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Regie in de chaos

Toen de coronapandemie begin 2020 uitbrak, stond de wereld op 
zijn kop. Veel vaste waarden die we kenden, vielen weg. Zekerheden 
bleken ineens helemaal niet zo zeker meer. Ondanks deze nieuwe 
onzekerheden creëerden we nieuwe mogelijkheden met elkaar. We 
bleken ineens een stuk flexibeler dan gedacht. Juist omdat we ons 
noodgedwongen moesten aanpassen aan een nieuwe werkelijkheid.

Sinds corona lijkt het wel alsof we worden geconfronteerd met 
situaties die we tot voor kort voor onmogelijk hielden: oorlog in 
Europa en de opvang van miljoenen vluchtelingen in West-Europa, 
stijgende energieprijzen en de enorme inflatie. De uitdagingen 
waar we in de huidige tijd voor staan zijn omvangrijk. Ons klimaat 
verandert in rap tempo, waardoor we het gebruik van fossiele 
brandstoffen moeten afbouwen en moeten investeren in duurzame 
energieopwekking. Ook de stikstofuitstoot moet omlaag met 
ingrijpende gevolgen voor onze boeren.

Al deze uitdagingen en veranderingen zorgen voor spanningen 
en een toenemend wantrouwen in onze samenleving. Dat is 
begrijpelijk als de veranderingen van grote invloed zijn op de 
toekomst van jouw bedrijf of jouw sector. Tegelijkertijd moeten we 
met elkaar tot passende oplossingen komen voor de uitdagingen 
waar we als samenleving voor staan. Door juist samen de handen 
ineen te slaan, komen we verder en is er veel mogelijk. Dat hebben 
we al vele malen laten zien.

En dan kom ik terug op het woord veerkracht. Veerkracht kun je 
tonen door juist op het moment van chaos de regie te pakken. 
Niet voor niets is dit het thema van deze INN’twente. Kunnen we 
als innovatieve regio een voortrekkersrol pakken? Wat mij betreft 
zeker. Dat laten weten wij ook al zien met diverse belangrijke 
innovatieve ontwikkelingen uit Twente. Laten we bovenal samen de 
krachten bundelen. Zodat we niet tegenover elkaar komen te staan, 
maar schouder aan schouder de uitdagingen van de huidige tijd 
aanpakken. Zodat we orde houden in de chaos én elkaar niet uit het 
oog verliezen.  \

Roelof Bleker
Burgemeester van Enschede

Veerkracht. Een woord dat als geen ander bij onze stad Enschede en bij Twente 
past. Op momenten van tegenslag of onzekere tijden weten we onszelf op te richten 
en halen we het beste in onszelf naar boven. We zijn creatief, innovatief en laten ons 
bovenal niet zomaar uit het veld slaan.
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INN gesprek

Even voorstellen

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Lars Smook

Andrea van Schoot - 
Kapfer (50) 
Deze sociaal betrokken 
onderneemster nam 
familiebedrijf Van Schoot 
Pompcentrum BV in 2009 
over. Voor veel retailers, 
grootwinkelbedrijven en 
bedrijfskledingleveranciers is 
Van Schoot de partner voor het 
vermaken, repareren, borduren 
en zeefdrukken van kleding. 
Andrea woont met haar drie 
zonen in Weerselo. 

Arjan Kampman (56)
Geboren en getogen 
Enschedeër en wethouder 
(PvdA) in zijn stad. Arjan is bezig 
aan zijn tweede termijn. 
Hij heeft onder meer 
arbeidsmarkt en asiel en 
integratie in zijn portefeuille. 
Daarnaast vervult hij een 
aantal nevenfuncties, zo is hij 
voorzitter van de Stadsbank 
Oost-Nederland en RvT-lid van 
Kennispark Twente. Arjan is 
getrouwd, heeft twee zonen en 
is groot fan van FC Twente. 

Eeke Olijve - 
van den Brink (36)
Was op haar 25e al directeur 
bij ABN Amro. Wilde daarna 
meer impact maken en zelf 
ondernemen. Nam in 2018 
Limesquare over en bouwde het 
bedrijf uit en richtte in 2021 ook 
databedrijf BlueTree op. Eeke 
heeft diverse nevenfuncties, 
zo is ze directeur van 
Ondernemend Twente. Eeke 
woont in Saasveld, is getrouwd 
en heeft twee dochters.
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Eeke en Andrea kennen elkaar al via 
Twentse VOS, het netwerk voor ervaren 
zakenvrouwen in de regio. Eeke staat aan 
het roer van marketingbureau Limesquare 
in Hengelo. Andrea is CEO van Van Schoot 
Pompcentrum in Oldenzaal, een echt 
ambachtsbedrijf met vijftig jaar ervaring 
in het vermaken, repareren, borduren en 
zeefdrukken van alle denkbare kleding. 
Eeke heeft meteen een vraag voor Andrea. 
‘Ik begreep dat jij zo’n 170 mensen in 
dienst hebt in Oldenzaal, Bad Bentheim en 
Polen. Corona moet een enorme klap zijn 
geweest, hoe ging je daarmee om? Hoe 
hield je al die mensen tevreden?’

