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Ambities zijn
grensoverstijgend
samen
kom je
verder
INN’Twente, INN’regio Zwolle
en sinds 2022 ook INN’terregio.
En we groeien door.

Tekst Naam Achternaam / Fotografie Naam Achternaam
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Innovatie door samenwerking
In Twente zijn we trots op de regio. Dat is ook
niet zo gek, als je bedenkt wat er met de nuchtere
houding en aanpakkersmentaliteit van de
Twentenaren wordt bereikt. Het thema van
deze INN’twente is ‘de innovatieve regio’. Het heeft
de redactie vast weinig moeite gekost om hierbij
geschikte verhalen te vinden. In de paar jaar dat ik
in en voor Oost-Nederland werk, heb ik Twente leren
kennen als een plek waar innovatie gestalte krijgt
door samenwerking.
Een mooi voorbeeld hiervan is Kampus Rijssen, waarover
in dit magazine een uitgebreid artikel staat. Kampus is een
opleidingscentrum voor innovatief vakmanschap. Op deze
fysieke plek werken onderwijsinstellingen, zoals ROC Twente,
samen met ondernemers om vakopleidingen in de bouw, handel,
zorg en logistiek aan te laten sluiten op de vraag vanuit de markt.
In augustus start de opleiding ‘Smart building’, waarin slimme
apparatuur en duurzame bouwmethodes centraal staan.
Zo worden jonge vakmensen de ‘smart builders’ van de toekomst.
In het openingsverhaal van dit nummer van INN’twente, in de vorm
van een rondetafelgesprek, is er terecht aandacht voor het belang
van het promoten van de innovatieve parels die Twente rijk is. Bij dit
streven wil ik me zeker aansluiten. Natuurlijk, ‘doar is niks mis met
Twente’, maar ik nodig ondernemers van harte uit om ook buiten de
regio hun licht te laten schijnen. Door samen te werken met andere
bedrijven in Oost-Nederland, over de grens of zelfs veel verder,
laten we zien wat onze regio allemaal te bieden heeft.
Als regionale ontwikkelingsmaatschappij staan wij niet aan de zijlijn.
We jagen in Twente en de rest van Oost-Nederland innovatief en
duurzaam ondernemerschap aan. Dat doen we door innovatieve
bedrijven te helpen bij hun ontwikkeling. We zoeken naar
verbindingen met regionale, nationale en internationale spelers.
Dat doen we samen, voor blijvende impact, steeds opnieuw. \

Wendy de Jong
Algemeen directeur Oost NL
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Oncologisch chirurg en
geboren en getogen Tukker.
Studeerde geneeskunde in
Leiden en promoveerde daar
ook. Vond innovatie in de zorg
te traag gaan en combineert
haar baan als chirurg daarom
met het directeurschap van de
medische divisie van de private
investeringsmaatschappij
Reggeborgh uit Rijssen.

Even voorstellen

Mirre de Noo (44)

Tom Jannink (46)

Woont in Bentelo en deed
een master planologie in
Wageningen. Richtte zestien
jaar geleden Eeckhof BV op
en heeft nu twaalf mensen in
dienst. Is met zijn agrarisch
bloed een schakel tussen
inwoners en ondernemers
op het platteland en
overheden. Staat aan de
lat voor leefbaar Twents
Platteland. Tevens eigenaar
van AnnoNu, gespecialiseerd in
participatietrajecten vanuit de
kracht van inwoners.

Fleur Bake (28)

Komt uit Tubbergen en
studeerde economie in
Utrecht. Werkte eerder voor
een multinational en deed
evenementenorganisatie. Eind
2020 richtte ze Techspread op,
data intelligence consultancy.
Helpt organisaties met
efficiëntere processen en datagedreven inzichten. Droomt van
Data Community Twente.

INN gesprek
Tekst Jochem Vreeman / Fotografie Lars Smook

Ze zijn het er unaniem over eens: er zijn te veel parels
in Twente die we nog te weinig omarmen. Over hoe
we dat oplossen, verschillen de meningen tijdens dit
rondetafelgesprek. We zijn te gast in de skybox van
BTC en Ten Hag in de Grolsch Veste. Een stadion
waar trots op de regio vaak tot een hoogtepunt komt.
Aan tafel praten Mirre de Noo, Fleur Bake en
Tom Jannink over de schatkamers van Twente.
Als het gesprek gaat over sectoren waarin Twente de toekomst
heeft en onderscheidend kan zijn in Nederland, steekt Fleur meteen
van wal. Ze vertelt over de recente oprichting van Data Community
Twente, bedoeld om data-gedreven koplopers kennis te laten
uitwisselen met organisaties die hier juist mee willen starten.
‘Ik denk dat Twente dé Brainport van Nederland kan worden op
het gebied van data. We hebben daarom ook Data Trainee
gelanceerd, bedoeld om jonge data-talenten in Twente
praktijkervaring te bieden door een traineeship. Zo kunnen we
niet alleen onze relaties verbinden aan jong talent, maar juist een
platform bieden aan alle organisaties en datatalenten uit de regio

O
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Positief-kritische denkers rond de tafel

‘Omarm de parels
uit Twente eens
wat meer’
die mogelijkheden willen benutten en slim
toepassen. Veel grote organisaties zijn
meer en meer met data bezig, maar het
gros haalt daar nog niet alles uit. De kennis
is hier volop, maar om die breder toe te
passen zijn slimme, jonge mensen nodig
en juist die binden we op deze manier
aan de regio.’

Durf
Tom: ‘Ik herken dat wel. Bij Eeckhof BV
doen we eigenlijk ook te weinig met data.
We zijn vooral uitvoerend bezig. We zijn de
laatste jaren gegroeid, maar ik weet niet
altijd of we de juiste mensen op de juiste
plek in kunnen zetten, of we optimaal en
efficiënt werken.’ Fleur: ‘Precies. Ik zeg
natuurlijk niet dat dit bij jullie ook zo is,
maar veel bedrijven doen de dingen min
of meer zoals ze het altijd hebben gedaan.
Dat is niet altijd even efficiënt. Daarbij
hebben veel directies geen goed beeld bij
wat er nou echt aan de operationele kant

wordt gedaan. Pas als je dat inzichtelijk
maakt, kan je dat optimaliseren. Die durf
om te innoveren en te investeren in data,
zouden we in algemene zin hier in de
regio nog meer moeten hebben.’
Tom: ‘Dat lef mag wat mij betreft ook

de stikstofcrisis op te lossen en dat gaat
grotendeels naar de agrarische sector,
maar hoe weet je of je dat geld op de
goede manier besteedt? Dat moeten
we beter inzichtelijk maken.’

‘Twente kan
dé Brainport
worden op het
gebied van data’

Mirre haakt in op de discussie en denkt
dat die durf en lef samenhangen met
een inmiddels vaak gehoorde kwestie
in Twente: de bescheidenheid van de
Tukker. ‘In de medische technologie
gebeuren hier zulke fantastische
dingen, maar daar zijn we nog veel te
bescheiden over. Met Reggeborgh Medical
ondersteunen we het project Pioneers in
Healthcare, waarin regionale ziekenhuizen
samenwerken met de Universiteit Twente
en hogeschool Saxion. Ik zie daar de
meest verbluffende innovaties, waar
vaak nog niemand van gehoord heeft.
Zonde. We staan voor een enorme digitale
transformatie in de zorg en daar horen >

Fleur Bake
wat vaker terugkomen in de agrarische
sector. Daar zitten wij veel aan tafel en dan
gaat het bijvoorbeeld over de uitdagingen
op het vlak van klimaat, stikstof en CO2.
Het Rijk heeft 25 miljard uitgetrokken om

Bescheidenheid
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grote uitdagingen bij. Een onderwerp als
e-health biedt dan uitkomst en ook daarin
is Twente uniek met het TechMed Centre.
Of zo’n voorbeeld als de kunstalvleesklier
van Inreda Diabetic uit Goor. Prachtig
toch? Ik heb een tijd in het westen
gewoond en daar zijn mensen directer.
Vaak zijn ze van nature sneller bereid
iets nieuws te omarmen en zouden ze
dit soort innovaties van de daken
schreeuwen. Hoewel dat wel verandert,
hoor. En Twente is verder in de meeste
opzichten natuurlijk de mooiste regio
om te wonen en werken. Ik ben met
plezier teruggekomen.’
Tom laat de term Hunkertukker vallen,
iets waar Mirre nog nooit van had gehoord.
Mirre: ‘Wat een treffend woord! Er is geen
andere plek waar ik m’n kinderen zo graag
zou laten opgroeien.’ Tom: ‘Eens. Ik ben
een buitenmens en voel me hier als een
vis in het water.’

Diversiteit
Het gesprek aan tafel belandt op
diversiteit en inclusiviteit. Fleur, met enige
trots: ‘Ik hoorde laatst dat we in Enschede
meer nationaliteiten hebben dan in
New York. Geweldig toch? Daar moeten

we soms nog wat meer mee doen, maar
we maken mooie stappen.’ Mirre: ‘Ja, een
mooi gegeven. In Twente zijn we goed op
weg naar een meer inclusieve en diverse
samenleving, maar blijvende aandacht
hiervoor is nodig. Dat geldt ook voor de
man-vrouw verhouding. In de medische
wereld zie ik een grote inhaalslag en dat
kan zelfs doorschieten als je niet oppast,
maar zowel in de investeringswereld als
in het bedrijfsleven is er nog een wereld
te winnen, ook in Twente. Ik had laatst
een online vergadering met een groot
Europees investeringsfonds. Ik zat als
enige vrouw aan tafel met negen witte
mannen. Best schrijnend.’
Fleur: ‘Herkenbaar. Het komt wel eens
voor dat ik ‘meisje’ word genoemd.

‘Ik ben een
buitenmens en voel
me hier als een vis
in het water’
Tom Jannink

Het is aan mij om dan het tegendeel te
bewijzen en dat gebeurt ook meestal
snel. Nadat ze ontdekken wat ik allemaal
doe, ben ik ineens een co-ondernemer
en volwaardig gesprekspartner. Ik vind
het daarom heel goed dat steeds meer
vrouwen in Twente hun ondernemerschap
combineren met een bestuurdersfunctie,
zoals Eeke Olijve, die laatst is benoemd
tot directeur van Stichting Ondernemend
Twente, de vertegenwoordiging van
ondernemers in de Twente Board.’

Versnippering
Fleur brengt het gesprek op de
Twente Board. In alle goede voornemens
en ambitie om Twente meer eenduidig
op te kaart te zetten als groene,
technologische topregio, moet er volgens
de tafelgasten afgerekend worden met
een hardnekkig probleem. Tom: ‘We
borrelen en netwerken wat af, maar
weten we van elkaar écht dat we bestaan?
Noaberschap is prachtig, maar het zorgt
er soms ook voor dat we niet van elkaar
weten wat we doen. En het kan voor
argwaan zorgen.’ Mirre: ‘Dat herken ik.
Als wij met Reggeborgh charitatief een
regionaal project willen steunen, ontstaan
er wel eens vraagtekens. Dan denk ik:
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wij komen niet om jullie kennis te stelen.
Laat argwaan los, praat met elkaar en
vertrouw elkaar wat meer. Samen komen
we nog verder dan we nu al zijn.’
Fleur: ‘Precies! Hoe kunnen we nou als
regio concurrerender worden als elke
club uit zelfbescherming en eigenwijze
trots opnieuw - voor de zoveelste keer het wiel zelf wil uitvinden? Een lerende
gemeenschap zoals Data Community
Twente kan dit doorbreken.’
Tom: ‘Ik vind dat we als regio wat meer
onze eigen parels moeten stimuleren en
omarmen. Om in mijn sector te blijven,
kan dat bijvoorbeeld gaan over lokale
streekproducten. Geen biefstukje uit
Argentinië, maar uit Buurse.

Maak die bedrijvigheid dan ook mogelijk.
In Haaksbergen zijn drie Natura2000
gebieden, waardoor boeren moeten
voldoen aan allerlei, bijna onmogelijke
maatregelen. Ondernemers moeten
stoppen of vertrekken. Dat vind ik pijnlijk
om te zien en moeten we echt voorkomen.
Laten we Twente met z’n allen nog wat
meer Twente proberen te maken.’ \

‘Laat argwaan los,
praat met elkaar
en vertrouw elkaar’
Mirre de Noo
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Een werkplek
voor iedereen
Een meer diverse en inclusieve
samenleving. Dat is het doel van
Stephan Corporaal, lector Human
Capital bij Saxion in samenwerking
met TechYourFuture. Samen
met een onderzoeksgroep van
dertig collega’s doet Corporaal
onderzoek naar de toekomst van
werk, diversiteit en inclusie en de
samenwerking tussen mens en
techniek. Met als doel om te kijken
hoe mensen die nu vaak buiten de
boot vallen, toch goed tot hun recht
kunnen komen in het bedrijfsleven.
‘Er zijn nu zoveel tekorten op de
arbeidsmarkt dat bedrijven alle
handjes nodig hebben.’

‘Het Twentse
bedrijfsleven wordt
steeds inclusiever’

Stephan Corporaal

Tekst Elizabeth Westra / Fotografie Saxion
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‘Met ons onderzoek
willen we georganiseerde
onrust creëren’
Inmiddels is Corporaal drie jaar lector. ‘We zien vooral
dat hier in Twente productiebedrijven veel tekorten
hebben’, vertelt Corporaal. ‘Enerzijds moeten er meer
mensen worden opgeleid, maar anderzijds moeten
we mensen die nu niet goed meekomen aan het werk
zien te krijgen. Dit zijn bijvoorbeeld mensen uit de
LHTBIQ+ gemeenschap, mensen met een fysieke of
mentale beperking of met verschillende culturele
achtergronden.’

Een passende plek voor vakmensen
Veel van de onderzoeken zijn gericht op vakmensen.
Dat gaat bijvoorbeeld over de techniek, bouw of
installatie, maar het kan ook de zorg zijn. Corporaal
vertelt dat een onderzoek start met de vraag vanuit
een bedrijf of sociale partner. Daarnaast is er ook een
maatschappelijke ambitie. ‘We willen uiteindelijk meer
mensen in de arbeidsmarkt op een goede plek terecht
laten komen.’ Het onderzoek vindt actief plaats bij de
bedrijven zelf en kan soms tot wel drie jaar duren. ‘We
werken mee en volgen mensen soms dag en nacht. Hier
kijken we bijvoorbeeld naar interactie en wat er goed
of minder goed gaat zodat we precies weten wat zowel
werknemers als werkgevers ervaren.’
Zelf is Corporaal ook opgegroeid in een familie van
vakmensen. Hier heeft hij ervaren hoe belangrijk het
is om continu gestimuleerd te worden om een altijd
stapje verder te gaan. ‘Alles wat ik heb bereikt, heb
ik bereikt omdat mensen mij de goede, of soms de
verkeerde, kant op hebben opgeduwd. Ik geloof dat je
mensen in je leven nodig hebt die je sturen.’

Samenwerking tussen mens en techniek
Ook technologie speelt een grote rol in het onderzoek.
Corporaal legt uit dat er veel robotisering is in het
bedrijfsleven. ‘Normaal zet je een robot in een kooi en
er komt geen productiemedewerker meer aan te pas.
Wij proberen nu voor elkaar te krijgen om een robotarm
samen te laten werken met de productiemerker.
Zo combineer je de snelheid van de robot en de
flexibiliteit van de medewerker.’
Een ander voorbeeld is om mensen die minder
hooggeschoold zijn, toch complex werk te laten doen in
de productievraag. ‘Dit kan met behulp van slimme VR-

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

of AR-brillen waarin ze werkinstructies geprojecteerd
krijgen. Zo kunnen deze mensen toch werk doen wat ze
anders niet was gelukt’, legt Corporaal uit.

Een duwtje in de rug
Corporaal ziet dat je met menselijke kracht een enorm
potentieel kunt bereiken. ‘Veel mensen komen uit
zichzelf tot bloei op het werk of in het onderwijs. Maar
er is ook een groep mensen die een extra duwtje nodig
heeft waarmee je ze kunt laten bloeien en groeien.
Ik vind het interessant om te onderzoeken wat nou
de effectieve duwtjes in de rug zijn en voor welke
groepen. Om zo de samenleving inclusiever en diverser
te maken.’
Inmiddels ziet Corporaal dat het Twentse bedrijfsleven
al steeds inclusiever wordt. ‘Dit merk je bijvoorbeeld
in de LHTBIQ+ gemeenschap die we op dit moment
aan het volgen zijn. Hier hoor ik steeds vaker ook heel
positieve ervaringen die mensen hebben over hoe ze
geaccepteerd worden in een bedrijf.’

‘We volgen medewerkers
soms dag en nacht’
Georganiseerde chaos
In het onderzoeksteam zitten collega’s vanuit allerlei
verschillende disciplines en er zijn ook veel studenten
betrokken. Dit kan zijn in de vorm van stagelopen,
werken aan een deelproject binnen een bedrijf of
een scriptie. ‘We zien ook veel studenten die het
zo leuk vinden dat ze blijven hangen bij Saxion als
onderzoeker’, vertelt Corporaal. ‘Binnen deze grote en
diverse groep hebben we één centraal doel: een beetje
onrust stoken.’ Corporaal legt uit dat als je talenten
echt tot bloei wilt laten komen, dat vaak een beetje
ongemakkelijk is. ‘Je moet mensen helpen om dat
stapje te durven zetten. Hiervoor is wat georganiseerde
onrust nodig om mensen te prikkelen. Als je niet
oppast, worden organisaties iets te rustig.’ \
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Innovatieve infectiezorg
vanuit Twente
Het belang van goede zorg rond infectieziekten is na
de Covid-19-pandemie definitief helder. De pandemie
bood pittige uitdagingen, wijze lessen én kansen. Het
ondernemende Twente kent vele innovatieve parels
die kansen zien en benutten. Het Hengelose medische
laboratorium Labmicta is er één. Met de techniek
‘Next Generation Sequencing: NGS’ tilt het de grip op
infectieziekten en daarmee een eventuele toekomstige
pandemie naar een hoger niveau.

Tijdens de pandemie pakte Labmicta landelijk positie in een snel
veranderende markt, gedomineerd door grote, commerciële
buitenlandse laboratoria. Deze Twentse parel en belangrijke partner
in de regionale zorgketen is ondernemend, flexibel en innovatief.
Een gouden combinatie waardoor het doet en kan wat anderen niet
doen of kunnen. Vanaf het eerste uur van de pandemie schakelde
Labmicta snel, waardoor Twente en de regio’s daarbuiten nooit
verlegen zaten om diagnostiek met korte doorlooptijden. En hoewel
het in die tijd alle hens aan dek was, werden er direct strategische
plannen gesmeed voor de toekomst.

Twents hoogvolume laboratorium
Labmicta realiseerde een eigen hoogvolume laboratorium met
hooggeschoold personeel en geavanceerde apparatuur, geschikt
voor het verwerken van verschillende type testen in hoge aantallen,
zoals Covid-19-tests. Het is hiermee het enige Nederlandse
laboratorium buiten een ziekenhuis dat volledige pallet aan
diagnostiek van infectieziekten biedt: hele hoge én lagere aantallen,
zeer gespecialiseerde en minder gespecialiseerde onderzoeken.
Allemaal vanuit een pand aan de Geerdinksweg/Boerhaavelaan
in Hengelo. De unieke positie droeg bij aan het winnen van de
landelijke Covid-19-aanbesteding met het samenwerkingsverband
MADMULIS. Bestuurder en arts-microbioloog Nashwan Al Naiemi:
‘Ons bestaansrecht is het vervullen van onze maatschappelijke
rol, namelijk de beste zorg rond infectieziekten; breder dan alleen
Covid-19 en altijd met andere partners. We ontwikkelen, innoveren
en denken verder vooruit en hebben als zelfstandige stichting die
ruimte. Naast het hoogvolume-laboratorium investeerden we nog
tijdens de pandemie volop in de innovatieve techniek NGS.’

Innovatieve moleculaire diagnostiek
In de reguliere moleculaire diagnostiek onderzoekt Labmicta
in lichaamsmateriaal van patiënten heel gericht op een
ziekteverwekker van een infectie, door bijvoorbeeld specifieke
stukjes van het genetisch materiaal van die ziekteverwekker aan te

Tekst Labmicta / Fotografie Lars Smook
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Over Labmicta
Labmicta is een medisch microbiologisch laboratorium
in Hengelo dat patiëntmateriaal onderzoekt op
virussen, bacteriën, schimmels of parasieten en
behandelaren consulten biedt voor de beste behandeling.
Aangevuld met infectiepreventie, antibioticaresistentie,
scholing en diagnostiek op locatie (POCT) bieden we
complete infectiezorg.

tonen. Met NGS is het mogelijk om alle aanwezige ziekteverwekkers
van infecties én grote stukken van hun genetisch materiaal te ‘zien’.
Dit geeft heel veel informatie waarmee we bijvoorbeeld virussen
en hun ontwikkeling actief, grondig en breed kunnen monitoren.
Die behoefte is versterkt door de pandemie. Labmicta typeerde
voor het RIVM het afgelopen jaar zo’n 50 Covid-19-monsters per
week (voor de zogeheten kiemsurveillance) om zicht te houden
op circulerende varianten, zoals de Britse of Omikronvariant.
Al Naiemi: ‘We praten nu met de overheid over het typeren van
ruim 1.000 verschillende luchtwegvirussen per week.’ Zover is het
nog niet helemaal, maar wordt het binnen afzienbare tijd wel,
dankzij de investering van Labmicta in de benodigde infrastructuur,
het netwerk, kennis en personeel voor het analyseren met NGS.

NGS: een vak apart
Jessica de Beer, medisch moleculair microbioloog in opleiding:
‘NGS valt onder de medisch moleculaire microbiologie, de zeg
maar ‘technische’ kant van het vak. Met de data die wij verzamelen
kunnen onze artsen-microbioloog behandeladviezen geven.
NGS is niet nieuw, maar staat in de kinderschoenen. Het wordt
vooral toegepast in universitaire settings voor zeer specifiek
onderzoek. Met de aanpak van Labmicta wordt NGS breder
ingezet voor de gezondheidszorg.’ Waarom gebeurde dat niet
eerder, gezien de bijzondere mogelijkheden? ‘NGS is geen kanten-klaar verkrijgbare techniek, het vraagt specifieke expertise en
ondersteuning om ermee te kunnen werken. Hooggekwalificeerd,
specialistische professionals (zeer schaars), geavanceerde ictinfrastructuur en machines, zorgvuldig ontworpen processen…
Dat Labmicta dit kan en doet op deze schaal met hoge
diagnostische kwaliteit, vind ik fantastisch.”

Meer grip op een volgende pandemie

‘We ontwikkelen, innoveren en
denken verder vooruit’
Nashwan Al Naiemi

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

Zo zet het innovatieve medische laboratorium Labmicta als
ketenpartner vanuit Twente de zorg rond infectieziekten nog
steviger op de kaart. Kennis en ervaring die bijdragen aan een
veiligere, gezondere maatschappij. En die meer grip bieden voor het
samen in goede banen leiden van een volgende pandemie. Hoewel
we natuurlijk hopen dat die nog even uitblijft… De Beer: ‘Hoe
mooi is het dat Twente hierin vooroploopt?’ Niet alleen de zorg,
maar ook de Twentse werkgelegenheid krijgt hierdoor een boost.
Al Naiemi: ‘Waar Labmicta vier jaar geleden moeite had om goede
professionals aan te trekken, krijg ik nu zeer regelmatig aanvragen
vanuit alle hoeken van Nederland. Dat helpt ons om verder te
bouwen aan onze missie: de beste infectiezorg voor iedereen.’ \
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‘Open hiring’:
geen sollicitatieprocedure meer
De economie groeit als een tierelier, maar de keerzijde is dat er een groot tekort is aan personeel. Tegelijkertijd zijn
er nog steeds ‘onbenutte parels’, oftewel ongezien en onbenut arbeidspotentieel. Hoe kunnen werkgevers deze groep
slimmer werven? Het UWV in Twente en de Achterhoek helpt bij deze uitdaging en stimuleert werkgevers om ‘open hiring’
toe te passen, een uit de VS overgewaaid concept.

‘Grote werkgevers hebben
open hiring omarmd’

Yvette Holtkamp en Joost Hekkelman

Tekst Jochem Vreeman / Fotografie Werkplein Twente
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‘Laat het ‘hokjes-denken’ los’

Yvette Holtkamp startte een jaar geleden als bedrijfsadviseur
inclusieve arbeidsorganisaties bij UWV en Werkplein Twente.
Ze kwam 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. 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.’

Bakkerij
Dat ‘anders denken’ vertaalt zich naar een nieuwe filosofie:
‘open hiring’. De oorsprong daarvan ligt in de Verenigde Staten.
Bij Grayston Bakery is het idee ontstaan. Dit Amerikaanse bedrijf
wil zoveel mogelijk banen scheppen voor mensen die normaal
gesproken moeilijk werk vinden. Hun motto: ‘We don’t hire people
to bake brownies, but we bake brownies to hire people’. Bij Greyston
Bakery worden mensen die zich op een lijst hebben ingeschreven
op volgorde van aanmelding aangenomen. Dit gebeurt zonder
sollicitatieprocedure of antecedentenonderzoek. Zo hebben ze
duizenden ex-gedetineerden, daklozen en andere kansarme mensen
in de New Yorkse achterstandswijk Yonkers aan een baan geholpen.
Deze werkgever investeert niet in dure wervingsbureaus, maar in de
eigen mensen. Het succes vertelt zich door.

Ambassadeurs
Holtkamp en haar collega Joost Hekkelman van Werkplein Twente
mogen zich sinds kort ambassadeur noemen voor deze werkwijze en
zijn laaiend enthousiast. ‘Veel bedrijven proberen hun vacatures nog
steeds op een traditionele manier in te vullen’, vertelt Hekkelman.
‘Ze schrijven een functieprofiel, leggen er een cv van een kandidaat
naast, en zien dan vaak een mismatch. Als iemand dan niet helemaal
aan de vooraf gestelde eisen voldoet, wordt het cv nog te vaak
direct aan de kant gelegd. Ik neem mezelf even als voorbeeld.
Ik heb een bouwkundige achtergrond, maar werk nu al acht jaar
als adviseur werkgeversdienstverlening. Als er destijds niet goed
was doorgevraagd op mijn competenties hadden ze mij weer
richting de bouwsector bemiddeld. Maar daar word ik simpelweg
niet gelukkig. Kijken naar wat mensen wel kunnen in plaats van wat
ze niet kunnen. Kijken waar hun talenten en passie ligt. Dat moet de
nieuwe manier van kijken naar een sollicitant gaan worden. Je kunt
het zien als een relatiebemiddelingsbureau. Je zou niet moeten
vragen hoeveel vriendinnetjes ik heb gehad, maar waar ik nu

Hengelosestraat 51, 7514 AD Enschede / T 06 52 35 34 23

sta, wie ik ben en wat ik nodig heb. Dat is de gedachte achter
open hiring. De mensen die reageren op een voor open hiring
opengestelde vacature, zijn er zelf van overtuigd dat ze de
functie kunnen uitoefenen. Dit blijkt in de praktijk ook bijna
altijd waar te zijn.’

Olievlek
De open hiring-beweging in Nederland groeit, ook in Twente.
Holtkamp: ‘Het is een mooie én succesvolle manier om werknemers
te vinden die via de gebruikelijke manieren niet snel aan werk
komen. Als iemand op leeftijd is, krijgt diegene keer op keer het
deksel op de neus. Ontzettend jammer en erg demotiverend.
Adviesbureau Deloitte heeft recent een groot onderzoek gedaan
naar open hiring. Ze toonden aan dat het werkt en dat het zorgt
voor een positief bedrijfsimago. In Nederland zijn er inmiddels zo’n
250 mensen aan het werk gegaan via open hiring en er staan er
bijna 1.000 op de lijst. Dat lijkt niet veel, maar het begin is er.
Grote werkgevers als La Place en Jumbo hebben de filosofie
omarmd en in onze regio heeft Voortman Steel uit Rijssen dat
ook gedaan. Het is nu een olievlek.’

Twijfel
Maar toch… als werkgever ‘zomaar’ iemand aannemen die
bovenaan een lijst staat, zonder al te veel eisen te stellen?
Hekkelman: ‘Natuurlijk is er dan twijfel en dat begrijp ik. Je weet
minder goed wie je in huis haalt en maakt zelf geen selectie.
Vooropgesteld: open hiring is ook niet in elke sector even geschikt.
Neem de ICT, een innovatieve sector, maar op aannamebeleid
juist heel conservatief. Je begint daar weinig zonder de juiste
certificaten. Ik verwacht die sector ook niet gelijk aan boord.
Maar bij productiebedrijven, de foodsector, horeca, schoonmaak…
daar zijn grote stappen te zetten. Het is nu onze taak ervoor te
zorgen dat meer organisaties in Twente en de Achterhoek deze
filosofie omarmen en de potentie ervan inzien.’
Holtkamp: ‘We hopen dat meer werkgevers het aandurven.
Vaak zie je dat als iemand eenmaal binnen is, de werkgever
ontdekt waar de echte talenten liggen en dat diegene dan
ook kan doorgroeien binnen het bedrijf. We hopen dat meer
mensen een eerlijke kans krijgen de arbeidsmarkt op te gaan.
Werkgevers: laat het ‘hokjes-denken’ los. Het is eng, maar je
zult zien: het werkt!’ \
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Bouwen aan de toekomst

Baker Tilly vertaalt complex
vastgoedvraagstuk naar
stapsgewijze oplossing
De vastgoedmarkt is volop in beweging, misschien wel meer dan we vijf jaar geleden hadden
gedacht. De kansen ‘in stenen’ liggen er, als je weet waar en je je investeringen en uitbreidingen
goed vormgeeft. Het jonge en gedreven vastgoed-adviesteam van Baker Tilly weet hoe je
omgaat met deze kansen binnen de volatiele vastgoedmarkt. Charlotte Dazler (manager),
Rob Simons (senior consultant) en Arnoud Lever (consultant) vertellen waarom dit hét moment
is om je te focussen op vastgoed of je vastgoedportefeuille tegen het licht te houden.

