voor heel Twente. Hier kan elke organisatie en 
kennisinstelling baat bij hebben.’

Ambitie
De ambities van de Twente Board voor dit nieuwe portaal zijn 
duidelijk. Kuipers: ‘We hebben ruim 55.000 studenten in Twente 
en onze ambitie is dat na een jaar 15.000 van hen zich hebben 
aangemeld. Verder is het mooi dat het Talentportaal op twente.com 
er staat, maar we moeten het natuurlijk ook activeren. Dat doen 
we wat ons betreft samen in Twente en daar roepen we alle 
bedrijven toe op.’  \

www.twente.com
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‘ Werkgevers, kijk met  
andere ogen naar werk’

Yvette Holtkamp startte na de zomer als bedrijfsadviseur inclusieve 
arbeidsorganisaties bij UWV en Werkplein Twente. Ze komt in 
Twente meteen met een urgente oproep: ‘Op de arbeidsmarkt 
zien we in bijna alle sectoren personeelstekorten. Werkgevers 
kunnen hierdoor de kwaliteit, kwantiteit en continuïteit van hun 
werk niet meer waarborgen. Dit drukt op medewerkers en op 
het bedrijfsresultaat. We moeten dus écht nadenken of we werk 
slimmer en anders kunnen inrichten, waarbij er tegelijkertijd talent 
dat nu aan de kant staat, wordt benut.’

Slim herverdelen 
De problemen die Holtkamp schetst, zijn niet nieuw. Haar antwoord 
is dat wel. Het ‘Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie’ dus. 
Hoe werkt dit in de praktijk? Holtkamp: ‘Als ik met bedrijven om 
tafel zit, is het vertrekpunt altijd een HR-probleem. Dat kan dus 
zijn een enorme werkdruk, een groot verzuim of een vergrijsd 
personeelsbestand. We maken een zogenaamde inclusieve 
arbeidsanalyse op basis van een beproefde methodiek die 
ontwikkeld is in samenwerking met de Universiteit van Maastricht. 
Hiervoor analyseren we het werk, de taken én de achterliggende 
processen binnen een afdeling. Concreet betekent dit dat we kijken 
naar slim herverdelen van werk. Hoe en waar kunnen we huidige 
medewerkers ontlasten in werkdruk of fysieke en mentale arbeid? 
Zijn er bijvoorbeeld ondersteunende werkzaamheden die goed 
door medewerkers zonder kwalificaties gedaan kunnen worden? 
Dit zodat vakmensen zich weer kunnen richten op hun 
kernactiviteiten en er tegelijkertijd ruimte ontstaat voor nieuw 
potentieel dat nu nog aan de kant staat, maar graag wil werken.’

Een voorbeeld? ‘Ziekenhuizen en zorginstellingen. Daar zie je 
dat veel verplegend personeel flink wat ondersteunend werk 
verricht dat niet bij hun kerntaken hoort. Denk aan administratie, 
planning en logistiek. Dat neemt veel tijd in beslag en dat terwijl 
de zorgvraag groeit en complexer wordt. Wij proberen dan die 
ondersteunende taken bij hen weg te nemen en bij nieuwe mensen 
te beleggen. Voor monteurs geldt hetzelfde verhaal. De insteek 
blijft om vakmensen te laten doen waar ze goed in zijn en wat 
ze graag doen. Taken waar geen specifieke opleiding of gerichte 
werkervaring voor nodig is, kunnen mogelijk door nieuwe of andere 
medewerkers worden uitgevoerd. Hiermee boort een organisatie 
nieuw arbeidspotentieel aan.’

Speld in hooiberg
Dat de nood hoog is, merkt Holtkamp in haar dagelijks werk. 
‘Ik was recent bij een groot food-bedrijf in Twente. Daar liggen dus 
echt productielijnen stil, omdat er geen capaciteit is om orders 
te vervullen. Puur door een tekort aan productiemedewerkers en 
operators. Dat raakt ook aan de soms gigantische mismatch op 
de arbeidsmarkt. We moeten echt anders gaan kijken naar werk. 
Daarbij bedoel ik ook de certificeringen en kwalificaties. Dat schiet 
in sommige branches door. Natuurlijk, veiligheid voorop, maar soms 
lijken bedrijven een speld in een hooiberg te zoeken. Ik zie gelukkig 
wel steeds meer een kentering om talent meer intern op te leiden 
op de werkvloer. Dat komt ook doordat politiek en ondernemers 
in de regio zich wat bewuster worden van het probleem. Maar we 
hobbelen nog altijd achter de feiten aan. Ik heb in het verleden 
bij Tempo Team gewerkt en er was ook toen al een groot tekort 
in de techniek en zorg. Veel bedrijven lijken nog steeds te willen 
roeien met de riemen die ze hebben. Dan kijk je in mijn ogen niet 
genoeg vooruit. Gelukkig zien we nu dat, bijvoorbeeld bij die 
foodbedrijven, ze concessies willen doen op die kwalificaties. Waar 
eerst alle operators bepaalde certificeringen moesten hebben, 
wordt dat nu meer losgelaten. Vervolgens kunnen ze kijken naar het 
arbeidspotentieel in de markt en daar dan de functies op inrichten. 
Dat is wat mij betreft de manier. Wees flexibel, alleen dan vind je 
genoeg nieuwe mensen en ontlast je je huidige medewerkers.’

Meer weten over het ‘Bedrijfsadvies inclusieve arbeidsorganisatie’? 
yvette.holtkamp@uwv.nl  \

Het aantal Nederlanders van 80 jaar of ouder is 
in 2050 meer dan verdubbeld. Om die vergrijzing 
op te vangen, moeten meer mensen werken. 
Tegelijkertijd is er een groot tekort aan specialisten 
in onder meer de zorg, ICT en techniek en ligt de 
werkdruk bij veel organisaties hoog. Het UWV in 
Twente en de Achterhoek komt met een antwoord 
op deze uitdagingen: het ‘Bedrijfsadvies inclusieve 
arbeidsorganisatie’.
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‘Door corona moesten we best wat zaken bijstellen. De meeste 
membraansystemen die wij wereldwijd leveren, gaan immers naar 
universiteiten en onderzoeksinstituten welke veelal in lockdown 
zaten. Gelukkig zien we nu dat bedrijven en instellingen weer op 
gang komen. In de tussentijd hebben wij mooie stappen gezet op 
het gebied van organisatie en strategie. Er was bijvoorbeeld ineens 
ruimte om nou echt eens goed naar onze marketing te kijken. We 
kunnen nu veel sneller en makkelijker anticiperen en hebben nu een 
algemeen informatiepakket dat we kunnen sturen. Daarna duiken 
we pas de diepte in. Dat is een structuur die veel beter werkt: we 
krijgen met minder input meer output. Veel efficiënter!’

Blik op de toekomst
‘Ik ben zelf sinds 2,5 jaar actief binnen Convergence. Vanaf het 
begin en zeker ook de afgelopen anderhalf jaar heb ik ingezet op 
het vinden van ambassadeurs en distributeurs wereldwijd. We zitten 
in een nogal specifieke nichemarkt, dan is het heel effectief als we 
goede banden hebben en behouden met internationale bedrijven 
die ‘nog wel potentiële klanten kennen’. Ons netwerk is inmiddels 
uitgebreid met ongeveer vijftien nieuwe partners, van Japan tot 
in Amerika. Ons doel is om onze membraantechniek onder de 
aandacht brengen bij zo veel mogelijk bedrijven. Dat doen we nu 
slimmer. Welke investeringen en aanpassingen kunnen we vandaag 
doen, zodat we daar in de toekomst van profiteren? Zo hadden we 
voor corona bijvoorbeeld al besloten om internationale meetings 
online te houden, vanuit duurzame overwegingen. Dat gaf ons 
tijdens de internationale lockdown een voorsprong: alle gesprekken 
werden al online gedaan.’ 

Geluk betekent productiviteit 
‘We verwachten dat er binnen ons bedrijf veel vacatures vrijkomen 
op allerlei niveaus. Daarbij kijken we altijd of we iemand intern een 
kans kunnen geven. Daarom houden we ook regelmatig reviews met 
onze medewerkers op basis van een persoonlijk ontwikkelingsplan: 
wat zou je verder nog willen doen? We motiveren iedereen om in 
beweging te blijven. Niet alleen qua functie, maar ook qua manier 
van werken. Zo gaan we starten met het implementeren van agile 
werken, waarbij we de aanpak van onze projecten meer gaan 
structureren. Ook daarbij draait het om vooruitkijken en anticiperen: 
waar kunnen we tegenaan lopen en wat gaan we nu al doen om 
dat in goede banen te leiden? Eigenlijk is dat precies wat we de 
afgelopen tijd hebben gedaan. Wij zijn er nu helemaal klaar voor!’  \

De markt van maatwerk-membraansystemen  
stond de afgelopen 1,5 jaar onder druk. Convergence 
Industry benutte die tijd om alles intern (nog) beter 
neer te zetten. Dankzij automatisering, optimalisatie 
en netwerken staan ze nu sterker dan ooit én zijn ze 
klaar voor de toekomst. Commercieel directeur Gerard 
Wiecherink vertelt hoe ze dat hebben aangepakt. 

Convergence  
Industry is klaar 
voor groei 

Slimmer, efficiënter en uitdagender 

‘ We hebben opgepakt wat eerst in 
de hectiek van de dag verdween’
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Voorspellen is moeilijk

Alhoewel, eigenlijk worden we omringd door kleine glazen 
bolletjes, toekomstvoorspellers. Je navigatie voorspelt de beste 
route, houdt rekening met het verwachte verkeer. Buienradar 
voorspelt het weer en of je nat wordt als je nu terug naar huis 
fietst. En je horoscoop voorspelt of je gelukkig wordt deze maand 
en of er een nieuwe liefde aan de horizon verschijnt.

Allemaal toepassingen waar je echt niet meer zonder wilt, behalve 
die horoscoop dan. En allemaal toepassingen aangedreven door 
een algoritme, een stel regels, vervat in computercode, die 
conclusies trekken uit de gegevens die we aan het algoritme 
voeren. Daar kun je fantastische dingen mee doen, zoals nieuwe 
medicijnen ontdekken door massale data-analyse, wandelen door 
een virtuele wereld of zelfs je auto voor je laten rijden zonder dat 
je stuurt. Zonder digitalisering hadden we nooit kunnen leven in 
de wereld zoals we dat nu doen. 

Toch staan algoritmes de laatste tijd in een kwaad daglicht. 
Algoritmes lieten toeslagenouders in de kou staan, algoritmes 
discrimineerden toen ze toegepast werden ter ondersteuning 
van rechtspraak en hadden oogkleppen op toen ze zochten naar 
bijstandsfraude. Eigenlijk maken algoritmes dezelfde fouten 

die de mensen in het proces ook maakten. Maar veel sneller
en effectiever. 

Dat klinkt raar wellicht, maar dat is het niet. Algoritmes zijn niet 
magisch of intelligent, ondanks spannende woorden als ‘big & fast 
data’ en ‘artificial intelligence’. Ze worden gebouwd of getraind 
door mensen. Denk aan rekenregels in een Excel-sheet. Je kunt 
er prachtig en effectief mee rekenen, analyses mee doen, een 
businesscase uitwerken. Maar het is net zo dom of slim als degene 
die het programmeert. En net zo sterk manipuleerbaar als de data 
die je erin stopt.

Daarom ontwikkelden we bij InnoValor de Algoritmewijzer, 
de ‘Kijkwijzer voor Algoritmen’. Daarmee kan iedereen bij een 
digitale dienst zien hoe het algoritme erin werkt. Gebruikt het 
mijn persoonlijke data? Besluit een mens of de computer? Wie is 
verantwoordelijk? En worden het resultaat en de data gedeeld 
met anderen? De Algoritmewijzer moet helpen helderheid te 
geven over de werking van algoritmen en hun inzet. Zo kun jij, 
als inwoner of consument, bepalen of je van die dienst gebruik wil 
maken, of dat je liever ergens anders winkelt. Ik voorspel je: 
de algoritmewijzer wordt een hit.  \

Vooruitkijken is gebruikelijk aan het begin van een nieuw jaar. Met oudjaar 
kijken we terug, in het nieuwe jaar kijken we vooruit naar nieuwe kansen.  
Maar wie heeft een glazen bol? Niemand toch? 

Wil Janssen, medeoprichter van fintech- en adviesbedrijf InnoValor in Enschede.

Wil Janssen
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TKF is ruim 90 jaar actief en onderdeel van technologiebedrijf 
TKH Group. Er werken 830 medewerkers bij het bedrijf met 
productievestigingen in Haaksbergen, in Lochem en in het Chinese 
Nanjing. De producten van de duurzame kabelproducent zijn terug 
te vinden in onder andere de telecom-, bouw & infra-, marine- en 
energiemarkt. ‘We zetten alles op alles om onze klanten te kunnen 
bedienen met kwalitatief hoogwaardige en innovatieve producten. 
Dat kan alleen met gekwalificeerde collega’s’, zegt Jochem 

Overdijk, directeur HR bij het bedrijf. ‘Vanwege de enorme groei 
van het bedrijf, in combinatie met de krapte op de arbeidsmarkt en 
technologische ontwikkelingen die elkaar in rap tempo opvolgen, 
wordt er fors ingezet op de ontwikkeling van onze bestaande en 
toekomstige collega’s.’

En dus werd de hulp van Endoor ingeschakeld. Het bedrijf opereert 
als zelfstandig orgaan binnen ROC van Twente en heeft flexibiliteit 
en innovatie hoog in het vaandel. ‘Wij werken vraaggestuurd met als 
uitgangspunt de wensen van de opdrachtgever. Op deze manier zijn 
we er heilig van overtuigd dat we het beste resultaat boeken. Zo 
hebben we dat ook aangepakt bij TKF’, aldus Rick Damveld, adviseur 
bedrijfsopleidingen bij Endoor. 

Vakmanschap 
Overdijk: ‘Wij werken in een sector waarin productietechnieken 
en -middelen ontzettend snel innoveren. Je wordt daarom niet 
zomaar operator bij TKF, dat is echt een vak. Onze collega’s in de 
productie zijn verantwoordelijk voor hun eigen productieproces 
en het product dat ze maken. Dat vereist vakmanschap en 
specialisme van een ontzettend hoog niveau. Wij vonden het 
daarom erg belangrijk dat ons interne opleidingsprogramma zou 
worden uitgebreid met de kennis van ROC van Twente. Operators 
kunnen op deze manier bij TKF een landelijk erkend diploma tot 
operator behalen. 

Het traject dat het bedrijf is aangegaan met Endoor wordt 
gezien als een ‘unique selling point’. Overdijk: ‘Wij zien het 
opleidingsprogramma als een geweldig uithangbord voor onze 
organisatie. We bieden een baan én de mogelijkheid tot het behalen 
van een landelijk erkend diploma. In samenwerking met Endoor, en 
met Rick in het bijzonder, hebben we bij TKF de afgelopen maanden 
ontzettend hard gewerkt. Met resultaat, want sinds kort is een 
eerste groep met 38 deelnemers op onze locatie succesvol bezig 
met de opleiding.’

Medewerkers 
toekomstbestendig ontwikkelen 
en duurzaam inzetbaar maken 

Dankzij professionals je personeel opleiden en specialiseren. Dat is waar Endoor voor staat. 
De stichting is de ondernemende partner van ROC van Twente, waarin opleidingen, trainingen 

en cursussen voor mensen in het werkveld worden ontwikkeld. Recent sloten Twentsche 
Kabelfabriek (TKF) en Endoor de handen ineen. Een unieke samenwerking.

‘ Opleidingen en cursussen  
die je prima kan combineren  
met een baan ‘  Rick Damveld

Tekst Dean van het Laar  /  Fotografie Lars Smook
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Flexibiliteit 
Daarbij onderscheiden Endoor en ROC van Twente zich door flexibel 
te zijn en in oplossingen te denken. ‘We bieden opleidingen en 
cursussen aan die je prima kan combineren met een baan. We zijn 
flexibel en waar nodig garanderen we opleidingen op maat. Niet 
voor niks zijn wij de beroepsopleider van Twente. Wij zijn er voor 
jou en passen ons aan aan jouw wensen. Ook al betekent dat soms 
dat we buiten kantooruren of in het weekend aan de slag moeten’, 
aldus Damveld. 

Dat antwoord kan rekenen op instemmende knikken van Overdijk. 
‘Dat herken ik meteen. Rick en ik hebben in de afgelopen periode 

intensief contact met elkaar gehad, ook buiten kantooruren. Af en 
toe kwam hij met ideeën waarvan ik de haalbaarheid in twijfel trok, 
maar dan zorgde hij er toch voor dat zaken geregeld werden. Dat 
kan ik erg aan Rick, en de hele organisatie, waarderen. Niet denken 
in problemen, maar in oplossingen. Dat heeft tot een uitstekende 
samenwerking geleid.’

‘Op een innovatieve en duurzame manier werknemers klaarstomen 
voor de toekomst. Dat is waar we voor staan. Het is ontzettend 
mooi om organisaties verder te helpen door bij te dragen aan de 
verbreding van vakkennis. Dat is wat wij hier elke dag met plezier 
doen’, besluit Damveld met een glimlach.  \     

‘Wij hebben het opleidingsprogramma uitgebreid  
met kennis van ROC van Twente’  

Jochem Overdijk
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Uniek omscholingstraject 
bij Zone.college

Iedereen heeft wel iemand in z’n omgeving 
die de veertig is gepasseerd en denkt: is 
dit het nou? Vaak hoog opgeleid, vaak 
ook carrière gemaakt in het bedrijfsleven. 
Bij Zone.college, onder meer actief in de 
arbeidsmarktregio’s Zwolle en Twente, 
maken ze het regelmatig mee. ‘Er is, mede 
door corona, een grote groep mensen 
die anders tegen het leven aan is gaan 
kijken’, vertelt Jack de Reus. Hij is directeur 
Groei.zone bij Zone.college en houdt 
zich bezig met Leven Lang Ontwikkelen 
voor volwassenen, naast vmbo’ers en 
mbo’ers één van de doelgroepen van 
Zone.college. ‘Ze hebben hun zaakjes 
op de rit, maar willen wat anders. Werk 
dat meer voldoening geeft. Ze komen 
in de tweede loopbaanfase terecht. En 
natuurlijk is er ook een groep die door wat 
voor reden dan ook hun beroep niet meer 
kan uitoefenen. Wij bieden hen meerdere 
omscholingstrajecten voor een baan in 
het groen.’

Werken en leren
Sinds dit jaar is er een nieuw 
leerwerktraject voor omscholing naar 
kansberoepen. Dat zijn beroepen waarvan 
het UWV aangeeft dat de vacatures 
lastig zijn in te vullen door een tekort 
aan gekwalificeerde mensen. Ideaal voor 
diegenen die snel de overstap willen 
maken naar een ander beroep. De Reus:

Er is een groot tekort aan 
medewerkers in de groene, 
agrarische en foodsector. 
Tegelijkertijd zijn er veel mensen 
die na een carrière op kantoor 
iets anders willen. Een baan met 
meer maatschappelijke betekenis, 
tussen de mensen of in de 
buitenlucht. Zone.college brengt 
deze twee werelden samen in 
unieke omscholingstrajecten.
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Uniek omscholingstraject 
bij Zone.college

Hoeflingweg 9, 7241 CJ Lochem  /  T 088 26 20 703 /  www.zonecollege.nl

‘Onze ‘Switch-trajecten’ zijn korte omscholingstrajecten met 
baangarantie. Die kunnen we aanbieden door samen te werken met 
leerwerkloketten, intermediairs, brancheorganisaties en bedrijven. 
In een periode van maximaal twaalf weken leren de deelnemers 
praktische vaardigheden waarmee ze direct aan het werk kunnen 
in de groene, agrarische of foodsector. We kijken in dat switch-
traject heel duidelijk naar wat deelnemers motiveert. De focus ligt 
op vaardigheden die nodig zijn om je duurzaam te ontwikkelen. 
Leren en werken wordt bij ons werken en leren. Het traject kent na 
de leerperiode van maximaal drie maanden een werkperiode van 
minimaal zes maanden.’

Die duur van drie en zes maanden is niet zomaar gekozen bij  
Zone.college. De Reus: ‘Dit past in de wet- en regelgeving van het 

UWV. Iemand die in de WW zit, kan drie maanden vrijgesteld worden 
van zijn verplichtingen als diegene activiteiten verricht die uitzicht 
geven op een arbeidsovereenkomst van minimaal zes maanden.’