Andrea: ‘Ik probeer altijd te kijken naar 
wat er wél kan. Onze chauffeurs hadden 
opeens bijna geen routes meer, maar 
kregen andere taken. Zo hebben ze ons 
kantoorpand opgeknapt en gingen ze 
tijdelijk andere bezorgdiensten uitvoeren. 
We zijn zelfs heel belangrijk geweest met 

de productie van mondkapjes en schorten 
voor ziekenhuizen. Het allerbelangrijkste 
naast die flexibiliteit: structuur en een 
heldere invulling van de werkdag. Daar zijn 
veel mensen bij gebaat.’

Saamhorigheid
Wethouder Arjan Kampman mengt zich 
in het gesprek: ‘Ik kende je bedrijf nog 
niet zo goed, maar het lijkt een prachtige 
parel in de regio. Ik begreep ook dat je 
oorspronkelijk uit Beieren komt, daar draait 
de economie doorgaans als een tierelier. 
Wat is daar het geheim en hoe neem je dat 
mee naar Oldenzaal?’ Andrea: ‘De mensen 
uit Beieren verschillen niet eens zoveel van 
Tukkers. Saamhorigheid is ook daar een 
eerste levensbehoefte. Mensen kijken er 
naar elkaar om, willen op elkaar bouwen en 
gaan het gesprek aan. Ik hoor klanten van 
ons in de Randstad zeggen: wat mooi dat 
jullie in het oosten zitten, dan houden jullie 
je doorgaans aan afspraken.  >

MZe zijn het er alle drie over eens: vakmanschap is meesterschap 
in Twente. Welke ambachten we nodig hebben en hoe we zorgen 
voor voldoende nieuw talent, is voer voor discussie tijdens dit 
rondetafelgesprek. We zijn te gast in de prachtige Gobelinzaal van het 
Rijksmuseum Twenthe. Aan de muren zeventiende-eeuwse wandtapijten 
uit het slot van Koningin Emma. Aan het plafond moderne kroonluchters 
van de beroemde glaskunstenaar Bernard Heesen. Over vakmanschap 
gesproken. Aan tafel praten Eeke Olijve-van den Brink, Andrea van 
Schoot-Kapfer en Arjan Kampman vooral over het Twente van 
de toekomst.

‘ Met vakmanschap 
innoveren we ons 
uit de crisis’

Positief-kritische (import-)Tukkers in rondetafelgesprek
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Ik vind zoiets heel vanzelfsprekend,  
maar blijkbaar is dat niet zo. Dat maakt 
Twente uniek.’

Aan tafel wordt door het gezelschap 
vervolgens geconcludeerd dat die 
saamhorigheid en noaberschap ook wel 
eens te ver doorschieten. We staan in 
Twente voor een mega-opgave door de 
grote uitstroom van werknemers de 
komende jaren. Er is dan meer nodig dan 
alleen de nieuwe werknemers die we al 
kennen, want dat zijn er simpelweg niet 
genoeg. Andrea heeft mensen in dienst 
uit bijvoorbeeld Iran, Irak en Syrië en 
omarmt andere culturen, maar dat is lang 
niet overal het geval. We moeten onze
 blik verruimen. 

Geschrokken
Arjan: ‘Ik kom nu net van de presentatie 
van de nieuwste Regio in Beeld. 

Daarin schetst UWV jaarlijks de situatie op 
de arbeidsmarkt in de 35 arbeidsmarkt-
regio’s, dus ook in Twente. Ik kan je 
vertellen: ik schrok best even. De komende 
jaren zijn er 80.000 banen in Twente die 
(opnieuw) ingevuld moeten worden.  
Voor een groot deel gaat dat om mensen 
die praktisch zijn opgeleid, zo noem ik het 
maar even. Dus banen in de zorg, bouw, 
techniek, noem maar op. Daarvan kunnen 
er op dit moment slechts 37.000 ingevuld 
worden, een groot verschil. Daarbij is het 
ook nog eens zo dat 85 procent van alle 
Twentenaren in Twente werkt. Alleen in 
Zuid-Limburg is dat aantal nog hoger.  
Dus we zijn heel honkvast en hechten veel 
waarde aan onze eigen cultuur. Soms is het 
een beetje aanpassen of opdonderen.  
Daar kan een keerzijde aan zitten.’

Andrea: ‘Ik snap dat je daarvan schrikt.  
We moeten absoluut meer oog hebben 

voor echte ambachten van praktisch 
opgeleide mensen. Wie leert nog het 
ambacht van kleermaker? Om maar even 
bij mijn bedrijf te blijven, wij hadden ooit 
een atelier in Oldenzaal met 35 coupeuses, 
maar moesten op een gegeven moment 
de stap naar het buitenland zetten. Mijn 
huidige flexibele schil aan kleermakers 
betreft voornamelijk statushouders. En 
daar zie ik vervolgens het probleem dat ze 
zich liever clusteren in de Randstad, niet 
in Twente. We profileren ons niet genoeg 
en daarbij is ook nog eens de woningmarkt 
erg krap. Ook daar zit een uitdaging.’