Waar Baker Tilly aanvankelijk vooral bekend stond als accountancykantoor, gaat hun adviesrol met deze vastgoedtak veel verder.
Simons vertelt: ‘Het financiële aspect zit in deze markt verweven,
denk aan taxatierapporten, waardebepalingen of financiële
haalbaarheid. Het cijfermatige/financiële komt steeds terug en
vormt dé reden dat we ons hier op zijn gaan richten. Veel mkb’ers
en ondernemers hebben namelijk interessante vraagstukken op dit
gebied. Bijvoorbeeld over de aan-, of verkoop van hun pand, een
WOZ-waardecheck of de herontwikkeling van het gebied waar hun
bedrijfspand gevestigd is. Of een ander vraagstuk: hoe optimaliseer
je je vastgoedportefeuille? We hebben specialisten met zowel
financiële, bedrijfsmatige als bouwkundige kennis in huis. Daardoor
kunnen we ondersteunen in alle facetten.’ Dazler vult aan: ‘Klanten
kunnen ons bellen voor alle vastgoedvraagstukken waar ze zelf niet
uitkomen. Het voordeel is dat ze alles onder één dak krijgen en dus
niet drie verschillende adviezen hoeven op te vragen. We verwerken
alle aspecten die we tegenkomen in één overzichtelijk rapport.
Onderdeel daarvan kunnen ook (vastgoedgerelateerde) fiscale

Tekst Veertje Heemstra / Fotografie Lars Smook

vraagstukken zijn. Ons advies is heel pragmatisch van aard.
Geen ingewikkeld boekwerk met moeilijke termen, gewoon
praktisch advies waar de klant direct mee verder kan.’

‘We verplaatsen ons in onze klant’
Charlotte Dazler

Samen bouwen we verder
Die vraagstukken kunnen gaan over kansen en risico’s. ‘Vastgoed
wordt steeds prominenter en waardevoller,’ legt Dazler uit ‘maar
ook de wet- en regelgeving over bijvoorbeeld duurzaamheid
wordt steeds verder aangescherpt. Die regels zijn niet alleen
van toepassing op de grote jongens gevestigd op de Zuidas, ook
ondernemers in Twente moeten verduurzamen en zorgen dat hun
kantoorpanden minimaal energielabel C hebben. Hoe pak je dat
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Arnoud Lever, Charlotte Dazler en Rob Simons

aan? Welke regelingen zijn er? Waar liggen de kansen? Wij helpen
ondernemers sierlijk door die regels heen te fietsen.’ Lever vult aan:
‘zo’n trend zie je ook op de woningmarkt. Er moet natuurlijk enorm
veel gebouwd worden. Dat kan de overheid niet alleen realiseren,
er zijn allerlei partijen nodig, van ontwikkelaars tot schilders.
Iedereen bouwt – letterlijk – mee aan onze toekomst. Ook jouw
(onbebouwde) perceel of (deels) leegstaande kantoorpand kan
daarin een centrale rol spelen. Je ziet juist nu een mooi moment
om daar slim mee om te gaan. Hoe kun je percelen of panden
transformeren? Hoe past dat binnen het bestemmingsplan en hoe
financier je dat? Je draagt bij aan de oplossing én profiteert er zelf
van, mits je het goed aanpakt natuurlijk. Juist daar zijn wij voor.’

Persoonlijk en proactief
De kracht van Baker Tilly zit hem in het persoonlijke. Lever legt uit:
‘Dat begint bij het luisteren naar de vraag. Wil een klant zo snel
mogelijk rendement behalen of een langetermijnspreiding met
veiligheid en continuïteit? Wat de wens ook is, wij ontzorgen ze.

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

‘Het is nu een mooi moment voor
vastgoed’
Rob Simons
Ze bellen ons en weten: dit wordt geregeld. We gaan altijd voor
het advies waarbij zowel onze klant als het vastgoed excelleren.
Daarbij laten we ons niet uit het veld slaan door complexe regels.
We kijken gewoon wat past en pakken dat zo goed mogelijk op.’
Simons concludeert: ‘Eigenlijk zit dat in ons DNA. We zitten naast de
klant, niet tegenover hem of haar. Samen gaan we op zoek naar een
oplossing waar iedereen achter staat. Op de weg naar die oplossing
houden wij proactief in de gaten of alles goed verloopt, zodat
klanten niet voor verrassingen komen te staan. We geloven erin
dat dat de fundering is voor een mooie, langdurige samenwerking.
Niet het snelle advies, maar het klassieke: echt iets opbouwen
met elkaar.’ \
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Focus op heel Oost-Nederland, maar nog net zo persoonlijk

Huiskes-Kokkeler heeft
de drive om meer impact
te maken
Alleen maar auto’s verkopen, daar draait het bij
Huiskes-Kokkeler al heel lang niet meer om.
Hoe lossen we mobiliteitsuitdagingen op? En het
liefst zo klimaatvriendelijk mogelijk. Dat staat centraal.
Daarin bewegen ze niet mee met de trend, ze schakelden
jaren geleden al een versnelling hoger. Inmiddels is
ongeveer de helft van de 13.000 auto’s die er jaarlijks
verkocht worden elektrisch. En dat is mede dankzij
de inzet van de gemotiveerde mensen, die binnen
Huiskes-Kokkeler de kar trekken. Algemeen directeur
Theodoor Vis vertelt waarom dat zo belangrijk is.

‘Huiskes-Kokkeler is van oorsprong een heel oud bedrijf. We zijn
ooit begonnen vanuit de naam Huiskes in Delden. Dat is door de
jaren heen uitgegroeid tot wat het vandaag de dag is, met ruim
13.000 verkopen per jaar, een leasepark van ruim 4.000 auto’s
en een verhuurpark van ruim 650 auto’s. Dat is gelukt dankzij
autonome groei en allerlei overnames. De laatste daarvan
was begin dit jaar, toen we autobedrijf DAGO in de Achterhoek
overnamen. De twee culturen pasten heel mooi bij elkaar.
Sindsdien profileren we onszelf ook meer als de mobiliteitspartner
van Oost-Nederland, een stukje breder. Daar horen inmiddels
12 vestigingen bij en meer dan 400 gemotiveerde mensen.
En om dat laatste draait het bij ons allemaal. Alles wat ik hier
vertel, valt of staat met onze mensen. De allerbeste service is
namelijk onze basis en dat kan alleen als we een team hebben die
het samen doet. Het samen uitstraalt. Dat is bij ons zeker het geval,
mede omdat we onze mensen alle vrijheid en verantwoordelijkheid
geven. We horen vaak dat ze zelf ondernemerschap voelen binnen
het bedrijf. Ideeën worden gehoord en we zijn samen continu
bezig met verbeteren. Marco Golbach (commercieel directeur)
en ik voeren samen de directie, maar we runnen dit bedrijf
eigenlijk met alle 400 medewerkers samen.’

Tekst Veertje Heemstra / Fotografie Lars Smook

‘We runnen het bedrijf
samen met alle 400
medewerkers'
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‘Wij kijken naar mobiliteit
in de breedste zin’

Wees welkom
‘Bij ons draait het om de klant. Dat zegt elk bedrijf natuurlijk,
maar bij ons is het echt zo. Om in Marco’s woorden te spreken:
we willen een vriendelijk en sympathiek bedrijf zijn. We proberen
dat op alle vlakken uit te stralen. Dat is wat ons anders maakt.
Als mensen denken aan Huiskes-Kokkeler, denken ze: daar word
ik goed geholpen. Het zijn sympathieke mensen waar ik goede
producten en de beste service krijg. Dat zit hem denk ik in de
kleine dingen. Al bij aankomst kun je bij ons altijd royaal parkeren.
Je wordt welkom geheten door onze gastdame en krijgt gelijk een
lekker bakje koffie. Mooie aankleding met bloemen, een beetje
die huiskamersfeer. Die uitstraling, daar geloven wij in. Dan ervaar
je gelijk wie we zijn en voel je je welkom. En uiteindelijk draait
het daar tegenwoordig veel meer om. Onze markt is veranderd.
Klanten kunnen alle specificaties van hun auto al online opzoeken,
vormen zelf al een beeld van het type auto dat ze willen hebben.
Dus als autodealer hoef je het tegenwoordig niet meer alleen van
je kennis te hebben, het gaat ook om de ervaring daaromheen.
Die is belangrijker geworden. Zo zijn we sinds kort Audi RS dealer
geworden. Dan nemen we onze klanten mee naar een mooi event,
waar ze zelf in die sportauto’s kunnen racen. Dat is gewoon gaaf.
Maar dat kan ook in het heel klein hoor: even een kaartje sturen
als de auto van onze klant jarig is. Het zit hem in de details.’

Klimaatvriendelijke mobiliteit
‘Die verandering in de markt zien we niet alleen in de service
en ervaring. We hebben ons de afgelopen jaren sowieso
breder georiënteerd, zodat we elk type klant kunnen helpen.
Zo doen we ook styling en performance, waarbij we auto’s
geheel personaliseren. Speciale wielen, dakhemels, dat idee.
We customizen een auto dan helemaal naar de smaak van de
klant. Al is de belangrijkste trend die we zien natuurlijk die van
milieuvriendelijkere mobiliteit. Dat kan op allerlei manieren
ingevuld worden. Met elektrische fietslease bijvoorbeeld,
of een mobiliteitspas waarbij alle medewerkers van een bedrijf
onder andere gebruik kunnen maken van trein, deelauto’s en andere
groene oplossingen. Of een wagenpark met meer elektrische
auto’s. Het begint bij ons allemaal bij meedenken: hoe gaan we jullie
mobiliteitsuitdaging zo milieuvriendelijk mogelijk oplossen? >

Officieel dealer van:

RS
SERVICE
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Ik durf te zeggen dat we daarin vooroplopen. We zijn aan de slag
gegaan om elektrisch rijden een paar jaar geleden aantrekkelijker
te maken en eventuele weerstand te weerleggen. Er was toen nog
meer weerstand dan nu, maar we wisten dat we klanten wilden
overtuigen om dit te omarmen. Dat doen we nu ook door veel mooie
elektrische auto’s aan te bieden, zodat het niet eens alleen een
klimaatkwestie is, maar het ook gewoon heel gaaf is om er een te
rijden. Waar je eerst een Audi RS6 met vier uitlaten neerzette, laten
we nu de allergaafste Audi E-tron GT RS zien. Dat is tegenwoordig
de auto die je wilt hebben. Dat is pas stoer.’

Verder komen
‘Inmiddels zijn we natuurlijk een paar jaar onderweg met elektrisch
rijden. Je ziet nu dat het steeds toegankelijker en leuker wordt.
Laatst hebben we de ID.Buzz (de elektrische reïncarnatie van het
Volkswagen T1-busje) in onze showroom gezet. Een geweldige
inspiratie voor mensen, om dat oude stijlicoon in zo’n nieuw jasje te
zien. En we maken iedereen ervan bewust: elektrisch rijden is geen
beperking meer. Het comfort wordt steeds beter zichtbaar. Je laadt
gewoon lekker thuis of op het werk op. Met actieradiussen van bijna
400 kilometer en zicht op 600, kom je – letterlijk – een heel eind.
Om nog niet eens te spreken over de enorme geldbesparing ten
opzichte van benzine tanken, helemaal nu. Ook geloof ik er echt in
dat elektrisch rijden de toekomst heeft, helemaal met het oog op

Goudstraat 65, 7554 NG Hengelo / www.huiskes-kokkeler.nl

autonoom rijden. Dat komt er de komende jaren zeker aan.
De keuze of je zelf rijdt, of de auto laat rijden terwijl jij nog
even een paar mailtjes afmaakt. Handig, toch?’

De mensen
‘Natuurlijk zijn we daar op dit moment nog niet. Daarom zijn we
ook realistisch met mooie tussenoplossingen zoals plug-in hybrid.
Maar wij blijven ons zeker focussen op dit soort mobiliteit van de
toekomst. Eigenlijk draait het maar om een ding: onze klant de
oplossing bieden waar hij mee vooruit kan. En gelukkig hebben we
dus dat geweldige team die zich daar elke dag voor inzet. Ik denk
ook dat dat onze kracht is, de reden waarom we nieuwe mensen
aantrekken. Jonge mensen zien ook: hier mag je zelf ondernemer
zijn. Praktisch alle nieuwe ideeën komen bij ons vanaf de werkvloer.
Ook krijgt iedereen bij ons de kans om zich te ontwikkelen, helemaal
nu we zien dat er aan de technische kant tekorten ontstaan. In onze
mensen opleiden investeren we daarom volop. Ook op het gebied
van digitaliseren zijn we in beweging. Aan onze verkoopkant is geen
papiertje meer te vinden, dat gaat allemaal digitaal. Dat helpt weer
bij wat we willen uitstralen: het is hier altijd opgeruimd en rustig.
Daardoor kunnen mensen gefocust werken. En klanten? Die kunnen
altijd bij ons binnen komen lopen. Ja hoor, ik durf ze met een gerust
hart op elk moment van de week een rondleiding te geven door ons
pand. Wees welkom!’ \
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Mark Huizenga

Kansen en de
circulaire economie
Een tekort aan hout, olie of katoen. Iedere dag berichten de media over schaarste
van grondstoffen en de gevolgen daarvan.

Mede daarom werkt de Rijksoverheid samen met onder andere
het bedrijfsleven, kennisinstellingen en andere maatschappelijke
organisaties aan het zuiniger en slimmer met grondstoffen omgaan.
Het doel is: in 2050 een volledig circulaire economie in Nederland.
Een circulaire economie is gericht op het optimaal inzetten en
hergebruiken van grondstoffen in alle schakels van
een productieketen.
In maart 2022 heeft de Europese Commissie een pakket
gepresenteerd met maatregelen op verschillende vlakken van de
circulaire economie, welke voortvloeien uit het ‘Circulair Economy
Action Plan’ dat in 2020 is gepubliceerd. Een van de ambities is de
invoering van een zogenaamd Digitaal Producten Paspoort (DPP).
Het DPP moet een product onder andere identiek identificeerbaar
maken, informatie bevatten per doelgroep (consumenten moeten
andere informatie krijgen dan handhavers of reparateurs) en
regelmatig worden geactualiseerd met nieuwe informatie.
Doel van het DPP is - kort gezegd - dat consumenten op basis
van de juiste informatie een weloverwogen keuze maken en
dat producenten duurzamere, zuinigere en beter repareerbare
producten maken. Het DPP geeft antwoord op de vragen: wat zit
er in dit product? Waar komt dit vandaan?

MKB-Nederland en VNO-NCW verwelkomen de doelstelling van het
DPP. Er zijn echter ook zorgen. Het DPP moet geen doel op zichzelf
zijn, maar een proportioneel en redelijk middel om bij te dragen aan
duurzaamheidsdoelstellingen. Er moet gekeken worden naar de
reële mogelijkheden van het midden- en kleinbedrijf om te kunnen
voldoen aan de verplichtingen.
De circulaire economie staat ook op de huidige en toekomstige
investeringsagenda van Regio Twente. De transitie naar een
circulaire economie biedt Regio Twente de gelegenheid om nieuwe
en duurzame concurrentievoordelen te genereren. Het DPP kan
(toekomstige) mogelijkheden en voordelen bieden voor (regionale)
ondernemingen. Zij kunnen bijvoorbeeld met vastgelegde data
laten zien dat hun CO2-footprint lager is dan die van de concurrent
en het dwingt ondernemingen om het eigen grondstofverbruik
en de productieketen volledig en transparant in kaart te brengen.
Vervolgens kunnen ondernemingen nadenken over het reduceren
van materiaalverbruik en zoeken naar zowel - regionale als
internationale - samenwerkingen die mogelijk weer leiden
tot innovaties van producten en bedrijfsprocessen. \

Mark Huizenga is senior advocaat ondernemingsrecht bij KienhuisHoving advocaten en notarissen: mark.huizenga@kienhuishoving.nl
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Verborgen parels zijn van alle tijden

Horlogemakers uit Oldenzaal
draaien mee met de wereldtop
Toen ‘The Horological Brothers’, zoals ze zichzelf noemen, in 1998 met een dosis kennis en ervaring op het
gebied van horloges terugkeerden uit Zwitserland, zag de Rabobank de potentie van het bedrijf al. Grönefeld
opereert inmiddels op wereldniveau, in het allerhoogste segment. Met de meest luxe modellen en geavanceerde
mechanieken. En dat allemaal, gewoon, in Oldenzaal. In een prachtig pand, waarbij Rabobank-adviseur
Egfriend Booltink ze geassisteerd heeft. Een van de broers, Bart Grönefeld, vertelt hun verhaal.

Tekst Veertje Heemstra / Fotografie Lars Smook
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‘Rabobank helpt
ondernemers groeien’
Henk Zwoferink
Rabobank Kring Twente-Achterhoek

‘Horloges zitten al drie generaties in ons bloed. Onze grootvader
repareerde al horloges, al richtte hij zich ook op andere klokken en
sieraden. We zijn opgegroeid in die juwelierszaak, nadat onze ouders
die hadden overgenomen. Vanzelfsprekend zouden mijn broer en ik
het stokje daarna overnemen. Maar wat paste eigenlijk echt bij ons?
Techniek, tandwielen en ingewikkelde mechaniek boeiden me toen
al. Ik kwam terecht op een horlogemakersschool in Zwitserland.
Het echte vakwerk natuurlijk. Na wat jaren werkervaring besloot ik
me te specialiseren in gecompliceerde horloges. Dat zijn modellen
die meer kunnen dan alleen de tijd aangeven, denk aan een
eeuwigdurende kalender of een minutenrepetitie. Het mooiste
aan die opleiding was misschien wel de leraar zelf. Die een enorme
verzameling had en me alles liet zien. Die onderdelen waren zo
kwalitatief hoogwaardig, zo tot in details afgewerkt. Ik kreeg
horloges te zien die normaal gesproken alleen door koningen of
andere extreem rijke mensen gedragen werden. Prachtig. Mijn
broer doorliep een vergelijkbaar traject en was al even geboeid
door de wereld van horloges. Uiteindelijk werkten we samen in
Zwitserland, waar we verantwoordelijk waren voor de assemblage
van mechanieken van merken zoals Cartier en Audemars Piguet.
Daar ontdekten dat we allebei onze eigen expertise hadden:
Tim blonk uit in het op tijd laten lopen van horloges en ik richtte
me op de complexe mechanieken.’

Zoals het klokje thuis tikt
‘We wisten inmiddels zeker dat we verder wilden in het
horlogevak. We wisten ook zeker dat we terug wilden naar
Nederland. Naar onze roots en familie en vrienden in Oldenzaal.
In 1998 was ons horlogebedrijf een feit, waarbij we gelijk al aan
de slag konden voor klanten zoals Breitling. Geweldig natuurlijk.
Maar het bleef knagen. Het werk dat we deden was namelijk altijd
achter de schermen. Service, reparatie, dat soort dingen. Er zat meer
in ons. In 2008 brachten we ons eerste eigen horloge op de markt.
Een exemplaar waar al onze expertise in zat. We waren er enorm trots
op. Gelukkig sloeg het aan en werd hij breed uitgemeten in de media.
We hadden de smaak te pakken. Alleen: voor een stel horlogemakers

bleek onze timing niet ideaal. De crisis brak gelijk daarna uit,
waardoor we een pas op de plaats moesten maken. We trokken ons
terug en werkten, toch weer achter de schermen, aan ons tweede
model. Een paar jaar later trokken we de stoute schoenen aan en
lanceerden we het model. Het werd gelukkig een internationaal
succes. Ook horloge drie werd goed ontvangen, daarvoor wonnen we
de Oscar van de horlogewereld. Fantastisch was dat!’

‘Mensen willen iets anders dan
een Zwitsers of Duits horloge’
Slimme investering
‘Met een klantenbestand dat zich steeds verder uitbreidde, vooral in
Amerika en Azië, kozen we er in 2016 voor om een wat betaalbaarder
model te maken. Zodat we een breder publiek konden bedienen.
Want een horloge is tegenwoordig een heel slimme investering.
Hij behoudt zijn waarde en omdat er veel vraag naar is, kan een
horloge gelijk na de aankoop al in waarde zijn gestegen. En hij neemt
ook nog eens een stuk minder plek in beslag dan een klassieke
auto. We wilden meer mensen de optie bieden om te investeren
in een mooi model. Dat horloge baseerden we op het uurwerk van
de Plechelmusbasiliek, hier naast ons in Oldenzaal. Een mooi, maar
vooral echt verhaal. Dat is sowieso waar ons bedrijf om draait: we
zijn Twents transparant. Normaal gesproken is het luxe segment
heel mysterieus en ingewikkeld. Bij ons niet. Je hebt gewoon direct
contact met ons en krijgt een duidelijk verhaal. En de allerbeste
kwaliteit. Dat alles doen we gewoon vanuit Twente. En dat blijven we
doen. Klanten weten nu dat ze niet per se het zoveelste Zwitserse
of Duitse model nodig hebben, ze willen iets anders. Dan komen wij
in beeld. Wij zijn hartstikke trots op ons werk. Op waar we vandaan
komen en dat we nu op wereldniveau meedraaien. Dus ons volgende
horloge? Daar staat op: made in Oldenzaal, The Netherlands.’ \
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Je bedrijf groeit
alleen met de juiste
mensen aan boord
Het pand van RGN brand identity services ligt een
beetje verstopt op een bedrijventerrein in Hengelo.
Maar op de derde etage wordt hard gewerkt aan de
branding van diverse grote namen, waaronder Nike
en Chanel. Het bedrijf transformeerde in de afgelopen
25 jaar van een huisstijl-implementatiebureau in een
huisstijl-managementbureau en maakt een flinke
groeispurt door. Daarom werken Maarten Ongering
van RGN en Marion Teesink en Mark Bonvanie van
Eqib | The Human Factor nu samen. Want groei is alleen
mogelijk met meer mensen. De juíste mensen,
die kiezen voor een langdurige samenwerking.
Ongering: ‘Ons bedrijf rust op vier pijlers. Als eerste de ‘brand
identity orientation’, waarbij we een vooronderzoek doen en een
impactanalyse maken. Bijvoorbeeld als een opdrachtgever besluit
om het merk te wijzigen bij een fusie of bij het aanboren van een
nieuwe doelgroep. Als we vervolgens met de merktransitie aan de
slag gaan, dan volgt de ‘brand identity implementation’. Wij doen
het projectmanagement en we regelen alle praktische zaken, zoals
het omzetten van de huisstijldragers naar de nieuwe huisstijl. Na de
implementatie volgt het ‘brand identity management’. In die fase
beheren we de huisstijl en we zorgen ervoor dat de huisstijl ook bij
nieuwe huisstijldragers wordt doorgevoerd. Denk bijvoorbeeld aan
gebouwen, nieuwe auto’s in het wagenpark en materieel.’

‘Het werken met ‘local heroes’
geeft ons een unieke propositie’
Maarten Ongering

Een wereldwijd netwerk van local heroes
‘Met de vierde pijler ‘brand retail services’ ondersteunen we
grote retailers wereldwijd met het plaatsen van nieuwe reclameuitingen in de winkels’, vervolgt Ongering. ‘Daar zijn we zo’n
tien jaar geleden mee gestart voor Desigual. Net als veel andere
kledingmerken hadden zij eigen promotiemedewerkers, die de
diverse vestigingen afreisden. Dat kan beter, vonden wij.

Tekst en fotografie Petra Lubbers

Daarom bouwden we een wereldwijd netwerk op. De mensen in
dat netwerk zijn onze ‘local heroes’: flexibele zzp’ers of kleine
bedrijven in de buurt van de steden waar onze klanten gevestigd
zijn. Het grote voordeel daarvan is dat we vaak razendsnel, vaak
binnen een week, een campagne wereldwijd kunnen uitrollen.
En niet onbelangrijk: onze werkwijze levert ook een belangrijke
bijdrage aan de CO2-reductie.’

Klinkende namen
Ongering: ‘We werken onder andere voor Amazon, Radboudumc,
Isala, Turkish Airlines, FrieslandCampina, Douglas, Vrije Universiteit
Amsterdam en ABN AMRO. En qua brand retail services hebben
we mooie opdrachten van bijvoorbeeld C&A, Nike, Asics, Moose
Knuckles, JD Sports en Chanel. In coronatijd was het wat rustiger,
maar het trekt nu flink aan. Nieuwe medewerkers zijn daarom van
harte welkom. En dat is de reden dat we met Eqib samenwerken.
Recruitment is een vak op zich en wij hebben daar zelf niet de juiste
mensen voor in huis. Daarom is het ideaal dat Mark Bonvanie één
dag in de week incompany werkt en ons recruitment verzorgt.
Hij kent ons en ons bedrijf, weet wat we zoeken en wie het beste
bij ons past.’ Teesink: ‘Ons werk stopt niet bij recruitment, want
onboarding is tegenwoordig minstens zo belangrijk. Je wilt immers
een langetermijnrelatie opbouwen met je nieuwe werknemers.
Daarom helpen we ook bij het professionaliseren van de HR. Je kunt
nu eenmaal niet alles zelf doen.’ ‘Wij kiezen er ook steeds meer voor
om externe specialisten in te schakelen’ vult Ongering aan. ‘Je hoeft
niet meer elk specialisme zelf in huis te hebben, dus deze oplossing
is voor ons ideaal.’

Voor groei heb je mensen nodig
Het vinden van de juiste medewerkers valt in deze tijd niet mee.
Mark Bonvanie benadert potentiële kandidaten actief, gaat met
ze in gesprek en na een selectie stelt hij ze voor aan Ongering.
Bonvanie: ‘Mijn rol is vooral die van schakel tussen opdrachtgever
en kandidaten. Als we een match gevonden hebben en de kandidaat
gaat bij RGN aan de slag, dan evalueren we na drie en na zes
maanden, zodat we zeker weten dat het wederzijds goed bevalt.’
’We stemmen ons aanbod volledig af op de vraag van de werkgever’,
vult Teesink aan. ‘We leveren maatwerk, dat gebaseerd is op de
huidige én de toekomstige wensen van het bedrijf. En in dit geval
is dat groei.’ ‘Klopt’, beaamt Ongering. ‘En om te groeien heb je
goede mensen nodig. Twee van de vier vacatures hebben we samen
met Eqib al vrij snel vervuld, dus het begin is er. En die overige twee
mensen gaan we vast ook samen vinden.’ \
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‘Ons werk stopt niet bij recruitment,
want ‘onboarding’ is minstens zo belangrijk’
Marion Teesink

Hazenweg 60, 7556 BM Hengelo / T 074 349 40 74 / www.eqib.nl
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De meerwaarde van kunst
voor het bedrijfsleven
‘Wíj hebben de parel van Twente’, roept Lia Greidanus, commercieel manager van Concordia,
als ik haar ernaar vraag. ‘Dé mooiste parel van Twente is natuurlijk onze theaterzaal.
Sterker nog, dat is de mooiste van Nederland. Wie ooit in de rode pluchen stoelen heeft
gezeten zal dat volmondig beamen. Dat is dus geen nieuws. Daarom vertellen we de lezers
graag meer over de onbekende kanten van Concordia.’

Draag jij kunst en cultuur een warm hart toe?
Dan is Concordia op zoek naar jou. Lia Greidanus en Anke Laarhuis
vertellen je graag meer over alle toekomstplannen en hoe jij daar
een bijdrage aan kunt leveren. Bijvoorbeeld door een voorstelling of
activiteit te adopteren. En uiteraard staat daar wat tegenover in de
vorm van kortingen en privileges.

Tekst Petra Lubbers / Fotografie Concordia (portretten: Petra Lubbers)
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‘Doelen en wensen duidelijk?
Laat de rest maar aan ons over’
Anke Laarhuis

De drie meest bekende pijlers van Concordia zijn film, theater en
beeldende kunst. Maar er is meer te doen. Met twee vestigingen in
monumentale panden in de binnenstad van Enschede (met uitzicht
op het bruisende plein en vlakbij het station) is Concordia ook perfect
voor vergaderingen, netwerkbijeenkomsten, trainingen, lezingen en
bedrijfsfeesten. En die zijn nét even anders dan wat je gewend bent.