Gelukkig mens
De Reus komt regelmatig in contact met deelnemers en zijn hart 
gaat sneller kloppen van hun verhalen. ‘Ik zit in een landelijke 
werkgroep over Leven Lang Ontwikkelen en was recent op 
een conferentie van de mbo-raad. Ik werd gevraagd een 
ervaringsdeskundige mee te nemen, iemand die de stap heeft 
gezet om zich te laten omscholen. Dat pakte daar goed uit. Het is 
mooi hoe iemand met passie over de keuze voor een nieuw beroep 
vertelt. Dat wij als opleider een bijdrage kunnen leveren aan geluk 
op het werk, maakt me blij.’  \

Switch van docent naar hovenier
Één van de deelnemers van Zone.college met een bijzonder 
verhaal is Rinus. Hij werkte als docent Engels en maakte 
de stap naar een baan als hovenier. Rinus: ‘Als docent krijg 
je te maken met ontzettend veel prikkels. Ik zocht daarom 
tegengewicht en wilde lekker met m’n handen bezig zijn. Ik 
kwam ooit al eens bij een plantenkwekerij en dacht toen: 
wat moet het lekker zijn hier te werken. Dat bleef altijd 
trekken. Ik besloot recent de stap te zetten en klopte aan 
bij Groen Uitzendburo, een partner van Zone.college. Een 
goed gesprek, de dag erop werd ik al gebeld. Ik kon meteen 
starten met een leerwerktraject bij een hovenier. Dat 
overtrof al mijn verwachtingen. Na een stukje theorie over 
plantenkennis kon ik al snel de praktijk in. Daar leerde ik het 
meest. Ook thuis werd enthousiast gereageerd. Mijn jongste 
zoon ziet hoe blij ik word in de buitenlucht en komt me nu 
vaak helpen in de tuin.’  
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Mens & Zo: maatwerk  
bij loopbaanbegeleiding
Van re-integratietrajecten tot assessments, Mens & Zo biedt een helpende hand bij de zoektocht 
naar een geschikte werkplek. De missie van Mens & Zo is om mensen weer met plezier te laten 
deelnemen aan de samenleving. Manager Eugenia Lugua Bonjasky vertelt over de aanpak.

Lugua Bonjasky werkte zelf jarenlang als loopbaancoach en maakte 
zo’n vier jaar geleden de stap naar het management. Ze kent 
daardoor beide kanten: de dagelijkse praktijk én de strategische visie 
op loopbaantrajecten. We vallen maar meteen met de deur in huis: 
wat zijn de laatste ontwikkelingen in haar vakgebied en bij Mens & 
Zo? ‘In loopbaanbegeleiding steken we veel energie’, vertelt Lugua 
Bonjasky. ‘Deze trajecten organiseren wij met zeven loopbaan-
coaches en gaan we aan met mensen die in de WW zijn beland. Het 
doel is een duurzame arbeidsplek. Geen tijdelijke baantjes via een 
uitzendbureau, maar een plek waar ze kunnen bouwen aan hun 
toekomst. De loopbaancoach start met een klikgesprek. Hoe gaan 
we samenwerken? In het re-integratieplan staan de wensen en 
talenten van de werkzoekende duidelijk omschreven. Ik hoor bijna 
dagelijks dat er veel energie ontstaat in die trajecten. De cliënt komt 
vaak blanco binnen. Hij of zij kon een baan niet meer uitoefenen 
door een beperking of verandering in het leven. Dan moet de cliënt 
zich kwetsbaar kunnen opstellen. Dat is de basis.’

(Digitaal) netwerken
Als die basis is gebouwd, worden de talenten van de werkzoekende 
in kaart gebracht, onder andere met ‘serious games’ zoals 
een ‘kwaliteitenspel’ of ‘inspiratiespel’. Daarna is het tijd voor 
persoonlijke profilering. Kortom: laten zien wie je bent. ‘We kijken 
naar zowel de digitale wereld als het dagelijks leven’, vertelt Lugua 
Bonjasky. ‘We weten allemaal dat LinkedIn belangrijk kan zijn, 
maar we zien nu steeds vaker dat dat ook geldt voor bijvoorbeeld 
functies in de logistiek, of voor kappers of hoveniers. Sommige 
werkzoekenden hebben nog geen LinkedIn-profiel, daar gaan we 

dan mee aan de slag. Daarbij komen ze erachter dat LinkedIn al lang 
niet meer is voorbehouden aan hoger opgeleiden, maar voor heel 
veel functies geschikt is. Dat opent vaak ogen en de meesten vinden 
het leuk om die wereld te verkennen.’

Netwerkspin
Als coach maakte Lugua Bonjasky zelf vaak een ‘netwerkspin’ met de 
cliënt. De gedachte erachter staat nog altijd centraal bij Mens & Zo. 

Wouter
Hoe ziet het werk van Mens & Zo er in de praktijk uit? Een 

voorbeeld. Wouter heeft een pittige periode achter de rug. Hij 

is nu zover in zijn herstel dat een Werkfit-traject passend is. Hij 

heeft een divers arbeidsverleden en zoekt werk dat bij hem 

past. Allereerst kijkt Wouter samen met zijn coach terug op zijn 

loopbaan en de rest van zijn leven. Vervolgens past de coach ‘de 

loopbaantrechter’ toe waarin de kwaliteiten, wensen, interesses, 

vaardigheden en ervaring van Wouter worden gegoten. Hieruit 

komt een focus voor een beroepsrichting. Er volgen opdrachten 

voor netwerkgesprekken, snuffelstages en tips en advies voor 

het cv. Wat blijkt: het liefst rijdt hij ‘in zo’n auto met camera die 

foto’s maakt voor Google’. Zijn coach ziet een vacature bij een 

organisatie die foto’s verwerkt en vraagt of ze iets hebben voor 

Wouter. Na een werkervaringsplek heeft Wouter nu een functie 

als bestuurder van auto met camera.
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Over Mens & Zo
Mens & Zo begeleidt en coacht werkgevers, werknemers en werk-

zoekenden bij outplacement-, re-integratie- en loopbaantrajecten. 

Ook biedt Mens & Zo de UWV-diensten ‘Werkfit maken’ en ‘Naar 

werk’. De experts van Mens & Zo bieden maatwerk aan iedereen 

die begeleiding nodig heeft bij de zoektocht naar duurzame en 

passende arbeid. Mens & Zo begon in Twente, maar breidde flink 

uit. Mens & Zo is één van de bedrijven binnen de EEGA Groep en is 

in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk.

Zutphenseweg 33, 7418 AH Deventer  /  T 074 75 014 87  /   www.mensenzo.nl

Lugua Bonjasky: ‘Wie heb je om je heen? Wat doet je buurman 
eigenlijk voor werk? Onderzoek wees uit dat een persoonlijk 
netwerk de grootste succesfactor is bij het vinden van een nieuwe 
baan. Maar sommige mensen durven die drempel nog niet over, ze 
vinden het lastig een hulpvraag te stellen. Vertel aan je omgeving 
dat je een nieuwe uitdaging zoekt en of ze bij je aan de bel trekken 
als ze iets voorbij zien komen. Klinkt simpel, maar het gebeurt lang 
niet altijd. Als niemand weet dat jij op zoek bent naar een nieuwe 
baan, dan word je ook niet geholpen. Bij die netwerkspin zetten we 
het persoonlijke netwerk op papier, dat helpt vaak al.’  \

Eugenia Lugua Bonjasky
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Hybride werken, hoe organiseer  
je dat? De provincie kan u helpen!

Sinds de coronamaatregelen vanaf maart 2020 hebben werknemers massaal ervaring opgedaan met thuiswerken. 
Resultaat was dat er niet of nauwelijks files waren en de CO2-uitstoot van het verkeer sterk afnam. Een deel van het 
massaal thuiswerken wil de provincie Overijssel ook na de coronacrisis vasthouden. Zodat we straks niet weer dagelijks 
in de file staan, onze parkeerplaatsen niet weer gelijk vol staan en we onze kantoren werkbaar en gezond houden. 
Maar hoe regel je het als werkgever zo dat medewerkers niet allemaal tegelijk op locatie zijn? En hoe werkt dat hybride 
vergaderen eigenlijk? En hoe houd je je medewerkers betrokken? 

Vanuit het provinciale programma werkgeversaanpak veilig, 
slim & duurzaam is een subsidie beschikbaar waarmee u een 
deskundige kunt inhuren om uw bedrijf nog verder klaar te maken 
voor het hybride werken.

De meeste organisaties hebben het afgelopen anderhalf jaar al een 
thuiswerkplan of een hybride-werken-plan opgesteld. In het contact 
met werkgevers blijken ze in de praktijk nog vaak tegen twee zaken 
aan te lopen: spreiden over de week, hoe zorg je dat niet iedereen 
op woensdag en vrijdag thuiswerkt? Dinsdag en donderdag blijken 
nog steeds de drukke kantoordagen te zijn. En ten tweede, hybride 
vergaderen, hoe organiseer je de combinatie van digitaal en fysiek 
vergaderen en welke richtlijnen zijn nodig?

Ook voor deze vraagstukken kunt u met de voucher van de provincie 
een deskundige inhuren om aan de slag te gaan met deze zaken.
De voucherregeling bestond al langer, en is nu verlengd tot  
1 december 2022. Ook als corona straks hopelijk achter ons ligt, kan 
hybride werken u als werkgever voordelen brengen: wellicht heeft u 
minder vierkante meters kantooroppervlak nodig als niet iedereen 
tegelijk werkt. Of bespaart u kostbare tijd doordat werknemers 
files kunnen mijden. Misschien kunnen reiskosten omlaag als 
medewerkers vaker thuis werken. En wilt u het milieu helpen door 
ze vaker de fiets of het openbaar vervoer te laten pakken in plaats 
van de auto. 

Allemaal zaken om eens rustig voor te leggen aan een deskundige. 
De provincie komt u in die kosten tegemoet met een subsidie. Hoe 
dat werkt? Dat leest u op www.twentemobiel.nl/voucherregeling \

‘ Vouchers voor deskundig  
advies over hybride werken’

Vitens kiest voor brede aanpak mobiliteit
Duurzaamheid stond ook vóór Corona al hoog op de agenda bij 

drinkwaterbedrijf Vitens. Chiel te Riele, facilitair manager bij 

Vitens: ‘Duurzaamheid is de afgelopen jaren steeds belangrijker 

voor ons geworden. Er is maar één manier om drinkwater voor 

de toekomst veilig te stellen en dat is door een andere koers te 

gaan varen. Via onze nieuwe strategie ‘Elke druppel duurzaam’ 

geven we dat op allerlei vlakken vorm. Zo zijn we ook anders 

naar de mobiliteit van onze medewerkers gaan kijken. Ons uit-

gangspunt is: de meest duurzame kilometer is de niet gemaakte 

kilometer. En de kilometers die we wel maken, die maken we zo 

duurzaam mogelijk.’

Thuiswerken heeft dan ook veel aandacht, aangejaagd door de 

coronapandemie. ‘Een groot deel van onze medewerkers was 

niet gewend om thuis te werken, net zoals medewerkers bij veel 

andere werkgevers. Zeker voor ons kantoorpersoneel bleek 

dit vaak prima mogelijk te zijn. Voor een ander deel van onze 

mensen is thuiswerken geen optie, want drinkwater maak je 

natuurlijk niet vanachter je bureau. 

De thuiswerkregeling is dus een stimulans om minder te reizen. 

De kilometers die wel worden gemaakt, wil Vitens graag zo 

duurzaam mogelijk maken. Dit voorjaar introduceerde Vitens 

een nieuw mobiliteitsbeleid. ‘We willen collega’s keuzevrijheid 

bieden: ze kunnen zelf kiezen hoe ze hun werk en mobiliteit in-

richten. Met ons nieuwe beleid stimuleren we duurzame keuzes. 

Zo krijgt iemand die elektrisch gaat rijden een hogere kilometer-

vergoeding dan een medewerker met een benzineauto. En als je 

op de fiets gaat, is de vergoeding nog hoger. Collega’s die kiezen 

voor de speciale OV-kaart, mogen hier ook privé gebruik van ma-

ken. Daarnaast vervangen we alle bedrijfsauto’s en bussen door 

100 procent elektrische voertuigen. Duurzaam reizen wordt 

daarmee iets van alle Vitensers.’ 

Tekst en fotografie Twente Mobiel



   57   /    

Hybride werken, hoe organiseer  
je dat? De provincie kan u helpen!

Hybride werken vuistregel bij Thales
Bij Thales is het ‘hybride werken’ geïmplementeerd voor mede-

werkers voor wie dit mogelijk is. Ze werken hierbij gemiddeld 

twee dagen thuis en drie op kantoor. De managers en teams be-

palen of deze hybride werkvorm mogelijk is en welke afspraken 

ze hiervoor moeten maken. Dit leidt tot minder reisbewegingen 

en voorkomt krapte in werkplekken. Van de 2.200 medewerkers 

kunnen ongeveer 1.600 medewerkers thuiswerken. Thales wil 

het kantoor post-corona vooral gebruiken als plek waar mensen 

elkaar ontmoeten wanneer het werk en met name de complexi-

teit en creativiteit daarom vragen. Geconcentreerd werken 

kan vaak ook thuis. Uit analyse van data en gesprekken met de 

medewerkers is gebleken dat bij Thales drie dagen op kan-

toor en twee dagen thuiswerken de beste en meest gewenste 

verhouding is. Thales betaalt hiervoor een thuiswerkvergoeding 

berekend door Nibud van 2 euro per dag. Deze kosten kunnen 

onbelast worden uitgekeerd onder de thuiswerkkostenvergoe-

ding. Er is al flink geïnvesteerd in hardware en software om hy-

bride werken veilig en makkelijk te maken. Medewerkers hebben 

tevens een eenmalig bedrag ontvangen voor het inrichten van 

een thuiswerkplek en krijgen jaarlijks een vergoeding voor het 

onderhoud hiervan.

‘De thuiswerkregeling is een 
stimulans om minder te reizen’  

Chiel te Riele, Vitens

Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede  /  www.twentemobiel.nl
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Het totale grafische pakket bij één leverancier

Te Sligte valt al een 
eeuw op met drukwerk  

‘Er is nogal wat veranderd de afgelopen 100 jaar, zowel binnen ons 
bedrijf als binnen de branche. Oprichter Johan te Sligte opende in 
1921 een drukkerij aan de Gronausestraat. Vandaag de dag werken 
we voor veel mooie regionale klanten: Polaroid, SES Creative, 
Grolsch, maar ook landelijke klanten zoals Hubo. Ik denk dat onze 
kracht zit in vasthouden aan je kwaliteiten en je niet te veel laten 
meeslepen door de trends van de markt. Ons klantenbestand 
bestaat bijvoorbeeld niet zozeer uit bedrijven die voor de 
allerlaagste prijs komen. We zijn geen prijsvechter, nooit geweest 
ook. Wij staan voor leverbetrouwbaarheid, kwaliteit en flexibiliteit. 
Je krijgt gegarandeerd een mooi eindresultaat. Dat is klanten veel 
waard. We ontzorgen ze in alles.’ 

De kracht van drukwerk 
‘De afgelopen jaren waren natuurlijk wel even spannend, onze 
klanten reageerden eerst geschrokken toen het coronavirus uitbrak. 

Het aantal orders liep flink terug. We hebben toen de NOW-regeling 
aangevraagd, maar die gaan we gedeeltelijk terugbetalen omdat de 
omzetdaling achteraf, gelukkig, reuze meeviel. Nu kijken we vooruit. 
We hebben vertrouwen in de toekomst. In de wereld van drukwerk 
zie je dat veel partijen zich inmiddels gespecialiseerd hebben. Wij 
kiezen er heel bewust voor het totale pakket drukwerk, direct mail 
en grafische nabewerking te blijven aanbieden. Daarvoor komen 
klanten ook bij ons, want we zijn nu de enige met dat totaalpakket. 

Een fijn gevoel voor onze klant: wij kunnen alles regelen. En ik ben 
ervan overtuigd dat drukwerk blijft. Een fysieke folder of mooie 
mailing heeft toch net even wat meer attentiewaarde dan een 
e-mail die ergens in de spambox belandt. Sinds vorig jaar hebben 
we ook het predicaat Hofleverancier, wat natuurlijk echt een kroon 
op ons werk is. We laten hiermee zien dat we in de afgelopen eeuw 
echt een vooraanstaande rol hebben gespeeld op het gebied van 
drukwerk in de regio Twente. En dat blijven we zeker doen. 
Op naar de volgende 100 jaar!’  \

Het 100-jarige bestaan, het predicaat Hofleverancier, 
redelijk ongeschonden door de coronacrisis komen 
én een nieuwe naam. Ze hebben nogal wat te vieren 
bij drukkerij te Sligte, voorheen bekend als te Sligte-
Olijdam. Samen met directeur Nathalie Poelhekken 
blikken we terug en kijken we vooruit. 

‘ Hofleverancier worden  
is een kroon op ons werk’ 
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Je schaduwkant durven zien, 
pure winst voor leiders!

Als professioneel executive coach werk ik dagelijks met leiders 
die ervaren hoe ‘messy’ leiderschap tegenwoordig is. Zij moeten 
iedere dag dealen met toenemende druk, complexiteit, onderlinge 
afhankelijkheid en zichtbaarheid. Leiderschap is tegenwoordig geen 
makkelijke job!  

Wat helpt dan om je job als leider duurzaam goed te kunnen doen? 
Laten we eens kijken naar wat genoemd wordt: de ‘sunny side of 
personality’ en de ‘dark side of personality’, en de impact daarvan 
op leiderschap.
 
De ‘sunny side of personality’ gaat over gedrag onder normale 
omstandigheden. Als er weinig druk is, weinig onzekerheid et cetera.

De ‘dark side of personality’, ook wel genoemd je schaduwkant, 
gaat over wat er met ons (ja, ook met jou…) gebeurt onder druk, 
onzekerheid, vermoeidheid enzovoort. We laten dan vaak ander 
heel ander gedrag zien. 

De leider gaat bijvoorbeeld onder druk opeens volledig voor zijn 
eigen glorie, wordt intimiderend, neemt grote risico’s, snijdt alle 
communicatie af of stelt geen grenzen meer. 

Als deze schaduwkant een negatieve impact op relaties of de 
reputatie van een leider heeft, dan kan het fout gaan. Het gedrag 
van een leider wordt dan ervaren als improductief, disfunctioneel of 
kan zelfs leiden tot ontsporingen.

Grondig zicht krijgen op de eigen schaduwkant is niet alleen 
wenselijk, maar zelfs noodzakelijk. Strategisch zelfinzicht leidt 
ertoe dat een leider beter kan anticiperen op voor hem of haar 
lastige situaties, en daarmee wordt de effectiviteit van zijn/haar 
leiderschap meer duurzaam.
 
Helaas rust er nog een zeker taboe op het grondig kijken naar 
‘de schaduwkant’. Dat is begrijpelijk, we willen allemaal graag onze 
‘sunny side’ bevestigd zien en liever minder horen over onze ‘dark 
side’. Deze onder ogen zien kan soms leiden tot gevoelens 
van schaamte, onzekerheid of afwijzing.
 
De meeste leiders kennen hun talenten en krachten wel. 
Maar durven zij de confrontatie met hun ‘dark side’ aan?

In dit opzicht zou je kunnen zeggen: ‘there is no news in good news’!  \

Leiders zitten op hun positie omdat ze bepaalde 
talenten of krachten hebben. Waarom gaat het dan 
toch in zo’n vijftig procent van de gevallen fout? 
‘There is no news in good news!’

Jelle Vos is CEO bij het Nederlands Centrum voor Executive Coaching, een alliantie van zo’n 40 Nederlandse 
en internationale top executive coaches. www.nederlandscentrumvoorexecutivecoaching.nl 

Jelle Vos
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Ondernemen

Uniek 
ecosysteem 
voor 
medische 
technologie 

U
De potentie van medische technologie in  
Twente is enorm. Het aantal (spin-off)bedrijven 
in deze sector groeit, Twente beschikt over een 
uniek ecosysteem. Het TechMed Event, dat in 
november plaatsvond op de Universiteit Twente, 
maakte de potentie van de sector nog maar  
eens duidelijk. Een terugblik.

Centrale boodschap tijdens het meerdaagse evenement: 
technologie is cruciaal voor een gezondheidszorg van hoge 
kwaliteit. Niet alleen voor het stellen van diagnoses of voor 
behandelingen, maar ook voor het verbeteren van de kwaliteit 
van leven en voor het verbeteren van zelfstandig wonen. Nieuwe 
innovaties zijn essentieel als we het hoofd willen bieden aan de 
grootste uitdagingen in de gezondheidszorg, zoals de hoge kosten 
en de bemensing.

Dichter bij elkaar 
Meer dan zeshonderd medisch professionals, bedrijven in de 
medische technologie, wetenschappers en studenten sloegen 
de handen ineen tijdens het TechMed Event. Organisatoren: het 
TechMed Centre van de Universiteit Twente en WTC Twente. 
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Hoewel dit evenement het stempel 
‘hybride’ kreeg, mocht er in die periode 
gelukkig ook veel op het vlak van fysieke 
ontmoetingen. De medisch-technische 
gemeenschap in Twente kwam dichterbij 
elkaar. ‘De nadruk lag op samenwerken en 
op concrete, klinische toepassingen’, blikt 
Remke Burie, directeur van het TechMed 
Centre, terug. ‘Prachtig om te zien hoe 
bedrijven, jong talent van bijvoorbeeld 
start-ups en medische experts samen de 
uitdagingen in de zorg willen aanpakken. 
Er was ook veel interesse van buiten de 
regio. Zo hadden we flink wat deelnemers 

uit de Brainportregio Eindhoven, 
dat zegt genoeg.’

Prominente gast tijdens het evenement 
was Constantijn van Oranje-Nassau, 
ambassadeur voor start-ups in Nederland 
en werkzaam bij Techleap.nl. Hij was 
onderdeel van een boeiende discussie over 
het opschalen van medtech-bedrijven, met 
succesverhalen van medische start-ups uit 
Twente zoals Lipocoat, Locsense en Xsens. 
Aan het einde van de eerste dag gingen 
zo’n zestig start-ups in gesprek  
met grote bedrijven tijdens een 

door Novel-T georganiseerde sessie. 