Concordia komt naar je toe
Het werken buiten de gebaande paden is Anke Laarhuis
(merkstrateeg en marketingadviseur) wel toevertrouwd.
Laarhuis: ‘We zoeken graag samenwerking met het bedrijfsleven,
want we kunnen elkaar iets bieden. Het is wederkerig.
‘Broodje cultuur’ is bijvoorbeeld vanuit die gedachte ontstaan.
Mensen kunnen dan tijdens de lunchpauze in de binnenstad
hun broodje eten en meteen wat cultuur komen snuiven. Na de
voorstelling gaan ze weer geïnspireerd aan de slag. Niet iedereen
weet de weg naar Concordia tijdens de lunchpauze te vinden.
Daarom willen we kunst en cultuur naar de bedrijven toe brengen.
Met pop-up-film, -theater en -exposities. Dan geniet je op je eigen
locatie, binnen of buiten, van een mooi optreden of een boeiende
film. En van smakelijke lunch natuurlijk. Want die regelen we ook.’
‘Daarnaast willen we ons publiek verbreden’, vult Greidanus aan.
‘Ook dát bereiken we door samenwerking. Bijvoorbeeld met
De Museumfabriek, Rijksmuseum Twente, Wilminktheater en de
Nederlandse reisopera. In 2021 organiseerden we gezamenlijk
een Museumnacht in Enschede, die een groot succes was.
Bezoekers hadden de keuze uit elf locaties, waar diverse optredens,
rondleidingen en workshops plaatsvonden. Het overkoepelende
thema was de duisternis, die de geheimen van de culturele
instellingen ontraadselt. Want in het donker zie je meer,
volgens de slogan.’
Laarhuis: ‘We inspireren, verrassen en laten mensen met een
andere blik naar kunst kijken. Kunst is voor ons het middel om de
dialoog aan te gaan. Neem onze serie Doublet. Daarin zetten twee
kunstenaars hun werk (dat in niets op elkaar lijkt) naast elkaar.
Vervolgens gaan ze met het publiek en met elkaar de dialoog
daarover aan. Het doel: ontdekken hoe de werken zich tot elkaar
verhouden, hoe ze elkaar inspireren en op welke manier kunstenaar
en toeschouwer tot elkaar kunnen komen.’

‘Artbased’ werken
‘Dat geldt ook voor het bedrijfsleven’, zegt Greidanus. ‘Daar willen
we dezelfde doelen bereiken. Door ondernemers uit te nodigen

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

om in een inspirerende omgeving met elkaar van gedachten te
wisselen, te leren en iets te vieren. Met kunst stimuleer je je rechter
hersenhelft: je creatieve kant. En dat werkt heel goed tijdens
een brainstorm, het uitdenken van ideeën of het uitstippelen van
toekomstplannen. Kunst is het middel om verder te komen, om
outside the box te denken en om je (zakelijke) identiteit vast te
leggen. ‘Artbased’ werken noemen we dat ook wel. En waar doe je
dat beter dan in onze expositieruimtes?’

‘Met kunst stimuleer je
je rechterhersenhelft:
je creatieve kant’
Lia Greidanus
‘Daarom staan we altijd open voor gesprekken met het
bedrijfsleven’, vult Laarhuis aan. ‘Ook hier is de dialoog belangrijk.
Bijvoorbeeld bij het vaststellen van je wensen en doelen. Als die
duidelijk zijn, is er van alles mogelijk. Van achtgangendiners met
inspirerende sprekers of hilarische entertainers tussendoor tot
ludieke netwerkbijeenkomsten en van de zomerborrel tot kunst
en cultuur op locatie. En heb je het heel erg druk op je werk,
dan organiseren we zelfs je kinderfeestjes.’ \
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De beste van Nederland
Een unieke vorm van vakmanschap laten zien?
Dat deed Daan Oude Lashof tijdens het evenement
‘Skills The Finals’. Daan volgt de BBL-opleiding
Tegelzetter aan ROC van Twente. Hij werkt vier
dagen in de week en volgt één dag (theorie)lessen.
En met succes, want tijdens de landelijke wedstrijd
sleepte hij de eerste prijs voor het vakgebied
tegelzetten in de wacht.

De achttienjarige student uit Weerselo zit nu in het tweede jaar
van zijn opleiding. Via Bouwmensen Almelo, het opleidingscentrum
waarbij Oude Lashof in dienst is, werkt hij bij Rietmeijer.
Het tegelzetbedrijf van zijn vader Rene Oude Lashof. ‘Op de
werkvloer heb ik veel geoefend en ik werd goed begeleid
vanuit Bouwmensen en ROC van Twente.’
Zijn leermeester Wilhelm Scholten kwam vaak bij Oude Lashof
langs om tips te geven. ‘Hij heeft zelf al eerder meegedaan met
Skills vanuit ROC van Twente en Bouwmensen. De trucjes die
je nodig hebt om eerste te worden, die wist hij allemaal. Zonder
hem had ik dit niet bereikt.’

Van theorie naar praktijk
Ondanks het behaalde resultaat twijfelde Oude Lashof eerst
nog over het meedoen aan Skills Heroes. ‘Ik werd gevraagd
door Bouwmensen, maar wist niet zeker of dit bij mij paste’,
vertelt Oude Lashof. ‘Maar na dit te bespreken met mijn
leermeester en mijn vader heb ik ervoor gekozen om wel mee
te doen.’

Skills Heroes
Skills Heroes zijn vakwedstrijden voor mbo-studenten
in heel Nederland. Via voorrondes op school en
kwalificatiewedstrijden in het land kunnen studenten
laten zien hoe goed ze in hun vak zijn. In totaal zijn er meer
dan 50 vakwedstrijden, van kapster en doktersassistent
tot beveiliger, van hotelreceptionist tot fietstechnicus.
Uiteindelijk strijden de beste studenten tegen elkaar bij
Skills The Finals, het NK voor het mbo.

Tekst Elizabeth Westra / Fotografie Lars Smook

Tijdens de wedstrijd moest Oude Lashof laten zien dat hij de
geleerde theorie vanuit school ook in de praktijk toe kon passen.
In de twaalf uur durende finale, verdeeld over twee dagen, kreeg
hij de opdracht een werkstuk te maken. Oude Lashof: ‘Je moet
een tegelwerk namaken door bepaalde technieken die je hebt
geleerd tijdens je studie uit te voeren in de praktijk. Dit gaat om
maatvoering, je moet op peil werken en dan ook nog binnen
het tijdsbestek.’

‘Zonder mijn collega had ik
dit niet bereikt’
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Daan Oude Lashof aan het werk bij Rietmeijer

Medailleregen voor ROC van Twente
Tijdens de finaledagen op 31 maart en 1 april 2022 streden de finalisten tegen elkaar in de jaarbeurs in
Utrecht. Dit jaar deden er maar liefst 29 studenten van ROC van Twente mee, en met succes! Het podium werd
maar liefst 21 keer beklommen: 7 keer goud, 6 keer zilver en 8 keer brons. Natasja Bosvelt, skills coördinator
van ROC van Twente, geeft aan enorm trots te zijn op dit Twentse vakmanschap. ‘Het is nog niet eerder
voorgekomen dat een school zoveel medailles oogst op een landelijke wedstrijd’.

Blijven doorzetten
Oude Lashof had zich goed voorbereid op de finale, maar dit
werd toch nog een grote uitdaging doordat hij niet fit was.
Maar hij liet zich niet kennen. Oude Lashof: ‘Ik heb acht weken
lang geoefend, dan ga ik niet na al die tijd die ik erin heb gestopt
mijn werkstuk niet maken. Mijn begeleiders hebben alle theetjes en
paracetamol gebracht die ik nodig had.’ De vader van Oude Lashof
was aanwezig bij de wedstrijd en kon al zien dat hij eerste of tweede
zou worden. ‘Uiteindelijk heb ik er genoeg uit kunnen halen om
toch goud te behalen.’

Nog niet uitgeleerd
Een volledig traject om tegelzetter te worden, duurt minstens
vijf jaar, vertelt Oude Lashof. ‘Het tegelwerk van een zwembad is

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

bijvoorbeeld erg nauwkeurig en moeilijk, dat specialistische
werk moet ik allemaal nog leren.’ En hiervoor liggen de plannen
al klaar. ‘Nu ik klaar ben met niveau 2, ga ik verder met niveau
3 bij ROC van Twente en dat probeer ik in een half jaar klaar te
hebben. Daarna wil ik in de avonduren verder leren voor uitvoerend
ondernemer via de Kader- en Ondernemers- opleiding in de Bouw.
Dus we zijn er nog niet.’ \

‘Je moet geleerde technieken
uitvoeren in de praktijk’
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Garden of Kairos brengt
digitale transformatie
maakindustrie tot bloei
Garden of Kairos is een initiatief om bedrijven in de maakindustrie te helpen met digitaliseren.
En dat is nodig, want digitale transformatie versterkt de economische positie van bedrijven.
Martin Arens van Thales Group en Pieter Dillingh van Oost NL vertellen over de community.

‘Digitalisering maakt je
werkgebied groter’
Martin Arens

Tekst Mirjam van Huet / Fotografie Lars Smook
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Als we twintig jaar geleden een foto maakten, kozen we het
moment zorgvuldig, want het rolletje was zo vol. Nu schieten we
gerust honderd digitale foto’s in een minuut, om daarna te beslissen
welke foto we opslaan. Dat hadden we in de tijd van analoge
fotografie niet durven dromen.
Dit voorbeeld illustreert de transformatie van de industrie.
In tijd van Charlie Chaplin was een lopende band een hele uitvinding
(industrie 1.0), tegenwoordig doen robots en cobots een deel van
het werk (industrie 4.0).
‘Bedrijven die niet mee-ontwikkelen, dreigen de boot te missen’,
zegt Dillingh. 'Kijk maar naar bedrijven die aan het begin van
de coronacrisis nog maar weinig gebruik maakten van hun
socialemedia-kanalen. Door de crisis was iedereen ineens
geïnteresseerd in 'social selling'.’ Arens voegt toe: ‘Een voordeel
van digitalisering is dat het je werkgebied groter maakt. Hoe minder
fysieke levering en overdracht, hoe verder weg je klanten kunnen
zijn gevestigd.’

‘Laagdrempelig je weg kiezen
naar de digitale transformatie’
Pieter Dillingh

Oprichting community
Na een aantal gezamenlijke projecten sloeg een vereniging
van bedrijven en kennisinstellingen in 2021 definitief de handen
ineen. In de community Garden of Kairos werken ze samen aan de
digitale transformatie van bedrijven in het oosten van het land.
De community heeft als doel om binnen 3 jaar circa 30
deelnemende bedrijven en kennisinstellingen te hebben.
Momenteel zijn dat er al 15.
Oost NL helpt innovatieve bedrijven bij hun verdere ontwikkeling.
De Garden of Kairos brengt ondernemers bij elkaar en zorgt ervoor
dat opgedane kennis wordt verspreid onder andere bedrijven
binnen en buiten de regio. Thales was een van de eerste partners.
Arens: ‘Onze drijfveer: samen kom je verder. We kunnen binnen de
garden samenwerken, kennis delen en elkaar naar een hoger niveau
tillen op het gebied van digitale transformatie.’
De naam Garden of Kairos is geïnspireerd op de Griekse mythologie.
Kairos is de jongste en meest opstandige kleinzoon van Chronos,
de god van de tijd. Kairos staat voor het grijpen van kansen en het
inslaan van nieuwe wegen. Het samenwerkingsverband Garden of
Kairos wil met dezelfde insteek de maakindustrie transformeren
naar industrie 4.0.

Postbus 1026, 7301 BG Apeldoorn / T 088 667 01 00 / www.oostnl.nl

Samen kom je verder
‘Het is voor de meeste bedrijven - zeker voor mkb’ers die geen
afdeling ‘research and development’ hebben - ingewikkeld om op
eigen houtje te reageren op veranderingen in de wereld en in de
markt. Ze zijn met de dagelijkse praktijk bezig. Wanneer moeten
zij onderzoek doen en pilots draaien? En dan zijn er ook nog
welwillende consultants die bedrijven aanbieden hen te helpen met
het zetten van eerste stappen, terwijl de keuze voor digitalisering
een strategische is en invloed heeft op de hele organisatie’, zegt
Dillingh. ‘De meeste bedrijven willen daarom eerst een gevoel
krijgen bij de veranderingen en de kansen die daarbij horen. Binnen
Garden of Kairos kunnen bedrijven zich laagdrempelig oriënteren.
Het is dan ook allesbehalve een salesplatform. Door samen te
werken bundelen de deelnemers in Garden of Kairos hun expertise,
capaciteit en middelen.’

Techniek én gedrag
De wereldwijde elektronicaonderneming Thales Group is actief is
op het gebied van luchtvaart, defensie en informatietechnologie.
‘Eind jaren zeventig bouwden we binnen Thales ons eigen systeem
voor het ontwikkelen, opslaan en up to date houden van onder
meer producttekeningen. Dat systeem zat heel slim in elkaar, maar
de huidige tijd vraagt om vernieuwing. We gaan bijvoorbeeld met
zijn allen van 2D-tekeningen naar 3D-modellen en zelfs virtual
reality’, zegt Arens. ‘Voor ons ‘product lifecycle management’ zijn
we nu overgestapt naar Windchill. Daarbij gaat het niet alleen
om het veranderen van de techniek en het migreren van al onze
producten en documenten naar een nieuw systeem; medewerkers
moeten er ook mee kunnen en willen werken. Dat vraagt om een
cultuuromslag, gedragsverandering. Daarnaast heeft het invloed
op de wijze waarop je digitaal met toeleveranciers werkt. Dat zijn
vraagstukken die weer goed bij Kairos passen.’

Uitwisselen
Tijdens een van de webinars die Garden of Kairos begin dit jaar
organiseerde, deelde Thales zijn ervaringen op het gebied van
digitale transformatie met de andere leden. Tijdens een andere
webinar kwam een vliegende auto aan bod. ‘We doen naast
webinars ook projecten, waarvan ook de leden die niet in de
projectgroep zaten de resultaten te weten krijgen. Ideaal om
kennis en inzichten op te doen dus’, zegt Dillingh. ‘Twentse
bedrijven willen nog wel eens de ‘kat uit de boom kijken’ alvorens
te handelen. Bij Kairos kun je je laten inspireren en laagdrempelig
je eigen weg kiezen naar de digitale transformatie.’ ‘De leden
kunnen via Garden of Kairos ook in contact komen met stagiairs,
afstudeerders en lectoraten’, voegt Arens toe.

Lid worden
Om de kennisuitwisseling te optimaliseren, streeft Garden of
Kairos naar een omvang van ongeveer dertig leden. Bedrijven en
kennisinstellingen die zich willen aansluiten bij de vereniging zijn van
harte welkom. \
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NDIX helpt
grensregio aan stabiel
en snel netwerk
Een snelle digitale infrastructuur is voor een regio
cruciaal om bedrijven aan te trekken en te behouden.
NDIX weet dat als geen ander. Het IT-bedrijf uit
Enschede is al jarenlang actief op de Duitse markt.
NDIX is samen met Stadt Münster druk bezig een groot
gedeelte van de bedrijventerreinen in die stad aan te
sluiten op het glasvezelnetwerk.
Dennis Snijder, senior account- en business development manager
bij NDIX, werkt al zo’n elf jaar bij het bedrijf en is even zo lang actief
in de Duitse markt. ‘Duitsland is met een gigantische inhaalslag
bezig rondom glasvezelnetwerken. Het is mooi, dat wij daarbij
kunnen helpen. Dat doen we samen met investeerders. Nederland
is maar een klein landje, qua oppervlakte en inwoneraantal
vergelijkbaar met de deelstaat Noordrijn-Westfalen. We hebben
hier geen bergen én geen gefragmenteerde besluitvorming van de
overheid bij dit soort thema’s. Glasvezel aanleggen is hier daardoor
een stuk eenvoudiger. Dat wordt in Nederland allemaal op landelijk
niveau bepaald. In Duitsland zijn er wat meer hobbels, maar die
worden nu in sneltreinvaart overwonnen.’

Dataverkeer als goudtransport
Guido Möllers uit Steinfurt heeft een achtergrond in de
telecommunicatie en is nu zo’n 2,5 jaar actief voor NDIX in Münster.
‘Het project in Münster, waarin wij de kar trekken, heet GigabitCity.
We breiden ook uit naar onder andere Gronau, Emsdetten,
Nordhorn en Greven. We sluiten meer dan 750 bedrijven gratis aan
op het glasvezelnetwerk. Stabiele en snelle data-uitwisseling is
crucialer dan ooit én noodzakelijk voor het vestigingsklimaat voor
bedrijven. Vooral in Münster groeit het aantal startups en techbedrijven snel. Voor hen gaat het om veel meer dan een snellere
internettoegang. Dankzij het Next Generation Access (NGA)netwerk kunnen we betrouwbare en vooral veilige verbindingen
leggen, onafhankelijk van het internet. Deze bedrijven hoeven dus
geen VPN-verbinding meer te gebruiken, waarbij je nooit weet
wie er meekijkt. Ik vergelijk het altijd met het verplaatsen van een

Tekst Jochem Vreeman / Fotografie Lars Smook

voorraad goud. Als je een VPN-verbinding gebruikt, stop je dat
goud in een beveiligde auto en hoop je maar, dat die niet overvallen
wordt. Je weet bovendien niet wie er rijdt, welke route er wordt
genomen en hoe lang het duurt voordat de auto aankomt.
Wij bouwen een speciale route tussen locaties waar niemand
anders bij kan en waarbij we precies weten, hoe lang de rit duurt.’

Steeds minder stropdassen
Snijder en Möller kennen de IT-wereld aan beide zijden van de
grens inmiddels door en door. Dat geldt ook voor de cultuur en
de manier waarop er wordt samengewerkt. Ze zien interessante
verschillen en overeenkomsten. Snijder: ‘Het duurt langer om met
Duitse klanten tot een contract te komen. Alles moet tot op de
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v.l.n.r. Guido Möllers (account- en partner manager Duitsland),
Kathy Gaalman (teamleider marketing) en Dennis Snijder
(senior account- en business development manager)

bodem worden uitgezocht. Maar als de handtekening eenmaal
gezet is, is de Duitse klant veel trouwer. Afspraak is afspraak. In
Nederland kan na ondertekening opeens nog van alles veranderen
en gaan klanten soms voor een luttel bedrag naar de concurrent.
Ook het beeld, dat het in Duitsland allemaal een stuk hiërarchischer
is, verandert. Ik zie steeds minder stropdassen. Dat komt ook
door de opkomst van al die jonge tech-bedrijven.’ Möller: ‘Dat
herken ik. Toch blijft de mentaliteit verschillend, maar dat maakt
samenwerken juist leuk. Zo’n Duitse startup denkt goed na over
elke stap en plant alles zorgvuldig. Een Nederlandse startup verzint
voortdurend nieuwe ideeën en kijkt dan verder. We kunnen leren
van de verschillen en ik hoop dat dat zo blijft, ook binnen NDIX.’ \

Zuiderval 64,7543 EZ Enschede / T 0537 114150 / www.ndix.net

Over NDIX
NDIX startte in 2001 als spin-off bedrijf van de Universiteit Twente. Het bedrijf telt zo’n veertig medewerkers. De
aandeelhouders zijn Oost NL, Holding Technopolis Twente
en Stadtwerke Münster GmbH. NDIX is actief in de zakelijke
markt en sluit Nederlandse en Duitse klanten aan op haar
eigen glasvezelnetwerk. Dit doet NDIX niet alleen in Nederland en Duitsland. In feite kan iedere locatie wereldwijd op
dit netwerk worden aangesloten.

Kampus:
motor voor
Vakmanschap
In Rijssen wordt er gebouwd aan Kampus.
Een nieuwe plek voor innovatie en inspiratie
waar opleidingen, cursussen en het bedrijfsleven
samenkomen. Maarten Scholten, regisseur
Kampus, en Gerrit Schalk, directeur REMO
West-Twente, vertellen over hoe dit initiatief tot
stand is gekomen en wat de doelen en ambities
voor de toekomst zijn.

Onderwijs
Tekst Elizabeth Westra / Fotografie Lars Smook

‘Kampus is gericht op
vakmensen, zowel jong als oud’

K
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Kampus is een centrale leerplek waar
van alles gebeurt op het gebied van
vakmanschap. Schalk: ‘Dit is niet alleen
voor de jonge student, maar voor iedereen
die zich wil ontwikkelen op onder andere
het gebied van techniek, bouw, en zorg.’
Scholten vult aan dat het uiteindelijke doel
is om van Kampus een gevestigde naam
voor scholing te maken. ‘En dan dus niet
slechts voor mbo-studenten, maar ook
trajecten voor leven lang leren en na- en
omscholing. We hopen te groeien naar
3.000 cursisten en 800 studenten.’

actief betrokken om leerlingen uit de
bovenbouw bij Kampus les te kunnen
geven.’ Ondanks de nieuwe naam, blijven
de partijen zelfstandig. ‘Maar naar buiten
toe willen we ons bundelen onder één
naam’, legt Schalk uit.

‘We willen een
trekpleister zijn
voor in de regio’

Een samenwerking uit de regio
Onder Kampus vallen onder andere ROC
van Twente, REMO en Bouwmensen,
allemaal instellingen gericht op
vakmanschap uit de regio. ‘Met zijn drieën
zijn we de kartrekkers om ons met elkaar
op de kaart te zetten door onze krachten
te bundelen naar buiten toe’, aldus Schalk.
‘Maar bijvoorbeeld ook Reggesteyn is

Beroepen die bij Kampus geleerd kunnen
worden zijn voornamelijk praktisch,
vervolgt Schalk. ‘Dit is bijvoorbeeld
de timmerman, metselaar, monteur of
lasser. Maar ook de opleidingen Zorg
en Commercie & Ondernemen krijgen
hier een plek. Daarnaast start komend
schooljaar ook een nieuwe, innovatieve

opleiding, genaamd Smartbuilding.
Dit is een combinatie van bouw en
duurzaamheid die op Kampus start.’

Leren voor jong en oud

Het ontstaan van Kampus heeft veel
met levenslange ontwikkeling te maken,
aldus Schalk. ‘We zijn erg gericht op de
BBL’er en vanuit de achterban is er een
steeds grotere behoefte aan omscholing
en bijscholing. Doordat technieken
steeds sneller veranderen, moet je geen
driejarige opleiding aanbieden, maar
bijvoorbeeld een cursus van tien dagen.
Dit kun je niet in reguliere trajecten doen,
omdat je hier veel meer ruimte voor nodig
hebt. Vanuit dit idee is Kampus ontstaan.’
Schalk hoopt dat Kampus er uiteindelijk
voor zorgt dat jongeren gemotiveerder
worden om een beroep in de techniek te
kiezen. ‘We willen ook echt iets betekenen
voor het bedrijfsleven. Als Kampus hebben
wij de rol om daar een spil in te zijn. >
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Zowel vanaf de jonge instroom, als voor
het zittend personeel. Dit willen wij op de
kaart zetten.’

Studenten verbinden aan het
bedrijfsleven
Eén van de krachten van Kampus is dus
de samenwerking met het bedrijfsleven.
Schalk vertelt dat er bijvoorbeeld
onderzoek wordt gedaan bij bedrijven om
te kijken waar zij behoefte aan hebben.
‘Op deze manier kunnen wij hier invulling
aan geven en het integreren in ons
aanbod. Zo willen we de studenten en het
bedrijfsleven alvast aan elkaar verbinden.’
Het nieuwe gebouw voor Kampus moet
begin juli opgeleverd worden en staat
zelf ook voor innovatie doordat het
helemaal zonder gas is gebouwd.
‘Dit wordt nog even spannend, maar het
proces zelf is spoedig verlopen. Voor
het verbinden van alle partijen wordt
een speciale plek ingericht, namelijk het
Experience Center.’ Schalk legt uit dat
dit het hart moet worden van Kampus.
‘Dit is het gezamenlijke deel waar we ook
allerlei zaken gaan organiseren, zoals de
introductiedagen. Deze ruimte zal dan
weer uitlopen naar al de verschillende
afdelingen in het gebouw.’

Uitlichten van techniek
Als regisseur van Kampus heeft Scholten de
taak om voor wat meer reuring te zorgen.
‘We willen Kampus ook aanbieden als
evenementlocatie voor het bedrijfsleven
en de ruimte als een plek voor meetings.
Andere evenementen waar Kampus
aandacht aan wil besteden is één keer per
jaar een Girls Day om meiden te laten zien
dat techniek heel mooi is, maar er zijn ook
ambities om Skills vakwedstrijden hier
plaats te laten vinden. ‘We willen kijken of
we zulke landelijke wedstrijden hierheen
kunnen halen’, aldus Scholten.

‘We hopen in 2023
te openen voor het
grote publiek’
Verder worden de zeven werelden
van techniek als leidraad genomen om
bepaalde thema’s in de techniek uit
te lichten, vertelt Schalk. ‘Dit is al een
bestaand concept dat op vele plekken
binnen het onderwijs gebruikt wordt.’
Scholten heeft dan ook de taak om
de zeven werelden om te zetten in

evenementen waarin specifieke thema’s
worden uitgelicht. ‘Dit zal bijvoorbeeld
de vorm krijgen van een themaweek
waarbij ook het bedrijfsleven en vmboscholen betrokken worden, zo kunnen
we ieder jaar een stuk of twee à drie
thema’s behandelen.’

Centraal punt in de regio
De komst van Kampus is een breed
gedragen initiatief in Twente.
Verschillende partijen hebben dit dan ook
ondersteund, zoals de gemeente, vertelt
Schalk. ‘De gemeente Rijssen-Holten wil
graag een ondernemende gemeente zijn
en ik denk dat ze door Kampus een warm
hart toe te dragen dit ook laten zien.
De kracht is de Rijssen-Holtengemeenschap, gewoon de schouders
eronder en wat we zeggen doen we ook.
De samenwerking met verschillende
partijen is heel belangrijk geweest, zo is
het uiteindelijk voor elkaar gekomen.’
Schalk vertelt dat het idee van Kampus al
sinds 2018 in ontwikkeling is. ‘En we hopen
in 2022 te openen voor het grote publiek.’
‘We streven met Kampus wel naar landelijke
bekendheid, maar de focus ligt op WestTwente en Salland’ vult Scholten aan. \
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Wie omziet naar een
ander, ziet meer kansen
voor zijn onderneming
Ondernemen is kansen en mogelijkheden zien,
goed kijken naar de risico’s en altijd het grote doel
van je onderneming blijven zien. Maar voor echt
succesvol ondernemen, is omzien naar een ander
een echte aanrader.
Weet wat er speelt
Omzien naar een ander, is de ander echt zien. Weten wat
mensen willen, wat ze kunnen en wat ze drijft. In het geval van je
medewerkers zorgt dat voor een betere persoonlijke band maar
ook voor zakelijk succes. Want als je weet waar ze diep van binnen
gemotiveerd voor zijn en energie van krijgen, dan kun je daar hun
taken en activiteiten zo goed mogelijk op laten aansluiten. Ze werken
dan met meer plezier, zijn minder vaak ziek en presteren beter. En als
je weet wat je klanten beweegt en wat er bij hun speelt, dan kun je
echt helpen om hun marktkansen te benutten.

Succes komt van binnenuit
Als je goed hebt geluisterd naar je interne en externe klant,
kijk dan ook eens om naar jezelf, als ondernemer en als mens.
Hoe kun je goed inspelen op je medewerkers en klanten? Waar ligt
je kracht en benut je die optimaal? Wat moet je zelf doen en wat kun
je beter niet doen? Buro Kaap brengt het voor je in beeld. Eén ding
is daarbij al zeker. Je bent succesvoller als je de marktkansen oppakt
die van nature bij je passen, want succes komt van binnenuit.

Verzilver je marktkansen
‘Practice what you preach’ vinden we. Bij Buro Kaap werken dan
ook professionals die niet tegenover je gaan zitten, maar naast
je gaan staan. Die naar je omzien en met je meebewegen om je
marktkansen te verzilveren. Sandra van der Kaap vertelt je er graag
alles over. Bel 053 303 16 85 of mail haar via sandra@burokaap.nl \

‘Succes komt van binnenuit’

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

Een rijontzegging! En nu?
De corona-maatregelen zijn opgeheven en onze agenda’s staan weer bol van uitgestelde
privéfeestjes die gezellig (en dubbel en dwars) moeten worden ingehaald. Zakendiners,
zakenlunches en netwerkborrels vullen de rest van de google-calendar in een mum van tijd in.

Ontvangst met prosecco, wijntje hier, biertje daar en dan sta je
twijfelend bij je auto voor de reis huiswaarts. Instappen en wegrijden
terwijl je eigenlijk een glas (of twee) te veel hebt gehad om dat
officieel nog te mogen doen of een taxi bellen maar dat is zo’n gedoe
want hoe kom je dan morgenochtend weer bij je auto? Rijden dan
toch maar. Jammer: controle, blazen, rijbewijs ingenomen.
Ander probleem: op een lege snelweg ’s avonds lekker je voet op het
gas en dan ineens een politiewagen met agenten die je sommeren te
stoppen: vijftig kilometer te hard. Rijontzegging.
Het kán gebeuren dus, en dan? Naast de strafrechtelijke procedure
met vervelende gevolgen, heeft zo’n (domme) actie ook gevolgen
voor je verzekering.
Stel dat je een andere auto koopt of een andere verzekering
wil afsluiten, ben je verplicht te melden dat je een rijontzegging
hebt gehad.
Je verzekeraar bekijkt welke consequenties dit voor je heeft.
In een aanvullend vragenformulier moet je als verzekerde aangeven
om wat voor strafrechtelijk verleden het gaat. De afdeling Speciale
Zaken van de verzekeraar bepaalt of de verzekering al dan niet wordt

voortgezet en zo ja onder welke voorwaarden. De gevolgen
kunnen aanzienlijk zijn: een hogere premie, beperking van de
dekking en/of een hoog eigen risico. In positieve zin, wegen een
‘gunstig schadeverleden’ en de duur van je huidige verzekering bij
de maatschappij mee.
Accepteert je huidige verzekeraar je niet meer – dat kan - en kun je
ook niet bij een ander terecht, kun je alleen nog aankloppen bij
De Vereende; een verzekeraar voor bijzondere risico’s. Een erg hoge
premie, voortuitbetaling, depotstorting en een beperkte dekking
vallen je dan ten deel. Niet echt iets om blij van te worden dus.
Een strafrechtelijk verleden achtervolgt je ongeveer acht jaar,
dus dat ijlt lang na. Het is dus niet zo dat je na je ontzegging en boete
‘klaar’ bent. Mocht je besluiten om een strafrechtelijk verleden niet
te melden of om niet volledig openheid van zaken te geven en dat
wordt ontdekt, dan zal de verzekeraar de aanvraag of wijziging niet
accepteren. Je naam wordt dan in het Centraal Informatie Systeem
geregistreerd. Hier kun je bij het aanvragen, van welke verzekering
dan ook, al snel tenminste meerdere jaren erg veel last van hebben.
Liever rustig rijden dus en na een borrel gewoon in een
taxi stappen! \

Martin Klinker, directeur Eurorisk en risicoverbeteraar
Eurorisk levert maatwerk op het gebied van risicomanagement, bedrijfsverzekeringen, pensioen en inkomen.
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Van start tot sleutel

Eén aanspreekpunt, geen gedoe,
dat is ABRO projectafbouw
Met een verleden in de montage en interieurbouw,
zag Jeroen Pronk het eindeloos gebeuren: het eeuwige
wachten op derden. Vertragingen in de planning.
Onnodige fouten. Door de jaren heen werd zijn verbazing
hierover steeds groter, tot hij besloot het zelf anders te
doen. Met zijn eigen bedrijf ABRO Projectafbouw regelt
hij nu alles, van de ontwerpfase tot de laatste tegel.
Zonder gedoe.
‘ABRO staat voor advies, begeleiding, realisatie en ontzorging,
de vier factoren waar we voor staan. Inmiddels zijn we met een
man of 125, een grote groep die alles kan: we hebben een eigen
ontwerpstudio, architecten in dienst, een inkoopafdeling, een
eigen magazijn en gepassioneerde projectleiders. Alles wat je kunt
bedenken rondom bouwen, kunnen wij zelf. Dat is fantastisch,
moet ik zeggen. Want hierdoor hebben we alles in eigen hand en
kunnen we klanten goed adviseren. Ik geloof ook veel meer in
deze manier van werken; dit is de toekomst. Je krijgt gewoon één
aanspreekpunt die alles voor je regelt, geen gedoe. Niet meer
eentje die de vloer komt doen en een ander die langskomt voor de
muren. Dat heb ik te vaak mis zien gaan, omdat er geen onderlinge
verantwoordelijkheid is. Niemand overziet het hele project, dus als
er een keer iets kapotgaat, heeft niemand het gedaan. Dat idee.
Onze mensen voelen zich altijd verantwoordelijk en zijn zuinig op
elkaars werkzaamheden. We werken dus niet allemaal op eigen
eilandjes, maar doen het samen.’

‘Wij zijn zuinig op elkaars
werkzaamheden’
Slimme planning
‘Het is razend druk in deze markt, het loopt natuurlijk hartstikke
lekker door. Daardoor zie ik soms een instelling van: hoe sneller we
iets afhebben, hoe sneller we weer door kunnen naar de volgende
klus. Een logische gedachte, maar die komt de kwaliteit vaak niet
ten goede. Ook staat de planning tegenwoordig nog meer onder
druk dan eerder. Als er ergens vertraging zit, valt het hele riedeltje

Tekst Veertje Heemstra / Fotografie ABRO Projectafbouw

in elkaar. Het levert enorme stress op als je dat zelf allemaal moet
gaan lopen managen. Bij ABRO nemen we dat deel uit handen en
zijn we een stuk flexibeler, omdat het onze eigen mensen zijn.
We schuiven regelmatig wat, zodat de planning van een project
gehaald kan worden. Is het ergens even wat rustiger? Dan zetten
we dat team bij een andere klus, zodat het daar extra snel
doorloopt. Die samenwerking krijg je alleen als je met elkaar
aan hetzelfde project werkt.’

‘Bij ons krijg je alles
onder één dak’
Hechte samenwerking
‘Klanten komen om die reden vaak ook bij ons, ze willen gewoon
alles onder een dak geregeld hebben. Ze hebben misschien een
nieuw kantoorpand aangekocht en willen dat van start tot sleutel
gerealiseerd hebben. Dat doen we dan ook. We gaan in gesprek,
maken de ontwerpen, zetten er een eigen montageploeg op en
wijzen een projectleider toe. Zo kunnen we het van A tot Z doen.
En bij dit soort trajecten werk je soms wel maanden tot een half
jaar samen. Wel zo fijn dat je dan ook een band met elkaar kunt
opbouwen. Het zijn dezelfde gezichten, geen twintig verschillende
busjes die elke dag voor je deur parkeren. En natuurlijk, als er een
keer iets extra’s gedaan moet worden, dan regelen we dat ook
even. Dat is vanzelfsprekend bij zo’n samenwerking.’

Beter bouwen
‘Inmiddels hebben we al zoveel mooie projecten afgerond.
Voor Porsche, bijvoorbeeld. En Jurgen Langezaal. Of Kemari en
de Wilmersberg. Klanten die het heel belangrijk vonden dat alles
geregeld werd, maar natuurlijk speelt de gunfactor en vertrouwen
ook mee. We komen niet even een wandje schilderen, we nemen
je hele pand onder handen. Dan wil je wel dat het goed voelt.
We zijn nu bezig om een groep servicemonteurs bij elkaar te
krijgen die na oplevering nog langs de klant gaan. Even zelf
rondlopen en de laatste puntjes op de i zetten. Nog zoiets dat
door de enorme drukte vaak vergeten (of niet belangrijk gevonden)
wordt. Maar voor dat soort dingen moet je ruimte maken, vind ik.
Dat is waarom ik dit bedrijf begonnen ben, ik leg mijn hart en ziel
erin. Het is fantastisch om te doen, we kunnen klanten hiermee
ontzorgen. Zonder gedoe en met goed werk! \
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Beveiliging is geen kostenpost,
maar een investering

‘Wij matchen de medewerker
met de klant’

Bij Bravo Beveiliging denk je misschien aan
een kleerkast met een V-tje op zijn uniform,
of aan patrouillerende beveiligers op een
bedrijventerreinen. Maar de wereld van Bravo
is veel groter dan dat. Wat gaat er schuil
achter de deuren van hun pand in Hengelo?
Eigenaren René Bouman en Bert-Jan Nusmeier
lichten een tipje van de sluier op.
Nusmeier: ‘In 2010 leerden we elkaar kennen als collega’s en dat
leidde uiteindelijk tot het opzetten van een eigen bedrijf in 2018.
Bravo Beveiliging was geboren en is later uitgebreid met Bravo

Tekst Petra Lubbers / Fotografie Petra Lubbers

Recherche. We zijn een dienstverlenend bedrijf, dus de mens staat
bij ons voorop. Niet alleen als klant, maar ook als medewerker.
We zijn heel blij dat we in juni eindelijk weer eens een
personeelsfeest kunnen geven, waar hopelijk alle bijna honderd
medewerkers (en hun partners en kinderen) bij aanwezig zijn.’

Geen poppetjes, maar maatwerkplannen
Bouman: ‘Wat ons onderscheidt van anderen, is dat we geen
‘uitzendbureau’ zijn. We leveren geen poppetjes, maar een
maatwerkdienst. En daarbij beginnen we aan de voorkant, aan de
basis. Bijvoorbeeld met risico-inventarisatie en veiligheidsplannen.
Dat doen we vrijblijvend; er zijn geen kosten aan verbonden.
En als je alles al goed voor elkaar hebt en ons niet nodig hebt, dan
zeggen we het ook. Soms adviseren we bedrijven om te investeren
in techniek en niet in onze mensen, of in een combinatie van beide.
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voorbeeld is ons toezicht op in- en uitgaande goederen en personen
bij onze opdrachtgevers. Dat leidt tot een lagere schadepost als
gevolg van diefstal.’

We bakken nog net niet de eieren
Nusmeier: ‘Zonder iemand tekort te doen: we zijn méér dan een
bedrijf met medewerkers die slagbomen bedienen. Facilitaire
diensten maken bijvoorbeeld ook deel uit van ons dienstenpakket,
als de opdrachtgever daarom vraagt. Zo zetten we tijdens onze
werkzaamheden in een hotel ’s ochtends vroeg de ovens aan, zodat
het keukenpersoneel direct kan beginnen met het bakken van de
broodjes. Dat bespaart tijd, want ze hoeven dan niet te wachten tot
de ovens opgewarmd zijn. We bakken nog nét niet de eieren voor
ze, maar verder denken we altijd mee hoe we de bedrijfsprocessen
nog beter kunnen stroomlijnen. We zijn dus multi-inzetbaar,
innovatief en creatief. En dat spreekt ons personeel ook aan.

‘De soft skills zijn misschien wel
de belangrijkste vaardigheden’

René Bouman (l) en Bert-Jan Nusmeier (r) van Bravo Beveiliging

Bijvoorbeeld met intelligente camera’s of slimme oproepsystemen
in de zorg. Daarmee besparen ze soms aanzienlijke bedragen.’

Onze beveiliging is geen kostenpost,
maar een investering
‘Zo’n dertig procent van ons werk is ad hoc’, vervolgt Bouman.
‘Dat vraagt om proactief meedenken. Dus als er een storm
voorspeld wordt, dan wachten wij niet af tot we nodig zijn.
In dat geval zetten we direct extra mensen in. En als we bepaalde
disciplines zelf niet in huis hebben, dan schakelen we andere
experts in. Uiteraard denken we ook mee qua preventie. Dan is
beveiliging geen kostenpost meer, maar een investering die zichzelf
terugbetaalt. Bijvoorbeeld in een lager ziekteverzuim, omdat het
personeel dat ’s nachts alleen werkt zich veiliger voelt. Een ander

Goudstraat 7, 7554 NG Hengelo / T 085 773 10 77 / www.bravobeveiliging.nl

De meesten maak je niet gelukkig met eenzijdig en repeterend
werk. Ons klantenbestand bestaat uit mensen die veel verwachten
en die de lat hoog hebben liggen. En dat past ons goed, want wij zijn
niet standaard en onze medewerkers ook niet. Ze hebben allemaal
hun eigen specialiteiten en ze doen zoveel mogelijk datgene waar
ze de meeste lol in hebben. Om dat voor elkaar te krijgen matchen
we de juiste medewerker met de juiste klant. Want dáár wordt
iedereen gelukkig van. Net als veel andere bedrijven kunnen we
nog wel nieuwe medewerkers gebruiken, want er is momenteel een
groot tekort aan beveiligers. Bijvoorbeeld bij de opvang van mensen
uit Oekraïne. Soms zijn er wel locaties voor ze beschikbaar, maar de
beveiliging en de schoonmaak ontbreken nog. En zonder mensen
begin je niks.’

Beveiliging, recherche én scholing
‘Er zijn nog geen verplichtingen om na het behalen van je
beveiligingsdiploma’s bij te scholen’, vervolgt Bouman. ‘Wij vinden
dat vreemd, dus wij regelen dat zelf. Voor ons eigen personeel,
maar ook voor medewerkers van onze opdrachtgevers. Daarin
trekken we samen op als partners, omdat we in het werk ook
vaak als team optreden. We scholen bij in theoretische kennis
en praktische vaardigheden, bijvoorbeeld met begeleiding van
pedagogen en psychologen. Want je verwacht het misschien niet,
maar de soft skills zijn misschien wel de belangrijkste vaardigheden
in ons vak.’ \
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Een springplank voor talent in de techniek

Endoor dicht het gat tussen
vraag en aanbod met
praktische cursussen
Goede mensen vinden in de techniek is op zijn zachts gezegd lastig. Drie keer knipperen en
de opgeleide jongeren hebben al een baan gevonden. Hoe pak je het dan aan? Door te kijken
naar ander talent dat wel beschikbaar is. Omscholers, bijscholers of gemotiveerde mensen
uit een heel ander vakgebied. Met hun praktische achtdaagse cursussen in elektro- en
installatietechniek gericht op de installatiebranche stimuleert Endoor, een initiatief van
het ROC van Twente, om potentiële techniektoppers de eerste stap te laten zetten.
Jacqueline Mens-Bolhuis, adviseur bedrijfsopleidingen, vertelt hoe ze dat doen.

‘We zijn zo’n drie à vier jaar geleden gestart met deze cursussen.
Het is overduidelijk dat ons een behoorlijke vergrijzing boven het
hoofd hangt en er komt een enorme krapte op de arbeidsmarkt aan.
Vooral in de techniek gaat die krapte voelbaar worden. De jongens
en meiden die net van school komen en een technisch diploma op
zak hebben, zijn nu al niet meer beschikbaar. Die hebben gelijk een
baan, dankzij een stage of een BBL-traject. We hebben geen grote
bak met gediplomeerde techneuten waar we in kunnen grabbelen.
Daarom moeten we hier proactiever mee omgaan. Vacatures blijven
uitzetten en hopen dat er iemand op reageert, is denk ik niet meer
de manier. We focussen ons daarom nu op mensen die gemotiveerd
zijn om de techniek in te gaan, maar de skills nog missen.
Dat zijn vaak mensen die al een paar jaar werkervaring op zak
hebben, bijvoorbeeld in de horeca of detailhandel, en de kansen
zien in de techniekbranche. Met onze cursussen maken we ze

Loes Reints, HR bij Loohuis
‘Als bedrijf vinden wij het belangrijk dat onze medewerkers
deze periode van ontdekken kunnen ervaren. Ze krijgen
meer kennis van de branche en worden zich bewust van hun
interesses en waar er kansen liggen met hun kwaliteiten.
Het is een mooi opstapje naar een eventuele opleiding
zoals een BBL-traject.’

Tekst Veertje Heemstra / Fotografie Lars Smook

geschikt voor het wereldje, zonder dat ze eerst jarenlang de
schoolbanken in moeten.’

Een goede basis
‘We bieden de basiscursus elektrotechniek en de basiscursus
installatietechniek aan. Iedereen kan daar instromen, zelfs
een bakker of slager. Het maakt niet uit wie ze zijn, als ze maar
gemotiveerd zijn. Wij helpen ze zichtbaar te worden in de techniek.
Na die acht dagen kennen ze de basisprincipes van het vak waarin
ze willen gaan werken. Materialenkennis, gereedschapskennis,
veiligheidsregels, dat komt allemaal aan bod. Ook is er veel ruimte
voor vragen en eigen inbreng, zodat ze actief bezig zijn met hun
nieuwe vak. Ze zijn daarna natuurlijk niet klaar om als volwaardig
monteur aan de slag te gaan, maar wel om mee te lopen met een
elektro- of installatiemonteur en zo te leren hoe het in de praktijk
werkt. Die hulpmonteuren, daar is enorm veel behoefte aan en
het scheelt de toch al drukke monteur veel tijd: hij hoeft niet alle
basiskennis bij te brengen en ze kunnen direct samen aan de slag.’

Aangewakkerde ambities
‘Het grappige is dat er vaak een drempel is om weer terug naar
de schoolbanken te gaan, maar eenmaal bezig zien veel mensen
in hoeveel kansen het ze biedt en dat leren toch wel echt leuk is.
Maar liefst 40 procent stroomt na ons traject door naar een BBLopleiding om toch door te leren voor monteur. Die opties maken

45 /

‘Opleiden draait om
een match met
de arbeidsmarkt
Jacqueline Mens-Bolhuis (adviseur bedrijfsopleidingen bij Endoor)

we inzichtelijk voor ze: je kunt vier dagen werken en een dag leren
en er zijn groepen voor twintigplussers. Als dertiger of veertiger
zijn er dus nog volop mogelijkheden om door te leren, zonder het
gevoel te hebben dat je weer jarenlang naar school gaat en tussen
de jongeren zit. Dat is misschien wel het mooiste aan dit traject:
we zien mensen weer opbloeien, ze krijgen nieuwe ambities, zien
weer kansen. Ze kunnen letterlijk door. Dus aan alle bedrijven wil ik
meegeven: zie jij potentieel? Talent binnen je bedrijf dat onbenut
blijft en zich verder kan ontwikkelen? Ze zijn welkom. Wij leiden ze
op, zodat jullie verder kunnen. Daar doen we het uiteindelijk voor:
die match met de arbeidsmarkt. Zodat we samen bijdragen
aan de oplossing.’ \

Lansinkesweg 4, 7553 AE Hengelo / T 088 102 11 00 / www.endoor.nl

Deelnemer Mirjam Twente,
werkzaam bij Loohuis
‘Deze cursus is een mooie start voor iedereen die blanco de
techniekbranche instroomt. Je leert de basis en door het te
doen leer je hoe monteurs werken. Daardoor kan ik nu ook
met mijn collega’s veel vakinhoudelijker praten. Eerst was ik
ondersteunend aan onze monteurs bij Loohuis, nu nemen ze
me mee in het proces en kan ik meer waarde toevoegen.’
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Een passend
afscheid
met Vredehof
Vredehof Uitvaartverzorging heeft al ruim anderhalve
eeuw ervaring met afscheid nemen. Pedro Swier,
algemeen directeur van Vredehof: ‘Door de jaren heen
zijn er veel veranderingen geweest bij het laatste
afscheid. Maar wat bij ons altijd hetzelfde is gebleven,
is dat wij de wens van de overledene centraal stellen.’

Pedro Swier vertelt verder: ‘Wat Vredehof uniek maakt, is dat onze
organisatie bijna alle aspecten rondom de uitvaart in eigen huis
heeft. We hebben bijvoorbeeld een eigen drukkerij, vervoer en een
goed opgeleid team van uitvaartleiders en medewerkers. Hierdoor
zijn we niet afhankelijk van derden en kunnen we de kwaliteit van
onze diensten borgen. Daarnaast hebben we verdeeld over Twente
en Salland negen eigen uitvaartcentra.’

Maatschappelijk belang
Het belang van de beschikbaarheid van een uitvaartcentrum in
eigen regio wordt nogal eens onderschat. Swier: ‘Vergelijk het
eens met ziekenhuizen. De nabijheid en snelle bereikbaarheid is
enorm belangrijk. De enige zekerheid die we tenslotte hebben
in het leven, is dat we komen te overlijden. Er moet dan wel een
plek in de buurt zijn waar de overledene op een piëteitsvolle
en deskundige wijze verzorgd kan worden. Een plek waar de
nabestaanden naar wens van de overledene een afscheid kunnen
organiseren. Die spreiding en dekking is een aandachtspunt in
Nederland. We moeten dus extra zuinig zijn op de uitvaartcentra
en de opbaarlocaties die we nu hebben.’

Een plek van rust
Swier: ‘Al onze uitvaartcentra bieden de mogelijkheid om samen
met de naasten de overledene te verzorgen. Ze zijn voorzien van
één of meerdere 24-uurs familiekamers waar de familieleden
24 uur per dag hun dierbare kunnen bezoeken. Daarnaast is
er ruimte voor het organiseren van condoleancebezoeken,
koffietafels en diensten. De uitvaartcentra van Vredehof worden
vaak ervaren als een plek van rust, ook voor het bespreken van

Tekst Elizabeth Westra / Fotografie Lars Smook

‘Onze uitvaartcentra zijn
en blijven beschikbaar
voor iedereen’
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de uitvaart zelf. Als nabestaanden thuis zitten, worden ze vaak
afgeleid. In het uitvaartcentrum zijn alle faciliteiten dichtbij en
is er meer rust. We horen vaak van nabestaanden dat ze dit erg
waarderen, dus hier leggen we nu ook meer nadruk op in onze
dienstverlening.’ Voor één van haar locaties markeert Vredehof

dit jaar ook nog eens een mooie mijlpaal. Swier: ‘We vieren het
tienjarig jubileum van Uitvaartcentrum Enschede. Ook over de
indeling van deze locatie is heel goed nagedacht. Aan vrijwel
iedere wens kan worden voldaan, voorafgaand en tijdens het
afscheid. Hiermee zijn wij gereed voor de toekomst.’ >
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‘Het belang van een
uitvaartcentrum in eigen
regio wordt onderschat’

Garantie voor kwaliteit

Trend
Dat ieder afscheid anders is, weet Swier als geen ander.
Een trend die hij opmerkt, is de uitvaart in besloten kring.
‘Al voor de coronapandemie was dit een trend, die nu versterkt is
door de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar. Veel mensen
kiezen ervoor in kleine kring afscheid te nemen. Dat betekent
dat de condoleancebezoeken vaak drukker worden en er soms
ook aanvullende wensen zijn. Denk aan fotoreportages en een
koffietafel. Ook dit faciliteren we in onze uitvaartcentra.’
Swier ziet tevens dat mensen duidelijker zijn geworden in het
aangeven van wensen en voorkeuren als het gaat om een uitvaart.
‘Een goede ontwikkeling, maar ook dan vragen we altijd door.
We geven mensen de tijd en gelegenheid te duiden wat ze willen.
Op deze manier proberen we iedere uitvaart uniek te maken.
Dat kan door iets ogenschijnlijk simpels als het leggen van een

Weth. Beversstraat 104, 7543 BN Enschede / T 088 119 82 00 / www.vredehof.nl

Vredehof is overtuigd van haar kwaliteit en onderbouwt die
overtuiging met een aantal keurmerken. Voorbeelden hiervan
zijn het Keurmerk Uitvaartzorg, GreenLeave (duurzame
uitvaart) en het NEN-EN-ISO 9001:2015 certificaat. Swier: ‘Hier
doen we ieder jaar weer hard ons best voor. Naast het warme
contact met de nabestaanden, zijn deze certificeringen voor
ons belangrijke vormen van erkenning.’

bloem of door het meerijden in de rouwauto. Zo kan iedereen zijn
of haar eigen moment creëren rondom het afscheid.’

Open deuren voor iedereen
De komende jaren blijft Vredehof inzetten op eigen vestigingen.
‘Iedereen mag hier ook gebruik van maken. Onze uitvaartcentra
zijn en blijven beschikbaar voor iedereen. Dit is ongeacht gezindte,
verzekering en de door de familie gekozen uitvaartondernemer.
Ook dat past bij onze belofte: Vredehof, in dienst van het leven’,
besluit Swier. \
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Wil Janssen

Innovatie als een
schitterend ongeluk?
Begin jaren tachtig programmeerde ik zelf op de Tandy TRS-80 van mijn middelbare school en
daarna op mijn eigen Commodore 64. Leuke computers met veel beperkingen. In die tijd werd
in Twente de Holborn 9100 computer ontwikkeld door Hans Polak, een prachtige, futuristische
machine die alles in zich had om een groot succes te worden. Maar de verkoop viel tegen en
subsidies en externe financiers waren onvoldoende om door te zetten. Na 200 exemplaren
ging Holborn failliet. Van de commodore 64 zijn er meer dan 10 miljoen verkocht.

Dit verhaal kwam bij mij naar boven toen een journalist vroeg of
het succes van InnoValor en ons product ReadID eigenlijk niet een
schitterend ongeluk was, voornamelijk gebaseerd op toeval? Ik
voelde me in eerste instantie aangevallen. Natuurlijk is het geen
toeval, we hebben er keihard voor gewerkt! Maar het zette me wel
aan het denken. Wat is innovatie meer dan toevallige vindingen,
een beetje geluk op zijn tijd?

het product uit. We gingen ermee naar onze relaties om ze net zo
enthousiast te maken als wij zelf waren. Rabobank en ING waren
de eerste grote klanten die ReadID omarmden in Nederland.
En daarna volgde de rest van de wereld. Je maakt het verschil
door ervoor te gaan, vanuit geloof in je vondst, maar zonder
oogkleppen; dag na dag, week na week verbeteren, verkopen, een
team bouwen en werken aan een ecosysteem van slimme partners.

Onze identiteitsverificatiesoftware ReadID is ontstaan uit een
onderzoeksproject, onder meer samen met de Nederlandse
politie. Daartoe hadden we ook een voorbeeld-app gemaakt en
die in de Google Play store geplaatst om onze trots te delen.
Een maand later bleek de app tienduizenden keren gedownload.
Een schitterend ongeluk?

Daarin zijn we zeker niet uniek in Twente. Op de Creatieve Campus
in Enschede zitten we naast TriMM, Innovadis, Sayyeah, Moneybird
en Doop. Allemaal parels van bedrijven die innovatie combineren
met doen vanuit een geloof in het product en de kennis om te
innoveren. Of kijk naar het ecosysteem dat Demcon opbouwt.
We worden niet allemaal zo groot als Takeaway.com (onze andere
buurman) en willen niet per se Booking.com evenaren (ook uit
Enschede). Succes is geen toeval en het is ook niet honderd
procent maakbaar. Het is het toeval omarmen en koesteren.
En dat doen we in Twente gewoon goed. \

Het verschil maak je met wat je met dat toeval doet. Als kleine
flexibele onderneming konden we direct besluiten dit toeval op
te pakken. Vanuit onze winst investeerden we en bouwden we

Wil Janssen, medeoprichter van fintech- en adviesbedrijf InnoValor in Enschede.
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Een duurzame en sociale visie op
marketing en communicatie
Bij Pixelpanters weten ze alles van websites, design en content. Dennis Henstra is acht
jaar geleden begonnen bij EEGA Groep en werkt sinds 2018 volledig bij Pixelpanters.
Als manager en marketeer werkt hij samen met het team aan opdrachten voor verschillende
opdrachtgevers in hun ‘kantoorjungle’ in Deventer. En helpen ze deelnemers van EEGA Plus
met het vinden van hun talent in de marketing- en communicatiewereld.

Henstra vertelt dat Pixelpanters in 2010 begon als een
project van EEGA Plus, één van de eerste bedrijven van
EEGA Groep. ‘Destijds was er vanuit de deelnemers
van de ontwikkelingstrajecten veel behoefte aan
oriëntatiemogelijkheden binnen een bedrijf. Evenals
om aan bepaalde skills te kunnen werken. In het begin
werd er dan ook voornamelijk gewerkt aan klussen
vanuit EEGA Plus, maar ook voor een aantal externe
opdrachtgevers. Dit ging dan vaak om eenvoudige
websites bouwen, drukwerk of het opmaken van flyers
en posters. Uiteindelijk begon het project zo goed te
lopen dat Pixelpanters inmiddels is uitgegroeid tot een
succesvol marketing- en communicatiebureau.’

Blijven ontwikkelen
Bij Pixelpanters willen ze liever écht goed zijn op
een paar vlakken, dan dat ze slechts een beetje goed
zijn in van alles. Hierdoor is er de afgelopen jaren
voor gekozen om te specialiseren op het gebied van
websites en branding. Henstra legt uit dat dat vooral
gaat over het logo, de huisstijl of bijvoorbeeld de toneof-voice van een bedrijf. Henstra: ‘Eigenlijk ontwikkelen
we alles van A tot Z. We ontwerpen een huisstijl,
ontwikkelen een website die er perfect bij past,
en schrijven ook de teksten die daar goed bij
aansluiten.’ Maar natuurlijk blijft het team zich
ontwikkelen. ‘Zo doen we er nu ook socialemediabeheer bij en we verkopen tegenwoordig ook
webshops, want hier bleek steeds meer vraag naar.’

Nieuwe, duurzame en sociale focus
Ondanks dat er bij Pixelpanters al ruim tien jaar met
succes gewerkt wordt voor allerlei verschillende
opdrachtgevers, was het vorig jaar tijd om een nieuwe
weg in te slaan. Henstra: ‘Een studente deed haar

Tekst Elizabeth Westra / Fotografie Lars Smook

afstudeerstage bij ons en toen hebben we ingezet op
herpositionering. Hier zaten we als team al mee in ons
hoofd en we wilden graag meer doen met betrekking
tot sociale impact. Dit konden we op dat moment
niet helemaal kwijt in ons werk, dus het was al vrij
snel duidelijk dat we ons hierop wilden focussen.
We richten ons nu vooral op de duurzame, sociale klant
en proberen hiermee ons steentje bij te dragen aan de
planeet en de mens.’

‘Vrijwel al onze
werkzaamheden zijn
gericht op de lange termijn’
Geen dertien in een dozijn
Een belangrijke kernwaarde van Pixelpanters die al
snel naar voren komt, is duurzaamheid. En dan niet
alleen door samen te werken met duurzame of sociale
bedrijven, maar ook dat vrijwel al de werkzaamheden
op de lange termijn gericht zijn. Henstra: ‘We willen
dus een duurzame relatie aangaan met onze klant,
evenals met de partij waar weer aan verkocht wordt.
Zo doen we bijvoorbeeld ook niet aan pushmarketing.
Dit werkt waarschijnlijk goed als je in een korte tijd
veel wilt verkopen of snel wilt groeien, maar dit vinden
we niet een fijne manier van werken. Groei moet ook
een beetje organisch tot stand komen.’ Met deze
manier van werken onderscheidt Pixelpanters zichzelf
van de rest. ‘We zijn echt onszelf en we hebben een
bepaald doel voor ogen, en dat is duurzaam en sociaal
ondernemen.’ \
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Dennis Henstra van Pixelpanters

Werken met Pixelpanters
Bij Pixelpanters werken ze het liefst aan sociale of duurzame vraagstukken. Dit
doen ze bijvoorbeeld voor Africa Wood Grow. Een organisatie die bomen plant
in delen van Afrika. Hier is de website voor opgefrist qua design en er kan nu
gedoneerd worden via de website.

‘We ontwikkelen alles
van A tot Z’

Een voorbeeld op het sociale vlak is de samenwerking met EEGA Plus. Hier helpt
Pixelpanters deelnemers met het zoeken naar wat ze echt leuk vinden en het
ontwikkelen van hun talenten op het vlak van marketing, communicatie en design.
Door bij te dragen aan deze projecten heeft dit uiteindelijk weer een positieve
impact op de wereld en de mens. Wat voor een meerwaarde in het werk zorgt.