Diabetes 
Één van de blikvangers tijdens het 
TechMed Event was het programma 
‘Diabetes on rReturn’. Dit multidisciplinaire 
project moet ervoor zorgen dat het aantal 
mensen met diabetes afneemt, en dat 
de ziekte minder zwaar is voor mensen 
die het toch krijgen. Om de ziekte echt 
onder controle te houden, is meer kennis 
nodig. ‘Diabetes on Return’ brengt alle 
initiatieven van Oost-Nederland rondom 
deze ziekte samen.  >
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Angela de Rooij (Diabetesvereniging 
Nederland en zelf diabetespatiënt) hield 
een aangrijpend verhaal over de impact 
van diabetes op haar dagelijks leven. Ze 
sprak de hoop uit dat de ziekte beter 
behandelbaar wordt, voor anderen en voor 
zichzelf. Robin Koops (Inreda Diabetic), 
Rens Vandeberg (Diabetesfonds) en UT-
hoogleraar Miriam Vollenbroek-Hutten 
zeiden er alles aan te doen om die wens 
te vervullen. ‘Met onze nieuwsgierigheid, 

innovatie en samenwerking gaan we 
ervoor zorgen dat we de ziekte beter 
begrijpen’, aldus Vollenbroek-Hutten. 

Zorg op maat
Kilian Kappert, technisch geneeskundige 
bij Ziekenhuisgroep Twente, vertelde 
over de inzet van patiëntdata om zo 
de technologische patiëntzorg te 
personaliseren en verbeteren. Een sterke 
ambitie. Binnen ‘Diabetes on Return’ 

wordt technologie ontwikkeld waarmee 
de patiënt thuis het glucosegehalte 
kan monitoren en de ontwikkeling van 
klachten aan bijvoorbeeld voeten of 
bloedvaten kan meten. Ook het zelf 
bijhouden van voeding, beweging, 
stress en emotie wordt mogelijk. 
Kunstmatige intelligentie helpt de experts 
vervolgens al die data te vertalen naar 
begrijpelijke informatie. Hiervan wordt 
dan een persoonlijk profiel gemaakt. 
Veranderingen bij de patiënten worden
 op deze manier zorgvuldig gemonitord. 
Zo krijgt de patiënt de zorg die hij of zij 
nodig heeft.

‘De technologieën die we ontwikkelen, 
zorgen er niet alleen voor dat de druk 
op het zorgpersoneel wordt verlicht. 
Patiënten kunnen ook zelf beter en vaker 
hun gezondheid checken. En dat in hun 
eigen, vertrouwde omgeving zonder 
afspraken of wachtlijsten. Een waardevolle 
ontwikkeling’, aldus Vollenbroek-Hutten.

Naaldvrij
Er waren meer treffende succesverhalen 
uit de regio tijdens het TechMed Event. 
Het werk van David Fernandez Rivas, 

‘ Met nieuwsgierigheid, innovatie en 
samenwerking diabetes beter begrijpen’ 
Miriam Vollenbroek-Hutten
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die jaren geleden vanuit Cuba naar 
Enschede kwam, bijvoorbeeld. Fernandez 
Rivas werd recent uitgeroepen tot 
Ingenieur van het Jaar in Nederland. Hij 
houdt zich bezig met injecties zonder 
naald. De talentvolle wetenschapper 
ontwikkelt technologie voor bijvoorbeeld 
het toedienen van insuline of het zetten 
van cosmetische tatoeages. In plaats van 
naalden wordt een laser gebruikt om de 
vloeistof te verwarmen om snelgroeiende 
belletjes te creëren. Deze belletjes 
schieten minuscule druppeltjes met 
hoge snelheid door de huid heen om te 
worden opgenomen door het lichaam. De 
technologie is handig voor mensen die bang 
zijn voor naalden. Het gebruik van naalden 
heeft bovendien invloed op het milieu. 
Alleen in de medische wereld worden 

jaarlijks miljarden naalden gebruikt. Ook in 
de cosmetische industrie weten ze er wel 
raad mee. Het werk van Fernandez Rivas is 
ook op dit vlak een uitkomst. 

De Cubaan blijkt overigens niet alleen een 
uitstekend wetenschapper, maar ook een 
gedreven ondernemer. Hij richtte eind 
vorig jaar zijn eigen spin-off-bedrijf op: 
FlowBeams.

Longanalyse 
Ook de recente oprichting van het spin-
off-bedrijf AMES bewijst de potentie 
van medische technologie in Twente. 
De technologie van AMES maakt het 
mogelijk bij zuurstoftherapie analyses 
te maken van de toestand van de longen 
van een patiënt. Dit maakt op termijn 

thuismonitoring van patiënten mogelijk. 
AMES is opgericht door Rob Hagmeijer 
en Dennis van Putten. Hagmeijer 
promoveerde binnen de ruimtevaartsector 
en werkt sinds 2000 als onderzoeker bij 
de vakgroep Engineering Fluid Dynamics 
op de UT. Van Putten promoveerde in 
de werktuigbouwkunde en werkt bij 
het bedrijf DNV. Dankzij het werk van 
AMES is het op termijn mogelijk COPD 
en astmapatiënten zowel in ziekenhuizen 
als in de thuisomgeving te monitoren. 
De technologie is voortgekomen uit een 
meerjarig onderzoek van de UT, Medisch 
Spectrum Twente en het UMC Groningen. 
Op dit moment wordt de laatste hand 
gelegd aan een prototype en worden 
klinische testen uitgevoerd om de 
technologie te bewijzen. \

‘Prachtig dat bedrijven, medisch experts en start-ups  
samen de zorguitdagingen aanpakken’ 

Remke Burie

FlowBeams (v.l.n.r.): Jaap Beernink (CEO Novel-T), David Fernandez Rivas (founder FlowBeams), Lea Milovich (co-founder FlowBeams) en Semme Moolenaar (Business Developer Novel-T)
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Ondernemers vinden 
zichzelf opnieuw uit 

Denimtex 
Je oude spijkerbroek als decoratie op de muur? Denimtex, 
dochteronderneming van het bedrijf Gebr. Van der Geest, maakt 
dit mogelijk met innovatieve wandbekleding. ‘Zie het als een 
soort sierpleister van jeansvezel. Uniek, duurzaam en circulair’, 
vertelt bedenker Bas van der Geest. Het Innovate GO programma 
van Novel-T hielp Van der Geest en zijn collega Kathrin Vulic hun 
innovatie marktklaar te maken.

‘Liefst zeventig procent van het afgedankte textiel verdwijnt in de 
verbrandingsoven’, vertelt Van der Geest. ‘Dat kan anders.’ Bij een 
bedrijf dat textiel vervezelt voor hergebruik haalde hij in 2017 een 
vuilniszak vol vezels en vroeg zijn kinderen mee te denken over 
toepassingen. ‘We gingen samen knippen en plakken en bedachten 
dat we die natte massa wel op plankjes konden drogen in de oven. 
Zo ontstond het idee voor denim als wandbekleding.’

Volledig circulair
Samen met Saxion-studenten werkte Van der Geest het idee 
uit. Vulic ontwikkelde in 2020 tijdens haar afstuderen een nieuw 
bindmiddel voor ‘Jeans on the Wall’. Sinds begin dit jaar is ze 
verantwoordelijk voor de groei van Denimtex. 

Vulic: ‘Inmiddels hebben we een product dat als sierpleister op de 
wand aangebracht kan worden. Het isoleert, is geluiddempend, 
brandvertragend en heeft een warme uitstraling. Ons product is 
honderd procent circulair.’

Innovate GO
De afgelopen jaren lag de nadruk vooral op productontwikkeling. 
In het mkb-programma Innovate GO kijkt Vulic nu veel meer 
naar de afzet. ‘Ik heb heel veel geleerd binnen het Innovate GO 
programma. Het is een innovatie-opleiding in sneltreinvaart. 

Ondernemers zitten nooit stil en vinden zichzelf regelmatig opnieuw uit. Inspelen op marktontwikkelingen en 
innovaties is daarbij essentieel. Dat hoeven ze niet alleen te doen, Novel-T helpt hen met het zetten van stappen 
om te vernieuwen. Twee ondernemers delen hun ervaring over vernieuwen binnen hun bestaande bedrijf en de 
samenwerking met Novel-T.

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Lizet Beek
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Ik heb bijna dagelijks geschakeld met coach Liz Derks. Toen ik 
begon, kwam ik net van Saxion en moest nog veel leren op het 
vlak van ondernemerschap. Liz was mijn stok achter de deur. Ik 
kon altijd bij Novel-T aankloppen. Of het nou ging om markt- of 
klantonderzoek, netwerk of het opstellen van businessdoelen. 
Ik heb moeten leren uit de comfortzone te treden en gewoon te 
gaan ‘doen’. Dat is gelukt. Als ik onze denimmuren nu terugzie 
op prominente locaties als ABN Amro in Amsterdam, ASML in 
Eindhoven, de Holland Casino’s of het U Park hotel in Enschede, 
denk ik, wow, we zijn al heel ver gekomen.’

De missie van Denimtex zit er nog niet op. Vulic: ‘We willen nieuwe 
reststromen aanbieden vanuit de lokale markt, een droge vorm 
aanbieden en textielverf ontwikkelen. Textiel zou, in de vorm van 
composiet, zomaar een nieuw bouwmateriaal kunnen zijn dat hout, 
metaal of beton gaat vervangen. Onze droom is dat we binnen nu 
en vijf jaar de textielindustrie in nieuwe vorm terugbrengen 
in Twente.’

Salvitat
Ook Herbert Torfs (CEO van start-up Salvitat) en zijn collega’s 
varen sinds kort een nieuwe koers. De  start-up is ontstaan uit 
een samenwerking tussen vijf mkb’ers in Oost-Nederland. Salvitat 
ontwikkelt een snelle, niet-invasieve en betaalbare thuistest die net 
zo betrouwbaar is als de PCR-coronatests van de GGD. Een test die 
ook nog eens gekoppeld kan worden aan persoonsgegevens voor 
mogelijk gebruik in de COVID-pas.

MYKEE
De hele wereld kijkt er naar uit: makkelijke, snelle en betrouwbare 
thuistests van ‘labkwaliteit’, die in het geval van bijvoorbeeld corona 
ook nog eens minder invasief, tijdrovend en ingrijpend zijn dan een 
teststraat of laboratorium-test. Zo’n thuistestsysteem, dat meer 
parameters kan testen dan alleen COVID, is nog niet commercieel 
beschikbaar in Nederland. Daar kan dankzij Salvitat snel verandering 
in komen. Salvitat gebruikt voor MYKEE onder meer moleculaire 

technologie die vergelijkbaar is met de technologie die door 
TNO is ontwikkeld voor PCR-tests. MYKEE omvat een reader, 
een testcartridge en een bijbehorende app en cloud-omgeving. 
De testuitslag is binnen vijftien tot dertig minuten beschikbaar.

De snelheid en nauwkeurigheid waarmee Salvitat deze 
innovaties naar de markt brengt, komt volgens Torfs door 
de unieke kenmerken van het consortium VIRAPOC, waaruit 
Salvitat is ontstaan. Torfs: ‘VIRAPOC is gestart als een 
innovatiesubsidieproject met vijf totaal verschillende bedrijven 
die vanuit hun eigen discipline een bijdrage leveren aan een 
betaalbaar en bemensbaar zorgsysteem. Dat doen ze vanuit een 
sterke overtuiging dat we de controle over de gezondheid willen 
terugwinnen. Novel-T speelt hierin voor ons een belangrijke rol.’

Ook Salvitat volgde het programma Innovate GO. Novel-T 
ondersteunde bij ‘business case development’ en marketing. 
‘Het netwerk waar we nu toegang tot hebben en hun steun en 
advies is erg waardevol gebleken. Zeker op het moment waarop
 we als mkb beperkte middelen hadden’, besluit Torfs.  \

Kathrin Vulic en Herbert Torfs volgden beiden het Innovate 

GO programma van Novel-T, een uniek versnellingsprogramma 

van Novel-T en Provincie Overijssel, speciaal ontwikkeld voor 

het mkb. In een hands-on-programma werken ondernemers 

in teamverband aan het ontwikkelen en vermarkten van hun 

businesscase. Hierbij krijgen zij de begeleiding, coaching en 

kennis die nodig is voor de eerste stappen richting de markt. 

Novel-T biedt inspiratie, één-op-één support en programma’s 

voor ondernemers in drie fasen: verkennen, starten en groeien.

Meer info: novelt.com

‘Het netwerk en de steun en
advies van Novel-T zijn waardevol’ 

Herbert Torfs

' Innovate GO is een innovatie-
opleiding in sneltreinvaart’ 
Kathrin Vulic
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Creating fans for digital brands  

Kemari klaar voor  
de nieuwe generaties 
We zitten midden in een digitale revolutie en de wereld 
van marketing bereikt een kantelpunt. De volgende 
generaties, je klanten van morgen, komen eraan. 
En die bereik je niet meer met een generieke advertentie 
of een algemene campagne. Je wilt een community 
creëren, fans van jouw merk. Kemari focust zich op die 
nieuwe generatie. Digital Director Rajiv van Wijk vertelt 
hoe ze dat doen. 

‘Vazquez heet sinds 1 oktober vorig jaar Kemari. De nieuwe naam 
is een knipoog naar het oerspel dat 1400 jaar geleden werd 
bestempeld als een van de eerste vormen van voetbal. Het mooie 
aan dat spel is dat het allemaal draait om teamspirit. Zonder 
samenspel kun je niet winnen. Die winnaarsmentaliteit voel je 
binnen Kemari nog steeds bij elke speler. Alleen hebben we nu een 
compleet nieuwe insteek: ‘creating fans for digital brands’. En dan 
vooral de fan van de toekomst. We zien veel bedrijven zich namelijk 
nog focussen op hun huidige klant, maar je wilt de klant van morgen 
nu gaan bedienen. Mijn dochter werd bij wijze van spreken al 
geboren met een iPad in de hand. Het zijn generaties die anders 
denken, anders kopen en dus anders benaderd moeten worden. 

Massa werkt niet meer, je uitingen moeten gericht zijn op het 
individu. Iedereen heeft zijn eigen ervaringen, eigen wensen, eigen 
elementen waardoor ze getriggerd worden. Op basis daarvan zal 
straks ook marketing worden gevoerd. Want je wilt natuurlijk het 
liefst content zien die relevant is voor jou.’ 

De allerbeste digital players 
‘Je marketing richt je dus op de wensen van je eindgebruiker. 
Dat wordt steeds meer ‘datadriven’, er is zoveel informatie 
beschikbaar. Een fantastische manier om helemaal aan te sluiten en 
een community te creëren, fans te maken van jouw merk. Want daar 
gaat het naartoe: de toekomst draait niet om bedrijven, maar om 
merken. Een merk dat dezelfde waardes deelt. Traditionele markten 
en marketing komen te vervallen of veranderen sterk. Kijk maar 
naar een normale supermarkt versus de Picnics van deze wereld. 
We snappen dat het een behoorlijke verandering is en zien dat 
bedrijven het lastig vinden. Daar helpen wij ze bij. Kemari zet 
vol in op die digitale transformatie, op de generaties van de 
toekomst. Dat doen we met ons team van vijftig digital players die 
de allernieuwste trends kennen, de beste kennis hebben en altijd 
vooruitkijken. Ook dat pakken we als team op, samen met onze 
fans. We denken mee: hoe maken we jullie klaar voor de nieuwe 
generatie en innoveren we de hele markt. Niet alleen nu, ook op 
de lange termijn. Zodat je de nieuwe generaties weet te vinden, 
weet hoe je van je bedrijf een merk maakt en digitaal op het 
Champions League-niveau meedoet!’  \

 ‘ Hoe behoud je bestaansrecht 
als je de digitale slag mist?’  
Rajiv van Wijk
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Glazen bol

Maar de dames die glazen bollen gebruiken, blijken nou niet echt een 
betrouwbare fundering waarop je je toekomst kunt bouwen. Dus kun 
je maar beter het zekere voor het onzekere nemen en zelf nadenken 
over waar je naar alle waarschijnlijkheid mee te maken krijgt.

Verstandig
Daar kan een pensioenadviseur bij helpen. Deze kan wel een heel 
klein beetje in de toekomst kijken, omdat hij weet welke regels 
en wetten er zijn en welke eraan komen. Hij kan je helpen op 
de toekomst te anticiperen door deze financieel goed voor te 
bereiden met een passend pensioenplan.

Eigenaar van een kledingzaak of een administratief kantoor, 
zzp-schilder of net begonnen aan je eerste baan als 
callcentermedewerker, voor iedereen is het verstandig om na 
te denken over later. Je wilt nadat je ooit stopt met werken wel 
verzekerd zijn van een inkomen dat oké is en hoger is dan een 
AOW’tje (als dat dan nog bestaat).
     

Streven
In het nieuwe regeerakkoord ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken 
naar de toekomst’ verzekeren VVD, D66, CDA en CU ons dat het 
pensioenakkoord wordt uitgevoerd om een ‘goed en fatsoenlijk 
pensioen te garanderen voor alle generaties’. Dat is een mooi 
streven, maar voor de één betekent goed en fatsoenlijk wat 
anders dan voor de ander. 

Wij helpen je als werkgever of als werknemer om precies uit te 
zoeken wat ervoor nodig is om voor je mensen of voor jezelf een 
financieel zekere toekomst tegemoet te gaan. Hoe de toekomst er 
precies uitziet weet niemand, maar wat we wel kunnen beloven is 
een eerlijk gesprek dat duidelijk maakt welke stappen je nu kunt 
zetten zodat je die glazen bol niet nodig hebt.  \

Konden we maar in een glazen bol kijken om de toekomst te zien. Al was het maar  
een heel klein glimpje van wat komen gaat. Blijf je gezond? Word je oud? Krijg je een 
dikke erfenis? Win je de loterij of komt er een financiële mega-tegenvaller op je pad? 
Als zulke tipjes van de sluier heel even voor ons werden opgelicht, wisten we wat  
we nu financieel konden doen of juist maar beter moesten laten.

Bernard Koning, directeur Eurorisk en pensioenverbeteraar.
Eurorisk levert maatwerk op het gebied van risicomanagement, bedrijfsverzekeringen, pensioen en inkomen.

Bernard Koning
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Novito: het bouwen 
van de toekomst 

Ten Hag zet één van hun meest innovatieve partners in Twente in het zonnetje: Novito. 
Deze huizenbouwer uit Hengelo is bezig met het bouwen van de toekomst. Novito probeert 
een creatief antwoord te vinden op de gigantische woningnood. De huizen worden 
gebouwd in de fabriek en binnen twee dagen als bouwpakket in elkaar gezet. Het concept 
is modulair en snel aan te passen aan behoeftes van verschillende (leeftijds)groepen.

‘ Ik mocht me gelijk buigen  
over complexe dossiers’

Cherique de Vries en Claudia Westerink bij Ten Hag
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Directeur Niek Nijenhuis van Novito schetst het probleem in 
Nederland nog maar eens. ‘We staan in de bouw voor een enorme 
uitdaging. Het huidige tekort aan woningen is een beetje te 
vergelijken met de woningnood van net na de oorlog, hoewel de 
oorzaken en het type probleem wel wat verschillen.  We moeten 
ook nu in hoog tempo nieuwe woningen bouwen. Daarbij gaat 
het nu ook om diversiteit en andere behoeftes in huisvesting. Op 
een deel van die behoefte spelen wij in. Wij pretenderen niet met 
ons systeem het woningprobleem op te lossen, maar bieden een 
oplossing voor een deel van het probleem.’

Razendsnel
De woningen van Novito worden in de fabriek gemaakt. Nijenhuis: 
‘Traditioneel bouwen is duurder, tijdrovender en heeft veel meer 
transportbewegingen’. Het industriële proces dat aan de bouw van 
een woning voorafgaat, duurt ongeveer twee weken. Het bouwen 
zelf duurt hooguit een dag. ‘Een kwestie van in elkaar schroeven en 
de boel is water- en winddicht. Alsof je een kast van Ikea in elkaar 
zet. Een kind doet de was. Binnen twee weken bewoonbaar en 
stukken goedkoper dan een gewone nieuwbouwwoning. Bovendien 
hebben we in onze fabriek niet per se bouwkundigen nodig. Die zijn 
heel moeilijk te vinden, dus ook dat is mooi meegenomen.’

Er zijn inmiddels meer huizenbouwers die het grootste deel van 
de klus al in de fabriek klaren, maar het innoveren bij Novito gaat 
verder dan dat. ‘Wij kijken goed naar wat specifieke doelgroepen 
nodig hebben’, vertelt Nijenhuis. ‘Omstandigheden en behoeften 
van mensen veranderen voortdurend. Wij zeggen: maak woningen 
daarom niet voor het eerste gebruik, maar ontwerp woningen voor 
eindeloos gebruik.’

Lego
De woningen van Novito zijn daarom voortdurend laagdrempelig 
aanpasbaar. De technische infrastructuur van het huis is zo 
opgebouwd dat aanpassen snel en eenvoudig kan gebeuren. 
Nijenhuis: ‘Onze woningen zijn te upgraden, maar ook weer te 
downgraden. Voorzieningen kunnen daardoor in verschillende 
woningen (circulair) worden hergebruikt en veel efficiënter 
worden ingezet.

Ook kunnen de woningen eenvoudig aangepast worden voor 
nieuwe doelgroepen of functies. Doordat de constructie, de inbouw 

en de installaties fysiek van elkaar zijn gescheiden en daardoor 
bereikbaar blijven, is het mogelijk toekomstige veranderingen 
van functies simpel door te voeren. Zie het een beetje als bouwen 
met Lego. Je kan met legoblokjes je eigen gebouw maken, maar 
het gebouw vervolgens ook weer uit elkaar halen en iets nieuws 
bouwen. De blokjes houden hun waarde en als er over tien jaar 
nieuwe blokjes komen, passen ze nog steeds op elkaar. Zo werkt ons 
concept simpel gezegd ook.’