Zutphenseweg 33, 7418 AH Deventer / T 0570 638 475 / www.pixelpanters.nl
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Hartverwarmende steun
voor kankerpatiënten
Ten Hag zet op deze pagina’s een bijzonder project in
het zonnetje: De Nije Hoeve. In een oude hoeve aan het
water op het Gezondheidspark in Hengelo werd eerder
dit jaar deze bijzondere locatie geopend. Een plek waar
(ex-)kankerpatiënten en hun naasten terecht kunnen
voor steun en begeleiding. De Nije Hoeve werd opgezet
dankzij hartverwarmende steun van tal van bedrijven en
vrijwilligers. Noaberschap bij uitstek.

Uitvoerder Gerrit Tempert, directeur-bestuurder Debby Nijenhuis
en oud Burgemeester Wolter Lemstra.

De Nije Hoeve valt onder de Nije Stichting. Deze begon met
een inloophuis voor iedereen die kanker heeft (gehad) of van
dichtbij meemaakte. De stichting is inmiddels uitgegroeid tot
een centrum voor begeleiding en ondersteuning bij kanker.
De inloopfunctie en toegankelijkheid zijn nog steeds de
belangrijkste uitgangspunten. Het palet aan activiteiten van
de Nije Hoeve is indrukwekkend. Van creatieve workshops tot
een voedingscoach en van oncologische fysiotherapie
tot bijeenkomsten van patiëntenverenigingen.

Arm om schouder
Arco Hofland, burgemeester van de gemeente Rijssen-Holten
en voorzitter van de raad van toezicht van de Nije Stichting,
vertelt over het belang van de Nije Hoeve. ‘We zijn er om
mensen verder te helpen nadat de diagnose kanker gesteld
is. Je bent welkom om te praten, een arm om je schouder,

Tekst Jochem Vreeman / Fotografie Hendrikx

voorlichting, lotgenotencontact, therapie of een moment van
rust en bezinning. Als je even niet bezig wil zijn met de ziekte en
je zinnen wil verzetten, kan dat tijdens verschillende sportieve
of creatieve activiteiten. Je bent er welkom met vragen en
wensen en we helpen je graag. Daarnaast zijn we inmiddels een
multidisciplinair centrum op het gebied van zorg bij kanker en
komen steeds meer professionals naar onze locatie om het de
gast makkelijker te maken. De nieuwe locatie biedt veel kansen.
Het was in een vervallen staat, dus er was genoeg te doen.
Met veel hulp van bedrijven en organisaties uit heel Twente
hebben we alles opgeknapt, prachtig om te zien. Dan zie je toch
maar weer hoe bijzonder Twente daarin is. Het is nu een huiskamer
waar vrijwilligers en professionals hun uiterste best doen.’

‘Ik heb in mijn omgeving helaas de
impact van kanker meegemaakt’
Impact
Hofland is al zo’n twaalf jaar burgemeester van Rijssen-Holten en
vervult zijn toezichthoudende functie voor de Nije Stichting nu
een jaar of drie. ‘Als burgemeester ben je natuurlijk heel sociaal
betrokken, maar ik vind dat je dat als bestuurder ook op andere
manieren moet doen. Het belang van dit soort maatschappelijke
organisaties is groot en dat wilde ik zelf voelen en ervaren.
Wat hier gebeurt, is uniek en ik ben ervan overtuigd dat het
kankerpatiënten en hun naasten helpt op manieren die je in de
medische wereld niet vindt. Ik heb in mijn persoonlijke omgeving
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JLF foto en filmstudio

helaas meegemaakt welke impact kanker heeft. Als patiënt of als
familielid heb je veel zorgen en veel vragen. Daarop vind je in het
medische circuit niet alle antwoorden. Dit soort laagdrempelige
voorzieningen is dan enorm belangrijk.’

Omarmen
Hofland hoopt de Nije Hoeve vanuit zijn ervaringen in het
openbaar bestuur ook te kunnen helpen om eventuele drempels
in het contact met huisartsen en zorgverzekeraars weg te

‘Dit soort laagdrempelige
voorzieningen is enorm
belangrijk’
nemen. ‘Zorgverzekeraars zijn nog te veel gericht op diagnose en
genezing, in mijn ogen. Aan de preventiekant en verlichting
van ziekte, is nog een wereld te winnen. Zorgverzekeraars staan
daarin nog aan het begin van hun denkproces. Het is bekend dat
de druk op de zorg enorm is en dit soort voorzieningen kunnen
dan helpen. We blijven met de Nije Hoeve natuurlijk weg van
medische hulp, maar in de gebieden daaromheen kunnen we
veel doen. Zorgverzekeraars mogen dat wat mij betreft nog
wat meer omarmen.’ \

Oproep: doe mee!

Michel ten Hag en Arco Hofland

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

Ook nu de nieuwe locatie van De Nije Hoeve open is, blijft
er werk aan de winkel. De stichting zoekt volop contact met
bedrijven die voor bijvoorbeeld één of twee jaar activiteiten
willen sponsoren. Arco Hofland: ‘De teller staat nu al op
50.000 euro. Onze partners zijn heel divers, van lokale
mkb-bedrijven tot grotere organisaties. De sociale houding
is hartverwarmend. We kunnen natuurlijk altijd meer steun
gebruiken, dus ik wil de regio oproepen om een bijdrage te
leveren en het leven van onze deelnemers te verrijken.’

INNOVATIE
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Grootgroener:
innoveren met groenbeheer
De Twente Board zet innovatieve bedrijven uit Twente in het zonnetje. Één daarvan is Grootgroener
van André Trip uit Wierden. Grootgroener beheert het groen voor overheden en bedrijven en
innoveert daarin volop. Zo ontwikkelden Trip en collega’s een machine die met artificial intelligence
en machine learning onkruid opspoort en mechanisch bestrijdt. Een oplossing die goed is voor
zowel mens als milieu. De eerste demo’s zijn een feit.

Tekst Jochem Vreeman / Fotografie Lars Smook
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Jong talent
Net als veel andere organisaties is het ook voor Grootgroener een
uitdaging om nieuw talent aan te trekken. Zeker als het gaat om
jonge, hoogopgeleide mensen. André Trip is van mening dat zijn
groenbedrijf deze groep veel te bieden heeft. ‘Onze connectie met
de Universiteit Twente en hogeschool Saxion wordt beter. Wij laten
zien dat nieuwe technologieën ook in een groenbedrijf een grote
rol kunnen spelen. Dat heeft een aantrekkingskracht. Er is nu een
werktuigbouwkundestudent van de UT die bij ons afstudeert. Hij is
heel enthousiast en wij zijn erg blij met zijn frisse blik. Hij helpt mee
met het professionaliseren van het prototype van de Weedaway en
doet onderzoek naar de volgende versie. Ik merk dat ik als 55-jarige
dit soort jonge gasten met een brede horizon nodig heb om me
scherp te houden.’

‘Onze connectie met
onderwijs wordt beter’

Toen Trip een jaar of elf geleden bij een grote Twentse
afvalinzamelaar werkte, begon het opeens te knagen. Hij wilde
voor zichzelf beginnen en zag een kans: beheersing van de
eikenprocessierups, die toen al voor de nodige ellende zorgde.
Zo gezegd, zo gedaan. Grootgroener groeide en telt inmiddels 45
medewerkers. ‘Ik begon vanuit een verbouwde slaapkamer en had
al snel medewerkers nodig. De insteek in die tijd was vooral nog om
de eikenprocessierups zo radicaal mogelijk uit te roeien. Bestrijding
dus. Maar het gebruik van al die bestrijdingsmiddelen is niet zonder
risico. Zeker niet dichtbij plekken als een kinderdagverblijf of
seniorenwoningen. We besloten al vroeg in te zetten op big data.
Het bijhouden van nesten, kaartjes maken, voorspellingen over de
plaagdruk, noem maar op. Aan de hand daarvan bepalen we hoe en
waar we natuurlijke vijanden als vlinders uitzetten of zogenaamde
plakvallen gebruiken. We bieden een totaalplan voor gemeenten en
dat is nu de standaard geworden.’

Weedaway
Grootgroener pronkt inmiddels met een nieuw pareltje: de
Weedaway. Een innovatieve machine om op sportvelden onkruid
op te sporen en te verwijderen, zonder gebruik van chemicaliën.
Geen gevaar voor de natuur en de mens dus. Recent zijn de
eerste demonstraties gegeven. Trip: ‘Het liefst sporten we
natuurlijk allemaal op een grasveld zonder bestrijdingsmiddelen.
We zoeken voortdurend naar oplossingen om groenonderhoud
snel en welzijnsvriendelijk te maken. Dat hoort voor mij bij goed
werkgeverschap. Vroeger zag je dat mensen in deze sector vanwege
lichamelijke klachten de pensioengerechtigde leeftijd niet haalden.
Nu kunnen we dankzij technische oplossingen de lichamelijke
belasting verlagen. Naar die innovaties zijn we continu op zoek.’

Nieuwe regels
Het groenbedrijf hecht veel waarde aan milieuverantwoord werken.
Trip: ‘We kiezen voor biologische oplossingen en gebruiken voor >
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‘Iedereen ziet de noodzaak van
onkruidbestrijding zonder chemicaliën’

Businessmodel
Trip en zijn collega’s hadden tussen alle kansen en vragen die er ontstonden rondom groenprojecten, de behoefte focus
aan te brengen. Het Innovate GO programma van Novel-T bood daarbij uitkomst. Bedrijfsleider Job Dekker van Grootgroener:
‘Als aannemer word je snel door de waan van de dag geleefd. Dankzij dit programma werken we elke dinsdag aan onze
innovatie en worden we daarbij op een fijne wijze gecoacht.’ Grootgroener volgt twee trajecten: Hoe zorgen we dat
we een werkende machine hebben en wat wordt ons businessmodel? ‘We realiseerden ons dat we straks niet alleen een
machine hebben, maar daarmee ook een heleboel data verzamelen. De toepassing van die data nemen we nu mee in
ons businessmodel.’ Het team ziet genoeg marktkansen voor hun innovatie. Trip: ‘Chemievrij beheren is waardevol
voor de hele maatschappij en de Weedaway kan overal waar natuurgras is, worden toegepast. Ook voor parken en
golfbanen bijvoorbeeld.’
Het team blijft de aanpak van Innovate GO gebruiken. ‘Vooral tijd maken voor innovatie is enorm belangrijk’, stelt Dekker.
‘Daarom houden we voortaan vast aan de werkwijze in het programma.’ Op de vraag welke volgende innovatie klaarstaat om
aan te werken, zegt Trip met een glimlach: ‘Strikt geheim. We hebben meer ideeën dan tijd om ze uit te werken. Maar in mijn
beleving is deze innovatie ook al een prachtige mijlpaal. Mijn droom is een volledig chemie-vrije beheer van sportvelden van
natuurgras in Nederland. We hebben een stap in de goede richting gezet.’
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de bestrijding van de eikenprocessierups bijvoorbeeld aaltjes en
bacteriën.’ Een paar jaar geleden startte Grootgroener een pilot
met gemeente Wierden om te kijken hoe ze sportvelden onkruidvrij
kunnen houden zonder chemische middelen. Een innovatie die ook
is ingegeven door veranderende regelgeving. Vanaf 2022 mogen
gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden niet meer worden
gebruikt. ‘Technisch zijn we daar wel toe in staat’, vertelt Trip.
‘Door het onkruid uit te steken in plaats van dood te spuiten,
maar hoe zorg je dat dat niet te veel menskracht en uren kost?
Om ons idee verder uit te werken, gingen we op zoek naar de
juiste partners en aanvullende expertise.’

Enthousiasme
Samen met machinebouwer Gebroeders Ezendam uit Borne werkte
Grootgroener de eerste schetsen uit en bouwden ze prototypes.
Zo ontstond de Weedaway, een machine die met artificial
intelligence en machine learning de meest voorkomende onkruiden

opspoort en doorsteekt. ‘We gingen van klein naar steeds groter,
lasten proefstukken in elkaar, gooiden stukken bij het oud ijzer
en maakten dan weer een verbeterslag’, legt Trip uit. ‘Uiteindelijk
staat er nu een machine die we in het veld kunnen testen. We zijn
nu met Sportaal, het sportbedrijf van de gemeente Enschede, de
eerste demonstraties van de Weedaway aan het geven. De machine
wordt daar straks ingezet. Eerder draaiden we dus al succesvolle
pilots in Wierden en Raalte.’
Trip organiseerde recent een ‘Gras Experience Day’, een dag
waarop relaties en klanten werden uitgenodigd om met eigen
ogen de Weedaway aan het werk te zien. Trip: ‘Er kwamen veel
bestuursleden en vrijwilligers van sportverenigingen op af.
Je merkt: het leeft onder die groep. Iedereen ziet de noodzaak
van onkruidbestrijding zonder chemicaliën. Het enthousiasme
borrelde overal, dat sterkte ons flink.’ \

Drienerlolaan 5, 7522 NB Enschede / T 085 022 06 05 / www.twente.com/twente-board
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Eerste bijeenkomst
Ronald McDonald Business
Breakfastclub Twente
Wanneer jouw kind naar het ziekenhuis moet, wil je er het
liefst de hele dag bij zijn. Het is echter ook fijn om je zo nu en
dan terug te trekken in een huiselijke omgeving. En dat kan
sinds maart 2021 in de Ronald McDonald Huiskamer in het
MST in Enschede. Om deze huiskamer te financieren is
de Ronald McDonald Business Breakfastclub Twente
opgericht. Het concept bestaat uit tien maandelijkse
ontbijtbijeenkomsten voor ondernemers. Het doel is om
een stevige financiële fundatie te zijn voor de huiskamer.

Donderdag 19 mei was het zover, de eerste bijeenkomst van de
Business Breakfastclub Twente in het prachtige theater Concordia
in Enschede. Zo’n 50 ondernemers waren aanwezig en hebben
kennisgemaakt met de stuurgroep, de Ronald McDonald Huiskamer
en Concordia.

Verborgen parel
Lia Katalanc en Fokkelien Boorsma namen het woord namens de
stuurgroep, die verder bestaat uit Jan Gerritsen, Jan Bruins, Cora
Kuiper, Miriam Franken en Heleen Schöppink. Lia en Fokkelien
benadrukten dat naast het ondersteunen van de huiskamer, de
Business Breakfastclub ook bedoeld is om het zakelijk netwerk
van de leden uit te breiden en een kijkje achter de schermen te
krijgen van de deelnemende leden, zoals Concordia. Anke Laarhuis,
marketingmanager bij Concordia, nam de aanwezigen mee in het
grote aanbod van kunst en cultuur. Concordia is met recht een
verborgen parel in de binnenstad van Enschede.

De huiskamer
Lianne Booijink, manager van het Ronald McDonald Huis in
Zwolle en van de huiskamer in Enschede, vertelde vervolgens vol
trots over het tot stand komen van de huiskamer met behulp van
diverse regionale ondernemers. Daarnaast zorgen 75 vrijwilligers
iedere dag voor een warm welkom voor ouders en kinderen.
Het indrukwekkende filmpje wat volgde, gaf nogmaals het
belang van de huiskamer aan.

De volgende bijeenkomst
De kop is eraf. En hoe! Deze eerste bijeenkomst heeft ervoor
gezorgd dat aanwezige ondernemers spontaan aanboden het
volgende ontbijt te organiseren. Op 16 juni aanstaande zijn wij
te gast bij de Twentsche Foodhal in Enschede.
Meer informatie: www.businessbreakfastclubtwente.nl \

Tekst Fokkelien Boorsma / Fotografie Eric Brinkhorst
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Eline Holten

‘Je gaat het pas zien,
als je het doorhebt’
- Johan Cruijff

In het begin van mijn loopbaan werkte ik in het bankwezen. Ik gaf advies over het succesvol
ontwikkelen van medewerkers. Op de afdeling waar acceptgiro’s werden verwerkt, kwam ik in
gesprek met de manager, de heer Advocaat (de broer van die bekende Advocaat).

Het werk op zijn afdeling was repeterend van aard en bij een aantal
van zijn medewerkers ontbrak het aan motivatie. Hij zou graag meer
werkplezier bij zijn afdeling willen zien. Tijdens een lunchpauze sprak
ik met een van zijn medewerkers. Vol trots vertelde die mij dat hij
in zijn vrije tijd voorzitter was van de plaatselijke voetbalclub. Zijn
ogen glommen, er zat een andere man tegenover me. Tot dan toe
was het beeld dat ik van hem had een onbewogen man die elke dag
stapels acceptgiro’s administreerde en geen minuut langer bleef dan
nodig. Een helder inzicht ontstond voor mij op dat moment: deze man
liet zijn passie en ziel thuis als hij naar zijn werk ging. Als werkgever
zouden we het talent van deze collega veel meer kunnen benutten.

‘Ik heb geen speciaal talent.
Ik ben slechts nieuwsgierig’
Einstein

Iedereen heeft talent. In deze huidige tijd van personeelstekorten
zou het helpen als we meer oog hebben voor de verborgen talenten
van de zittende medewerkers. Niet het diploma dat iemand ooit
heeft gehaald (of in vele gevallen geen diploma) telt, maar wat

iemand kan en in zich heeft. Onervaren talent met de juiste mindset,
houding en motivatie is een bron voor werkgevers om verder
aan te boren. We zien steeds meer werkgevers die waardenvrij
gemotiveerde mensen een kans willen geven, bijvoorbeeld via
‘open hiring’. Ook de opkomst van het ‘skillspaspoort’ is een
ontwikkeling die de aandacht verlegt naar vaardigheden, motivatie
en leervermogen van de beroepsbevolking.
Mijn les uit het verleden is dat in iemands functie lang niet altijd tot
uiting komt waar iemand goed in is. Als werkgever, en in ieder geval
als leidinggevende, is focus op de capaciteiten van je medewerkers
een stimulans voor meer motivatie en werkplezier. Dit levert zonder
meer een bijdrage aan een groter succes van je organisatie. Als je die
kwaliteiten eenmaal ziet, kan je deze ondersteunen door het bieden
van aandacht, uitdaging en scholing. Sommige medewerkers hebben
een extra zetje nodig via het stimuleren van hun zelfvertrouwen.
Interessant kan zijn om van je mensen antwoorden te krijgen op
vragen als: waar word jij gelukkig van, wat zijn je interesses en wat
zijn jouw succesverhalen? Eén van de medewerkers in mijn team is
een heel goede amateurfotograaf. Zij legt nu een beeldbank aan met
foto’s voor onze marketing en communicatie. Blijf in gesprek met je
medewerkers en laat je verrassen door de nieuwe informatie die dat
oplevert. Mogelijk kun je deze kwaliteiten inzetten in je organisatie. \

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.
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Meer voet aan de grond
in Amsterdam voor
Universiteit Twente

De Universiteit Twente (UT) slaat haar vleugels verder
uit in Amsterdam. De UT gaat de bacheloropleiding
Creative Technology (CreaTe) nu ook in de hoofdstad
aanbieden, samen met de Vrije Universiteit (VU).
Alle seinen staan op groen. Creative Technology
wordt zeer waarschijnlijk de tweede technische
bacheloropleiding waar vwo’ers uit de regio
Amsterdam voor kunnen kiezen. In 2019 startten de
beide universiteiten de bacheloropleiding Mechanical
Engineering (werktuigbouwkunde), waarvan de
eerste lichting studenten deze zomer afstudeert.

Tekst en fotografie Universiteit Twente

Nederland heeft een groot tekort aan hooggekwalificeerde
technische professionals. Veel technisch talent blijft onbenut,
zeker als het om vrouwen gaat. Daarnaast kiest in regio’s met een
technische universiteit ongeveer 21 proent van de vwo’ers voor een
technische bacheloropleiding. In regio Amsterdam is dit slechts
14 procent. Door de UT-opleiding Creative Technology in
Amsterdam aan te bieden, verwacht de UT in deze regio meer
vwo-scholieren te enthousiasmeren voor een technische
bacheloropleiding. VU Amsterdam en UT hopen daarmee tevens
een oplossing te bieden voor het structurele tekort aan technische
professionals met kennis van elektrotechniek, informatica
en design. Verder is het een opleiding die ook nadrukkelijk
vrouwelijke studenten aantrekt, een groep die momenteel nog
ondervertegenwoordigd is in de sector techniek. Bij de UT is
40 procent van het aantal CreaTe-studenten vrouw.
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‘Meer scholieren
enthousiasmeren voor
technische opleiding'
Prestigieus certificaat
De bacheloropleiding Creative Technology wordt sinds 2010
aangeboden aan de UT en is toegankelijk voor alle vwo-profielen.
Creative Technology is een unieke multidisciplinaire combinatie
van elektrotechniek, informatica en design, gericht op de mens
en op maatschappelijk complexe vraagstukken. Deze bachelor
biedt verder als enige een internationale leeromgeving waarin
interculturele, creatieve, technische en professionele vaardigheden
worden ontwikkeld aan de hand van cursussen en projecten.
Dit is bekrachtigd met het prestigieuze ECA Certificate for
Quality in Internationalisation.

Twee universiteiten, één ambitie
De VU Amsterdam en UT hebben de ambitie om de samenleving zo
goed mogelijk van dienst te zijn. De maatschappij kampt met steeds
complexere uitdagingen. De UT en de VU willen gezamenlijk deze
maatschappelijke opgaven leidend laten zijn in de ontwikkeling van
hun onderwijs- en onderzoeksprogramma’s. Daarmee leiden de
twee universiteiten het juiste talent op en ontwikkelen ze relevante
onderwijsprogramma’s en onderzoeksprojecten. De focus is gericht
op actuele vraagstukken, zoals klimaatverandering of sociale
ongelijkheid, die om een multidisciplinaire en geïntegreerde aanpak
vanuit de alfa-, bèta- en gammawetenschappen vragen.

Delegatie
Dit voorjaar bezocht een delegatie van de UT de collega’s bij de VU
Amsterdam om de samenwerking weer een stap verder te brengen.
Bovendien een mooie gelegenheid om elkaar, na alle Teams- en
Zoommeetings van de afgelopen twee jaar, eindelijk live te
ontmoeten. Daarbij was er meteen goed nieuws. De rectors Jeroen
Geurts (VU Amsterdam) en Tom Veldkamp (UT) maakten bekend
dat de stuurgroep het budget om onderzoek te stimuleren heeft
verdubbeld. Dat betekent dat meer dan de helft van de voorstellen
voor de interne call kan worden goedgekeurd.
De bijeenkomst ging van start met een warm welkom door de
bestuursvoorzitters Mirjam van Praag (VU Amsterdam) en Vinod
Subramaniam (UT). Van Praag benoemde met trots de resultaten
die de samenwerking tot nu toe heeft voortgebracht. Zo studeert
deze zomer de eerste lichting Mechanical Engineers af aan de
VU Amsterdam en startte in september aan de UT de gezamenlijke
mastertrack Sports Data Science. Subramaniam onderstreepte in
zijn welkomstwoord onder meer het strategische belang van
de samenwerking.

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

'Creative Technology richt zich
op complexe maatschappelijke
vraagstukken'
Veel betrokkenen
De voorzitters en rectoren van beide colleges, alle betrokken
decanen, de leiders en coördinatoren van de impactcoalities,
beleidsmedewerkers en collega’s die werken aan de nieuwe
opleiding CreaTe aan de VU - ze waren allemaal aanwezig bij
het bezoek. De samenkomst werd benut voor verschillende
overleggen, waaronder een vergadering van de stuurgroep en
ontmoetingen tussen collega’s betrokken bij de ontwikkeling
onderwijs en onderzoek.

Spierspanningen op de fiets
De gasten vanuit Twente kregen ook een rondleiding over de
campus en bezochten onder meer de Faculteit Gedrags- en
Bewegingswetenschappen van de VU. Daar hadden de dag ervoor
studenten van de gezamenlijke mastertrack Sports Data Science een
onderzoek gedaan naar spierspanningen tijdens fietsen. Speciaal
voor de aanwezige bezoekers herhaalden ze het experiment
met plezier nogmaals. Ook voor de aanwezige VU Amsterdammedewerkers buitengewoon leerzaam. In september bezoekt een
delegatie van de VU Amsterdam de Twentse campus.
Meer info over de samenwerking tussen de UT en de VU:
vu-utwente.nl \
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MKB Twente verbindt

Dé Ondernemersvereniging
van Twente
MKB Twente heeft een ondernemend bestuur en een team met een groot netwerk, een ruime knowhow en is in
staat om luisterend vermogen om te zetten in daadkracht. Daardoor kunnen we ondernemers verbinden, aan elkaar,
maar ook aan de overheid en aan het onderwijs. MKB Twente zet zich in voor een mkb-vriendelijk ondernemersklimaat en ‘werkt’ aan een regio waar je goede zaken kunt doen. We behartigen de belangen van iedere mkb’er,
concreet en oplossingsgericht.
Samen met onder andere stichting Ondernemend Twente, zijn
wij ‘de stem van de ondernemer’ in de Twente Board. Daarnaast
zijn we vanzelfsprekend aangesloten bij MKB Nederland. Via deze
wegen oefenen we invloed uit op de landelijke, regionale en lokale
overheid. Wij doen er alles aan om ondernemen makkelijker te
maken. Denk daarbij bijvoorbeeld aan minder regelgeving, snelle
vergunningverlening, betere aanbesteding, goede bereikbaarheid
en digitalisering.
Naast de reguliere leden heeft MKB ook strategisch partners.
Eén van de laatste partners die zich heeft verbonden aan
MKB Twente is Werkplein Twente.

Even voorstellen:
Werkplein Twente
Werkplein Twente is een samenwerkingsverband
tussen UWV en alle Twentse gemeenten. De belangrijkste
doelstelling is iedereen aan het werk helpen.
Werkplein Twente begeeft zich daarvoor, samen met
de gemeenten, op het terrein van werkzoekenden- en
werkgeversdienstverlening.
Waarom MKB Twente? Werkplein Twente wil graag een strategisch
gesprekspartner zijn voor mkb’ers. Over actuele personele
vraagstukken, maar ook inzake arbeidsmarktontwikkelingen op
de (middel)lange termijn. Werkplein Twente beschikt over het
grootste kandidatenbestand van Twente, ‘het talentenmagazijn’.
Werkplein Twente kan jouw toekomstige personele vraag waar
mogelijk verbinden aan werkzoekendenpotentieel in de regio.
De inzet van noodzakelijke opleiding, training of aanvullende
instrumenten kan daarbij worden meegenomen. Ook wanneer
je als werkgever aan de slag wilt met kandidaten uit de
Banenafspraak of met SROI, dan ben je bij de adviseurs van
Werkplein Twente aan het juiste adres. Ondernemers verbonden
aan Werkplein Twente hebben daar een vaste contactpersoon.
Deze informeert je over actuele ontwikkelingen en wetgeving op
de arbeidsmarkt, denk bijvoorbeeld aan subsidies, sectorgelden
en andere regelingen.
Arnoud Berghuis en Herbert Katgert zijn de vaste gezichten
voor MKB Twente. Je gaat hen ongetwijfeld tegenkomen bij
kennissessies, starterslunches en andere evenementen. Wil
je nu al met hen in contact komen, stuur dan een bericht naar
secretariaat@mkb-twente.nl of maak een LinkedIn-connectie.
Kennismaken met partners van MKB Twente, we nodigen je van harte
uit tijdens het Ondernemerscafé in het onlangs gerenoveerde pand
van gastheer Team Nijhuis in Borne op 24 juni van 16.00 tot 18.00
uur. Graag aanmelden via secretariaat@mkb-twente.nl.

Tekst en fotografie MKB Twente
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Meer en beter ondernemerschap
met het O2LAB
Ondernemendheid en ondernemerschap als vaardigheid en
mindset zorgen voor een betere omgang met verandering,
complexiteit en onzekerheid. Beide van belang voor de
diverse economische en maatschappelijke transities die we
als samenleving doormaken in de komende decennia.

Vanuit de hub O2LAB Twente geven het ROC van Twente, Saxion
Centrum voor Ondernemerschap en MKB Twente invulling
aan deze uitdaging. Het versterken en verankeren van
ondernemerschapsonderwijs wordt gerealiseerd door onderlinge
uitwisseling van expertise en het scouten van ondernemend talent,
met als doel deze talenten uit te laten groeien tot ondernemers.
Ook een rol spelen in ondernemerschapsonderwijs? Neem contact
op met projectleider Tom Smitshoek. T.Smitshoek@saxion.nl.
Voor events van MKB Twente zie www.mkb-twente.nl/events \

Dat is ook waar het O2LAB landelijk aan werkt. Meer en beter
ondernemerschap in het onderwijs. Samen met ondernemers,
docenten en leerlingen. O2 staat voor ondernemerschap
en onderwijs.
Ondernemende mensen nemen sneller zelf de leiding over
hun werk en loopbaan. Zij zien kansen, pakken nieuwe ideeën
op en weten zo waarde voor zichzelf en anderen te creëren.
De samenleving vraagt steeds vaker om deze mindset en
vaardigheden. Het streven is dat onderwijs en bedrijfsleven
daarin meer gaan samenwerken.

V.l.n.r. Kim Beerens, Sjoerd Welberg, Tom Smitshoek van Saxion, Bartjan Groothengel,
Peter ter Horst van het ROC, Albert van Winden en Bärbeli van Heek van MKB Twente

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

Partners MKB Twente
Arboned
KienhuisHoving
Rabobank
KroeseWevers
TIB advies
Saxion Centrum voor Ondernemerschap
ROC van Twente
Ondernemersloket Gemeente Enschede
Heracles
Team Nijhuis
INN’twente
Twente Mobiel
Wilminktheater

Creatieve broedplaatsen
in Twente: kraamkamer
van talent
Aan ondernemend talent en creatieve geesten
geen gebrek in Twente. In de regio zijn steeds
meer plekken en initiatieven te vinden waar
vernieuwende ideeën tot wasdom komen en
vertaald worden naar impact op de samenleving.
De creatieve broedplaatsen zijn daar een treffend
voorbeeld van. Een rondgang langs een paar van
die locaties.