Noabers
Novito bouwt op dit moment ook volop in Twente. Nijenhuis: ‘We 
hebben nu net een prijsvraag voor een bouwproject in Vriezenveen 
gewonnen. We bouwen daar zestien huizen die zowel voor starters 
als senioren interessant kunnen zijn. Technisch zijn ze hetzelfde, 
maar je kan er bijvoorbeeld makkelijk de slaapkamer en badkamer 
naar de begane grond verplaatsen. We ‘wonnen’ dit project 
vanwege de architectonische mogelijkheden en de flexibiliteit.’

In Hengelo bouwde Novito een tijdje geleden het project ‘Noabers’. 
Een complex van elf huurwoningen voor senioren in de Hengelose 
wijk Veldwijk. Het gaat om elf huizen met sheddaken rondom een 
gemeenschappelijke binnentuin. Je komt er binnen via een poort. 
Het onderhoud doen de bewoners samen en er is een extra woning 
die als gemeenschappelijke ruimte dient. De huur daarvan wordt 
gedeeld door de bewoners. Ze houden er sociale activiteiten en 
er staan inmiddels zelfs fitnessapparaten. Het concept kreeg 
navolging in onder meer Wierden en Almelo. Op het Indië-terrein 
aan de rand van het centrum van Hengelo is inmiddels ook de bouw 
van nog eens veertien woningen op basis van het Novito-principe 
gestart. Nijenhuis: ‘Ook die sociale component is heel belangrijk, die 
verliezen we niet uit het oog.’  \

‘ Wij kijken wat bewoners nodig 
hebben en bouwen daar ons 
systeem omheen’

‘ Als er over tien jaar nieuwe 
legoblokjes komen, passen ze 
nog steeds op elkaar’
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‘  Ondernemers moeten áán  
hun bedrijf werken,  
in plaats van ín hun bedrijf’

Wat Steijn en Schotman namelijk in de praktijk merken, 
is dat veel ondernemers niet bezig zijn met een 
strategie voor de toekomst. Verkoop bijvoorbeeld, 
maar ook overdracht binnen de familie, keuze om 
zelf verder te groeien of meer resultaat halen uit de 
bestaande situatie zijn strategieën. ‘Ondernemers 
zitten vaak middenin hun bedrijf: ze werken mee 
in de dagelijkse operatie, doen sales en zitten 
managementteams voor. Ze werken vaak ín hun bedrijf, 
niet áán hun bedrijf’, schetst Steijn. ‘En op het moment 
dat ze hun winst willen verzilveren door bijvoorbeeld 
hun bedrijf te verkopen, zegt de kopende partij: 
‘Ik wil wel kopen, maar dan doen we een ‘earn out-
regeling’. Dat betekent dat je de komende vijf jaar 
nog moet meewerken’.’ 

En dat is iets wat ze bij SmitDeVries met hun 
dienstverlening willen voorkomen. ‘Wij willen dat 
de ondernemer loskomt van het totale proces van 
de organisatie. Zo kan die namelijk aan zijn of haar 
bedrijf werken zonder dat de onderneming aan de 
ondernemer gekoppeld is’, zegt Steijn. ‘Ten eerste 
kan die dan weer doen waar die goed in is: creatief 
ondernemen. Een ander voordeel is, mocht de 
ondernemer willen verkopen, dat zijn bedrijf goed 
verkoopbaar is en er geen concessies nodig zijn zoals 
langer in het bedrijf meewerken.’ Schotman vult aan: 
‘Een ondernemer behoudt zo de regie in eigen handen, 
dat is winst voor later.’

Stappenplan
Bij SmitDeVries hanteren ze het zogenoemde Business 
Performance Program, een stappenplan. ‘Eerst doen 
we een analyse. We gaan in het bedrijf kijken wat er al 
geregeld is en wat niet’, vertelt Schotman. 

‘Daarna maken we een plan van aanpak om de zaken 
die nog niet geregeld zijn te regelen. Vervolgens gaan 
we met de ondernemer in gesprek om te kijken waar 
hij op tactisch, strategisch en procesmatig gebied nog 
een vinger in de pap heeft.’ En daar komt het spel 
op de wagen, weet Steijn. ‘Want iedere ondernemer 
vindt het lastig om zaken los te laten waar die zelf mee 
begonnen is. ‘Kill your darlings’ is het lastigste principe.’

Wat volgt, zijn serieuze gesprekken over het loslaten 
van bepaalde zaken. ‘We kijken dan hoe we processen 
binnen een bedrijf anders kunnen inrichten.’ In 
het traject dat minimaal een jaar duurt, komen 
verschillende vragen en stappen aan bod. Steijn:  
‘Hoe organiseren we nou dat een ondernemer niet 
overal zelf naartoe moet op sales-gebied? Hoe 
zorgen we ervoor dat medewerkers zich zo kunnen 
ontwikkelen dat zij bepaalde taken kunnen overnemen? 
Hoe dragen we de leiding van een bedrijf over aan een 
managementteam of aan andere directeuren?’

Sallandse nuchterheid
Steijn en Schotman zijn daarbij niet bang om kritiek 
te leveren. ‘Zachte heelmeesters maken stinkende 
wonden’, zegt Steijn. ‘Duidelijkheid hoort erbij. Aan 
het begin vinden ondernemers het soms vervelend, 
maar als ze inzien dat de ingeslagen weg de goede 
is, draaien ze vaak snel bij. Daarom hebben we ook 

‘Winst voor later begint niet morgen, maar vandaag.’ Dat is de stellige overtuiging van  
Bram Steijn en Erwin Schotman, beiden werkzaam bij bedrijfsadviesbureau SmitDeVries  
in Raalte. Met hun dagelijkse dienstverlening helpen ze ondernemers om strategische 
keuzes voor de toekomst te maken. ‘Als je de zaken nu goed organiseert, levert dat later  
een groter rendement op.’ 

‘ ’Kill your darlings’ is  
het lastigste principe’
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altijd langdurige relaties met onze klanten.’ Dat komt mede door 
de Sallandse nuchterheid, zoals een klant de dienstverlening van 
SmitDeVries omschrijft. ‘Wij zeggen wat we zien, dat is heel helder 
voor ondernemers. Wij zeggen niet: hier heb je ons rapport, red je 
ermee. Nee, wij maken een analyse, presenteren die en vervolgens 
gaan we samen met de ondernemer aan de slag. Wij komen echt 
meewerken aan het bedrijf.’

Duurzame inzetbaarheid
Ook medewerkers worden in het verandertraject betrokken.  
‘Om processen te wijzigen, is vaak ook bijscholing nodig van 
personeel. Van nature hebben mensen veel kennis, kunde en 
vaardigheden. Maar om een verandering door te kunnen voeren, is 
het nodig dat medewerkers getraind worden. Wij nemen hen mee 

in die reis’, zegt Schotman. ‘Maar het kan ook betekenen dat we de 
medewerkers op een andere plek neerzetten binnen de organisatie. 
Wij denken vanuit bedrijfskundig perspectief. Eerst zetten we neer 
hoe de organisatie eruit moet komen te zien, dan pas zoeken we de 
mensen erbij. Daarbij kijken we ook naar duurzame inzetbaarheid, 
door medewerkers in hun kracht te zetten.’

Is het hele stappenplan doorlopen, dan is de ondernemer 
losgekoppeld van het bedrijf en kan die zonder veel problemen zijn 
onderneming verkopen, overdragen aan familie of kiezen voor een 
andere strategie. Dat bepaalt de ondernemer zelf. ‘Waar het vooral 
om gaat, is dat ondernemers de keuze hebben om uiteindelijk 
onafhankelijk van het bedrijf te worden. In welke vorm dan ook’, 
besluit Schotman. \

‘Wij komen echt 
meewerken aan 

het bedrijf’
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Tekst en fotografie RTV Oost

Het Groene Oosten
In het tv-programma ‘Het Groene Oosten’ worden alle duurzame 
ontwikkelingen in Overijssel gevolgd. Een elektrische Porsche 
of motorfiets testen met de politie, abseilen van windmolens, 
meelwormen proeven, boilers die door ramen vliegen, schieten 
op zonnepanelen… Innovatieve en duurzame initiatieven uit de 
regio worden in de serie voor het voetlicht gebracht, vaak met 
spectaculaire items, waarbij legertanks en raceauto’s niet worden 
geschuwd. Want duurzaam leven is niet suf. ‘We willen de inwoners 
van Overijssel op een prikkelende, maar beslist niet belerende 
wijze laten zien wat er allemaal kan op het gebied van duurzaam 
leven, of beter gezegd logisch leven’, aldus programmamaker 
André van der Zee. Toch is het programma geen aaneenschakeling 
van alleen spectaculaire reportages. Serieuze vraagstukken 
over energieverbruik, klimaatadaptatie, bio-energie, recycling, 
windmolens, waterstof, landbouw en de natuur komen ook aan bod.  
Diverse organisaties in Overijssel hebben een groene ambitie 
en werken elke dag hard om de provincie te verduurzamen. De 
Waterschappen, Natuur en Milieu Overijssel, gemeentes, het MKB, 
Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer en de provincie Overijssel met programma’s als Natuur voor Elkaar en Nieuwe Energie 

Overijssel. ‘Ik merk dat het voor deze organisaties soms lastig is om 
de inwoners te bereiken. Ze werken dan ook graag mee aan de serie, 
omdat ze zo op een sympathieke en soms spraakmakende manier 
verbinding kunnen maken met de inwoners’, aldus Van der Zee. RTV 
Oost geeft via de tv-serie het overkoepelende thema duurzaamheid 
al negen seizoenen lang een platform.  

Hoe zorgen we voor een leefbare provincie, nu en later? Welke duurzame initiatieven worden er 
genomen? Wat betekent de stikstofcrisis voor Overijssel en wat is het belang van het korhoen op 
de Sallandse Heuvelrug en de wolf die zijn plekje aan het heroveren is in de natuur? RTV Oost volgt 
de ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid en stimuleert de maatschappelijke discussie over 
tal van ‘groene’ onderwerpen. 

 RTV Oost prikkelt met  
‘Het Groene Oosten’ 

Win gratis zendtijd
In elke aflevering van Het Groene Oosten zit de rubriek 
‘Groene Vlogger’. Hierin krijgen inwoners zendtijd voor hun 
inspirerende groene tips. Heb je een persoonlijke of zakelijke 
tip? Stuur ‘m naar hetgroeneoosten@beleefmedia.nl en 
win gratis zendtijd.

‘Duurzaam leven is niet suf’

Kamperen in een kartonnen tent, met zware regen

Voedselcoöperaties schieten als paddenstoelen uit de grond 
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 RTV Oost prikkelt met  
‘Het Groene Oosten’ 

Meer groen bij RTV Oost!
Logisch Leven Quiz
Nog meer aandacht voor duurzaamheid is er komend voorjaar op 
TV Oost met de ‘Logisch Leven Quiz’. Een interactieve quiz over 
de duurzame aspecten van het leven. Ook hier zijn verschillende 
instanties betrokken: ROVA houdt zich bezig met circulaire 
vraagstukken en aan Hogeschool Windesheim doen studenten 
onderzoek naar het kennisniveau van de inwoners van Overijssel.

Podcast
Voor wie liever luistert heeft RTV Oost een aantal groene podcasts 
gemaakt: ‘Welkom Wolf...’ over de terugkeer van de wolf, en de 
standpunten van voor- en tegenstanders. In de ‘Stikstof Podcast’ 
worden uitspraken over stikstof besproken en gefactcheckt om zo 
de stikstofcrisis begrijpelijk te maken. En in de wekelijkse’ Groot 
Onderhoud-podcasts’ is regelmatig aandacht voor ‘groen’. Zoals 
bijvoorbeeld de aflevering ‘Boer en media’, waarin boeren en 
journalisten met elkaar in gesprek gaan over de rol van de media en 
hoe boeren hier tegenaan kijken. 

Facebook: Groen Overijssel
Ruimte voor discussie, interactie 
en ideeën over het boerenleven, 
natuur en duurzaamheid is er volop 
in de levendige Facebook-groep ‘Groen Overijssel’. 

Instagram
Wie gewoon van mooie plaatjes houdt, kan zijn hart ophalen op de 
‘RTV Oost Instagram-pagina’ met de mooiste Overijsselse foto’s 
van natuurfotografen. Wil je jouw natuurfoto bij ons op Instagram 
terugzien? Gebruik #rtvoost.

Met Naober de Boer op
Samen met het plattelandsmagazine 
Naober gaat RTV Oost in 2022 ‘de 
boer op’. Een tour met publiek langs 
boerenbedrijven in Overijssel voor 
iedereen die meer wil weten over 
het boerenleven en de uitdagingen 
die er voor de agrarische sector zijn 
en die wil genieten van heerlijk eten 
van Overijsselse bodem.

RTV Oost wil als regionale omroep 
een belangrijke rol spelen in het 
streven om met elkaar in gesprek 
te blijven over hoe we, ondanks de 
groeiende bevolking en de steeds 
schaarser wordende ruimte, zorgen 
voor een leefbare provincie. Nu en 
in de toekomst.  \

‘Duurzaam leven is niet suf’

Mooie natuurfoto gemaakt? Deel ‘m op Instagram met #rtvoost (© Rajinder Harkhoe)

Boerenprotesten tegen stikstofregels

Met Naober naar aspergeteler Slaghekke

Praat mee in de Facebook-groep 

‘Groen Overijssel’
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Vernieuwen en innoveren in de zorg

Huurders van BTC-Twente 
hebben oog voor later 

Bram de Moor (projectleider) en Johan de Rooij 
(hoofdonderzoeker) van You2yourself 
‘Met onze Urimon-studie bouwen we aan de ontwikkeling van een 
gezondheidsmonitor voor de vroege opsporing van ernstige ziektes 
zoals kanker en hart- en vaatziekten. Hoe eerder je dit soort ziektes 
ontdekt, des te groter de kans op een succesvolle genezing met 
een lagere belasting voor jezelf en je omgeving. En tegen lagere 
kosten, ook niet onbelangrijk. Urine speelt een belangrijke rol in 
ons onderzoek, omdat onze 1.300 deelnemers elke 3 maanden een 
potje inleveren. Dat kan bij een prikpost in Twente en binnenkort 
ook vanuit huis, ze sturen het dan gewoon op. De moleculen van 
het ingeleverde materiaal vergelijken we met eerdere waardes, 
waardoor we iemands gezondheid nauwlettend in de gaten kunt 
houden en het ontstaan van ernstige ziektes kunnen signaleren. 

We gaan de komende 3 jaar uitbreiden naar 10.000 mensen om te 
bewijzen dat onze techniek echt vroegtijdig kan aantonen of iemand 
ziek is. De mensen die meedoen zijn tussen de 45 en 75 jaar. 

Deelname is vrijwillig en levert nog geen gezondheidsinformatie 
op. We merken echter dat de deelnemers graag willen bijdragen 
aan een toekomst waarin we ernstige ziektes eerder op kunnen 
sporen. Vaak hebben zij ziekte binnen de familie meegemaakt en 
willen ze op deze manier hun steentje bijdragen. Zodat dit zo snel 
mogelijk grootschalig toegepast kan gaan worden. Het onderzoek 
is kostbaar, we zijn dan ook altijd geïnteresseerd in partijen die 
willen bijdragen aan deze revolutionaire studie. Zelf zijn we ervan 
overtuigd: deze aanpak werkt. We kunnen beter vroegtijdig 
signaleren dan achteraf proberen te genezen met zware en vaak 
dure behandelingen. Met deze gezondheidsmonitor gaan we in de 
toekomst mensenlevens redden!’ 

Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Lars Smook (JJ-MEDTECH) en eigen foto (You2yourself)

Huren bij BTC-Twente
Van start-up tot scale-up, BTC-Twente heeft voor elk type huurder een passende ruimte. 
De gemeenschappelijke factor: innoveren staat centraal binnen elke onderneming. 
De locaties bevinden zich op het Kennispark en in de omgeving van de Universiteit Twente. 
Huurprijzen zijn op basis van netto vierkante meters (je betaalt dus alleen de meters die je 
zelf gebruikt) en inclusief energie, schoonmaak, parkeerplaatsen en huismeesterdiensten. 
Daarnaast is er extra facilitaire dienstverlening mogelijk. Benieuwd wat er momenteel 
beschikbaar is? Neem contact op via info@btc-twente.nl of 053-4836355. 
Kijk voor meer informatie op www.btc-twente.nl.

Medische innovatie vindt volop plaats in het oosten van 
het land. Deze twee huurders van BTC doen dat allebei 
op hun eigen, unieke manier.  
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Jos Groeskamp (executive managing director)  
van JJ-MEDTECH
‘JJ-MEDTECH is gespecialiseerd in de diagnose en behandeling 
van prostaatkanker. Ik heb zelf inmiddels meer dan 20 
jaar ervaring binnen dit thema. Vooral op het gebied van 
adequate en veilige diagnose viel nog winst te behalen. 
De standaard casus is: een wat oudere man die vaak moet 
plassen. Hij laat wat bloed afnemen en bij een verhoogde 
PSA werd hij daarna doorverwezen naar de uroloog, waarna 
er onder andere een prostaatecho gemaakt werd en er biopten 
genomen werden. Tegenwoordig wordt er dan eerst een MRI 
gemaakt. Samen met Drs. Jos Immerzeel, werkzaam bij ANDROS 
Clinics, richtte ik mij 5 jaar geleden op die techniek, waarbij er eerst 
een MRI gemaakt wordt zodat precies gezien kan worden waar het 
eventueel verdachte gebied zit. Daarna wordt er heel gericht door 
de huid geprikt in de prostaat en niet meer door de endeldarm. 

Er is dan preventief geen antibiotica meer nodig, de kans op 
infecties is vele malen kleiner en het diagnosticeren van kanker 
is op deze manier veel nauwkeuriger, omdat alle plaatsen in de 

prostaat beter te bereiken zijn. Er wordt dus minder kanker gemist. 
Deze transperineale techniek is inmiddels de richtlijn geworden 
voor alle urologen in Nederland en ook op internationaal vlak 
krijgt dit de nodige aandacht. Inmiddels zijn hierover ook twee 
wetenschappelijke publicaties verschenen in gerenommeerde 
wetenschappelijke tijdschriften. 

Ik zet me in om in het medische vak, daar waar mogelijk, 
technieken en materialen te verbeteren. Daarom hebben we 
inmiddels ook orgaanfantomen ontwikkeld (in coproductie met 
het Amerikaanse bedrijf SIM Inc.). Dat zijn kunstorganen die bijna 
niet van echt te onderscheiden zijn, waar artsen mee kunnen 
trainen. Bijvoorbeeld met het verwijderen van tumoren met 
behulp van robot-geassisteerde laparoscopische chirurgie. Ook 
naar de toekomst toe willen we ons blijven inzetten voor innovatie 
in het medisch vak. En dit alles doen we, heel bewust, vanuit 
Enschede. Medische innovatie draait in het oosten van Nederland 
op volle toeren en we zitten hier op een steenworp afstand 
van gelijkstemden die, net als JJ-MEDTECH, werken aan het 
verbeteren van de medische zorg van morgen.’  \
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Hoeveel water past er in een tuba? Welk muziek-
instrument kun je het snelst bespelen? Vragen die 
kinderen van nu bezighouden. Ze krijgen vanaf 
januari 2022 antwoord in Klokhuis-achtige filmpjes 
die Phion heeft gemaakt samen met twee leden van 
slagwerkgroep Percossa. Een van de orkestleden dook 
er graag voor het water in met een tuba. Zo krijgen 
basisschoolleerlingen tenminste een idee hoe groot 
zo’n instrument is. En hoeveel liter erin kan.

Vlieg mee
De filmpjes zijn onderdeel van het muziekkwartiertje 
in de klas. Daarin behandelt de basisschoolleerkracht 
de wondere wereld van de muziek aan de hand van een 
online lespakket van Phion. Het project ‘Vlieg mee met 
Phion’ komt voort uit de eerder gelanceerde klassieke 
muziekkalender, die elke dag een nieuw filmpje met 
luisteropdracht deelt.

‘We spreken hiermee hun verbeelding en creativiteit 
aan’, zegt Monique Wijnker, hoofd Educatie & Interactie 
van Phion. ‘Dat proberen we te doen op een leuke, 
laagdrempelige manier. Denk aan opdrachten als: 
steek je hand op als je een trompet hoort. Of: welk 
instrument hoort er niet bij? Het slaat aan, merken we. 
We zitten al over de 80.000 views. Sommige scholen 
zien het als een ideaal rustmoment in de klas. Maar ook 
op verzorgingshuizen worden de filmpjes vaak bekeken 
onder leiding van een activiteitenbegeleider. Waarom 
ze zo populair zijn? Omdat het uitdagende maar 
hapklare brokken zijn die weinig tijd vragen. 
Daar is behoefte aan.’

Tekst Marco Krijnsen  /  Fotografie Phion

Klassieke muziek is niet alleen voor oude mensen. Met YouTube-filmpjes, 
meedoeconcerten en aangrijpende verhalen bereikt Phion, Orkest van 
Gelderland & Overijssel, ook een jongere doelgroep. Het laat bijvoorbeeld 
kinderen liedjes zingen op de melodieën van Mahler.