Ondernemen
Tekst Jochem Vreeman / Fotografie Creatieve Broedplaatsen Twente

Een creatieve broedplaats is een verzamelplek waar talentvolle
creatieven en ondernemers samenkomen. Een locatie waar
verbinding wordt gelegd tussen kunst, cultuur en technologie.
Waar creativiteit, experiment en innovatie voorop staan. En waar
kruisbestuivingen en nieuwe concepten het levenslicht zien.
De creatieve broedplaatsen kennen ook een regeling met een eigen
subsidiemodel: Creatieve Broedplaatsen Twente. In november 2020
konden met hulp van deze regeling de eerste tien broedplaatsen
van start. In juni 2021 ging het tweede tijdvak open, waarin negen
plannen zijn goedgekeurd. Inmiddels zijn er in totaal 19 creatieve
broedplaatsen in Twente.

C
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Creatieve broedplaatsen zijn
verzamelplekken waar talentvolle
creatieven, ondernemers, kunstenaars,
gamers en muzikanten samenkomen of
een werkruimte hebben. Het is een plek
waar krachten worden gebundeld, waar
kruisbestuivingen ontstaan en waar met
lef en experiment nieuwe concepten
worden ontwikkeld.

Het belang van broedplaatsen
Twente heeft zich ontwikkeld tot één
van de meest innovatieve regio’s van
Nederland. Maar Twente wil verder
groeien en wil een aantrekkelijke regio
zijn en blijven. Uit onderzoek blijkt dat een
creatief klimaat daarbij heel belangrijk
is. Daarin is cultuur een katalysator van
persoonlijke groei en ontwikkeling. Plus
cultuur zorgt voor leefbaarheid en een
meer kwaliteit van leven in een regio.

‘Het bestaande culturele aanbod en type
voorzieningen in de regio sluit nu nog
onvoldoende aan bij de vraag van juist
díe doelgroep die noodzakelijk is om de
doelstelling van Twente als innovatieve,
technisch vooraanstaande regio te
bereiken. Om het culturele aanbod
diverser te maken en het creatieve klimaat
te stimuleren is de regeling Creatieve
Broedplaatsen Twente in het leven
geroepen’, vertelt aanjager Collin Vaneker.

Creatieve broedplaatsen dragen dus bij
aan de aantrekkingskracht van Twente
waardoor creatieven en de creatieve
industrie in de regio blijven én hier naartoe
worden getrokken.

Drie varianten
‘Broedplaats’ is een breed begrip.
Daarom hebben de veertien Twentse
gemeenten besloten om het onder
te verdelen in drie varianten. Bij alle
drie gaat het om de koppeling
tussen kunst, cultuur en technologie.
Een aantal voorbeelden van gehonoreerde
broedplaatsen op deze pagina’s. >
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Warp Technopolis
Warp Technopolis ligt in het kloppend
hart van Enschede. Ze markeren het
stationsplein met hun regenboog aan
achtergronden en beelden. In een
veeltalige omgeving van alle leeftijden
wordt er gespeeld met licht, geluid,
beeld en alles wat je je kunt voorstellen.
Of niet kunt voorstellen. Werelden botsen
op elkaar en versmelten. Technologie
vertaalt zich naar lichaam. Geluid naar
beweging. Muziek naar staal. Iedereen
komt er thuis, er is een thuis voor eenieder.

Het is er spannend van buiten en
verrassend vanbinnen.
In deze wonderlijke wereld vind je
festivallers, duistere cinematofielen,
nachtburgemeesters, vierentwintiguurs-marathon-dj’s, radioverfrissers,
‘arketekten’, ‘modsiers’, kunstenaars
die zich niet laten kisten of kaderen
en vele andere verrassende vogels.
Zelfs huis-, tuin- en keukenvogels.

Academie van Verbeelding
De Museumfabriek en Rijksmuseum
Twenthe nemen met de Academie van
Verbeelding samen het initiatief om de
creatieve ontwikkeling van kinderen,
jongeren en jonge professionals aan te
wakkeren. De Academie van Verbeelding
is een museaal platform voor en door
jonge mensen. Een incubator waar ze
in aanraking komen met nieuwe ideeën
en met techniek, wetenschap, kunst en
cultuur; waar ze andere jonge mensen
ontmoeten en waar ze hun talenten en
interesses ontdekken. Een platform op
het kruispunt van denken en doen.

Door deel te nemen aan de activiteiten
van de Academie van Verbeelding worden
jongeren gestimuleerd om na te denken
over hun toekomst en hoe ze die kunnen
vormgeven. Ze worden zich nog bewuster
van hun omgeving en de actieve rol die
ze kunnen spelen in de samenleving.
De Academie van Verbeelding is een
broedplaats die een nieuwe generatie
bereikt die zich bewust is van het feit
dat verandering bij henzelf begint.
Jongeren worden aangemoedigd een
eigen blik te hebben, kritisch te zijn en
hun talenten te ontdekken.
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TkrrLab
Het doel van Tkkrlab is om talent in
Twente te behouden. De initiatiefnemers
willen dit bereiken door te zorgen
voor betere voorzieningen en door het
programma voor workshops en lezingen
verder uit te breiden. TkkrLab is een
community waar iedereen zijn (technische)
creativiteit tot uitvoer kan brengen.
Iedere deelnemer vult dit op een
eigen manier in, bijvoorbeeld door
3D-printen, creatie van (open source)
hard- of software of het maken van
fysieke bouwwerken in de werkplaats,
waar deelnemers de beschikking hebben
over onder andere een lasercutter en
CNC-freesmachine. Naast de werkplaats
heeft TkrrLab een elektronica-werkhoek
en werkruimte. De deelnemers komen niet
alleen bij elkaar voor het uitvoeren van
projecten, maar ook voor het uitwisselen
van kennis en andere sociale interactie.
Met de toegekende subsidie wil TkrrLab
op zoek gaan naar een droomlocatie
en het CyberSaturday-programma met
workshops en lezingen verder uitbreiden.

Talenthouse Losser
Een plek voor alle jongeren binnen de
gemeente Losser in de leeftijdsgroep van
tien tot achttien jaar. Met het Talenthouse
project biedt Fundament Losser jongeren
de mogelijkheid hun talenten te
ontdekken. Er komt een aanbod op het
gebied van muziek en cultuur, textiel en
techniek, sport en natuur. Ook is er ruimte
voor ontmoeting en komt er met het

project ‘Join Us’ aandacht voor
eenzaamheid onder jongeren.
Talenthouse is een bruisende, activerende
plek waar jongeren komen om te doen,
te zien, te ontdekken en te ontmoeten.
Partners, jongerenwerkers en andere
betrokkenen dragen niet alleen bij,
maar ontwikkelen zichzelf ook door in de
belevingswereld van de jongere te stappen.

Studio15
Studio15 is dé plek in Twente voor
talentontwikkeling voor jongeren tussen
12 en 30 jaar. Het is een succesvol concept
dat in 2017 in Almelo van start is gegaan
in een gelijkwaardig partnerschap tussen
Kaliber Kunstenschool (cultuur) en Avedan
(welzijn). Studio15 biedt jongeren een
inspirerende en fijne plek om te zijn,
culturele verdieping door deelname
aan workshops en masterclasses en
podiumervaring tijdens multidisciplinaire
shows en evenementen. Vanwege grote
belangstelling worden de locaties in

samenwerking met lokale partners
uitgebreid naar onder andere Enschede,
Oldenzaal, Wierden en Hellendoorn.
Daarbij wordt uitgegaan van de kracht van
Studio15: het creëren van een optimale
omgeving voor ontwikkeling en het bieden
van een kwalitatief cultureel aanbod.
Vervolgens wordt het aanbod verrijkt
met techniek en digitale kunstvormen.
Daarmee investeren de partners niet
alleen in talentontwikkeling en welzijn van
jongeren, maar worden er ook regionale
kansen voor de toekomst gecreëerd. \
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Bij Wilminktheater en
Muziekcentrum Enschede is
meer te beleven dan je denkt
Denk je aan cabaret, klassieke muziek,
musical en toneel, dan denk je aan Wilminktheater
en Muziekcentrum Enschede. Maar er is veel meer
te beleven, volgens Jorik Fransen en Hannah Wit.
Het is een unieke locatie voor een avond uit,
met een programma op maat en verrassende
catering. Daar praten je medewerkers en
relaties jaren later nog over. Ook de eigen huis
geproduceerde voorstellingen zijn spraakmakend.
Accountmanager Fransen: ‘Zo’n zeven jaar geleden begonnen
we met onze eigen producties en inmiddels produceren we
ongeveer tien procent van ons aanbod zelf. Het idee ontstond bij
toeval, toen er een producent op ons pad kwam. Hij adviseerde ons
om de rustige kerstperiode in te vullen met diverse voorstellingen.
Eén van de eerste producties was Bethlehem Boulevard, een
coproductie met Enschede Promotie en Concordia. Die was
zó succesvol, dat er diverse terugkerende voorstellingen in de
kerstperiode op volgden. De Twentse Eindejaarsconference
bijvoorbeeld. En The Christmas Night.’
‘Bij onze eigen producties doen we alles zelf’, vult Wit
(medewerker sales & ticketing) aan. Wij zijn de makers.
We verzinnen een idee, we stellen een team samen van
interne en externe professionals en dan gaan we repeteren.
En zo ontstaan stukken als Het Verzet Kraakt, STORK! en De
Boerenopstand. Deze zomer gaan we naar Almelo met de
stadsmusical Van Katoen en Water, waarin stadsarchivaris Bertus
vanuit zijn sterfbed het roerige verleden van Almelo doorleeft.’

Verhalen van de ‘oale groond’
‘Regionale verhalen doen het goed’, aldus Fransen. ‘En terecht.
Het refereert aan de ‘oale groond’, zoals wij Tukkers zeggen. Je
geboortegrond. Daar zijn mooie verhalen over te vertellen, die tot
de verbeelding spreken. En waar komen die beter tot zijn recht
dan in Twente? Voor ons als producent zijn het mooie regionale
samenwerkingsprojecten, bijvoorbeeld met het Theaterhotel
Almelo. De voorstellingen verbinden. Dat gevoel benadrukken we
door vooraf met zijn allen (met het publiek) samen te eten.
Een smakelijke anekdote daarbij is dat we tijdens één van de

Tekst Petra Lubbers / Fotografie Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede

‘Wij bewegen mee met de
ontwikkelingen’
Jorik Fransen
voorstellingen pannen te kort kwamen. We plaatsten een oproep
op Facebook en in een mum van tijd hadden we er 160, terwijl we
er maar 80 nodig hadden. Dát is typisch Twente en de essentie van
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‘We denken mee over een passend programma,
origineel kerstcadeau of relatiegeschenk’
Hannah Wit

moest anders door de toen geldende maatregelen. ‘Wij bewogen
daar zoveel mogelijk in mee en dat leidde tot een ander en breder
aanbod’, zegt Fransen. ‘We leggen daarbij meer nadruk op onze
diensten voor de zakelijke markt, omdat die nog niet bij iedereen
bekend zijn.
De klassieke personeelsvereniging ontbreekt vaak, vooral bij
de jonge bedrijven. Toch is er wel behoefte aan zakelijke events,
maar bij gebrek aan inspiratie worden die vaak ingevuld met een
etentje of bowlen. Het theater ligt niet zo voor de hand. Jammer,
want we hebben een heel innovatief aanbod dat juist voor onze
zakelijke partners heel aantrekkelijk is. Alles is maatwerk en
origineel, dus elk event is uniek. En als je wilt, dan kun je de hele
organisatie aan ons uitbesteden. Van ontvangst tot de catering en
van een voorstelling tot een spetterend feest na afloop.’

onze producties: we doen het samen. Daarbij bieden we jong talent
ook graag een podium. Bij het Wilminktheater hebben we een
eigen ‘Wilminks Kweek’, waarmee we diverse getalenteerde jonge
theatermakers een stageplek bieden in onze eigen producties.
Zo kunnen we ze een zetje geven in de richting van een
mooie carrière.’

Originele avond uit
Corona heeft de cultuursector in de afgelopen twee jaar flink op
zijn grondvesten doen schudden. Er kon veel niet. En wat wél kon,

Wenninkgaarde 40-42, 7511 PH Enschede / www.wilminktheater.nl

‘Als je je afvraagt hoe je je medewerkers een leuke tijd kunt
bezorgen, dan help ik je graag’, vult Wit aan. ‘Op basis van je vraag
denk ik graag mee over een passend programma, dat een grote
groep aanspreekt. Denk ook eens aan een ‘proeverij’. Daarbij
maak je kennis met diverse disciplines, die je misschien niet direct
zou boeken als losse voorstelling. Wie weet word je na een korte
kennismaking met bijvoorbeeld klassieke muziek of ballet razend
enthousiast. Maar we verrassen je ook graag met innovatieve
dronedemonstraties of de kunst van het omdenken. Daarnaast kun
je bij ons ook voor je kerstcadeaus of relatiegeschenken terecht.
Met de actiecodes die je van ons krijgt, kunnen je medewerkers
of relaties zelf een voorstelling uitkiezen. Daar maak je iederéén
blij mee.’ \
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De Heren Catering
maakt van niets iets
Het lijkt altijd onmogelijk, totdat het gedaan is. Dat motto heeft cateringbedrijf
De Heren omarmd. Eigenaar Matthijs Vinke heeft zichzelf en zijn bedrijf,
zeker in coronatijd, de laatste jaren opnieuw uitgevonden. Hij vertelt over de
bijzondere aspecten van De Heren en over zijn passie voor het vak.

Vinke werkte jarenlang als horecamanager voor IJsbaan Twente en
de Twentehallen. Op een gegeven moment begon het te kriebelen.
Hij sloeg de handen ineen met compagnon John Rombouts en
het duo begon voor zichzelf. Ze hebben voornamelijk klanten in
Twente, maar startten een paar jaar geleden met een klus verder
van huis: een festival in de Ardennen. ‘Dat evenement staat jaarlijks
op de agenda en doen we nog steeds’, vertelt Vinke. Vinke en
Rombouts zegden beiden hun baan op om zich volledig te storten
op hun cateringbedrijf. De Heren vond in 2019 onderdak in het
Wilminktheater in Enschede en verzorgt daar alle catering in de
backstageruimten. De Heren, met drie man eigen personeel en
een omvangrijk netwerk aan freelancers, groeide uit zijn jasje en
is inmiddels op zoek naar een eigen locatie. Vinke gaat daar de
cateringtak verder uitbreiden. Rombouts slaat zijn eigen weg in en
blijft actief in de theaterwereld.

planning voor de week net rond en gooiden alles om. We slaagden
erin iets moois en waardevols neer te zetten. De reacties waren
onbeschrijfelijk. Zoiets blijft me nog lang bij.’

Ontzorgen

Inhaalcultuur

Vinke: ‘Onze kracht ligt in het volledig verzorgen van een
evenement. Dat is veel meer dan alleen het uitserveren van eten en
drinken. We zetten altijd een stapje extra. Ons totaalconcept omvat
naast catering ook licht en geluid, styling, plaatsen van tenten en
meubilair en noem maar op. Of het nu gaat om een kleine lunch,
een netwerkbijeenkomst, een Engels ontbijt voor zeshonderd
festivalbezoekers of een hapje en drankje in een antieke
stoomtrein, wij denken mee en leveren maatwerk. Daardoor komen
we op veel plekken. Dat kan een locatie in de binnenstad zijn, het
Lutterzand of de achtertuin van een opdrachtgever. Mensen komen
bij ons en zeggen: we willen een feestje houden, regel het maar.
Dan komen wij in actie.’

Nu de pandemie voorbij is, leeft de sector weer volledig op.
Vinke: ‘Soms denk ik: het kan niet gek genoeg op dit moment.
Komend weekend organiseren we een feestje dat al vóór corona
was gepland. Het zouden toen vijftig gasten worden, nu zijn het
er 150. Personeelsborrels zijn ook weer hot en zijn meer luxe dan
eerder, soms voor wel duizend man. Het is echt een inhaalcultuur.

Uitvaarten
Die snelle actie neemt de ultieme vorm aan bij een bijzondere
tak waarin De Heren actief is: uitvaarten. In samenwerking met
uitvaartverzorger Karen Hof uit Boekelo verzorgt De Heren zo’n
vijftig uitvaarten per jaar. Vinke: ‘En dan moet je je bedenken dat
er daarvan drie in het crematorium zijn, de anderen zijn allemaal
op minder voor de hand liggende locaties, zoals een achtertuin
of bedrijfspand. Dat is waarom mensen bij ons komen. Recent
overleed een Oldenzaler die een enorm sociaal netwerk had. We
kregen een telefoontje en vijf dagen later moest er iets staan voor
duizend man, in een achtertuin waar nog niks was. We hadden de

Tekst Jochem Vreeman / Fotografie De Heren Catering en Events

Corona
Het zal geen verassing zijn dat ook De Heren een flinke tik kreeg
door de coronapandemie. Cateraars en evenementenverzorgers
werden hard getroffen. Vinke: ‘Het was heel lastig, maar we hebben
ons uiteindelijk goed kunnen redden. In die eerste lockdown ben ik
meteen rond gaan bellen om uit te vogelen waar hulp nodig was.
In de zorg natuurlijk, dat was geen verrassing. Bij een locatie van
Aveleijn was paniek. Een supermarkt kon niet meer leveren en de
cliënten leken de dupe te worden. Wij hadden koks over en hebben
toen elke dag voor veertig cliënten gekookt. Dat hebben we later
ook nog voor mijn oud-werkgever Liberein gedaan.’

‘Er heerst momenteel een
inhaalcultuur’
Een trend die we ook zien, en waar ik blij mee ben, is kwaliteit bij
barbecues en buffetten. Vijf jaar geleden was het een braadworst,
hamburger en salade. Nu is het een mooi stukje vlees in plaats van
massa. Voor ons is dat ook veel fijner werken. Ik verzorg veel liever
een ossenhaas of lekker stukje zalm.’
Vinke deelt tot slot zijn droom. ‘Ik wil ook wat meer de festivalkant
op. Bijzondere locaties, een eigen foodtruck erbij. Mensen een
mooie dag bezorgen en van niets iets maken. Hier heb je een
weiland, ga het maar doen. Dat zijn de opdrachten waar ik de
komende jaren op hoop.’ \
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‘Wij denken mee en leveren maatwerk’

Wenninkgaarde 40, 7511 PH Enschede / www.deherencatering.nl
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Jan Gerritsen

Personeelstekort?
De oplossing heb je al in huis
Personeelstekort? Je hoeft niet per se nieuw talent te zoeken, als je jouw bestaande
talent beter inzet. De juiste persoon op de juiste plek de juiste dingen laten doen,
is de sleutel voor bedrijfsoptimalisatie en succes. Met dezelfde mensen veel meer
realiseren, wie wil dat nou niet?

Kijkend naar de uitdagingen op de huidige arbeidsmarkt, is het
vinden van een ideale kandidaat op dit moment een lange en
ogenschijnlijk bijna onmogelijke strijd, en wij vinden dat het anders
kan. Gemiddeld levert twintig procent van de medewerkers in de
organisatie tachtig procent van de waarde in de vervulde rol.
Dat betekent dat de overige tachtig procent van de organisatie
maar twintig procent van de waarde levert. Wat zou het waard
zijn voor je organisatie om dat te veranderen?
Onze bijdrage voor bedrijfsoptimalisatie is om de effectiviteit en
het rendement van bedrijven te verbeteren en hun productiviteit
en omzet te laten toenemen, door ervoor te zorgen dat er meer
‘toppresteerders’ binnen het bedrijf werken. Dat doen we door
de twintig procent toppers per rol te identificeren en te profileren
waardoor we in staat zijn de overige medewerkers te spiegelen aan
dit profiel. We kunnen daarmee objectief en meetbaar de twintig
procent toppers verdubbelen of zelfs verdrievoudigen door ze een
rol te geven die beter past of door (deel)taken uit te wisselen.

Als twintig procent toppers tachtig procent oplevert, zal zestig
procent toppers 240 procent rendement opleveren.
In plaats van nieuwe mensen proberen te vinden, weten wij dus
dat het mogelijk is om juist nog meer rendement te halen uit jouw
medewerkers en bestaande teams.
Het is belangrijker te weten wie iemand van nature is, wat diegene al
kan en wat makkelijk ontwikkelbaar is. Geef iemand vervolgens een
rol die daarbij past en je hebt een belangrijke succesfactor te pakken.
En door het scherp te krijgen wat voor een type mensen optimaal
functioneren binnen jouw bedrijf, weet jij ook waar mogelijk hiaten
zitten, zodat je veel gerichter kunt zoeken naar de ‘toppresteerders’
van buiten je eigen organisatie.
Weten hoe dit ook voor jouw bedrijf kan? We komen graag
eens langs. \

Jan Gerritsen, COO/Directeur
Taylor Protocols (Seattle, VS) is in 2001 opgericht door Lynn Taylor, een expert in leiderschap, organisatieontwikkeling en business optimalisatie.
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‘Iedereen kan niet alles’

Special TV
bij RTV Oost:
spraakmakend
vanuit het hart
In aanloop naar de Special Olympics, die van 10 tot en
met 12 juni in Overijssel zijn gehouden, heeft RTV Oost
in samenwerking met zorginstelling Aveleijn, Patchanka
Producties en de organisatie van de Special Olympics
Nationale Spelen de talkshow Special TV gemaakt:
een programmaserie die volledig door mensen met een
beperking werd geproduceerd en gepresenteerd. Het
programma-idee is ontwikkeld door Willie Oosterhuis.
Alle partners samen hebben gezorgd voor professionele
en persoonlijke begeleiding, zodat het team in een
prettige omgeving kon werken. Het is dé meest speciale
talkshow van Overijssel en misschien wel van Nederland.

De Special TV-talkshow heeft geen ‘kantinepraat’ nodig om
spraakmakend te zijn. De makers zelf zijn dat. In het dagelijks
leven kennen ze hun beperking, beter dan wie ook. De kracht van
Special TV is uitgaan van wat je wél kunt. Het motto: ‘Iedereen
kan niet alles’. Maar samen is heel veel mogelijk. Voor de Special
TV-crew geldt dat ze vanuit het hart de wereld tegemoet treden.
Special TV-programmamaker Sanne Droste weet wat je dan krijgt:
‘Het is gewoon... gewoon... top TV!’ De talkshow is in mei en juni
uitgezonden bij RTV Oost.

Top TV
The Flying Birds was het huisorkest van de show. De band bestaat
al dertig jaar uit muzikanten met een verstandelijke beperking. Ze
zorgden voor de vrolijke noot en hebben de optredens van John
de Bever, Jannes, Vinzzent, Lee Towers en Ronnie Ruysdael tijdens
de show begeleid. De talkshow-hosts Keizer en Van den Brink
ontvingen naast artiesten ook sporters met olympische ervaring,
zoals Jeroen Dubbeldam, de schaatsbroers Mulder en paralympiër
en handbiker Johan Reekers.
RTV Oost directeur Judith Hartman: ‘RTV Oost is er voor iedereen.
Wij laten zien wat er leeft in de provincie en dat doen we graag

Tekst en fotografie RTV Oost

Interview met Diggy Dex op het Bevrijdingsfestival Overijssel

met inwoners van de provincie. Het mooie van Special TV is dat
deze talkshow door de speciale talenten samen met de tv-crew van
RTV Oost wordt gemaakt. We laten alles zien voor, tijdens en na
de opnamen. Een talkshow met een kijkje achter de schermen. Een
programma mét elkaar in plaats van óver elkaar. Dat draagt bij aan
een inclusieve samenleving!’
Projectdirecteur Special Olympics Maaike Heethaar weet heel goed
waarom ze hier blij van wordt: ‘Met de Special Olympics Nationale
Spelen 2022 geven we sporttalenten met een verstandelijke
beperking het grootste landelijke podium, waarop zij kunnen
stralen, groeien en ons allen inspireren. Hoe fantastisch is het
dat Special TV dat podium nog grootser maakt. Onze ‘specials’
veroveren harten, doorbreken barrières, tonen volharding,
openheid en brengen kleur aan deze wereld.’
De zorg en begeleiding was in goede handen bij zorginstelling
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Op bezoek bij oud-wielrenner Rob Harmeling

Aveleijn. Hier vond vijf weken lang de wekelijkse redactievergadering plaats in voorbereiding op elke talkshow. Artiesten
werden geproduceerd door het entertainment-duo Michel en
Edwin, sport en nieuws door Kelly & Raimond en Marcel & Adri. Het
weerbericht kwam van Remco & Sharon. Dit alles onder leiding van
Sanne en haar assistent Willie Oosterhuis van Patchanka Producties.
Karin Nijhof van Aveleijn Bureau Evenementen moet erom
glimlachen: ‘Bij Aveleijn gunnen we iedereen een betekenisvol
leven, want ieder mens is uniek. Special TV is meedoen en
meetellen én leren van elkaars mens-zijn.’

Trots
Een beetje spannend was het voor ons allemaal, maar dat bleek
achteraf niet nodig. Iedereen kan niet alles, maar samen is heel
veel mogelijk, was het uitgangspunt. En dat is exact wat
Special TV is geworden. \

Hazenweg 25, 7556 BM Hengelo / T 074 2 456 456 / www.rtvoost.nl

Voorbereidingen op de Special Olympics in het FBK-stadion

Special Olympics Nationale Spelen, 10 - 12 juni
Als regionale omroep zoekt RTV Oost de verbinding met
publieke, politieke en sociale netwerken. Wij zijn ‘Thuis
in Overijssel’. RTV Oost heeft portretten gemaakt van
de sporters, waaronder Marjolijn van den Brink, host van
de Special TV-talkshow en deelnemer aan verschillende
hardloopnummers op de Special Olympics. Marjolijn heeft al
heel wat obstakels in haar leven overwonnen. Toen bleek dat
ze het Downsyndroom had, zei de kinderarts dat ze nooit zou
kunnen lopen en zou moeten leven op sondevoeding. En zo
heeft elke sporter een eigen verhaal. RTV Oost volgde ook
de Torchrun door alle Twentse gemeenten, was live aanwezig
bij de openingsceremonie in het FBK Stadion in Hengelo en
volgde de sportieve prestaties tijdens de spelen.
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Meer werknemers op de fiets
naar hun werk met Fietsmaatjes
Fietsmaatjes is gestart! Inmiddels zijn 518 deelnemers
(voormalig automobilisten) al een maand naar het werk
aan het fietsen. Zij worden gemotiveerd door hun 184
buddy’s, die al voornamelijk naar het werk fietsten. De
deelnemers fietsten in de eerste maand samen al 82.531
kilometer, met een persoonlijke gemiddelde afstand
van 117 kilometer. En dat werpt zijn vruchten af: samen
verbrandden zij al 2,5 miljoen calorieën en bespaarden zij
10 ton CO2. Om meer informatie te krijgen over duurzaam
reizen in de provincie spraken we met Nicole van Zomeren,
programmamanager mobiliteitsgedrag bij de Provincie
Overijssel, over duurzaam reizen in de provincie Overijssel
en het belang van Fietsmaatjes: ‘Met Fietsmaatjes dragen
we samen bij aan een schoner klimaat en meer vitaliteit’.

Tekst en fotografie Twente Mobiel

We willen allemaal veilig en comfortabel kunnen reizen en zoeken
ook steeds meer naar manieren om dit op een duurzame manier te
doen. Ook binnen de provincie Overijssel speelt duurzame mobiliteit
een belangrijke rol. Nicole van Zomeren, programmamanager
mobiliteitsgedrag bij Provincie Overijssel, vertelt waar Overijssel
aan werkt op het gebied van (duurzame) mobiliteit, en waarom
dit zo belangrijk is: ‘Een goede bereikbaarheid in de vorm van
veilige wegen en fietspaden, een vlotte doorstroming, duurzaam
openbaar vervoer en een betere aansluiting tussen de verschillende
vervoersmiddelen zijn belangrijke aspecten waar Overijssel aan
werkt. Dat scheelt files, brandstof en uitlaatgassen.’

Duurzame mobiliteit
Een belangrijke speler in dit verhaal is de werkgever: ‘Met de
werkgeversaanpak betrekken we werkgevers bij uitdagingen en
kansen op het gebied van veilige, slimme en duurzame mobiliteit
via de werkgeversnetwerken van provincie Overijssel: Regio Zwolle
Mobiel en Twente Mobiel. Bedrijven en organisaties worden
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geadviseerd en gestimuleerd om slimmer, schoner en veiliger te
reizen. We zetten daarbij onder andere in op fietsstimulering. Dat
doen we met diverse acties en maatwerkoplossingen die bijdragen
aan minder files, minder CO2-uitstoot en vitalere medewerkers,
bijvoorbeeld met Fietsmaatjes.’

Fietsmaatjes
Fietsmaatjes is een fietsactie van Twente Mobiel en Regio Zwolle
Mobiel, waarmee buddy’s hun collega’s stimuleren om vaker naar
het werk te fietsen. Goed voor de gezondheid, goed voor het milieu
en ook nog eens leuk voor de portemonnee. Fietsmaatjes 2022 is
maandag 28 februari van start gegaan en gedurende 5 maanden
gebruiken deelnemers de app om fietsritten te registeren en elkaar
aan te moedigen om zoveel mogelijk naar het werk te fietsen.
‘Samen dragen de fietsers bij aan een schoner klimaat en meer
vitaliteit’, aldus Van Zomeren.

Fietsen naar het werk
De focus van haar werk als programmamanager van Regio Zwolle
Mobiel en Twente Mobiel ligt bij de noodzaak om mobiliteit en
verkeersveiligheid te verbeteren. Fietsmaatjes draagt hier wat
haar betreft zeker aan bij: ‘Veel werknemers wonen op minder
dan 15 kilometer afstand van hun werk. Deze afstand is goed te
fietsen, zeker met een e-bike of speed pedelec. Fietsen naar het
werk verkleint de hyperspits in het OV, het vermindert autoverkeer
en daarmee files in de spits. Met de fiets als alternatief helpen
we de bereikbaarheid te vergroten en beperken we de effecten
van slechte luchtkwaliteit.’ Door werknemers een periode lang te
motiveren om met de fiets naar het werk te gaan, hoopt Provincie
Overijssel werknemers de voordelen van fietsen naar het werk te
laten ervaren, en daarmee een duurzame gedragsverandering in
gang te zetten.

Voordelig voor werkgevers
Van Zomeren vertelt dat ook werkgevers veel voordeel hebben
aan werknemers die fietsend naar hun werk komen: ‘Werknemers
die fietsen voelen zich gelukkiger, zijn fitter en minder vaak ziek.
Vaak scheelt het ook in parkeerkosten voor het bedrijf.’ Daarnaast
stimuleert Overijssel werkgevers om te zorgen voor goede
fietsvoorzieningen op de werklocatie en geven ze advies over
vergoedingen en fiscale mogelijkheden.

Goed voorbeeld
Om werknemers te enthousiasmeren voor initiatieven als
Fietsmaatjes en vaker de fiets naar werk te pakken, is het volgens
Van Zomeren belangrijk als werkgever het goede voorbeeld te
geven: ‘Pak als werkgever zelf ook de fiets. Denk daarnaast ook aan
een goede en duurzame fietsenstalling, beschikbare douche- en
kleedruimtes, een fietspomp en reparatiesetje op de werkplek en
fietsroutes naar de werklocatie.’ Dit alles helpt allemaal mee om het

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

‘Werknemers die fietsen,
zijn fitter en minder vaak ziek’
uiteindelijke doel te bereiken: zo veel mogelijk werknemers op de
fiets naar hun werk.

Hoe verder
‘In specifieke gebieden bieden we geïnteresseerde werkgevers
en hun werknemers fietsprojecten aan, zoals probeeracties en het
project Fietsmaatjes. We merken dat dit aanbod een motiverende
en stimulerende functie heeft, maar dat het soms lastig is om
het nieuwe fietsgedrag na een actie in stand te houden en
fietsstimulering te borgen in het mobiliteitsbeleid’, zegt
Van Zomeren.
‘Wij willen ons fietsaanbod uitbreiden met interventies die inspelen
op de intrinsieke motivatie om te fietsen. Op deze manier hopen we
het effect van onze fietsprojecten te ‘verduurzamen’.’ \
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Schatten achter de schermen

Het museum van
van alles en nog wat
Als bezoeker van De Museumfabriek heb je geen idee dat daar slechts het topje van de ijsberg tentoongesteld
wordt. Hoewel het museum imposant groot is, zie je slechts ongeveer tien procent van de totale collectie.
De rest ligt opgeslagen in de depots. Zorgvuldig gearchiveerd, mét de bijbehorende verhalen en overleveringen.
Wachtend op het juiste moment om ze te laten zien en te laten horen.

‘We kunnen inderdaad niet alle ruim 300.000 collectiestukken laten
zien’, zegt Edwin Plokker, hoofd van het Twentelab. Daarom staat
een deel in de depots. In de serie ‘Schatten uit depot’ van 1Twente
toont Plokker elke week een ander voorwerp uit het depot. Plokker:
‘Die items variëren van een eierverzameling van ruim 3.000 stuks
tot de jumbo camper van Oad en van het kanon van Teuko Oemar
tot de biggetjes van Toon Tankink. En binnenkort staat de laatste
klepperman van Enschede op het programma. De klepperman is
een nachtwacht die vroeger met een klepper de ronde deed en
riep hoe laat het was. En hij fungeerde ook als brandwacht en
dorpsomroeper. Die klepper hebben we al. Ik ben nu bezig om
het verhaal dat daarbij hoort te achterhalen.’

Bij een grote collectie met bijbehorende verhalen horen
grootste plannen. In 2023 wordt het kenniscentrum met
digitaliseringsapparatuur en een bibliotheek van 1.100 strekkende
meter plankruimte in gebruik genomen. Verder wordt het enorme
glazen depot ingericht als één grote, fysieke encyclopedie,
met honderden objecten uit de collecties. Daarmee krijgen
106 cultuurhistorische, natuurhistorische, regionale en nationale
onderwerpen als minitentoonstelling hun eigen fysieke plek in
De Museumfabriek. En vergeet de Wunderkammers en de
Makerspace niet, waar families samen aan de slag gaan met wat
ze eerder in het museum hebben gezien. Daarnaast zijn er plannen
voor virtuele tentoonstellingen en audiotours.

Mooie verhalen
‘Eigenlijk is dit het museum van de verhalen’, vult directeur
Arnoud Odding aan. ‘We zijn altijd bezig om verhalen te verzamelen.
Die kunnen we niet allemaal met het publiek delen, maar we
bewaren ze zorgvuldig. Voor als we ze ooit nodig hebben. En om
als historische bron door te geven aan de volgende generaties.
Sommige verhalen liggen gevoelig, want niet elke geschiedenis
is er eentje om trots op te zijn, maar ook die horen we graag.
Liefst uit de eerste hand. We leggen ze vast en koppelen ze
aan onze collectiestukken, waardoor ze gaan leven.’

‘We koppelen verhalen aan
museumstukken’
Arnoud Odding

De rijkdom van de natuur
Odding: ‘Dat alles is alleen mogelijk door onze enthousiaste
vrijwilligers. Zo’n zestig vrijwilligers werken aan de collecties,
die zij registreren, archiveren en digitaliseren. Dat zijn specialisten
op allerlei gebieden. Zo hebben we een mossenspecialist, een
fossielendeskundige, astronomen, wevers en taalkundigen.
Zij voeren zelf hun data in en dát maakt ons museum uniek.’
In Loods 3 van De Museumfabriek werken elke woensdag drie
vlinderspecialisten. Zij prepareren de vlinders en determineren ze.
Jacques Simon is één van hen. ‘Na urenlang speuren op het
internet heb ik er vandaag weer drie een naam weten te geven’,
zegt hij. ‘Het is een echt geduldwerkje, maar mooi om te doen.
We prepareren de vlinders, drogen ze en plaatsen ze dan in
kistjes met een glazen deksel. En die laten we graag aan iedereen

Tekst en fotografie Petra Lubbers
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‘Deze zomer dopen we De Museumfabriek
om tot De Vlinderfabriek’
Jacques Simon

Activiteiten en educatie
De TwentseWelle kwam voort uit het samengaan van een natuurhistorisch museum, een textielmuseum en een
cultuurhistorische collectie. In 2018 werd TwentseWelle omgedoopt tot De Museumfabriek. Die naam geeft precies weer
wat er gebeurt: er wordt kennis geproduceerd en overgedragen. Onderdeel van De Museumfabriek is het ‘Twentelab’, een
collectie- en kenniscentrum voor musea in oostelijk Nederland. Daar vind je diverse depots, het grootste restauratieatelier
van Oost-Nederland, een fotostudio en een fossielenwerkplaats. Samen met Rijksmuseum Twenthe werkt De Museumfabriek
met de Academie van Verbeelding aan diverse activiteiten- en educatieprogramma’s.

zien. Daarom dopen we deze zomer De Museumfabriek om tot
De Vlinderfabriek. We tonen diverse levende vlinders en onze
internationale collectie van 60.000 opgezette exemplaren.
En robotjes demonstreren hoe rupsen zich bewegen. Alles wat
je altijd al over vlinders hebt willen weten, zie je hier. En meer.

Je wordt ondergedompeld in de schoonheid en rijkdom
van de natuur en hoe die mensen inspireert om mooie,
handige en innovatieve dingen te maken. Interessant voor
kinderen én de ouders.’ \

Lasondersingel 129-131, 7451 BP Enschede / T 053 201 2000 / www.rijksmuseumtwenthe.nl
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Kemari versterkt spelersveld met overname Virtual Lab 17

Creating fans for digital brands
met next level online experience
Meer conversie, minder retouren en de
meest optimale online ervaring voor je klant.
Niet de minste beloftes. Augmented en virtual
reality maken het waar en zijn de technieken
van de toekomst. Dus toen ze de levensechte
online experiences van Virtual Lab 17 zagen,
wisten ze bij digital agency Kemari genoeg.
Rajiv van Wijk (Kemari) en Kelvin Leusink
(Virtual Lab 17) waren er snel uit qua samenwerking, omdat ze dezelfde visie delen:
de allerbeste digital experience neerzetten.

Van Wijk: ‘Extended, augmented en virtual reality of
3D-oplossingen? Het kan vanaf nu allemaal bij Kemari.
Met die nieuwe kennis van Virtual Lab 17, gaan we
bouwen aan de beste online beleving van producten
en diensten. Dat geeft je marketing een enorme boost,
dé manier om fans van jouw merk te creëren. Het is
bijna een nieuwe dimensie die je neerzet. Met deze
toepassingen kunnen we producten en diensten veel
dichterbij brengen. Iets wat normaal gesproken niet
tastbaar was of alleen te zien was op een plaatje, kun
je nu in je eigen woonkamer plaatsen. Het komt tot
leven. Een training volgen door een filmpje te kijken?

‘De nieuwe generatie wil
digital experience’
Rajiv van Wijk
Kan beter: we geven mensen nu het gevoel dat ze
op de locatie zelf staan. De scheidslijn tussen online
en offline vervaagt hierdoor. En dat is ook nodig: de
nieuwe generatie is veel meer gericht op dit soort
visuele ervaringen. Zij gaan er al bijna van uit dat deze
opties beschikbaar zijn. Daar spelen we nu al op in.

Tekst Veertje Heemstra / Fotografie Kemari en Ten Ten

Want we willen koploper zijn en blijven, ook wat
betreft de innovatieve technieken van de toekomst.’

Van webshop naar woonkamer
Er liggen dus volop kansen in die online wereld.
En de ontwikkelingen gaan razendsnel. Leusink
vertelt: ‘Zo werken we nu aan de webshop van een
tuinmeubelgigant voor de lancering van een nieuwe
lijn. Deze producten kun je dan met een klik in je eigen
tuin plaatsen. Zo zie je precies hoe ze staan en of ze
passen. Deze toepassing hebben we nu al, na een paar
weken samenwerking, kunnen lanceren. Diezelfde
techniek zetten we ook in voor een andere klant die
tapijten op maat levert. Klanten zien de kleden nu eerst
in hun woonkamer en bestellen daarna. Dat levert meer
conversie op én scheelt enorm in het aantal retouren,
omdat de klant precies weet wat hij koopt.’

Betere branding
De digitale toepassingen gaan nog een stuk verder
dan alleen virtuele producten. Van Wijk licht toe:
‘Ook virtuele trainingen zijn echt upcoming.
Dat hebben we bijvoorbeeld gedaan voor medewerkers
van levensmiddelenbedrijf Kleentec. Die volgen een
training online of met een VR-bril. Ze kunnen hem
dus op elk moment doen, maar belangrijker nog:
er zit veel ‘gamification’ in. Interactieve elementen,
waarbij ze bijvoorbeeld door de ruimte lopen en
verschillende vragen op verschillende plekken
tegenkomen. We zien dat mensen een training –
letterlijk – makkelijker doorlopen. Bijkomend voordeel:
alle data wordt geregistreerd. Die data kan weer aan
allerlei systemen gekoppeld worden, waardoor je altijd
inzichtelijk hebt hoe het ervoor staat qua veiligheid,
kennis en innovatie. Die manier van werken zul je in de
toekomst vaker zien. Het is gewoon heel efficiënt. En: de
generatie die eraan komt, loopt warm voor deze manier
van ervaren, kopen en leren. Met alleen een leuk filmpje
of goede foto’s in de webshop, kom je er dan niet meer.
Daarom zetten wij hier nu al vol op in. En nu we deze
jongens erbij hebben, weten we zeker: wij bieden fans
van digital brands de allerbeste online experience!’ \
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‘Virtueel en fysiek
gaat overlappen’
Kelvin Leusink

Parkweg 102, 7545 MV Enschede / T 085 401 65 10 / www.kemari.digital
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Achivers Summerschool
zet individuen en organisaties
in het zonnetje

Achivers Summerschool

Mensen kiezen steeds bewuster waaraan zij hun tijd
willen besteden, zowel op zakelijk als persoonlijk
vlak. Het is een duidelijk zichtbare trend die jaren
geleden al is ingezet, zien Monique Vrolijk en Yvette
Storer, beiden associate partner bij Achivers,
onderdeel van SmitDeVries uit Raalte. Toch merken
ook zij dat corona die ontwikkeling grotendeels heeft
stilgelegd. Daarom introduceert het trainings-en
coachingsbureau komende zomer voor iedereen de
Achivers Summerschool.

De Achivers Summerschool zet uw persoonlijke ontwikkeling
in het zonnetje. De Summerschool begint met een
kick-off op 21 juni 2022 waarvoor iedereen zich gratis kan
inschrijven. Daarna staan van eind juni tot half september vijf
verschillende trainingen op het programma met de thema’s
‘Ken je mindset’, ‘Communiceren met impact’, ‘Feedback,
maar dan anders’, ‘Beleef je leiderschap’ en ‘Leidinggeven
aan de nieuwe generatie’. Aan de avondsessies, die telkens
van 16.00 uur tot 19.30 uur worden gehouden, zijn kosten
verbonden. ‘Mensen kunnen zo leren over deze verschillende
onderwerpen én kennismaken met onze manier van training
geven.’ Interesse? Kijk dan op www.achivers.nl voor
meer informatie.

Vrolijk legt uit: ‘Achivers staat voor groei en ontwikkeling, op
individueel niveau, maar ook binnen organisaties, in teams. Corona
heeft ons daarin teruggefloten, een soort resetknop ingedrukt.
We hebben een aantal dingen niet kunnen doen en aantal dingen
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‘We sturen op bewustwording
van patronen en gedrag’
Yvette Storer

anders moeten doen. Dat zie je, nu de coronaregels weg zijn,
terug in organisaties en binnen teams. Het lijkt erop alsof we iets
moeten inhalen. En dat gaat niet zomaar. Daarom willen we deze
zomerperiode gebruiken om individuen en organisaties nieuwe
inzichten te geven over bijvoorbeeld persoonlijk leiderschap.’

Trein
‘Vanuit stilstand is het lastiger om weer in beweging te komen’,
vult Storer aan. ‘Daarom willen wij op een laagdrempelige manier
een soort van proeverij organiseren. In de Summerschool willen
we ervoor zorgen dat mensen weer merken hoe leuk het is om met
en van elkaar te leren, hoe boeiend het is om aan de slag te gaan
met persoonlijke ontwikkeling en hoe belangrijk het is om met
elkaar twijfels te delen. Daarom nodigen wij mensen uit om weer
op die trein te stappen en te proeven hoe tof het is om met elkaar
te werken.’
Vrolijk bekleedde verschillende functies binnen een multinational
en heeft met deze ervaring de stap naar zelfstandig
ondernemerschap gezet. Storer is sinds 2006 zelfstandig
ondernemer en is actief in diverse grote en kleine organisaties.
Ze zijn op hetzelfde moment ingestapt bij het team van Achivers,
dat verder bestaat uit Bram Steijn en Marcel Kalter. En daar zitten
ze niet stil. ‘We zijn bezig met een doorontwikkeling van Achivers
in de programma’s die we aanbieden. De Achivers Summerschool
is daar een mooi voorbeeld van’, zegt Vrolijk. Storer vult aan:
‘We sturen sterk op bewustwording van je eigen patronen en
gedragingen. Pas als je die inzichtelijk hebt gemaakt, in correlatie
met je omgeving, maak je bewustere keuzes en kom je in actie.
Daar helpen we mensen graag bij.’

‘Long fix’
Achivers doet dat op haar eigen wijze. ‘Onze collega Bram Steijn
zegt wel eens: je moet dingen niet loslaten, maar op een andere
manier vastpakken’, vertelt Storer. ‘Het gaat erom dat je zelf door
een andere bril naar bepaalde situaties of gewoontes gaat kijken.
Maar het gaat ons niet om het aanleren van een trucje. Het gaat
ons om een ‘long fix’, niet om een ‘quick fix’. Dat iemand leert hoe
hij of zij om moet gaan met zaken die degene moeilijk vindt of
anders zou willen doen. Wij gaan daarin net een spade dieper dan
puur het trainen van gedrag en vaardigheden. We stellen vragen
die de diepte in gaan door te vragen naar iemands identiteit,
overtuigingen en achtergrond.’
Wat ook niet onbelangrijk is, is dat zowel Storer als Vrolijk zelf
een persoonlijk ontwikkelproces hebben doorgemaakt.

Vrieswijk 3a, 8103 PB Raalte / T 0572 792 011 / www.achivers.nl

‘De summerschool is voor
wie zich wil ontwikkelen’
Monique Vrolijk
‘Je kan pas iemand ontmoeten als je er zelf bent geweest’,
zegt Storer. Vrolijk: ‘Daarnaast hebben wij echt oog voor het
individu. Ook in groepstrainingen kijken we altijd naar individuele
leerbehoeftes. ‘One size fits all’ bestaat voor ons niet. Want
het bestaat niet dat iedereen in de groep op dezelfde laag zit.
Iedereen zit in zijn of haar eigen proces. Dat vraagt van ons om
nabijheid te geven, juist in dat persoonlijke proces.’

Leren van elkaar
Psychologische veiligheid staat dan ook voorop bij de trainingen
van Achivers: ‘Dat doen we door openheid te creëren waarbinnen
mensen van elkaar kunnen leren en zich durven uit te spreken.
Door te zien en te delen dat niet iedereen op dezelfde laag zit en
een andere fase in het proces doormaakt. Het is voor de ander
belangrijk om te zien hoe bijvoorbeeld zijn collega denkt over
bepaalde zaken. Die bewustwording krijg je automatisch mee
door deel te nemen aan een training. Zo leer je van elkaar,
iets wat wij bij Achivers ook nog steeds elke dag doen’, zegt
Vrolijk. ‘Ja, gelukkig wel’, besluit Storer. \
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Organisatieontwikkeling:
hoe lenig is jouw organisatie?
Een wereldwijde pandemie, een arbeidsmarkt die verhitter dan ooit is, oorlog in Europa en explosief stijgende
grondstofkosten. De huidige maatschappij en wereld vragen nogal wat van organisaties en medewerkers.

Hoe lenig moet je organisatie zijn om toekomstbestendig,
toekomstgericht en duurzaam ingericht te zijn? Hoe ga je om met
de wereldwijde ontwikkelingen en hoe zie en grijp je kansen?
Deze zo nodige lenigheid van organisaties staat centraal tijdens
het allereerste INN’spivent Twente, georganiseerd vanuit een
samenwerking tussen INN’Twente, INN’regio Zwolle,
Eqib | The Human Factor, Expat Center en Taylor Protocols.
Aan de hand van echte voorbeelden en situaties gaan we met elkaar
in gesprek en delen we kennis en ervaringen. Marije Hampsink is de
spreker tijdens het event, een zeer ervaren HR business partner die
al vele bedrijven in de regio heeft geholpen met het toekomstgericht
maken van organisaties met behulp van HR. Met haar bak aan ervaring
deelt zij kennis en gaan we onder leiding van Jan Bruins vervolgens
ook met lokale organisaties in gesprek over hoe zij hun organisaties
leniger hebben gemaakt en wat hun kijk op het ontwikkelen van
lenigheid in de organisatie is. Organisaties uit alle geledingen van
de maatschappij zoals regionale ondernemers, overheid, onderwijs
en zorg.
Ben jij erbij tijdens dit eerste INN’spivent Twente? Hou een plekje
vrij in je agenda op donderdagmiddag 29 september 2022.
Binnenkort maken we de locatie en tijden bekend op de
kennisplatforms van INN’Twente en INN’regio Zwolle.
Aanmelden gaat via ook via deze kennisplatforms.
Dit is het eerste INN’spivent Twente in een reeks van inspirerende
events die zorgt voor kennisdeling, netwerkvorming en inspiratie.
Passend bij de missie van de INN’twente en INN’regio Zwolle:
elkaar inspireren! Benieuwd naar de volgende INN’spivents?
Hou dan de socials of de kennisplatforms van de INN’Twente
en INN’regio Zwolle in de gaten. \

INN’spivent is een samenwerking tussen Eqib, INN’Twente en INN’regio Zwolle
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Arjan Kleizen

De kracht van Twente is
de zachte kant van de
samenleving
In mijn columns belicht ik wel vaker de iets
zachtere kant van de maatschappij. Het zal enerzijds
te maken hebben met mijn rol als sociaal ondernemer
en anderzijds doordat ik inmiddels de vijftig ben
gepasseerd en zaken wat anders bekijk dan pakweg
vijfentwintig jaar geleden. Zo kijk ik inmiddels ook
met andere ogen naar Twente. Men verwijt ons vaak
dat we te veel met elkaar bezig zijn (het welbekende
‘navelstaren’). Maar ik denk dat dat juist onze kracht
is. We helpen elkaar. Noaberschap kent vele vormen
in Twente.
Zo zet MSG zich bijvoorbeeld elke dag in om de post-, pakketten- en
logistieke markt slimmer met elkaar te combineren. Bijvoorbeeld in
de binnenstad en wijken of op industrieterreinen. Geen tientallen
bussen meer die daar rondrijden, maar één slimme stroom die alles
optimaal combineert. We willen Twente met MSG emissievrij maken.
En we nemen daarin graag het voortouw, maar dat lukt alleen als de
rest zijn noaberrol ook pakt.
Om zelf niet ook in dat navelstaren te vervallen, zoeken we ook
(juist) buiten Twente de samenwerking met andere sociale en

duurzame ondernemingen. Bijvoorbeeld met het Netwerk Groene
Stadshubs (NGS). Dat is een tegenbeweging die we nodig hebben
in Nederland. De nieuwe stroom van gecombineerde bezorgingen,
waarbij het allemaal draait om samenwerken. Die tegenbeweging
starten we niet alleen om te verbinden met onze duurzame
mede-bezorgpartijen. Ook de grote e-commercebedrijven zoals
Coolblue, Amazon en Bol.com (na hun overname van Cycloon) willen
we wakker schudden. Zij bezorgen namelijk exclusief hun eigen
producten en combineren niet. Dat kan efficiënter, als we maar
samenwerken. Ik vertrouw erop dat iedereen dat op den duur inziet.
Want in Twente leeft dat samenwerken sterk. Ook met alle mensen.
Inclusiviteit, waarbij iedereen een kans krijgt. Daarom zijn we
betrokken bij het project Wils, dat ROC-studenten die dreigen
uit te vallen zonder diploma nog een laatste kans geeft. Je ziet
de trots als ze meedraaien in de maatschappij. Laat mensen eens
een parcours rijden op een transportfiets en je ziet hoe fanatiek
ze worden. Het bewijs dat er met een beetje stimulans veel te
veranderen is.
En wie weet… zijn juist dat de mensen die we zo hard nodig
gaan hebben in Twente. Die als fietskoerier of duurzame koerier
de binnenstad slim bevoorraden. De mensen die onze toekomst
bezorgen en ontzorgen. Door samen te werken en om te zien
naar elkaar, gaat dat lukken. Ik weet het zeker: dát is de kracht
van Twente! \

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
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‘Supporter van Elkaar’

Maatschappelijk project
FC Twente helpt mensen
op weg naar een beter leven
In de slotfase van het eredivisieseizoen 2021-2022
beloonde FC Twente zich met de vierde plek
en daarmee een plek in de voorronde van de
UEFA Conference League voor een prachtig seizoen.
FC Twente is niet alleen op een sportieve manier
succesvol, ook buiten het voetbalveld kan de club
uit Enschede mooie resultaten laten zien.

De sociaal-maatschappelijke stichting ‘FC Twente, scoren in de
wijk’ voert jaarlijks een aantal projecten uit. Eén project hiervan is
‘Supporter van Elkaar’. Het project werd in 2019 opgericht, toen
was het nog een experimenteel project. ‘We hadden zulke mooie
resultaten, dat drie gemeenten ermee verder wilden’, vertelt Laura
Hofte, projectleider van ‘Supporter van Elkaar’.

Het project ‘Supporter van Elkaar’
Een traject met één groep gezinnen duurt zo’n achttien weken,
waarbij de eerste weken puur voor kennismaking en het opbouwen
van vertrouwen bedoeld zijn. De gezinnen komen twee keer per
week bij elkaar, één keer het hele gezin en de andere keer alleen
de ouders. ‘We starten meestal met bredere onderwerpen zoals
gezondheid, sporten en voeding. Daarbij leer je de deelnemer
beter kennen. Het moet vooral leuk zijn, plezier maken. Negen
van de tien deelnemers komen uit situaties die niet leuk zijn.
Dan is een glimlach al een grote winst’, aldus oud-voetballer
en projectmedewerker Rik Platvoet. In het laatste deel van het
project wordt per deelnemer gekeken waar gezinnen of individuen
tegenaan lopen. ‘Gezamenlijk stellen we doelen op. Deze doelen
moeten een richting geven voor de toekomst. Het maakt niet uit of
het grote of kleine doelen zijn’, vertelt Platvoet.

Tekst en fotografie FC Twente
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‘Gezinnen brengen weer
meer tijd gezamenlijk door’
Wisselwerking
Het eerstvolgende traject gaat in september 2022 in Enschede,
Hengelo en Oldenzaal van start. Voorafgaand aan een nieuw
traject gaan de projectmedewerkers in gesprek met partners om
te kijken hoe ze het best in contact kunnen komen met potentiële
deelnemers. ‘Tot nu toe zijn onze partners de gemeenten en andere
maatschappelijke organisaties. Wij staan er zeker voor open om ook
bedrijven aan ons netwerk te kunnen toevoegen. Hierdoor kan een
mooie wisselwerking ontstaan.’

Financiering maatschappelijke projecten
Op dit moment wordt het project gefinancierd door subsidies van
de gemeenten en de wooncorporaties. ‘FC Twente, scoren in de
wijk’ kan, naast subsidies en maatschappelijke partners, de steun
van het bedrijfsleven goed gebruiken om projecten duurzaam te
borgen. ‘Als bedrijven zich aansluiten bij ‘Supporter van Elkaar’,
kunnen wij met deelnemers op bedrijfsbezoek gaan en wellicht
vinden sommige deelnemers zo de weg terug op de arbeidsmarkt.

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

Bedrijven kunnen ook een maatschappelijke bijdrage leveren en
gezinnen ondersteunen om hun doelstellingen te realiseren. Wij
kunnen dus op meerdere manieren iets betekenen voor bedrijven
en bedrijven ook voor ons’, vertelt Hofte.

Positieve resultaten
Het is de bedoeling dat het traject na achttien weken niet
zomaar stopt. Samen met de groep wordt gekeken hoe het
traject duurzaam gemaakt kan worden door de opgebouwde
vriendschappen te continueren. Sommige groepen zetten
sportgroepen op en blijven met elkaar sporten. Andere deelnemers
vinden (vrijwilligers-)werk, anderen worden doorverwezen naar
andere waardevolle projecten. ‘Gezinnen brengen weer meer tijd
gezamenlijk door, ze lachen weer met elkaar. Bij ouders zorgt het
voor opluchting, als hun kind niet meer gepest wordt. Dat zijn
allemaal zulke mooie dingen, daar doen we het voor’, benadrukken
Hofte en Platvoet. \
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Samen aan de slag

in Pioneering initiatieven
en werkplaatsen
‘Omzien naar elkaar’ sluit naadloos aan bij stichting Pioneering. Al bijna vijftien jaar is Pioneering het
platform voor innovatie in de bouw en infra. Ondernemers, overheden, onderzoekers en het onderwijs
vinden elkaar in werkplaatsen om kennis te delen, te experimenteren en samen te innoveren.

De bouwcrisis van 2008 was de aanleiding voor de oprichting
van de stichting. De overheid nam het initiatief uit zorg voor de
bouw en infra in Twente, die een belangrijke economische motor
vormen. Men ging samen aan de slag om door deze moeilijke tijd
heen te komen en te proberen van de nood een deugd maken. Dat
lukte. Er werd veel tijd gestopt in de verschillende werkplaatsen.
Vele technische innovaties en procesinnovaties vonden een weg
naar dagelijks gebruik.

Tekst en fotografie Pioneering

Werkplaatsen
Vandaag de dag ziet de wereld er heel anders uit. Veel van onze
deelnemende pioniers moeten in de overvolle agenda’s tijd
vrijmaken om even aan de waan van de dag te ontsnappen en aan
de slag te gaan met de uitdagingen van morgen. De werkplaatsen
zijn gebleven, maar hebben - anders dan vijftien jaar geleden - titels
als ‘Circulaire infra’, ‘Circulaire bouw’, ‘Water & klimaat’ en ‘Talent in
de bouw’. Onze werkplaatscoördinatoren zijn stuk voor stuk
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Netwerk

experts binnen hun vakgebied en kennen de vragen en behoeften
van het werkveld. Zij zorgen ervoor dat we met grote regelmaat
kennissessies organiseren (op de website van Pioneering vindt u de
actuele agenda). Hierin wordt ingegaan op een specifiek vraagstuk,
een bijdrage geleverd aan een project of een verkregen subsidie en
‘last but not least’ worden nieuwe onderwerpen, vraagstukken en
oplossingen verkent.