Kinderliedjes op de 
muziek van Mahler

‘Hoeveel water past  
er in een tuba?’
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‘The circle of talent’
Meedoen, ervaren en zelf muziek maken met de professionele 
musici van het orkest. Dat zijn de pijlers onder de educatieve 
activiteiten van Phion voor jong en oud. Wijnker noemt het ‘the circle 
of talent’. De eerste kennismaking met het instrument begint al bij 
de allerjongsten op school, als een musicus van het orkest op bezoek 
komt in de kleuterklas. Alle kinderen mogen dan even de snaren van 
de viool of het koper van de trompet aanraken. Naarmate kinderen 
ouder worden, krijgen ze meer verantwoordelijkheid en mogen ze 
meer zelf doen met muziek. 

In het Concert voor Rafiq, te zien in 2022, zijn honderden leerlingen 
per keer onderdeel van het Phion-concert. Centraal staat het actuele 
en ontroerende verhaal van de 11-jarige Rafiq, die als vluchteling 
alleen naar Nederland komt. Zo’n 10.000 leerlingen in totaal 
bereiden zich aan de hand van dit verhaal en een lespakket voor op 
het concert. Ze studeren op liedjes, bodypercussie en soundscapes, 
die samen het verhaal vertellen.

‘Tijdens het concert zitten ze dus niet alleen als publiek in de zaal, 
maar zijn ze gelijkwaardig aan het orkest’, zegt Wijnker. ‘Ze doen 
volop mee en voelen zich even artiest, terwijl hun ouders vanaf het 
balkon ontroerd meekijken. De kinderen zingen liedjes over Rafiq op 
de melodieën van de eerste symfonie van Mahler. Als ze de muziek 
later een keer weer horen op de radio, zullen ze Mahler herkennen 
en terugdenken aan deze geweldige ervaring.’

Thuis oefenen 
Phion doet ook aan talentontwikkeling van amateurmuzikanten. 
Leden van het orkest coachen muziekverenigingen in Gelderland 

en Overijssel, ook op het gebied van de marketing of de vernieuwing 
van concerten. Er worden masterclasses gegeven aan talentvolle 
amateurmuzikanten en studenten van het conservatorium. Sommige 
studenten krijgen de kans om stage te lopen bij het orkest.
Nieuw is het project ‘Solo met Phion’, ontstaan in coronatijd. Toen 
amateurmuzikanten tijdens de lockdown zelfs niet meer mochten 
repeteren en hun instrumenten in de koffer lagen te verstoffen, 
wierp Phion een reddingsboei toe: tutorials om thuis solopartijen te 
oefenen met professionele musici. Het orkest nam daarvoor twee 
versies van de allermooiste solo’s uit het klassieke repertoire op, 
eentje mét en eentje zonder solist. Met deze laatste karaokeversie 
plus een persoonlijke uitleg van de professional kan de amateur zelf 
aan de slag.

‘Solo met Phion’ bleek in een behoefte te voorzien. Al binnen een 
dag na de lancering meldden zich 350 amateurmuzikanten uit 
binnen- en buitenland, inmiddels staat de teller op meer dan 1.100. 
Ze kunnen zich uitleven op solostukken voor viool, altviool, cello, 
contrabas, fluit (alt)hobo, klarinet, fagot, trompet, hoorn, trombone, 
euphonium en altsaxofoon. ‘Veel muzikanten konden door de 
lockdown niets meer doen. We hebben gemerkt dat ze door dit 
project hun plezier en motivatie hebben teruggekregen. Er wordt 
nog steeds gebruik van gemaakt. Dit project is een blijvertje.’  \

‘ De kinderen voelen  
zich even artiest’
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Het bedrijf van de toekomst werkt niet meer lokaal, maar mondiaal. Een snelle 
verbinding, vlekkeloze Teams-meetings, veilige data-uitwisseling en een perfect 
werkende online webshop of klantenportaal. Dat is het ideale plaatje. Maar hoe  
zet je die stappen in een wereld die zich steeds sneller lijkt te ontwikkelen?  
We vragen het aan Jeroen van der Lagemaat (algemeen directeur), Kathy Gaalman 
(teamleider marketing) en Peter Lenten (commercieel directeur) van NDIX. 

Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Lars Smook

Je bedrijf klaar voor later  
Connectiviteit van het hoogste niveau    
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De vraag naar goedwerkende digitale 
oplossingen neemt in een rap tempo toe. 
‘Wij focussen ons op een snel, betrouwbaar 
en toekomstgericht netwerk voor alle 
bedrijven,’ begint Lenten. ‘Dat doen we 
met onze veilige verbindingen, want 
het internet is toegankelijk voor alles en 
iedereen. Dus ook voor de mensen die 
niet bepaald het beste voor hebben met 
jouw bedrijf. Het netwerk van NDIX is het 
omgekeerde: je bedrijf communiceert 
uitsluitend met anderen die jij toegang hebt 
verleend. De rest komt er simpelweg niet 
op. Dat geeft je de maximale veiligheid.’ 

Gaalman vult aan: ‘Daarnaast brengt NDIX 
vraag en aanbod samen op het gebied van 
alle ICT-oplossingen. Met een druk op de 
knop heb je een veilige koppeling geregeld 
met een van onze aangesloten partners 
die allerlei ICT-oplossingen leveren. 
Wij geloven daarbij niet zo in alles-
in-een, we begeleiden onze klanten 
liever stapje voor stapje op het gebied 
van digitalisering. Het is een snel 
veranderende wereld, dus vaak zijn advies 
en hulp gewenst. Je krijgt daarom ook 
24/7 toegang tot onze klantenservice. En 
ja, die zijn er dus ook altijd. Mocht er een 
keer iets zijn, dan is het vaak binnen een 
uurtje opgelost. In de praktijk zien we dat 
gelukkig ook terug in onze enthousiaste 
klanten. We maken het echt waar.’ 

Datatransitie 
NDIX zet op dit moment vol in op groei. 
Van der Lagemaat licht toe: ‘We breiden 
ons netwerk uit zodat we steeds meer 
bedrijven veilige verbindingen kunnen 
leveren. Zodat we alle locaties van 
onze klanten kunnen voorzien van ons 
netwerk. Zo bedienen we inmiddels bijna 
dertig ziekenhuizen, die onderling onder 
andere patiëntdata uitwisselen. Daar kan 
niemand bij komen. Schaalvergroting 
is voor ons dus essentieel. Daarom zijn 
we op dit moment volop bezig met 
uitbreidingen, te beginnen in het Euregio-
gebied. We voeren grote projecten uit 
waarbij we meerdere industrieterreinen 
van glasvezel voorzien. Ook participeren 
we, in samenwerking met Universiteit 
Twente, in een Europees project waarbij 
we een prototype ontwikkelen voor het 
duurzaamste datacentrum ooit. Want 
digitalisering en duurzaamheid zijn 

onlosmakelijk met elkaar verbonden. 
We kunnen niet eindeloos energie-
slurpende datacentra bouwen, dat moet 
toekomstbestendiger worden. En we 
zijn vol aan het opschalen op het gebied 
van strategische samenwerkingen en 
overnames. De meerwaarde van het 
platform van NDIX is immers het grootst 
als we meer mensen veilig met elkaar 
kunnen verbinden. We willen zo snel 
mogelijk actief zijn op Europees niveau, 
want de digitalisering is in volle gang.’ 

Nieuw jasje 
Meer bedrijven bereiken om ze klaar 
te stomen voor de digitale toekomst, 
dat is het doel. ‘Om die reden 
hebben we het afgelopen jaar ook op 
communicatiegebied stappen gezet’, 
vertelt Gaalman. ‘Want wij werken 
enerzijds voor dat grote ziekenhuis, maar 
ook voor die eenpitter die alles zelf regelt. 
Daarom ontwikkelen we een website voor 
die verschillende doelgroepen. En altijd 
met het doel: ze aan de hand nemen in de 
digitale wereld. Daarom creëren we ook 
een kennisbank waar klanten inhoudelijk 
alles kunnen vinden over de oplossingen 
voor hun ICT-uitdagingen. Die kennis 
delen, dat verbinden op een nieuw niveau, 
dat is onze rol.’ 

Lenten concludeert: ‘binnen heel 
Nederland en delen van Duitsland, met 
name in Euregio-gebied is NDIX, samen 
met onze partners, de kartrekker op het 
gebied van digitalisering. Wij werken nu 
keihard aan het netwerk dat we in de 
toekomst nodig hebben. Zodat we niet 
alleen als bedrijf of regio, maar Europa-
breed de basis hebben gelegd voor een 
snel, betrouwbaar en duurzaam netwerk. 
We zitten niet stil, zitten niet met ons 
hoofd in de wolken. Wij zijn klaar voor 
alles in de cloud!’  \

‘ Dit jaar lanceren  
we NDIX 2.0’  
Kathy Gaalman

‘ Onze opschalings-
actie is essentieel 
voor de toekomst’  
Peter Lenten



ONDERNEMEN   /    80

Martin maakt van elk evenement een feestje 

Geen tentenboer,  
maar een gastheer met 
sfeervolle stretchtenten 

Meer dan 35 jaar horeca-ervaring, je voelt de liefde voor het vak. Martin de Vos geeft met zijn bedrijven Stretchtent 
Verhuur Twente en Le Martin Catering graag net even dat extraatje aan je evenement. Hij denkt mee en maakt  
van elk evenement een belevenis. Sfeervolle LED-lampjes? Die krijg je erbij. Een Perzisch tapijt? Regelt hij voor je. 
En natuurlijk worden alle tenten met zorg en schoon geleverd. Een impressie van zijn werk: 

Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Stretchtent Verhuur Twente en Le Martin Catering

Boterkorfhoek 16, 7546 JC Enschede  /  T 06 23 13 19 29  /  www.stretchtenthurentwente.nl

‘Ook in de tent bezorg ik mensen een mooie dag: ik doe ook catering’
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Martin maakt van elk evenement een feestje 

Geen tentenboer,  
maar een gastheer met 
sfeervolle stretchtenten 

Oog voor later: oog voor 
elkaar of een blauw oog?

Niet alleen op coronavlak, maar ook op allerlei andere gebieden, 
lijkt een middenweg inmiddels niet meer te bestaan. Hebben we te 
lang gepolderd in Nederland? Zo lang dat we ‘consensus’ met elkaar 
een vies woord zijn gaan vinden? En moeten we tegenstellingen 

vooral benadrukken en niet nuanceren? Ik hoop toch niet dat de 
schreeuwende minderheid (zowel links als rechts) de overhand krijgt 
in ons land. Werken we samen aan een betere toekomst of worden 
we boos als het ons niet aanstaat wat er in Den Haag of elders 
besloten wordt? De uitdagingen waar we voor staan op sociaal en 
duurzaamheidsgebied zijn zo groot dat de individuele aanpak nooit 
zal werken. Samen kan het ons nog lukken degenen die een steuntje 
in de rug nodig hebben om CO2-uitstoot te verminderen of socialer 
te ondernemen te motiveren. Verbeter de wereld en begin bij jezelf 
is mooi en absoluut noodzakelijk, maar dan moeten we het wel 
allemaal doen. 

En die mogelijkheden zijn er. Neem het schrijnende personeelstekort 
van nu. Medewerkers zijn wel te vinden, als we de moeite nemen om 
ze net even wat meer te begeleiden en de hulp te bieden die ze nodig 
hebben. Als we er wat energie in steken, kunnen we veel mensen een 
passende baan bieden. Ik zie al jaren hoe goed dit werkt binnen ons 
bedrijf. Ook op duurzaamheidsgebied tellen alle kleine stapjes mee. 
Kijk naar je processen, plaats wat zonnepanelen op je bedrijfspand 
en vervang je wagenpark voor elektrisch vervoer. Dat scheelt op den 
duur niet alleen in de kosten, maar is ook een stuk milieuvriendelijker. 

Mijn eindconclusie is daarom positief. Met oog voor elkaar en oog 
voor de wereld om ons heen gaat het lukken. Door samen te werken 
en slimmer te werken gaan we een mooie toekomst tegemoet. 
Ik wens iedereen een heel mooi 2022!  \

We hebben 2021 inmiddels afgesloten. Wederom een 
coronajaar en weer een jaar waarin de afstand tot 
elkaar groot moest blijven. En wellicht ook nog groter 
is geworden, omdat iedereen een ‘kant’ koos in de 
welbekende vaccinatiediscussie. Ik probeer daarin 
oog te houden voor ieders mening maar uiteraard 
heb ik ook mijn eigen voorkeur. Eentje waarvan ik 
zelf dacht dat hij was ingegeven vanuit een sociale 
invalshoek. Maar toen ik, na vaccinatie, alsnog corona 
kreeg, bleek het niet alleen voor de ander maar ook 
voor mezelf een verstandige beslissing te zijn. Ik kan 
en wil niemand overtuigen, maar vrees wel dat we 
de komende jaren in de greep blijven van corona en 
hoop echt dat dit niet tot een tweedeling gaat leiden 
in de samenleving.

Arjan Kleizen is sociaal ondernemer en directeur/eigenaar van MSG en Miles: dé groene online koeriersdienst. Miles combineert koeriers en klanten met elkaar zodat koeriersritten 
door heel Nederland efficiënter en dus groener gereden worden. Het doel? Het aantal lege kilometers met 50 procent verminderen. Meer weten? www.miles.delivery

Arjan Kleizen
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Talenten interesseren voor 
- en behouden in - de bouw 

In het meest ideale geval heeft de persoonlijke passie van de medewerker een enorme overlap met de gezamenlijke 
missie van de organisatie. Maar dan moet je als organisatie wel laten zien waar je voor staat en wat je uitdaging is. 
Binnen het Human Capital programma van Pioneering delen aangesloten bedrijven inspiratie, kennis en ervaringen  
over hoe we mensen kunnen interesseren voor de bouw en infra én hoe we mensen kunnen behouden in de bouw  
en infra, vertelt Joyce Kloosterman, pionier binnen het thema Human Capital van Pioneering. 

‘ Ik mocht me gelijk buigen  
over complexe dossiers’

Stichting Pioneering
Pioneering is hét platform voor vernieuwers in de gebouwde omgeving. Door 
verbinding te leggen tussen het bedrijfsleven, woningcorporaties, overheden en 
onderwijs- en kennisinstellingen, jaagt Pioneering initiatieven aan die bijdragen aan 
een innovatief en toekomstbestendig Oost-Nederland. Bent u geïnteresseerd om 
deelnemer van Pioneering te worden en samen innovatie te creëren door met elkaar 
te delen en samen te werken? Kijk voor meer info op www.pionering.nl/deelname of 
neem contact op met het programmabureau via 088-1125000 of info@pioneering.nl.

Tekst en fotografie Pioneering 

Sparringsessie stage(verbredings)programma 
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Uit het onderzoek ‘Wat jongeren ècht willen van werkgevers in de 
techniek’ van Stephan Corporaal (lector Human Capital Saxion) is 
gebleken dat we vaak denken dat we over hetzelfde praten, maar 
dat onderwerpen nogal eens anders worden geïnterpreteerd. 
Zo bedoelen jongeren iets anders met ‘uitdaging’ en ‘doorgroeien’ 
dan door de werkgever verwacht. De mismatch in verwachtingen, 
bijvoorbeeld wanneer ze een stage hebben doorlopen die niet 
helemaal paste bij hun interesse, maakt dat studenten de bouw en 
infra verlaten. Zonde, want de bouw- en infrawereld is veel diverser 
dan vaak in eerste instantie wordt gedacht. 

Begrip, oplossingen en aanknopingspunten
In de Human Capital Community van Pioneering, mede mogelijk 
gemaakt door de provincie Overijssel, staan het delen van 
perspectief en verbinden centraal. Werkgevers in de bouw en 
infra, onderwijs en studenten gaan met elkaar in gesprek over 
diverse onderwerpen, zoals vitaliteit, circulariteit en ‘hoe je een 
studieopdracht beter aansluit op de praktijk'. Zij delen dan ieder 
hun perspectief om vervolgens met elkaar te komen tot meer 
begrip, oplossingen of aanknopingspunten.

Op basis van deze gesprekken kunnen bedrijven hun ‘employer 
branding’ beter afstemmen op deze doelgroep, hebben docenten 
kortere lijnen naar praktijkvoorbeelden en maken jongeren kennis 
met meerdere bedrijven en weten zij wat daar speelt. 
De ‘community’ faciliteert de eerste kennismaking en daagt uit om 
zelf actie te ondernemen en verder in gesprek te gaan.

Stage(verbredings)programma
In de 'talentenpool' van Pioneering maken jonge mensen, mbo-, 
hbo- en wo-studenten, kennis met de diversiteit van de bouw. Door 
sparringsessies, bedrijfsbezoeken en verschillende inspiratiesessies, 
biedt Pioneering studenten tijdens hun stage de mogelijkheid 
kennis te maken met de verschillende banen die de sector bouw & 
infra in Oost-Nederland te bieden heeft. Hierdoor zijn studenten na 
hun studie beter in staat zelf de eerste baan te vinden die goed bij 
ze past en komt er meer nieuwe aanwas voor de bouw. 

Stagiairs maken kennis met de HR-medewerkers van de bedrijven 
die deelnemen aan het stage(verbredings)programma en horen van 
hen hoe zij het liefst in contact komen met potentiële medewerkers. 
Een verrassende conclusie voor de studenten was dat bleek dat 
deze HR-medewerkers voorkeur geven aan een laagdrempelige 
manier van benaderen. Dus géén CV en motivatiebrief, maar 
bijvoorbeeld een telefoontje, zodat ze je stem kunnen horen en 
een betere indruk krijgen van wie je bent of langskomen voor een 
kop koffie. Hiermee vergroot je je kansen ten opzichte van het 
versturen van een brief alleen. Stagiairs krijgen daarnaast ook 
inspiratiesessies zoals bijvoorbeeld de LinkedIn-sessie van Michiel 
van Gemert van Talent Netwerk Nederland. Daarin krijgen ze tips 
hoe ze hun eigen zichtbaarheid kunnen vergroten en aantrekkelijk 
worden voor bedrijven die passen bij hun interessegebied.  \

‘Het stageverbredingsprogramma geeft een 
bredere kijk op de mogelijkheden’  

Celine, Kormelink

‘Leuk programma, dat je netwerk 
van studenten en bedrijven uitbreidt’  

Pieter, Groothuis Bouwgroep

Aantrekkelijk zijn voor studenten
Wil jij met jouw bedrijf deelnemen aan het 
stage(verbredings)programma en de stageperiode van een 
student verrijken, kennismaken met gemotiveerde studenten 
die bewust kiezen voor de bouw & infra en nieuwe inzichten 
krijgen waarmee je je organisatie aantrekkelijker maakt voor 
studenten en starters? Kijk voor meer informatie op www.
pioneering.nl/initiatieven/stageprogramma of neem contact 
op met Joyce Kloosterman (j.kloosterman@pioneering.nl).

Kick-off stage(verbredings)programma

Lonnekerspoorlaan 114, 7523 JM Enschede  /  T 088 112 50 00  /  www.pioneering.nl
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Tekst Marco Krijnsen  /  Fotografie Lars Smook 

Dansen in het museum
Met de Academie van Verbeelding richten Rijksmuseum 
Twenthe en De MuseumFabriek zich op nieuw publiek. 
Spannende samenwerkingen met kinderen, jongeren 
en studenten moeten het museum voor een volgende 
generatie interessanter gaan maken.

Het contrast kan bijna niet groter. Het geluid van bonkende 
weefmachines uit de verdwenen textielfabriek vermengt zich in 
De Museumfabriek met de samples uit moderne synthesizers. 
Oud versus nieuw, samengesmolten tot een uniek kunstwerk van 
geluid door de mannen van Druiprek. Het resultaat: een textielbeat 
zoals die nooit eerder heeft geklonken. Een mooie basis voor een 
dancefeestje tijdens de Museumnacht in november afgelopen jaar.

Tochten door de krochten
Het is precies zoals de programmakers van De Academie van 
Verbeelding het graag zien. Jonge bezoekers die zich laten 
inspireren door en zich vermaken met wat het museum te bieden 
heeft. En als ze er eenmaal binnen zijn, kunnen ze ook mee op 

een van de tochten door de krochten van het museumgebouw. 
Of zich laten fotograferen in de stijl zoals barokschilder Artemisia 
driehonderd jaar geleden haar portretten maakte. 

‘We zijn al het museum van de verbeelding, van de kunst 
en van verhalen van vroeger’, zegt Bastiaan van den Berg, 
programmamaker kids & young van het Enschedese museum. 
‘Die verbeelding is broodnodig in de samenleving van nu, omdat 
systemen dreigen vast te lopen. Denk bijvoorbeeld aan het 
energievraagstuk. Verbeelding is nodig om te inspireren en te 
onderzoeken hoe het anders kan.’

Feminisme in de kunst
Het idee voor de Academie van Verbeelding bestaat al enkele jaren. 
Een van de eerste activiteiten was in 2015 Sublime Landscapes in 
Gaming, waarin de taal van de schilderkunst van eeuwen geleden 
werd verbonden met de vormtaal van hedendaagse gamedesigners. 
Performances, films, workshops en lezingen trokken opeens 
hardcore gamers naar het museum. Verder werd een Overkill 
Festival georganiseerd met interactieve installaties op het 
grensgebied van kunst en technologie.