Samen aan de slag
Een groot voordeel van Pioneering is de onafhankelijke positie.
Deze biedt ruimte aan partijen uit het werkveld om samen te
experimenteren, zonder dat aanbesteden of concurrentie daarbij
een rol speelt. Echt uit de waan van de dag. Niet alleen onze experts
dragen onderwerpen aan, we bieden ruimschoots de mogelijkheid
aan de deelnemers van Pioneering om zelf het initiatief te nemen
voor een bijeenkomst of project. Samen met onze experts en het
programmabureau kijken we naar de best passende vorm voor de
invulling van het idee of vraagstuk om vervolgens samen aan de
slag te gaan. Een belangrijk uitgangspunt is dat er altijd minimaal
twee van de vier O’s (ondernemers, overheden, onderzoekers
en onderwijs) vertegenwoordigd zijn en de opgedane kennis of
ervaring (grotendeels) gedeeld kan worden.

Lonnekerspoorlaan 114a, 7523 AN Enschede / T 088 112 5000 / www.pioneering.nl

Het onderling vertrouwen dat nodig is om samen aan de slag te
gaan, ontstaat niet vanzelf. Onze geschiedenis leert dat als partijen
elkaar eenmaal gevonden hebben en gezamenlijk resultaat hebben
geboekt, dit vaak leidt tot nieuwe samenwerkingen. Om die eerste
stappen te zetten, organiseren we de Pioneering Cafés waarin
kennis gemaakt kan worden met wat er in de werkplaatsen speelt
en waar tijd is om te netwerken. In dat kader is ons Jaarevent het
ultieme hoogtepunt met uitdagende sprekers en veel tijd om te
netwerken. Afgelopen donderdag 19 mei kwamen ruim 150 pioniers
bij elkaar. Een sfeerimpressie van het Jaarevent en de presentaties
vindt u op de website van Pioneering. Scan de QR-code of ga
naar Pioneering.nl.

Blijf up to date
Op de Pioneering-website informeren we onze deelnemers en
andere geïnteresseerden zo actueel mogelijk. Daarnaast maakt
Pioneering volop gebruik van Twitter (@stpioneering) en
LinkedIn (Stichting Pioneering) om je te attenderen op nieuws
uit de sector en komende bijeenkomsten. In de nieuwsbrief geven
we maandelijks een samenvatting van wat er in de werkplaatsen
speelt en kijken we vooruit naar komende activiteiten. Naast de
algemene nieuwsbrief verschijnen er ook themanummers voor
specifieke projecten.

Pionier worden
Ben je geïnteresseerd om zelf aan de slag te
gaan als pionier? Neem dan contact met ons op
of meld je direct aan als deelnemer. Dan gaan
we samen met jou kijken hoe jij een actieve
pionier kunt worden. \
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Noaberschap... dat is omkijken naar elkaar, op de Twentse manier

Vertrouwen, eerlijkheid en
leren van fouten. Dat is de
essentie van noaberschap
Wat al die jaren als online marketingbureau ons
geleerd heeft, is dat je veel samen kunt bereiken.
Samen staan we sterk en alleen dan kun je op een
goede manier resultaten behalen. Samen is een woord
dat ze bij Team Nijhuis vaak gebruiken. Net als groeien
trouwens. Samen groeien is dan ook een mooie
omschrijving van het bureau. Samen groeien hangt
samen met omzien naar elkaar. Werk je in Twente,
dan betekent het dat je samenwerkt, elkaar de
waarheid vertelt en fouten erkent. Alleen dan kun
je samen groeien. Vertrouwen, eerlijkheid en leren
van fouten is de essentie van noaberschap. Dat is de
kracht van Twente. Noabers in het oosten van het
land helpen elkaar. Zo is het nu eenmaal.

Dat beamen Luuk Rouwhorst (marketing & sales director)
en Bram Lucas (operations & innovation director). In dit
interview gaan zij in op het centrale thema ‘De kracht van Twente’.
Een thema dat voor hen nauw samenhangt met zorgen voor elkaar
en heel vanzelfsprekend is. Want hoe kun je functioneren in een
maatschappij waarin je geen noaberschap hebt?

‘In sickness and in health’
Juist de afgelopen twee jaar hebben we moeten omzien naar elkaar.
Ondernemers waarbij het water tot aan de lippen is komen te staan,
die aankloppen voor hulp heeft het online marketingbureau uit
Borne altijd direct geholpen.
‘Van offline naar online, binnen een dag hebben we een webshop
uit de grond gestampt zodat de business niet stilvalt. Voor sommige
klanten die helemaal dicht gingen, hebben we campagnes direct
stopgezet en natuurlijk ook het contract bevroren’, zegt Lucas.
Dat omzien naar elkaar, of Twents noaberschap moet je niet
alleen doen omdat gekke tijden dit van je vragen. ‘Ook nu en in
de toekomst is het belangrijk dat je dit vasthoudt. Dat je betrokken
bent. Collega’s die op zondagavond nog met een klant appen,
omdat er een negatieve reactie op sociale media is binnengekomen
of die ‘s avonds toch nog even checkt of de net aangezette
campagnes het goed doen. Even die resultatencheck. Ja, dat vind
ik dus ontzettend mooi en is kenmerkend voor ons bureau. Of dat
Twents noaberschap is? Wij vinden het gewoon vanzelfsprekend
dat we voor elkaar klaarstaan’, vult Rouwhorst aan.
Als bureau zitten zij naast de ondernemer en niet ertegenover.
Dat houdt in dat je dus meedenkt. Voor veel mensen klinkt dit
vanzelfsprekend en is dit logisch, maar niets is minder waar.
Een extra stap zetten waar het moet en op de rem trappen
wanneer het nodig is, is een must als je naar elkaar wilt omzien.

Ondernemer Maurice Booyink van YourDecoration (links)
achter de knoppen met Bram Lucas (rechts).

Tekst en fotografie Team Nijhuis

Stiekem vindt het online marketingbureau uit Borne dit iets
vanzelfsprekends, dat je dus dat stapje extra zet op momenten
dat het nodig is, maar veel ondernemers ervaren dat niet als
vanzelfsprekend. Voor elkaar zorgen en klaarstaan voor een ander
moet je altijd en overal doen. Noaberschap betekent dat je voor
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Bram Lucas (links), Luuk Rouwhorst (midden) en Stef Dijkstra (rechts)
pakken een moment samen op kantoor.

elkaar zorgt. Meedenkt als het nodig is, maar ook pro-actief
over zaken nadenken.
‘We merken vanuit klanten dat dit best speciaal is en dat dit uniek is
dat ze op deze manier worden behandeld. Maar daarbij is het ook zo
dat ze vaak pas merken wat ze missen als ze het niet meer hebben,
omdat ze naar een ander bureau zijn overgestapt.’

Een relatie is een werkwoord
Eerlijk en transparant, omzien naar elkaar betekent dat je
elkaar altijd de waarheid vertelt. Ook al wil je die niet horen of
moet je dan een fout toegeven. Dat ziet het bureau dagelijks
terug in het werk dat zij doen. ‘Sommige zaken liggen buiten
onze macht. Ook dan zul je altijd een extra stap moeten zetten.
Campagnes uitzetten, mensen informeren en eventueel de klant
ondersteunen in de communicatie naar de andere partij die het
euvel moet oplossen.’
‘De klant belde mij in paniek op zaterdagochtend tijdens zijn
vakantie dat bestellingen niet doorkwamen in zijn webshop.
Door direct een testbestelling te plaatsen, kwam ik erachter dat

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

de achterkant van de webshop niet live stond, maar in testmodus.
In de basis een actie die niet bij ons bureau ligt, maar wat ik wel
oppak en communiceer naar de klant’, aldus Lucas. De klant kan
vervolgens de te nemen stappen zetten om het probleem dat buiten het Bornse bureau ligt - op te lossen.

‘Het gras is niet (altijd)
groener aan de overkant’
‘Wij streven er natuurlijk niet naar dat wij in het weekend aan het
werk zijn. Dat is niet ons doel, dat is namelijk alles behalve omzien
naar elkaar. Privétijd is belangrijk. Daarom zien we ook om naar
onze collega’s. Is het belangrijk? Laat het dan niet liggen en pak het
op. Maar, kan het tot na het weekend wachten? Communiceer dat
vooral naar de klant. Als directie helpen wij grenzen bewaken door
met onze klanten én collega’s mee te denken’, zegt Lucas. Dát is pas
de kracht van Twente! \
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Nieuwe Twentse
reddingsdrone:
Thunderbird

Innovatie
Tekst Jochem Vreeman / Fotografie DroneTeam Twente

De studententeams in Twente zijn de
verpersoonlijking van jong, soms nog verborgen
talent in de regio. De teams timmeren aan de weg
met bijvoorbeeld een innovatieve zonneauto,
waterstofauto, robots of andere baanbrekende
voertuigen. Bedrijven binnen en buiten Twente staan
te springen om met deze jonge, frisse geesten in
contact te komen. Een blik op één van die teams:
DroneTeam Twente.
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‘Wij willen de
drone-industrie
innoveren’

eveneens een groter bereik: meer dan
30 kilometer. Philippe Damoiseaux,
technisch manager van het team: ‘Één van
onze doelen is het innoveren van de droneindustrie. Daarom hebben we dit jaar een
unieke drone ontwikkeld. De vleugel loopt
helemaal rondom de romp. Dit wordt
een 'box-wing' genoemd. Dit principe
vermindert de luchtweerstand, maar is
nog maar weinig getest.’
Studententeam DroneTeam Twente heeft
recent haar nieuwste drone onthuld:
Thunderbird. De drone is ontworpen voor
medische hulpverlening en maakt gebruik
van een uniek, efficiënt vleugelontwerp en
haalt een topsnelheid van 120 kilometer
per uur. Met deze drone gaat het team
de strijd aan met meer dan dertig andere
teams tijdens de iMechE UAS Challenge
2022, waar de drone een gesimuleerde

reddingsmissie uitvoert. Deze wedstrijd
vindt in juli plaats in Engeland.

Groter bereik
DroneTeam Twente (editie 20212022) werkt sinds september aan de
ontwikkeling van de nieuwe drone.
Thunderbird borduurt voort op de drone
Phoenix en is efficiënter terwijl er een
pakket vervoerd wordt. De drone heeft

Bas Kluijtmans, aërodynamicus, vult aan:
‘Een cruciale parameter voor efficiëntie
is de ‘lift-to-drag ratio’. Hoe hoger deze
waarde, hoe efficiënter de vleugels, wat
betekent dat je je medische hulp verder
kunt dragen en meer wedstrijdpunten
kunt scoren. Met het nieuwe ontwerp
hebben we meer opwaartse kracht en
minder luchtwervelingen, omdat de >
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‘Drones zijn een uitkomst voor
medische hulp in Afrika’
voor- en achtervleugels met elkaar verbonden zijn. Ook kan je de horizontale
stabilisator weglaten, waardoor de
luchtweerstand nog verder afneemt.
De verminderde weerstand betekent ook
dat de snelheid omhooggaat. De nieuwe
drone kan een topsnelheid van 120
kilometer per uur halen.’

Lichtgewicht
Met een maximaal wedstrijdgewicht
van tien kilogram inclusief lading, is
gewicht een belangrijk punt voor het
team. Om een zo laag mogelijke massa
te bereiken, maakt het team gebruik van
een volledig 3D-geprinte romp met een
intern carbon frame. Shervin Tochani,
structureel ontwerper van het team,
legt uit hoe dat werkt: ‘We gebruiken
een speciale schuimachtige kunststof
die we net sterk genoeg kunnen maken
om de aerodynamische belasting te
weerstaan. Vervolgens worden deze

structurele krachten overgebracht op het
interne carbon frame. Zo kunnen we een
drone bouwen met een spanwijdte van
twee meter en hem op het gewicht van
ongeveer een bowlingbal houden.’

Reddingsmissie
De competitie waar het team dit jaar aan
deelneemt, is de iMechE UAS Challenge,
die plaatsvindt van 6 tot 8 juli 2022.
Dit is een jaarlijkse wedstrijd met als
doel drone-innovatie aan te moedigen.
34 studententeams nemen het tegen
elkaar op met zelf ontwikkelde drones
en helikopters. Tijdens het evenement
moet de drone een gesimuleerde
reddingsmissie bij een overstroming
uitvoeren door autonoom te navigeren
naar de hulpbehoevende locatie en daar
het medisch hulppakket te leveren.
Hoe efficiënter de drone dit doet,
hoe meer punten. Dit jaar is het doel
van DroneTeam Twente de top drie.

Medische hulp in Afrika
Het Twentse team wil meer dan alleen
een prijs. ‘We willen dat onze droneinnovaties in de echte wereld worden
toegepast voor humanitaire doeleinden.
Daarom zoeken we naar toepassingen
samen met ontwikkelingshulporganisatie,
bijvoorbeeld in Afrika’, vertelt Philippe.
‘In deze gebieden is medische hulp moeilijk
bereikbaar. De wegen zijn ongeschikt
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Over DroneTeam Twente
DroneTeam Twente is een
studententeam van Universiteit
Twente bestaande uit dertien
leden met één gezamenlijke missie:
het innoveren en versnellen van
de drone-industrie. Dit doet het
team door jaarlijks een innovatieve
drone te bouwen en deel te nemen
aan de iMechE UAS Challenge,
waarvoor studenten nieuwe droneoplossingen moeten ontwerpen
die een noodhulpmissie kunnen
uitvoeren. Het team wil met drones
een positief verschil maken in
ontwikkelingslanden.

voor auto's, of dorpen liggen niet op
de juiste plaats op de kaart. Dit kan tot
problemen leiden als er bijvoorbeeld
een ambulance nodig is. Hiervoor zijn
goedkopere en efficiëntere drones van
cruciaal belang. Thunderbird is ontwikkeld
als een goedkoop alternatief door gebruik
te maken van een 3D-geprinte buitenkant,
die gemakkelijk en duurzaam kan worden

gerepareerd. Voorbeelden waarbij drones
zouden kunnen helpen, zijn tijdgevoelige
leveringen, zoals vaccins, medicijnen en
bloed. Maar drones kunnen voor meer dan
dat worden gebruikt. In de toekomst zijn
autonome drones gemeengoed. Wij gaan
dat mogelijk maken.’ \
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Kennisplatform INN*terregio
gaat de grens over
De Nederlands-Duitse grens is nog altijd een drempel voor bedrijven en overheden. Toch liggen er volop
kansen voor samenwerking aan weerszijden van de ‘paal’. Het nieuwe tweetalige magazine INN’terregio
bewijst dat aan de hand van interviews, verhalen en reportages. Het liefst 136 pagina’s tellende magazine werd
in juni 2022 gepresenteerd tijdens een interactief evenement bij Terhalle Holzbau in Ottenstein, net over de
grens bij Enschede.

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 INN’regio Zwolle). Het magazine verschijnt
dit 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.

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 laten we zien in
dit nieuwe magazine.’

Cultuurverschillen
Dat er cultuurverschillen tussen beide landen zijn, maakte de
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 grensverleggende thema’s aan
de orde. Bereikbaarheid is 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 grensverleggend
werken. Hoe doe je bijvoorbeeld zaken met de buren? Wat zijn
de overeenkomsten en verschillen op het vlak van etiquette?
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 ondernemerschap en
startups’, 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

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

op tal van gebieden samen en versterken elkaars startups en
spin-off bedrijven. Ook vinden er veel studentenuitwisselingen
plaats bij zowel de UT als hogeschool Saxion en het ROC.
Verder komen ook andere grensoverstijgende onderwerpen
als toerisme, gezondheidszorg, veiligheid, kunst en cultuur aan
bod in INN’terregio.’

Veel interesse
Christopher Almering, directeur-bestuurder van de EUREGIO,
schrijft het voorwoord in het nieuwe magazine. Almering is
tevens één van de sprekers op het allereerste release evenement
in juni. Alle verhalen in het magazine zijn 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. ‘We hebben een
aantal grote namen aan boord. 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.’ \

www.innterregio.eu

Dit zijn de deelnemers van het
kennisplatform INN*terregio
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Bij Phion valt voor
iedereen iets te ontdekken
De symfonische muziek is één grote ontdekkingstocht, volgens Isabelle Hegeman, manager marketing & sales van
Phion. Vanaf het eerste idee tot de uitvoering in de zaal. Niet alleen voor de musici, maar vooral voor het publiek.
Phion bruist van de innovatieve plannen om deze muzikale schat van Twente (en Gelderland) voor nóg meer mensen
bereikbaar te maken.
In seizoen 2022-2023 staat bijvoorbeeld de Symfonische Oriënt
op het programma, een grensverleggend concert waarin oost en
west elkaar ontmoeten en samen de Arabische muziek ontdekken.
Die exotisch is, maar ook verrassende raakvlakken met de
westerse muziek heeft. Phion wil hiermee een nieuwe doelgroep
aanspreken en de trouwe bezoekers verrassen.
‘En zo hebben we nog veel meer voorbeelden van projecten om
mensen kennis te laten maken met symfonische muziek’, zegt
Hegeman. ‘’Phion in de wijk’ bijvoorbeeld. Een meerjarig project
dat in Arnhem startte en nu ook in Twekkelerveld in Enschede
gaat lopen. Door elkaar te ontmoeten, verhalen te vertellen, te
eten en muziek te maken leren we elkaar kennen. En we geven
de bewoners de kans om symfonische muziek (opnieuw) te
ontdekken. Natuurlijk snijdt het mes daarbij aan twee kanten:
wij ontdekken wat er leeft in de maatschappij, hoe we met elkaar
in gesprek kunnen komen, waar mensen thuis zijn en hoe het
daar klinkt.’

Ontdekkingsreis voor groot en klein
‘We zien ook graag kinderen met hun ouders in onze concertzalen’,
vervolgt Hegeman. ‘Daarom starten we volgend jaar met de
familievoorstelling ‘De geheime tuin’, voor gezinnen met kinderen
vanaf zes jaar. Daarbij werken we samen met Theater Sonnevanck,
dat professioneel muziektheater maakt voor iedereen vanaf vier
jaar. Die voorstelling is voor het publiek een ontdekkingsreis, want

ze zien nu meerdere kunstvormen naast elkaar op het podium.
En wij gaan met ze mee op die reis, want het samenwerken met
deze discipline is voor ons ook nieuw.’
Een ander actueel voorbeeld van samenwerking is die met de
Russische soliste Alena Baeva. Samen brachten we een stuk
van een Oekraïense componist ten gehore. Bijzonder, gezien
de huidige situatie in de wereld. ‘Waar wij geen woorden voor
hebben, vertalen zij in muziek’, vervolgt Hegeman. ‘Dat is ook
het mooie van de diversiteit binnen ons orkest. We spreken niet
allemaal dezelfde taal, behalve als het om muziek gaat. De Brit
Chloe Rooke volgde een masterclass bij ons, waarna zij benoemd
werd tot assistent-dirigent bij het Radio Filharmonisch Orkest. Dus
soms ontdekken wij ook schatten die elders hun talenten verder
uitbreiden en het publiek daarvan laten meegenieten.’

‘Symfonische muziek beleef je
elke keer anders’
‘Daarnaast herontdekken we ook schatten, zoals de muziek van
Bannink, die volgend seizoen weer op de agenda staat’, zegt
Hegeman. ‘Voor wie het al bij ons beluisterd heeft: kom gerust nog
een keer. Want klassieke muziek ervaar je elke keer anders. Het
is afhankelijk van je eigen stemming en emoties hoe de muziek
binnenkomt. Ken je de muziek nog niet, dan laten we je er graag
mee kennismaken. En dat kan hier in de regio nergens beter dan
bij het Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede, waar de
akoestiek grandioos is en de muziek volledig tot zijn recht komt.’

Muziek troost, verbindt en emotioneert
Hegeman is manager marketing en sales, maar het mooie van
haar vak is dat ze niets aan de man hoef te brengen waar niemand
op zit te wachten, zegt ze zelf. ‘Muziek vergroot je gevoel van
welzijn, zeker als het live gespeeld wordt. Maar niet iedereen

Tekst Petra Lubbers / Fotografie Phion

99 /
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is opgegroeid met symfonische muziek. Het is onze missie om
de drempel om onze concerten te bezoeken te verlagen. Zit je
eenmaal in de zaal, dan ben je gegarandeerd ‘verkocht’. Want daar
ontstaan die gevoelens van verwondering en innerlijke rijkdom
vanzelf. Muziek troost, verbindt en emotioneert. Dat gevóel wil
ik aan de man brengen. Daar doen we het voor, samen met zo’n
150 collega’s. We zijn allemaal gedreven in het leren kennen van
anderen en muziek slaat een brug. Alleen met die drive kunnen en
willen we anderen écht bereiken.’ \

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

Phion is het orkest van Gelderland & Overijssel, een fusie
van Het Gelders Orkest en het Orkest van het Oosten.
Phion wil voor zoveel mogelijk mensen van betekenis zijn
met live symfonische muziek. Daarom bieden ze een breed
spectrum aan muzikale belevenissen, met vertrouwde
en nieuwe geluiden. Bij Phion valt veel te ontdekken,
binnen en buiten de concertzalen. Wist je dat je er ook
inspirerende en prikkelende zakelijke workshops kunt volgen
over communiceren, leiderschap, oordeelvrij luisteren en
samenwerken? Kijk even op www.phion.nl.
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catalogi en
Dat
kunnen we.
Als geen ander.
High-Tech Offset volgens Veldhuis Media
We produceren het drukwerk volgens de ISO 12647-2 norm. Het is dé
standaardnorm 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.

Kanaaldijk OZ 3
8102 HL Raalte

info@veldhuis.nl
www.veldhuis.nl

0572 - 34 97 00
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Michel ten Hag

Werk aan de winkel
op de arbeidsmarkt,
ook in Twente
De cijfers zijn duidelijk: in (vrijwel) alle sectoren
hebben we te maken met tekort aan personeel.
Intussen staan we voor grote maatschappelijke
opgaven. Denk aan de woningbouwopgave en de
energietransitie. Om die opgaven aan te kunnen
pakken, hebben we meer menskracht nodig.
Anders dan in het verleden ligt de oplossing hiervoor
niet alleen maar in het vergroten van instroom van
jongeren. Dit vraagt om inzet op meerdere sporen.

Technologische veranderingen vragen erom dat de kennis en de
vaardigheden van medewerkers op peil blijven. Dat vraagt om
bereidheid van ondernemers en van de medewerkers om hierin te
investeren. Ik zie dat veel ondernemers dat oppakken, maar dat er
ook bedrijven zijn waarvoor dit toch een lastige puzzel is. Mijn ambitie
is dat we er in Twente samen voor zorgen dat leren en ontwikkelen
voor ondernemers en medewerkers er echt bij gaat horen. Dat begint
ermee dat we aan ondernemers de goede vragen stellen: waar wil je
heen met je bedrijf en wat vraagt dat van je medewerkers?

Ook nu nog zien we dat er mensen zijn die (nog) niet meedoen.
Soms is het een bewuste keuze, soms zijn er praktische drempels die
mensen tegenhouden om weer of meer te gaan werken. Hoe mooi
zou het zijn om met Twentse nuchterheid hiernaar te kijken? Kunnen
we de praktische belemmeringen weghalen? Zijn ondernemers bereid
om wat anders te kijken naar de vacatures? Is de vacature geschikt te
maken voor de kandidaat in plaats van alleen maar te kijken naar de
ultieme kandidaat voor de standaard vacature?

Om te kunnen werken, moet je ook betaalbaar kunnen wonen.
Juist hier ligt voor Twente een enorme kans. We hebben ons mooie
landschap, we hebben onze eigen cultuur en zijn trots op de Twentse
identiteit. Met de Twentse kennis op het gebied van woningbouw zijn
we in staat om versneld extra woningen te realiseren. Juist in Twente
kunnen we hier vol voor gaan. \

Michel ten Hag, voorzitter VNO-NCW regio Twente

Tegelijk moeten we nuchter vaststellen dat ondernemers moeten
dealen met de krapte op de arbeidsmarkt. Leer er dus mee omgaan.
Technische innovaties bieden hier goede mogelijkheden.
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INNtwente V.O.F.

Mirjam van Huet, MCM tekst (hoofd- en eindredactie)
Jochem Vreeman (modorator online Kennisplatform)
Veertje Heemstra, The Copy Club
Petra Lubbers
Elizabeth Westra
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Adviesraad INN’twente

Henk Ligtenberg		
Voorzitter adviesraad, sr. adviseur internationaal
Jan Boom		
Partner Baker Tilly Almelo
Fokkelien Boorsma		
Marketing & communicatie Kienhuis Hoving
René Bouman		
Algemeen directeur
Fotografie
			
Bravo Beveiliging & Bravo Recherchediensten
Lars Smook
Jan-Willem te Dorsthorst
Rayonmanager UWV WERKbedrijf Rayon Twente
Peter Timmer
Erna Ekkelkamp		
Senior Communicatieadviseur Twente Board
Carolien Abbink
Jorik Fransen		
Accountmanager
Eric Brinkhorst
			
Wilminktheater en Muziekcentrum Enschede
Archief partners tenzij anders vermeld
Jan Gerritsen
		
Directeur Taylor Protocols & Bewustmakers
Daniëlle Gijsbertse		
Adviseur Marketing en Communicatie bij Oost NL
Vormgeving
Michel ten Hag
		Directeur ten Hag Makelaars en
Inge Folkert-Hegteler en Rachèl Kok
Financiële dienstverlening
www.reclamemakers.nl
Jeroen Hatenboer		
Directeur Stichting Pioneering
Sietze Henstra		
Directeur EEGA Groep
Losse verkoop
Eline Holten		
Directeur Endoor
€ 7.95
Mark Huizenga		
Senior Advocaat Ondernemingsrecht Bedrijfsovernames
			
(M&A) Commerciele contracten Kienhuis Hoving
Informatie
Wil Janssen 		
Co-Founder / Chief Marketing Officer Innovalor
INN’twente verschijnt 2 keer per jaar. Iedere uitgave
Arjan Kleizen
		
Directeur MSG
wordt gelanceerd tijdens een release-event. De oplage
Martin Klinker		
Directeur Eurorisk
(5.000 exemplaren) wordt verspreid onder bedrijven
Ellen Kuipers		
Strategisch adviseur Twente Board
in de 14 gemeenten van de Regio Twente die staan
Bernard Koning		
Directeur Eurorisk
ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met meer
Rob de Koning
		
Directeur BTC-Twente BV
dan 5 medewerkers. Ook ligt INN’twente op de leestafels
Jeroen van de Lagemaat
Algemeen Directeur NDIX
bij overheidsinstellingen en verschillende zakelijke
Cindy Marsman		
Marketingmanager Novel-T
ontmoetingsplekken in de regio.
Alex Oude Wesselink
Commercieel directeur RTV Oost
Jacco Post		Algemeen Directeur Phion,
Voor meer informatie, vragen of adreswijzigingen:
Orkest van Gelderland & Overijssel
neem contact
op met INNtwente
V.O.F. info@inntwente.nl
INN’Twente,
INN’regio
Zwolle
Laura Reimerink		
Relatiebeheer MKB-Twente
Drs. André Roos		
Directeur SCvO Saxion Centrum voor Ondernemerschap
Bruins 06
20 44INN’terregio.
61 76 / jan@inntwente.nl
en sindsJan2022
ook
Bianca Screever		
Director Operations at Demcon
Annemarie Teeken 06 51 19 75 88 / annemarie@inntwente.nl
En we groeien
door.
Marc Slagter		
Twente Mobiel communicatieadviseur provincie Overijssel
Annet Spijkerman
06 23 74 25 96 / annet@inntwente.nl
Marion Teesink 		
Directeur Eqib
Manon Stigt		
Marketing & Communicatie
Copyright
			
De Museumfabriek & Rijksmuseum Twenthe
Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook
Maarten Vazquez		
Founder Kemari
worden gereproduceerd zonder voorafgaande
John van der Vegt 		
Voorzitter College van Bestuur ROC van Twente
schriftelijke toestemming van de uitgever en de andere
Karin Verschoor-Withag
Directeur Saxion | University of Applied Sciences |
auteursrechthebbenden. Het ongevraagd toesturen van
			
School of Commerce & Entrepreneurship
materiaal geschiedt op eigen risico.
Jochem Vreeman		
Communicatieadviseur University of Twente
Giljam Wartena 		Rabobank Manager | Teamlead |
Aansprakelijkheid
Grootzakelijk Twente | Achterhoek
Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld.
Flip van Willigen		
Directeur 1Twente Enschede en Hengelo
De uitgever is echter niet aansprakelijk voor eventuele
Albert van Winden		
Voorzitter MKB Twente
onjuistheden of gevolgen van onvolkomenheden.
Chielant de Wit		Operational & Managing Director
Convergence Industry B.V.
Druk
Nicole van Zomeren
Twente Mobiel programmamanager Werkgeversaanpak
Veldhuis media, veldhuismedia.nl
			
Veilig, Slim & Duurzaam provincie Overijssel
Veldhuis Media is ISO- en FSC-gecertificeerd en
Henk Zwoferink		
Rabobank Kring Twente-Achterhoek | Directeur MKB
past duurzame productiemethodes toe.
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Platform voor kennisdeling, innovatie en economische
ontwikkeling in de Regio Twente.

www.inntwente.nl
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linkedin.com/company/inntwente