Hoe Rijksmuseum Twenthe en De Museumfabriek een nieuwe generatie willen verleiden
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Lasondersingel 129-131, 7451 BP Enschede  /  T 053 201 2000  /  www.rijksmuseumtwenthe.nl

Juist het museum is een goede plek voor dit soort activiteiten, vindt 
Hoofd Publiek Nikki Olde Monnikhof van Rijksmuseum Twenthe 
en De Museumfabriek. Reden om nu meer werk te maken van de 
academie. ‘Er komen voortdurend actuele thema’s voorbij. Onze 
expositie over Artemisia- Vrouw en Macht bijvoorbeeld ging over 
de rol van de vrouw. Dat was een mooie kapstok om met en voor 
een jonge doelgroep een interessant programma samen te stellen. 
Het feministische kunstplatform Tittymag ging aan de hand van 
de schilderijen van Artemisia met bezoekers in gesprek over het 
feministische karakter van het werk van de kunstenares. Daarnaast 
hadden we hier de expositie Deep Truth waarbij bezoekers konden 
ervaren hoe het is om onderdeel te zijn van gemanipuleerde beelden. 
We speelden daarmee in op de ethische discussies over deepfake.’

Studentenvereniging
De Academie van Verbeelding moet het museum openbreken. Het 
uitgangspunt is: minder zenden en vaker mensen erbij betrekken en 
het gesprek met hen aangaan. Dat laatste gebeurt bijvoorbeeld met 
de Enschedese studentenvereniging Taste, die meedenkt over de 
programmering van de Museumnacht. Met een schuin oog kijkt Olde 
Monnikhof naar andere musea die werken met een kinderdirecteur 
of jongerenraad. Dat je zo de drempel voor een jonge doelgroep 
verlaagt, heeft ze zelf ervaren. ‘In 2019 organiseerden we voor het 
eerst de Museumnacht die 1.500 overwegend jonge bezoekers trok. 
Dat heeft echt mijn ogen geopend. Zie je wel, het lukt! Maar je moet 

wel extra je best doen om deze doelgroep te bereiken. Afgelopen 
editie, die veel korter duurder vanwege de coronamaatregelen, 
trok de Museumnacht toch nog 1.200 bezoekers.’

Familiemiddagen
Twee programmakers gaan de academie de komende tijd verder 
uitbouwen. Bastiaan van den Berg is een van hen en licht alvast 
een tipje van de sluier op. ‘We werken aan een herkenbaar aanbod 
voor de langere termijn. We gaan bijvoorbeeld familiemiddagen 
organiseren vol workshops, voorstellingen en rondleidingen. Ook 
kijken we of we jongeren via een maatschappelijke stage exposities 
kunnen laten maken, met ondersteuning van onze kant.’

In 2022 is in Rijksmuseum Twenthe een expositie over het Italiaanse 
futurisme te zien (Marinetti en het futurisme). Van den Berg ziet 
al voor zich hoe de Academie van Verbeelding hierop kan inspelen. 
‘Hoe moet de toekomst eruitzien? Met zo’n vraag gaan we jongeren 
uitdagen. Dat kan allerlei vormen aannemen, van gesprekken en 
presentaties tot workshops. Wat deze twee musea zo bijzonder 
maakt, is de bundeling van verschillende disciplines: kunst, natuur, 
lokale verhalen. Jongeren van nu hebben die elementen nodig om 
zich staande te kunnen houden en samenhang te ontdekken in de 
snel veranderende wereld om hen heen.’ \

‘ Verbeelding is broodnodig in de 
samenleving van nu’
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Innovatie
Tekst Marco Krijnsen  /  

Fotografie Lars Smook en Triple T High Tech Academy

In het stadion van Heracles Almelo is een uniek 
opleidingstraject voor technische mbo-studenten 
van start gegaan: de Triple T High Tech Academy. 
De deelnemers krijgen sport en Powerskills om hun 
werk beter te kunnen doen. ‘We willen ze wendbaar 
maken en hun eigen grenzen laten ontdekken.’

WWerken aan fitte en
wendbare technici
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Werken aan fitte en
wendbare technici

Beneden in het stadion bereidt de 
selectie van Heracles Almelo zich voor 
op de competitiewedstrijd van morgen. 
Boven krijgt een groep ROC-studenten 
de laatste instructies van trainer Ferran 
Plaggenborg. Hij heeft voor vandaag een 
ludieke opdracht bedacht. De studenten 
moeten hun 06-nummer op een bord 
schrijven en al snel blijkt waarom. Elk 
cijfer staat voor een oefening: van een 
rondje hardlopen rondom het veld tot een 

aantal squats. Zo ontstaat een individueel 
trainingsprogramma, dat alle deelnemers 
moeten afwerken in de schaduw van 
Erve Asito.  

Minder mensenschuw
Verplichte gym in de koude buitenlucht. 
Op de middelbare school is het meestal 
aanleiding voor gemopper en gezeur. 
Maar deze ROC-studenten klagen niet. 
Ook Elise Verheij niet. De 22-jarige 
Enschedese werkt 4 dagen in de week 
als procesoperator B. Op vrijdag gaat ze 
naar de Triple T High Tech Academy in het 
stadion van Heracles Almelo. ‘Ik ben het 
liefst actief bezig. Dat is beter dan de hele 
dag in de schoolbanken zitten.’

Elise hoefde niet lang na te denken toen 
haar HR-manager vroeg of ze Triple T wilde 
doen. Want naast Sport en Bewegen staat 
er bij de academie ook het onderdeel 
powerskills op het programma, dat zich 
richt op communicatie, tweegesprekken, 
timemanagement en kritisch denken. 
‘Persoonlijke ontwikkeling is heel 
belangrijk voor mij, want ik vind praten 
met mensen lastig. Meestal ga ik dat uit de 
weg. Ik heb niet zo veel zelfvertrouwen. 
Eigenlijk ben ik zelfs een beetje 
mensenschuw. Op deze manier kan ik daar 
iets aan doen.’

Extraatje
Het idee voor de Triple T Academy 
ontstond tijdens een thuiswedstrijd 
van Heracles Almelo. Yvonne Bijenhof, 
manager bij het ROC van Twente, raakte 
samen met haar bestuursvoorzitter John 
van der Vegt in gesprek met directeur 
Sander Verschoor van VDL ETG Almelo. 
Het ging over het tekort aan technisch 
personeel en behoud van talent.  >

‘Ik ben het liefst 
actief bezig. 

Beter dan in de 
schoolbanken zitten’  

Elise Verheij

De Triple T High Tech 
Academy is een 
samenwerking van:
-  VDL ETG Almelo

-  Benchmark Almelo

-  ETC Nederland

-  ROC van Twente

-  Heracles Almelo

-   Endoor (zusteronderneming van 

ROC van Twente)

-  Praktijkopleider STODT

-  Gemeente Almelo

De deelnemers zijn allemaal 

technische BBL-studenten op niveau 

3 of 4. Ze werken vier dagen in de 

week bij een Twents bedrijf en gaan 

een dag per week naar school.  
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‘Kunnen we niet een extraatje doen voor 
technische BBL-opleidingen? Dat was de 
vraag die bij ons alle drie naar boven kwam’, 
vertelt Bijenhof. ‘We wilden de bestaande 
BBL-opleiding (vier dagen werk, een dag 
naar school) aantrekkelijker maken voor 
zowel werknemers als werkgevers.’

Achterliggende gedachte is dat zo’n 
‘extraatje’ steeds belangrijker wordt in een 
wereld die zich in een razend tempo verder 
ontwikkelt. ‘Vooral de technische branche 
heeft daarmee te maken’, aldus Bijenhof. 
‘Aan het eind van een vierjarige opleiding 
ziet de wereld er totaal anders uit en 
worden alweer nieuwe skills gevraagd. 
Functies veranderen of verdwijnen. Het 
betekent dat toekomstige werknemers 
daarop moeten kunnen anticiperen en 
wendbaar moeten zijn. Daarbij hoort in 
onze ogen fysieke vitaliteit. Een trainer 
die hen leert om de grenzen op te zoeken 
en te ontdekken dat je meer kunt dan 
je denkt. Maar ook een coach die hen 
communicatieve vaardigheden bijbrengt, 
zodat ze zich beter kunnen presenteren 
en kunnen omgaan met tegenslag en 
wisselende omstandigheden.’

Twentse trots
Triple T staat voor Trots, Techniek, Twente. 
‘Want we zijn trots op de technische 
loopbaanmogelijkheden en we koesteren 
het technische talent in Twente’, legt HR-
manager Annette Hagenbeek van VDL ETG 
Almelo uit. Die trots moet volgens haar 
ook het imago van technische beroepen 
opvijzelen. ‘Door een upgrade te geven 
aan de reguliere BBL-opleidingen willen 
we de keuze voor een technisch beroep 
aantrekkelijker maken.’

Dat Heracles Almelo op vrijdag gastheer 
is voor de studenten, wil niet zeggen dat 
het initiatief een puur Almeloos feestje 
is. ‘Het idee is hier ontstaan en daarom 
faciliteren we het graag en brengen 
we onze specifieke topsportkennis in’, 
zegt Ivar Hageman, die vanuit Saxion als 

innovatiemanager is gedetacheerd bij de 
eredivisieclub. ‘Triple T is bedoeld voor 
heel Twente.’

Stressmanagement
De academie is in september 2021 van 
start gegaan met veertien studenten. Ze 
zijn allemaal in dienst van een technisch 
bedrijf in Twente, zoals VDL-ETG, ETC 
en Benchmark. Jeffrey Grefte (25), 
verspaningstechnoloog, is een van hen. 
‘Ik zie het als een enorme buitenkans 
om mezelf verder te ontwikkelen. Ik ben 
bijvoorbeeld niet zo’n ster in presenteren. 
Daaraan wordt bij Triple T veel aandacht 
besteed. Ook stressmanagement is een 
onderdeel van het vak powerskills. We 
krijgen tips voor een betere levensstijl. 
Als je daarin beter wordt, heb je daar elke 
dag iets aan. Dat we veel sporten, vind ik 
goed. Het sporten was eerlijk gezegd bij 
mij de afgelopen jaren een beetje minder 
geworden. Nu ik weer vaker train, ben ik 
toch iets fitter op het werk.’

‘ We vergroten de kans dat  
bedrijven deze talenten opnemen’   
Ivar Hageman

Flexibiliteit gewenst 
Digitalisering en robotisering stellen andere eisen aan werkzoekenden en werkenden. 

Dat stelt Regio in Beeld, de analyse van de arbeidsmarkt in Twente. 

Het eind 2021 verschenen rapport laat zien dat er in verschillende sectoren vanaf het 

eerste kwartaal van 2021 weer sprake is van krapte. Dat geldt met name voor beroepen 

in de ICT, de techniek, de transport & logistiek en de zorg. De krapte heeft deels te maken 

met het feit dat, onder meer door technologische ontwikkelingen, functies verdwijnen of 

een andere inhoud krijgen. 

UWV onderzocht welke kennis en vaardigheden werkgevers de komende vijf jaar  

belangrijk vinden bij het aannemen van nieuwe medewerkers. Daaruit blijkt dat het  

voor hen niet alleen om vakkenkennis van werknemers draait, maar ook om de  

volgende vijf vaardigheden:

-    Klantgerichtheid: een servicegerichte houding tegenover veeleisende consumenten

-   Problemen op kunnen lossen: begrijpen wat er misgaat en hoe je tot een oplossing komt

-   Samenwerken buiten het vakgebied: niet alleen met directe collega’s, maar ook met 

andere afdelingen buiten de eigen organisatie

-   Digitale vaardigheden: in bijna elk beroep werken mensen met computers, tablets of 

andere mobiele apparaten (ook buiten kantoor)

-   Snel kunnen aanpassen aan veranderingen: meegaan met nieuwe ontwikkelingen,  

kennis actueel houden en zien wat er verandert binnen het beroep.
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Ook hbo en universiteit
De ervaringen van zowel studenten als 
opleiders en werkgevers zijn zo positief 
dat al wordt gekeken naar uitbreiding 
van Triple T. Hageman: ‘We kijken nu naar 
een tweede BBL-groep. Naar studenten 
die het leuk vinden om in een andere 
omgeving nieuwe dingen te leren. We 
vergroten zo de kans dat bedrijven deze 
talenten opnemen. Het is op termijn zeker 

de bedoeling om te gaan uitbreiden naar 
hogeschool en universiteit, ook al vraagt 
dat wel om een aanpassing van 
het programma.’

De aanpak van Triple T zou ook goed 
zijn voor werknemers die al wat langer 
in dienst zijn, denkt Bijenhof. ‘Mijn 
ervaring in de Twentse arbeidsmarkt is 
dat een goed idee voor heel veel groepen 

interessant is. Juist de technieksector 
vraagt om wendbare mensen die zich 
breder ontwikkelen dan puur alleen op 
technologisch gebied. 

Het sluit bovendien goed aan bij de 
doelstellingen van de Twente Board: 
het behouden en aantrekken van talent. 
Bedrijven in onze regio zitten te springen 
om goede mensen.’   \
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‘Nu ondernemen voor later…’ 

We ondernemen nu voor later, dat is een veelgehoorde 
uitspraak van ondernemers. We leven in een bijzondere 
tijd die voor de ene ondernemer zijn vruchten afwerpt 
en een ander helaas niets brengt. Een tijd waarin alles 
wat ooit gewoon was ineens abnormaal lijkt en het 
ongewone opeens normaal is. Kortom, oude zekerheden 
zijn vrij onverwachts niet meer vanzelfsprekend. 

We zien dat het ondernemers niet makkelijker wordt gemaakt. 
Dit komt door onvrede in de samenleving, ongelijke kansen, 
inkomensverschillen, de klimaatcrisis, maar ook de enorme 
regeldruk die de overheid oplegt. Al met al brengt ondernemen veel 
uitdagingen met zich mee, vooral voor starters.

Het mkb maakt het verschil
Een sterk mkb is van het grootste belang voor de economie in 
Twente. Voor werkgelegenheid, voor welzijn en welbevinden, voor 
ons geluk en onze gezondheid. Het mkb is een factor van betekenis, 
de welbekende kurk waarop onze economie drijft. 

De feiten:
•  Het mkb is goed voor 80 procent van alle jaarlijkse investeringen
•  99 procent van alle bedrijven in Nederland is mkb
•  ruim 70 procent van de werkgelegenheid zit in datzelfde mkb
•  het mkb draagt voor 65 procent bij aan de toegevoegde waarde  

in de markt

Het mkb gaat gebukt onder veel  
(bureaucratische) regels
Het gemiddelde Nederlandse mkb-bedrijf bestaat uit negen 
medewerkers. Dat is dus de omvang van een bedrijf waarvoor 
de overheid regels en richtlijnen vaststelt. De overheid lijkt elk 
probleem te willen oplossen met regels die gelden voor alle 
mkb’ers, maar dit is nauwelijks werkbaar. De regels, risico’s en 
verantwoordelijkheid die ondernemers worden opgelegd zijn zo 
groot dat het vele starters niet meer uitdaagt om ondernemer te 
worden. Het is de vraag of gemeentelijke en Haagse politici zich dit 
voldoende realiseren?

Duurzaamheid en circulariteit
Ter illustratie, als ondernemers horen waar ze in 2030 op het 
gebied van duurzaamheid moeten staan, is dat voor velen letterlijk 
en figuurlijk een ‘ver-van-hun-bed-show’. Zo ligt nu al vast dat alle 
kantoorpanden in 2023 energielabel C moeten hebben en in 2030 
label A. Dit vraagt enorme investeringen in tijd en geld. Dit terwijl 
ondernemers zich echt liever bezighouden met ondernemen. 
 
Wat doet MKB Twente voor de mkb’er?
Iedere ondernemer snapt dat hij moet bijdragen aan duurzaamheid, 
maar zou het niet een veel beter aanbod van de overheid zijn om de 
mkb’er daarbij te begeleiden? Dit klinkt als een utopie en helaas is 
dit niet de praktijk. Dit is waar MKB Twente instapt, als verbinder. 

MKB Twente kent vier speerpunten: 
•  Digitalisering 
•  Duurzaamheid en circulariteit
•  Match tussen onderwijs en arbeidsmarkt
•  Mobiliteit en bereikbaarheid 

MKB Twente helpt (jonge) mkb’ers op weg! Zo kan MKB Twente 
samen met haar strategische partners helpen bij het oplossen 
van vraagstukken, ondersteunen in de zoektocht naar de juiste 
(subsidie)regelingen, bij het toepassen van wet- en regelgeving en 
in het realiseren van groeiambities.

Tekst MKB Twente  /  Fotografie Carolien Abbink

Albert van Winden, voorzitter MKB Twente
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Starterslunches en kennissessies 
MKB Twente verbindt haar leden zodat zij waardevolle ideeën 
kunnen uitwisselen. Elke maand heeft MKB Twente een 
‘Starterslunch’ voor jonge ondernemers, daarnaast worden 
kennissessies aangeboden. Gevestigde spelers helpen jong mkb bij 
het opzetten en ontwikkelen van hun onderneming 
en delen hun kennis. Dit werkt zeker ook andersom.

Buddysysteem
MKB Twente is onlangs gestart met een 
Buddysysteem. Ervaren mkb’ers staan 
starters bij, door hen zo’n vier uur per maand 
te ondersteunen en te adviseren bij allerlei 
ondernemersvraagstukken. Zo helpen zij elkaar  
om succesvoller te ondernemen en het verschil 
te maken.

Digitalisering is een must
MKB Twente en haar onderwijspartners zetten 
volop in op ondersteuning van ondernemers bij 
digitaliseringsvraagstukken, zoals cyber security: 
een thema waar iedere ondernemer mee aan de 
slag moet. Met slimme studenten van UT, Saxion en 
ROC Twente krijgt MKB Twente dit voor elkaar.
 
Goede match tussen vraag  
en aanbod personeel
Om te kunnen groeien is goed en beschikbaar 
personeel noodzakelijk. Heeft het zin om (veel) 
studenten op te leiden voor de ‘retail’, terwijl 
werken in de bouw, zorg en transport zo veel meer 
perspectief biedt? 

Mobiliteit en bereikbaarheid 
Hoe benutten we bestaande infrastructuur op 
een slimmere manier? Duurzaam ondernemen, 
kosten besparen, flexibel werken en gezondheid 
stimuleren voor medewerkers? MKB Twente 
en Twente Mobiel trekken hierin samen op om 
voordeel te behalen. 

MKB Twente verbindt
Laten we met de kennis van nu en het oog op de toekomst de 
juiste keuzes maken. Het is zaak dat we blijven investeren in en 
ondersteunen bij de ontwikkeling van het mkb. Bel 06-4160 6169 
en sluit je aan. We ondernemen nu, maar ook voor later!  \

Ariënsplein 1, 7511 JX Enschede  /  T 06 41 60 61 69  /  www.mkb-twente.nl
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Tekst en fotografie FC Twente

‘ Mooi dat regionale bedrijven 
kunnen doorgroeien’

FC Twente neemt sponsorpiramide onder handen: 

Met Univé, GGM Gastro en Twepa voegde FC Twente voorafgaand aan dit seizoen drie sponsoren toe aan de top van 
de sponsorpiramide. Het is het gevolg van de nieuwe inrichting van diezelfde piramide. ‘Het sponsorlandschap is 
veranderd, we gaan met onze tijd mee’, vertelt Manager Commerciële Zaken Marco Behrens.

De coronaperiode is een heftige tijd geweest voor FC Twente. 
Voetballen in een leeg huis, zonder supporters en zonder 
sponsors. Het bood de commerciële afdeling echter ook de kans 
de sponsorpiramide te herijken en nieuwe activatieprogramma’s 
te ontwikkelen met behulp van nieuwe concepten en tools. 
‘We hebben gekeken op welke punten we ons door moeten 
ontwikkelen’, zegt Behrens. Daarom hebben we onder andere de 
sponsorpiramide opnieuw getekend en het (prijs)model aangepast.’

Premium partner
Bij de herindeling van de sponsorpiramide is er een nieuwe laag 
toegevoegd. Naast Hoofdsponsor, Stersponsoren en Partners in 
Business biedt FC Twente sponsoren nu ook de mogelijkheid Premium 
Partner te worden. Twepa is het eerste bedrijf dat die titel draagt. 
‘Met hen zijn we als eerste in gesprek gegaan, omdat we vonden dat 
zij de stap konden maken naar Premium Partner. Dit op basis van de 
(zakelijke) doelstellingen die het bedrijf heeft’, zegt Behrens. 
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‘Het is mooi dat we nu ook dergelijke regionale bedrijven kunnen 
laten doorgroeien in de sponsorpiramide. Voor bedrijven is het 
nog altijd een grote financiële stap om zich te vestigen in de top 
van de sponsorpiramide, maar daar staan ook de nodige exclusieve 
voordelen tegenover. Zo mogen ze zich officieel associëren met 
FC Twente, het logo gebruiken, maar ook gebruik maken van alle 
tools die we bieden. Iedere topsponsor heeft een sponsorpakket 
op maat dat past bij zijn (zakelijke) doelstellingen; dit kan zijn 
van stadionexposure tot het gebruikmaken van de database voor 
mailingen en/of een post op de social media-kanalen van de club.’   

Beleving bieden
De punten die Behrens aanhaalt vormen slechts een greep uit 
de voordelen van een sponsordeal met FC Twente. De Manager 
Commerciële Zaken geeft tegelijkertijd aan dat het runnen van de 
commerciële afdeling anno 2021 om veel meer draait dan alleen 
het verkopen van stadionstoelen. ‘Het sponsorlandschap is 
veranderd’, zegt Behrens. ‘De platte verkoop van stoelen ligt al 
meer dan tien jaar achter ons. Grote bedrijven zoeken nog wel de 
verbinding met FC Twente, maar willen dat daar ook wat tegenover 
staat.’ De commerciële afdeling richt zich daarom steeds meer op 
samenwerking met sponsoren door middel van activaties en het 
bieden van een complete belevenis. Dat begon in 2013 met XXImo, 
terwijl de huidige hoofdsponsor Pure Energie de bekendheid dankzij 
de sponsordeal met FC Twente flink zag toenemen. ‘In 2016 stapte 
Pure Energie als hoofdsponsor in en was de naamsbekendheid 
onder Twentefans heel laag. Nu, vijf jaar later, hebben we wederom 
onderzoek laten doen en is Pure Energie onder fans van FC Twente 
de bekendste sponsor van de club. Natuurlijk helpt shirtsponsoring 
mee, maar we hebben de laatste vijf jaar samen met het team van 
Pure Energie heel veel energie gestoken in het bieden van activaties 
en beleving. Dat werpt duidelijk zijn vruchten af’, aldus Behrens. 

Activatiecampagnes
Recentelijk proefde ook Johma de voordelen van een 
samenwerking met de club. ‘Zij zochten op korte termijn honderd 
nieuwe medewerkers’, zegt Behrens. ‘Om die mensen te bereiken, 
kwamen ze bij ons. Alleen in onze database zitten al meer dan 
150.000 mensen. Ook hebben we een groot bereik op social media. 
Als we een bericht verspreiden via al onze kanalen, bereiken we 
meer dan een half miljoen mensen. Voor Johma hebben we met het 
commerciële team echt een activatiecampagne op maat gemaakt.’ 
Behrens omschrijft de samenwerking met Johma als noaberschap 
ten top. Op een soortgelijke manier kwam ook de overeenkomst 
met Univé en GGM Gastro tot stand. ‘We hebben beide bedrijven 
laten zien waarom wij vinden dat we bij elkaar passen en wat we ze 
kunnen bieden’, zegt Behrens. ‘Daarna vragen we ze na te denken 
over hun eigen doelstellingen en wat ze de komende jaren willen 
bereiken. Op basis daarvan zijn wij met een activatieplan gekomen, 
waarin we laten zien hoe wij denken te kunnen helpen om die 

doelstellingen te bereiken. Zowel Univé als GGM Gastro zijn daar 
heel enthousiast over.’

Stabiel fundament
Met deze betrokken aanpak zal de sponsorpiramide breder worden 
en zorgen voor een stabiel fundament. Al richt de commerciële 
afdeling zich niet alleen op de ‘grote vissen’. Ook de bakker op de 
hoek wordt niet vergeten. Voor al die sponsoren geldt: ze krijgen 
meer dan alleen een stoel op de tribune. Behrens: ‘Natuurlijk 
kunnen we kiezen voor het snelle geld, maar dan is een sponsor na 
twee of drie jaar weg. Liever kijken we wat bij sponsoren past en 
wat ze willen bereiken met een sponsordeal. Dat gaat verder dan 
alleen het bezoeken van een wedstrijd. We bieden ook gezelligheid 
in de lounge, netwerkmogelijkheden op wedstrijddagen en niet-
wedstrijddagen en aanvullende exposure. We proberen echt 
een beleving aan te bieden. Dat is de weg die we jaren geleden 
zijn ingeslagen en we zien en merken echt dat het succes heeft. 
Bedrijven waarderen de aanpak.’  \

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

Marco Behrens, Coen Brinkman en Rik Brinkman

Marcus Inan & Marco Behrens
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Tekst en fotografie 1Twente

1Twente gaat
gemeenteraadsverkiezingen 

in met ‘Ik teken voor 80’
16 maart 2022. Verkiezingsdag. De Enschedeërs kiezen op die dag 39 gemeenteraadsleden die hun stad 

gaan regeren. De lokale omroep 1Twente is erbij en begint nu al met het project ‘Ik teken voor 80!’ Doel van 
het project is om Enschedeërs bij de verkiezingen te betrekken en te laten zien hoe belangrijk hun stem 

is. Wanneer we echt ‘Oog voor later’ willen hebben, moeten we ervoor zorgen dat zo veel mogelijk mensen 
zich (weer) gehoord en daarmee betrokken voelen bij de besturing van hun stad. 

‘Ik teken voor 80!’ werd vier jaar geleden in de stad geïntroduceerd, 
omdat de opkomst naar de stembus tot een dieptepunt 
was gedaald. In 2014 stemden slechts 43 procent van de 
stemgerechtigden en dat betekende dat de legitimiteit van het 
stadsbestuur in het geding was. Vandaar dat 1Twente met het 
project ‘Ik teken voor 80!’ de mensen in 2018 opriep om hun 
democratische plicht te doen en te gaan stemmen. 

Opkomstpercentage
Het cijfer 80 staat voor een opkomstpercentage van 80 procent, 
omdat het niet meer dan logisch is dat zoveel mogelijk mensen 
eens in de vier jaar hun stem uitbrengen om een representatieve 
gemeenteraad te kiezen. De actie van de omroep waarbij 
zich allerlei partijen aansloten had mede tot gevolg dat het 
opkomstpercentage in de stad omhoogschoot en weer ruim boven 
de vijftig procent uitkwam.  

De wijken in
Voorafgaand aan de lokale verkiezingen in 2022 gaan we weer 
aan de slag. We trekken erop uit de wijken in, omdat we van onze 
stadsgenoten willen weten of ze warmlopen voor het kiezen van 
een nieuwe gemeenteraad. We willen ook van ze weten welke 
thema’s belangrijk zijn in hun wijk en waar de nieuwe gemeenteraad 
mee aan het werk moet. 

De komende maanden gaan onze verslaggevers in de wijken op zoek 
naar die thema’s. Gaat het om veiligheid, leefbaarheid, onderhoud 
wegen, de behoefte aan een wijkcentrum, jeugdproblematiek of 
huisvesting? We willen het graag weten en doen in woord, beeld en 

geluid verslag van onze bevindingen. In eerste instantie gaan we 
met de bewoners van Glanerbrug, Twekkelerveld, Enschede-Zuid en 
Deppenbroek in gesprek over de dingen die hen bezighouden. 

In gesprek met partijen
Op onze site en socialemediakanalen, via onze nieuwsbrieven en 
programma’s roepen we iedereen op om mee te doen en onze 
stadsenquête over de stads- en verkiezingsthema’s in te vullen en 
op te sturen. Zodra we een beeld hebben van de thema’s die de 
bevolking belangrijk vindt, willen we in gesprek met de politieke 
partijen die meedoen aan de gemeenteraadsverkiezing. Zij moeten 
immers iets vinden van de zaken die de mensen bezighouden. 
Uiteindelijk zullen ze er de komende jaren ook mee aan het 
werk moeten. 

Opzienbarend
Het eerste project ‘Ik teken voor 80!’ van 1Twente baarde in 
het land zoveel opzien, dat verschillende andere omroepen dat 
programma nu ook uitvoeren voor de komende verkiezingen. Ook 
samenwerkingspartner RTV Oost doet met 1Twente mee om de 
komende verkiezingen zo goed mogelijk te volgen, de inwoners een 
stem te geven en zo samen invulling te geven aan onze toekomst.  \

‘ We willen weten welke  
thema’s belangrijk zijn’
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Lonnekerspoorlijn 114, 7523 JM Enschede  /  T 053 431 03 98  /  www.1twente.nl
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Je kunt niet innoveren zonder goede mensen. ‘Zonder collega’s ben je 
nergens. Hierbij is hun gezondheid en vitaliteit ontzettend belangrijk. 
Dit is maatwerk. Je moet de ruimte en vrijheid hebben om je collega’s 
in hun kracht te zetten én te houden’, zegt Ruijters.

Een gesprek met hen over kansen, uitdagingen, het heden en de 
toekomst van het team en het bureau. Juist in tijden die ons voor 
grote uitdagingen plaatsen.

Ruimte voor ontwikkeling 
Team Nijhuis is ‘jong’; binnen het team vind je allemaal millennials, 
dus we hebben met een geweldige groep mensen te maken. De 
millennial wil uitgedaagd blijven worden. In het eerste jaar willen zij 
alles ontdekken en zich eigen maken, de jaren daarop willen zij zich 
verder ontwikkelen. ‘En dat ontwikkelen doen ze net zo lief bij het 
volgende bedrijf. Het is dus zaak om ons team uit te dagen en veel 
doorgroeimogelijkheden te bieden’, aldus Golia. 

Dat kan alleen als je er ‘bovenop’ zit en precies weet wie je voor je 
hebt, waar ze energie van krijgen, wat hun uitdagingen, frustraties 
en zorgen zijn en natuurlijk hoe je hen hierbij kunt helpen. Dat ‘er 
bovenop zitten’ kan alleen als je de collega’s door en door kent en 
zij ook de vrijheid en het vertrouwen voelen om alles te kunnen én 
mogen delen. 

Sinds de start van 2020 zijn Bram Lucas en Luuk Rouwhorst 
toegevoegd aan het directieteam. ‘In het begin deden wij drieën 
alle HR-gesprekken zelf, maar we merkten dat het met een team 
van 50 professionals lastig werd om ze de aandacht te geven die zij 
verdienen’, aldus Golia. ‘Daarom hebben wij in de zomer van 2021 een 
professionaliseringsslag gemaakt door Désirée aan te trekken binnen 
het team. Met haar als Head of People en haar jarenlange ervaring 
zorgen we voor een nog lagere drempel om alles te delen.’

Zet mensen in hun kracht
‘Waar het team naast de ondernemer zit om zijn bedrijf te laten 
groeien, zit ik naast het team. Hierdoor weet ik écht wat er speelt. 
We bieden ze alle ruimte om te ontwikkelen en door te groeien, 
vakinhoudelijk, maar zeker ook als persoon. Juist door dit al 
vroegtijdig te signaleren, kunnen experts verder groeien of een 
andere richting uitgaan’, vult Ruijters aan. 

Zo is inmiddels gebleken dat sommige experts niet alle voldoening 
uit een bepaalde discipline halen en liever ‘wat anders’ willen 
doen. ‘Experts hebben het vertrouwen om aan te geven dat ze niet 
helemaal happy zijn in een bepaald vakgebied. Én geven daarbij zelfs 
aan waar hun kracht wél zou liggen. Dan kijken wij samen maar wat 
graag binnen ons bureau wat er wél past’, zegt Ruijters. 

Passend binnen het DNA
Open en eerlijk werken zit in het DNA van het Twentse bureau. 
Met klanten is een belangrijk credo ‘zeggen wat je doet en 
doen wat je zegt’. Dat geldt binnen het team net zo. 

Zonder ruimte, vrijheid en 
vertrouwen kom je nergens

Wie oog heeft voor later, moet oog hebben voor nu. 
Dat dit uitdagingen en kansen met zich meebrengt, 
weten Stefano Golia (Managing Director) en Désirée 
Ruijters (Head of People) van online marketingbureau 
Team Nijhuis als geen ander. 

Tekst en fotografie Team Nijhuis

Oog voor later kan alleen met het oog op nu

‘ We durven verder te kijken  
dan de functie waarvoor  
je binnenkwam’  
Stefano Golia

Een koffiepraatje. Désirée Ruijters en Stefano Golia in gesprek met inbound expert Nicole Barink
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Zonder ruimte, vrijheid en 
vertrouwen kom je nergens

Prins Bernhardlaan 59, 7622 BE Borne  /  T 074 265 99 99  /  www.teamnijhuis.com

Vandaar dat het bureau inmiddels inzet op ‘empower to perform’. 
Je geeft iemand de handvatten om in zijn of haar kracht te komen. 
Wat is jouw profiel? Waar sta je binnen de organisatie en past die rol 
jou nu en in de toekomst?

Zo gaat bijvoorbeeld iedereen een persoonlijkheidstest doen, juist 
om de verschillende karakters binnen teams bloot te kunnen leggen. 
Een ander voorbeeld is de training ‘Van baas naar coach’, van 
Jan van Halst. Deze training is inmiddels door twee collega’s binnen 
het team gedaan en gaan wij verder uitrollen. De volgende twee 
staan gepland’, aldus Golia.

Ruijters vult aan: ‘Eigenlijk is er met mijn komst binnen het team nog 
meer ingezet op de grote vraag ‘Wanneer ben jij het meeste in jouw 
kracht?’, zodat we het topbureau van Nederland blijven. 

Wat verwachten wij als Team Nijhuis van jou? Maar wat verwacht jij 
als expert van Team Nijhuis? Als je de match hebt met ons bureau 
en past binnen ons DNA zullen we er alles aan doen om je binnen te 
houden. Juist omdat we hier te maken hebben met de millennials die 
uitgedaagd moeten blijven worden.’ 

Dat het werkt, blijkt niet alleen uit het groeiende team, maar ook uit 
het weinige verloop van medewerkers. ‘Wie binnenkomt en bij het 
DNA past, blijft ook jarenlang zitten’, zegt Golia. \

Functioneel versus emotioneel
Oog voor later gaat over zowel de fysieke als mentale gezond-

heid van je mensen. Je kunt wel verplicht worden om thuis te 

werken, maar Team Nijhuis gaat graag een stapje verder. ‘We 

kijken vooral naar het welzijn, de gezondheid en de emotionele 

lading daarvan. Een collega die niet op zijn plek zit thuis, lijdt 

daar onder. Uiteindelijk zal hij dan zo slecht in zijn of haar vel ko-

men te zitten, dat het geen wenselijke situatie meer is. Wie oog 

heeft voor later zorgt er dus voor dat je verder kijkt dan je neus 

lang is. Zij zijn meer dan welkom op kantoor’, zegt Stefano Golia.

‘ Wanneer ben jij het  
meest in jouw kracht?’  
Désirée Ruijters

Désirée Ruijters en Stefano Golia bespreken de volgende stappen voor ‘empower to perform’
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Trainen in de virtuele wereld

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Lars Smook

We duiken meteen de virtuele wereld in. Locatie: Kleentec. 
Een gespecialiseerd schoonmaakbedrijf voor de levensmiddelen-
industrie, eveneens uit Rijssen. Brinkman: ‘Kleentec heeft tussen de 
1.500 en 2.000 mensen in dienst. Die moeten bijna allemaal verder 
worden opgeleid als het gaat om hygiëne en veiligheid. Een enorme 
klus, die flink wordt verlicht door onze virtuele trainingen.’ Virtual 
Lab 17 ging aan de slag en bootste de situatie bij Kleentec met 
‘360 graden content’ levensecht na. We zien een productieruimte 
met geavanceerde machines. Kleentec wil dat hun mensen die 

De tijd dat ‘virtual’ en ‘augmented reality’ alleen maar een 
‘leuk extraatje’ waren, ligt ver achter ons. De realiteit is 
dat je deze technieken superslim kunt gebruiken binnen 
je bedrijf. Virtual Lab 17 bouwt innovatieve toepassingen 
die resultaat leveren. Een voorbeeld daarvan is 
bedrijfstrainingen. Oprichters Kelvin Leusink en Johan 
Brinkman vertellen waarom ze daar vol op inzetten.
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Virtual Lab 17 Walstraat 17, 7462 BA Rijssen  /  T  0548 215 123  /  www.virtuallab17.nl

‘ De huidige generatie wil een 
training online of in VR volgen’

‘We hebben geïnvesteerd in 
apparatuur en camera’s’

machines door en door kennen, want alleen zo kunnen ze de 
veiligheid en hygiëne waarborgen.

Scherpe messen
De training begint. De machines zijn feilloos in 360 graden 
in beeld gebracht. ‘Controleer of de scherpe messen zijn 
afgeschermd en of er geen losse onderdelen liggen’, zegt een 
stem. ‘Check de elektrakasten en scherm deze goed af’. De virtuele 
trainingsleider neemt de medewerkers van Kleentec mee in het 
hele schoonmaakproces en stelt tussendoor vragen. ‘Die gaan 
bijvoorbeeld ook over persoonlijke beschermingsmiddelen’, vertelt 
Leusink. ‘Wat trek je aan en hoe werk je veilig? Deze training is online 
te volgen of met een VR-bril. Medewerkers die beginnen aan hun 
werkdag, kunnen de training kort van tevoren nog even erbij pakken. 

De training kent veel interactieve elementen, ‘gamification’ 
genoemd. Dat maakt het leuk. Kleentec en andere soortgelijke 
bedrijven waar we voor werken, kennen veel verloop van personeel. 
Er zijn veel uitzendkrachten. Dan kost het veel tijd en geld om dit 
soort trainingen telkens opnieuw te geven en dat schiet er dan 
wel eens bij in. Bovendien hebben ze veel medewerkers met een 
migratieachtergrond. We bieden deze training daarom ook aan 
in bijvoorbeeld Arabisch of Pools. De huidige generatie vindt het 
prettig zo’n training online of in VR te kunnen volgen. Kortom, 
er zijn veel voordelen. De markt groeit explosief.’

Leusink: ‘Ook de datakant speelt een belangrijk onderdeel in dit 
verhaal. De data uit deze trainingen kunnen gekoppeld worden aan 
inspectiesystemen. Mocht er een inspecteur komen die checkt hoe 
zo’n bedrijf de veiligheid borgt, dan kunnen ze de resultaten van de 
medewerkers laten zien en wordt het in één oogopslag duidelijk.’

Triage
Een ander voorbeeld: de opleiding van een doktersassistent. 
Brinkman: ‘Met VR bieden we hier situaties die een student niet 
direct meemaakt op een stage. Je kan je voorstellen dat een 
student van negentien nog geen keuzes mag maken over leven of 
dood. In onze VR-wereld staat hij of zij naast de doktersassistent. 
Die krijgt een vraag en kijkt dan naar de stagiair. De stagiair mag 
de keuzes maken over het verloop van het triagegesprek. Omdat 
je je echt onderdeel voelt van de situatie, maakt die VR-training 
indruk. Het is realistisch. We hebben ook een training voor een 
verpleegkundige die op bezoek gaat bij een patiënt die kortademig 
is. De keuzes over wat je dan moet doen, zijn leerzaam.’

Klant ontzorgen
Leusink: ‘Je merkt, de mogelijkheden zijn eindeloos. We werken 
al met verschillende bedrijven. Dat kan ook gaan over een 
‘onboardingsproces’ van nieuwe medewerkers, of scholieren 
die een kijkje achter de schermen nemen in het zakenleven. Het 
voordeel van VR is dat je een scenario of situatie op een eenduidige 
manier vastlegt. Je hebt niet te maken met verschillende mensen 
die een verschillend verhaal vertellen. En bovendien zijn de scores 
van de deelnemers zoals gezegd makkelijk te loggen.’

Virtual Lab 17 wil hun trainingsaanbod blijven ontwikkelen. 
‘We hebben flink geïnvesteerd in onze apparatuur en camera’s. 
Onze ambitie is een platform te ontwikkelen waarop bedrijven zelf 
inloggen en hun deelnemers registreren. We willen onze klanten 
volledig ontzorgen met een ‘learning management systeem’, 
een LMS. Ze kunnen dan zelf de trainingen voor hun personeel 
klaarzetten. VR kan voor veel bedrijven van grote waarde zijn. 
Natuurlijk, het kost wat tijd en geld om die content te maken. 
Maar bedenk dan vooral: wat bespaart het? Je hoeft maar één keer 
iets te ontwikkelen en vaak is dat modulair en lang te gebruiken.’  \
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Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Rikkert Harink

U Parkhotel bestaat al ruim 30 jaar, maar stond tot 2019 bekend 
als conferentiehotel Drienerburght waar veel vergaderingen en 
bijeenkomsten werden georganiseerd. 

Sindsdien heeft U Parkhotel het over een andere boeg gegooid en 
treedt het naar buiten als een regionaal hotel met internationale 
allure. Het is gevestigd op de campus van Universiteit Twente en 
heeft dus een bijzondere ligging. 

‘We zijn eigenlijk gevestigd op een niet-Nederlands plekje vanwege 
de internationale omgeving die om het hotel heen hangt. Dat is 
ook terug te zien in het personeel van het hotel. ‘We hebben niet 
alleen gasten uit veel verschillende landen, maar ook ons personeel 
is afkomstig van over de hele wereld. We hebben hier Italianen, 
Spanjaarden en zelfs Mexicanen. Dat zorgt ervoor dat de voertaal 
vaak Engels is, maar dat is niet erg. We zijn als team goed op elkaar 
ingespeeld’, zegt Ponsen. 

Huiskamer van de regio,  
met internationaal allure

‘Wij willen de huiskamer van Regio Twente worden,  
dat is ons doel’, zegt Sylvester Ponsen standvastig.  
De directeur van U Parkhotel heeft het afgelopen jaar 
flink wat tegenslagen te verwerken gekregen, maar had 
zich desondanks geen betere start kunnen wensen. ‘Dit 
is de beste start die ik ooit bij een bedrijf heb gehad.’

U Parkhotel in Enschede:
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Huiskamer van de regio,  
met internationaal allure

De Veldmaat 8, 7522 NM Enschede  /  T  053 433 1366  /  www.uparkhotel.nl

Ponsen trad op 1 januari 2021 in dienst van het U parkhotel. 
De directeur is al zijn gehele leven actief in de horeca en werkte 
voor grote internationale ketens zoals de by Sheetz-keten, waar ook 
Resort Bad Boekelo en hotel Huis van Bewaring in Almelo onder 
vallen. ‘Toch was het geen moeilijke keuze toen ik het aanbod van 
U Parkhotel kreeg. Ik mocht het volledig naar mijn eigen hand zetten, 
dat zorgde ervoor dat ik er direct voor koos.’

Hecht team
Hij viel met zijn neus in de boter, want een week voordat hij in dienst 
trad, woedde er een flinke brand in de keuken, waardoor een deel 
van het hotel gerenoveerd en verbouwd moest worden. ‘Ik kan me 
goed voorstellen dat mensen dat zien als een flinke tegenvaller, maar 
dat is misschien wel het beste wat mij had kunnen overkomen. Ik had 
op deze manier de mogelijkheid om het hotel meteen in te richten 
zoals ik het voor me zie. Omdat we als team in deze periode ook heel 
nauw met elkaar moesten samenwerken heb ik iedereen meteen 
leren kennen en heb ik een duidelijk beeld gekregen van het hotel en 
de mensen die hier werken. Dat heeft ons als team ontzettend hecht 

gemaakt en er alleen maar voor gezorgd dat we beter op 
elkaar ingespeeld zijn.’ 

Huiskamer
De koers die hij wil varen met het hotel is duidelijk. ‘We willen de 
huiskamer van de regio worden. We willen voor toeristen een plek 
zijn waar het voelt als thuiskomen, en waar je elkaar gewoon met 
‘je’ en ‘jij’ aanspreekt. Het strakke-pakkengehalte is hier niet heel 
hoog, en dat willen we graag zo houden. Daarnaast wil het hotel 
bekendstaan als een plek waar mensen samenkomen voor een 
drankje, hapje of een bijeenkomst.

‘We willen een community bouwen en een basis vormen voor 
mensen of bedrijven in de regio die hier willen overnachten of een 
bijeenkomst willen organiseren. Daarnaast zouden we ook graag zien 
dat deze gasten weer terugkeren bij een volgend uitje of evenement. 
Als ze dan automatisch denken aan het U Parkhotel, dan hebben wij 
onze taak volbracht.’ Maar zover is het nog lang niet volgens Ponsen. 
‘We hebben nog een lange, maar ontzettend leuke weg te gaan.’  \
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Kennisplatform INN’terregio 
gaat de grens over

De Nederlands-Duitse grens is nog altijd een drempel voor bedrijven, overheden en andere 
organisaties. Toch liggen er volop kansen voor samenwerking aan weerszijden van de ‘paal’. 

Het nieuwe tweetalige magazine INN’terregio en het gelijknamige online kennisplatform 
bewijzen dat aan de hand van interviews, verhalen en reportages.

Tekst Marco Krijnsen  /  Fotografie Lars Smook 
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www.a2business.nl

INN’terregio is een initiatief van de Duitse RFS Media Group 
(uitgever van het business-to-business magazine Wirtschaft 
Aktuell) en de Nederlandse partners A2 business en J. Bruins Media 
(INN’Twente en ZON’regio Zwolle). Het magazine verschijnt komend 
voorjaar voor het eerst in een oplage van 10.000 exemplaren, die 
binnen de Euregio (inclusief delen van de Achterhoek en Regio 
Zwolle) worden verspreid. Ook het bijbehorende kennisplatform 
(www.interregio.eu) gaat dan online. 

Werknemers en studenten
‘We zien dat de grens tussen onze twee landen ook nu nog wordt 
ervaren als een barrière’, zegt Johannes Schneider van RFS Media 
Group. ‘De uitwisseling van informatie stopt vaak aan de grens. 
Daar willen we iets aan doen, want Duitsland en Nederland hebben 
veel met elkaar te maken. Denk bijvoorbeeld aan werknemers en 
studenten die dagelijks de grens oversteken.’

Zijn Nederlandse collega Jan Bruins is het met hem eens. ‘Het besef 
is er niet bij iedereen hoe belangrijk de Duitse grensstreek voor 
ons is. De Euregio is dichterbij dan Amsterdam. We zouden hier 
in Twente wat vaker naar het oosten moeten kijken. Tegelijkertijd 
doen we al veel samen met de Duitsers. Ook dat willen we laten 
zien in dit nieuwe magazine.’

Lockdown
Dat er cultuurverschillen tussen beide landen zijn, maakt de huidige 
coronacrisis ons elke dag duidelijk. Schneider: ‘De lockdown heeft 
de grens zichtbaarder gemaakt. Aan weerszijden van de grens 
gelden verschillende regels. Wat in het ene land wel mag, is een paar 
kilometer verderop niet toegestaan. Daar hebben burgers, bedrijven 
en organisaties mee te maken. Dat geldt trouwens ook voor andere 
praktische zaken. Tegelijkertijd leven we bijna naast elkaar. 
Dat maakt het extra belangrijk om meer over elkaar te weten.’

Bereikbaar en onderwijs
In het magazine komen actuele grensoverstijgende thema’s aan de 
orde. Vertegenwoordigers van Duitse en Nederlandse bedrijven 
en organisaties (de 4 O’s: onderwijs, overheid, ondernemers en 
onderzoek) hebben onlangs bij elkaar gezeten in het U Parkhotel op 
de campus van de Universiteit Twente om gezamenlijke thema’s te 
benoemen. Er komt nog een rondetafelgesprek met onder anderen 
voorzitter Rob Welten van de EUREGIO. Dat levert voldoende input 
op voor interessante verhalen in INN’terregio, is de verwachting. 

Bereikbaarheid is in ieder geval een van de thema’s. Projectpartners 
EUREGIO, Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe, Regio 
Twente en de provincie Overijssel trekken al enkele jaren samen op 
voor het realiseren van een directe spoorverbinding tussen Zwolle 
en Münster. De lijn moet in 2027 operationeel zijn.

Een ander thema betreft de arbeidsmarkt en het grens-
overschrijdend werken. Hoe doe je bijvoorbeeld zaken met de 
buren? Waar liggen de kansen en waarmee moet je dan rekening 
houden? Wat zijn de hindernissen bij een baan in Duitsland?
‘Verder zal het magazine natuurlijk aandacht besteden aan 
onderwijs’, zegt Annemarie Teeken van A2 business. ‘Er gebeurt 
op dat gebied al veel tussen partners aan weerzijden van de grens. 
De Universiteit Twente en de Universiteit van Münster werken 
al op tal van gebieden samen, bijvoorbeeld bij onderzoek naar 
nanobouwstenen en brain-inspired computing. Er vinden veel 
studentenuitwisselingen plaats bij zowel de UT als hogeschool 
Saxion en het ROC. Verder zullen ook andere grensoverstijgende 
thema’s als toerisme, gezondheidszorg, veiligheid, kunst en cultuur 
aan bod komen bij INN’terregio.’

Veel interesse
Christopher Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO, schrijft 
het voorwoord in het nieuwe magazine. Alle verhalen zijn straks in 
zowel het Duits als het Nederlands te lezen. 

De belangstelling voor INN’terregio is groot bij vertegenwoordigers 
van de 4 O’s in Twente, heeft Jan Bruins gemerkt tijdens de eerste 
bijeenkomst op het universiteitsterrein. ‘De gemeente Enschede 
doet graag mee. Universiteit Twente, Saxion, ROC van Twente en 
Deltion college in Zwolle zijn geïnteresseerd. Ik begrijp dat wel. 
Het platform is relevant voor iedereen die wil samenwerken met de 
buren. En wie wil dat nu niet?’

A2 business en J. Bruins Media zien INN’terregio als onderdeel van 
een groter geheel. ‘De uitbreiding met dit derde kennisplatform 
zorgt ervoor dat we straks de Euregio, Twente en Regio Zwolle 
bedienen’, aldus Annet Spijkerman van A2 business. ‘Daarmee zijn 
we mediapartner bij uitstek voor partijen binnen de 4 O’s die een 
groter bereik willen.’  \

‘ We moeten in Twente vaker 
naar het oosten kijken’  
Jan Bruins

‘ Dit derde kennisplatform  
zorgt ervoor dat we Twente,  
Regio Zwolle én de  
Euregio bedienen’  Annet Spijkerman
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Tekst en fotografie Ronald McDonald Huiskamer Enschede

Twente is een Ronald 
McDonald Huiskamer rijker

Mede dankzij de steun van het Twentse bedrijfsleven 
is er een prachtige Huiskamer gerealiseerd. Een fijne 
plek voor ouders en kinderen voor het ontbijt, om 
even te werken, te spelen of gewoon lekker een kopje 
koffie te drinken. Zonder deze hulp en inzet van het 
lokale bedrijfsleven was dit nooit gelukt. Wat een 
enthousiaste ondernemers en Twentse nuchterheid. 
Een voorbeeld van pure daadkracht. Voor de 
continuïteit van de Huiskamer en het realiseren van een 
structurele verbinding is er gestart met het op poten 
zetten van een zakelijk netwerk: de Ronald McDonald 
Business Breakfastclub Twente. 

Daadkracht vanuit Twents bedrijfsleven  
De Ronald McDonald Huiskamer in Enschede valt 
onder de paraplu van Ronald McDonald Huis Zwolle. 
Bij de totstandkoming hiervan kon het projectteam 
volop rekenen op de daadkracht van het Twentse 

bedrijfsleven. Dat resulteerde in deze prachtige ‘stand 
alone’ Ronald McDonald Huiskamer. Zonder meer de 
mooiste van Nederland. Veel van de sponsoren deden 
mee vanuit een eigen persoonlijke motivatie. De één 
omdat zij zelf of hun familie ooit gebruikmaakten 
van een Ronald McDonald Huis. Anderen omdat hun 
medewerkers rust hadden ervaren in één van de Ronald 
McDonald Huizen. 

Heleen Schöppink, coördinator van de Ronald 
McDonald Huiskamer in Enschede, kijkt vol 
enthousiasme terug naar de start: ‘Ik kan niet anders 
zeggen dan dat de steun uit Twente hartverwarmend 
was. Ik kom zelf uit Enschede en ken de Twenste 
mentaliteit: gewoon doen en het regelen. Echt 
fantastisch. Ik heb heel veel zin om ons netwerk uit te 
breiden en dat we deze breakfastclub op poten zetten. 
Samen sterk.’ 

Niemand wil er echt bij stil staan, maar het kan zomaar gebeuren dat je kind naar het ziekenhuis 
moet. Als je de hele dag in het ziekenhuis bent, is het fijn dat je je even kunt terugtrekken in een 
huiselijke omgeving. Dat is sinds dit voorjaar mogelijk in de Ronald McDonald Huiskamer van het 
Vrouw Kind Centrum in Medisch Spectrum Twente in Enschede. 
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Twente is een Ronald 
McDonald Huiskamer rijker

Ronald McDonald Huiskamer Enschede in Medisch Spectrum Twente  /  T 06 50 00 72 82  /  www.ronaldmcdonaldhuiskamerenschede.nl

Meld je aan!  
Een lidmaatschap bij de Ronald McDonald Business Breakfast-

club in Twente sluit je af vanaf €275,- per jaar of een eigen vrije 

keuze. Aanmelden is simpel en kan per mail via enschede@

ronaldmcdonaldhuis.nl. Ook voor vragen kunt u via deze weg in 

contact komen met coördinator Heleen Schöppink. Lid worden 

van deze club staat garant voor een gezellige netwerkclub en ie-

dere maand genieten van een lekker ontbijt, goede gesprekken 

en een kijkje in de keuken van het Twenste bedrijfsleven.

 
Business Breakfastclub Twente
Inmiddels draait de Huiskamer op volle toeren. Het blijkt een echte 
aanwinst voor Twentse ouders en hun kinderen. In totaal maken 
meer dan 1.000 bezoekers per maand gebruik van de faciliteiten. 
Nu is het tijd om te bouwen aan een stevige fundatie. Een fundatie 
die nodig is voor de continuering van de Huiskamer. De afgelopen 
maanden is er een stuurgroep gevormd voor het op poten zetten 
van een Ronald McDonald Business Breakfastclub in Twente. 
Vol trots laten wij weten dat deze groep gevormd wordt door 

Jan Gerritsen, Jan Bruins, Miriam Franken, Lia Greidanus-Katalanc, 
Fokkelien Boorsma, Jochem Vreeman en Cora Kuiper. Het concept 
bestaat uit een maandelijkse ontbijtbijeenkomst voor ondernemers 
uit Twente, die de Ronald McDonald Huiskamer in Enschede een 
warm hart toedragen. Primair doel van de bijeenkomsten is het 
zakelijk netwerk van de deelnemers uit te breiden en een kijkje 
achter de schermen te bieden en te krijgen bij andere deelnemende 
bedrijven maar nog belangrijker: je steunt er de Huiskamer mee.  \

Lia Greidanus-Katalanc, Jan Bruins, Heleen Schöppink, Cora Kuiper, Fokkelien Boorsma, Jan Gerritsen, Miriam Franken en Jochem Vreeman
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Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Lars Smook 

Morgen begint vandaag 

Veerkracht en verbinding 
zijn de toverwoorden 
van de toekomst

Als er iets is dat we hebben geleerd van 
de afgelopen twee jaar, dan is het wel dat 
werken er ineens heel anders uit kan zien. De 
uitdaging is nu: hoe behoud je je collegiale 
verbinding, zonder dat we weer elke dag 
massaal in de file gaan staan op weg naar 
kantoor? We vragen Erik van Lenthe, directeur 
van Ausems en Kerkvliet, hoe we dat moeten 
aanpakken en hoe we mensen vanaf nu (nog) 
beter kunnen voorbereiden op veranderingen. 

Om klaar te zijn voor morgen, moeten we investeren 
in de mensen die de toekomst vorm gaan geven. ‘Wat 
we de afgelopen tijd hebben gezien, is dat mensen 
veerkracht nodig hebben om zich staande te houden 
tijdens verandering. Wat mij betreft zou daar al op 
jonge leeftijd aandacht voor mogen zijn. De jongeren 
van nu zijn de mensen die in de toekomst aan de slag 
gaan op de arbeidsmarkt. Weerbaarheid, flexibiliteit, 
blijven leren. Dat zijn thema’s die het kader vormen 
van onze huidige én toekomstige maatschappij. Leren 
zou verder mogen gaan dan alleen tijdens een studie, 
daarna begint het echte werk pas. Letterlijk. En ook 
daarin kunnen we de toekomst voor zijn: door jongeren 
vaker en eerder de kans te geven om een kijkje te 
nemen binnen een bedrijf, kunnen zij beter kiezen 
wat écht bij ze past. Daarmee kunnen we het scenario 
voorkomen dat ze ergens ‘in rollen’, daar jaren blijven 
werken en uiteindelijk uitvallen omdat ze iets doen 
waar hun hart niet ligt. Daarnaast is het essentieel dat 
we jongeren stimuleren vooruit te kunnen en durven 

kijken. Onze blik is nu nog heel erg gericht op het 
nu: wat wil je doen na school? Stel iemand de vraag 
‘wat doe jij over tien of twintig jaar eigenlijk?’ en het 
blijft stil. Dat vooruitkijken is bijvoorbeeld essentieel 
bij beroepen die je vaak niet kunt uitoefenen tot aan 
je pensioen, omdat het simpelweg te zwaar is. Denk 
daarbij aan zwaar werk in de bouw of in de haven. Het 
is belangrijk dat we jongeren ook aanmoedigen om dat 
soort vakwerk te blijven uitoefenen, want dat hebben 
we in de toekomst hard nodig. Hoe mooi is het dan als 
er wel over nagedacht is hoe ze dat werk ook op lange 
termijn of in een andere vorm kunt blijven uitvoeren. 
Zodat die duurzame inzetbaarheid gegarandeerd is. 
Dat vraagt om vooruit kijken en flexibiliteit. Wat mij 
betreft leggen we die basis al tijdens hun jeugd en in 
het onderwijs. Taal, rekenen en veerkracht, dat idee.’ 

Het goede voorbeeld
Als we weer even focussen op het hier en nu, 
dan zien we dat het omgaan met veranderingen 
ook ten grondslag ligt aan de uitdagingen die 
bedrijven momenteel hebben. ‘Organisaties zijn 
aan het veranderen. We zien dat ze kampen met 
de vraag: hoe zet ik mijn mensen in hun kracht, 
ook als ze (deels) vanuit huis blijven werken. Als je 
mensen duurzaam inzetbaar wilt houden, hebben 
ze nou eenmaal behoefte aan autonomie en eigen 
verantwoordelijkheid. Tegelijkertijd speelt verbinding, 
met collega’s en het bedrijf, een cruciale rol. Het is nu 
balanceren welke ruimte je medewerkers geeft. 

‘Dankzij verbinding sta je 
sterk als bedrijf’
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Morgen begint vandaag 

Hengevelderstraat 45, 7471 CG Goor  /  T 0547 28 48 00  /  www.aenk.nl

Mijn tip is om vooral het gesprek aan te 
gaan. Ik zie dat de manier van werken als 
een vanzelfsprekendheid wordt gezien, 
maar het is belangrijk om dit goed vast te 
leggen en hier duidelijke afspraken over 
te maken. Dat vraagt ook om een nieuwe 
manier van leiderschap: bepaal duidelijk 
hoe jullie binnen het bedrijf met elkaar om 
willen gaan, wat de regels zijn en vooral 
hoe je zelf het goede voorbeeld geeft. 

Binnen Ausems en Kerkvliet doen we 
dat sinds kort bijvoorbeeld met positief 
leiderschap en positieve psychologie. 
We zoeken heel gericht de verbinding 
met elkaar. Een praktisch voorbeeld: 
we delen nu elke dag, op het kantoor 
of digitaal, met onze collega’s wat ons 
positief is bijgebleven van die dag. Dat 
kan werkgerelateerd zijn, maar ook 
die ene mooie wandeling of een leuk 
gesprek. Daarmee motiveren we iedereen 
om gedurende de dag anders te kijken, 
maar ook op een andere manier te delen 
met elkaar. Dat versterkt het gevoel van 
verbinding en stimuleert een positieve 
mindset. Het is heel mooi om te zien hoe 
dat ons bedrijf versterkt. Ik gun het andere 
organisaties ook om met zoiets bezig te 
gaan en zo te ontdekken hoe ze ook naar 
de toekomst toe in verbinding kunnen 
blijven. Veerkracht en verbinding, ja, dat 
zijn de thema’s waarin wij in deze tijden 
graag begeleiden. Want dat is de basis 
voor de toekomst!’  \

‘De mens is en 
blijft de basis van 

elke organisatie’ 
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High-Tech Offset volgens Veldhuis Media
 
We produceren het drukwerk volgens de ISO 12647-2 norm. Het is dé 

standaard norm voor offsetdruk. Hierdoor garanderen wij een voorspelbare 

kwaliteit. Jouw wens en ons drukproces naadloos op elkaar aangesloten. 

Hierdoor krijg je het kwaliteitsdrukwerk mooi op tijd en toch voordelig.

Snel en voordelig het drukwerk op de plaats van bestemming.

catalogi en 
  Dat 

kunnen we.  
Als geen ander.

Advertentie VeldhuisMedia-2021-verschillende formaten.indd   2Advertentie VeldhuisMedia-2021-verschillende formaten.indd   2 28-10-2021   15:5028-10-2021   15:50
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Michel ten Hag

Michel ten Hag, voorzitter VNO-NCW regio Twente

‘Immer Weiter’

‘Immer Weiter’ zet zich in als cultuurdrager voor een duurzaam 
programma gedragsbeïnvloeding gekoppeld aan bewegen met  
de focus op gezondheid, vitaliteit en leefstijl. Met onder ander  
Theo de Rooij zet ik mij in om het fietsen in Overijssel te 
stimuleren. Dit doen wij om meerdere doelen te bereiken op vele 
beleidsterreinen, waarbij de fiets de verbindende factor is. 

De fiets is een prima vervoermiddel voor woon-werkverkeer.  
Naast het reizen wordt er tegelijkertijd gewerkt aan vitaliteit en 
gezondheid door te bewegen. De frisse buitenlucht en onze mooie 
leefomgeving zorgen voor een aangename rit, waarbij afstand kan 
worden genomen van de vaak drukke werkzaamheden. 

Een moment voor jezelf om te relaxen en te ontstressen. Vitale 
medewerkers zullen beter in staat zijn te presteren en dit komt 
de arbeidsproductiviteit ten goede.

Als een deel van de huidige autokilometers in het woon-werkverkeer 
kan worden ingewisseld voor fietskilometers, zal de doorstroming 
van het verkeer worden bevorderd. Tevens stoot een fiets geen CO2 
en andere vervuilingen uit en zo draag je bij aan een beter klimaat.

De fiets is ook een goed middel om de omgeving te verkennen en 
erop uit te trekken. Met een groot fietsnetwerk is de regio attractief 
voor toerisme en dagrecreatie. ‘Immer Weiter’ ondersteunt het 
fietsen voor alle doelgroepen en op alle niveaus. Van de lokale 
fietsvierdaagse en de recreatieve mountainbiker tot de Ronde  
van Overijssel voor eliterenners. 

‘Immer Weiter 1871’ is de oudste ‘vélocipèdeclub’ van Nederland, 
opgericht in Deventer en heeft een eigen Wielruiterslied met  
het slotcomplet ‘Spierenoefening, longenprikkeling, 
bloedverversing – daarop uit. Steeds vooruit! Steeds vooruit!’  \

De provincie Overijssel streeft naar een gezonde en 
duurzame leefomgeving. Om te weten wat de inwoners 
van Overijssel vinden van hun omgeving en of die 
gezonder moet, is onderzoek gedaan. Inwoners en 
ondernemers zijn breed bevraagd over de beleving 
van gezondheid en leefomgeving. Opvallend is dat 
naast veiligheid, vooral het milieu belangrijk wordt 
gevonden voor de gezondheid. Inwoners zijn bereid om 
bij te dragen aan een betere leefomgeving, maar voor 
ingrijpende maatregelen, zoals minder vlees eten en 
minder vliegvakanties is de bereidheid klein. Inwoners 
denken hierbij ten onrechte dat die activiteiten ook 
niet zo veel invloed hebben op de kwaliteit van  
de leefomgeving.
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