Slimmere processen
Ook volgens Eeke is er op dat vlak werk 
aan de winkel en valt er nog een wereld 
te winnen in het meer organiseren en 
samenbrengen van het bedrijfsleven in 
Twente. En dan niet nog weer een nieuw 
netwerkclubje, maar een centraal orgaan 

‘We profileren ons onvoldoende én de woningmarkt is erg krap’ 
Andrea van Schoot-Kapfer 
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dat mandaat heeft. Precies dat is de 
reden dat ze recent is gestart als directeur 
van Ondernemend Twente, de stem 
van de ondernemers binnen de Twente 
Board. ‘Ik wilde meer impact maken, 
ook maatschappelijk. Dat deed ik al als 
bijvoorbeeld voorzitter van de dorpsraad 
in Saasveld, wat natuurlijk heel leuk is, 
maar ik vond dat ik het wel eens wat 
grootser mocht aanpakken. 

Wat ik er ook meer in probeer te brengen 
in Twente, is dat we slimmer en kritischer 
kijken naar het banenaanbod. Veel functies 
zijn moeilijk invulbaar, maar is een bepaalde 
baan ook echt nodig? Laten we inzetten 
op de banen waar grote behoefte aan is. In 
mijn vakgebied zie ik een groot tekort aan 
marketingspecialisten en data-analisten. 

Ik heb net een nieuwe jongen aangenomen 
die recent is afgestudeerd aan Universiteit 
Twente. Hij kon kiezen uit zeker vijf 
bedrijven. Zijn rol is hard nodig, durf ik 
wel te zeggen. En ook in sectoren als de 
techniek, ICT en zorg is er natuurlijk een 
enorm zichtbaar tekort. Met slimmere 
processen, ultieme digitalisering 
en efficiënter werken is nog veel te 
verbeteren om het werk gedaan te krijgen. 
Daar moeten we nog meer op inzetten.’ 
De twee andere tafelgasten luisteren 
aandachtig, dit is duidelijk stof tot 
nadenken.

Twents Geluk
Tot slot. Twente is de eerste regio 
in Nederland die haar economisch 
gedreven doelstellingen aanvult met 
een geluksgedreven agenda. In Twente 
kijken we van oudsher al verder door 
de aanwezigheid van familiebedrijven, 
de ruimte voor nieuwe ideeën, de 
mogelijkheden om te groeien én de 
unieke balans tussen stad en platteland. 
Twente heeft een kwaliteit van leven 
die elders ver te zoeken is. Hier vullen 
wonen, werken en recreëren elkaar op 
een natuurlijke manier aan, waardoor 
mensen zich hier thuis voelen, zo luidt de 
overtuiging aan tafel. Hier gaat het om 

leven en niet geleefd worden. De Twente 
Board bedacht daarom het Bruto Twents 
Geluk. Eind vorig jaar werd het gelukscijfer 
gepresenteerd tijdens het Twente Board 
event. Twente scoort een 7,1. Aan tafel 
wordt het initiatief van harte toegejuicht. 
Eeke: ‘Ik voelde veel gezamenlijke energie 
tijdens dat evenement en ook de urgentie 
om problemen rondom bijvoorbeeld de 
arbeidsmarkt als ondernemers samen aan 
te pakken. Toch weer die saamhorigheid, 
en dan op een goede manier. Ik kom zelf 
uit de Achterhoek, mensen denken wel 
eens dat dat één op één hetzelfde is als 
Twente. Dat is niet zo, vind ik. De interesse 
in elkaar is hier gigantisch. We zijn 
hier doorgaans behoorlijk gelukkig en 
dat moeten we op een goede manier 
blijven inzetten.’   \
 

‘ Ik schrok van 
de nieuwste 
arbeidsmarkt-
cijfers’ 
Arjan Kampman  

‘ Er valt nog veel 
te winnen in het 
samenbrengen van 
het bedrijfsleven’ 
Eeke Olijve-van den Brink  
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Tekst Jochem Vreeman /  Fotografie Abbink Fotografie  

Demcon vergroot 
portfolio met duurzame 

procestechnologie

Demcon had weinig procestechnologen in dienst, wel veel 
werktuigbouwkundigen, elektronica-experts en natuurkundigen. 
Als je in de energietransitie echt iets wil betekenen en bijvoorbeeld 
waterstof wil produceren en chemisch wil omzetten of CO2 uit de 
lucht wil halen, heb je de kennis van chemisch technologen nodig.

Demcon Suster-directeur Bert Heesink mag met zijn 63 jaar dan 
de pensioenleeftijd naderen, achterover leunen doet hij absoluut 
niet. De bevlogen chemisch technoloog vindt zichzelf voortdurend 
opnieuw uit en schrijft met de overname van zijn bedrijf Suster door 
Demcon een bijzonder nieuw hoofdstuk. 

Zijn professionele palmares is inmiddels lang. In 1985 studeerde 
hij af als chemisch technoloog aan de Technische Hogeschool 
Twente, de latere Universiteit Twente (UT). Na een aantal jaar bij 
chemieconcern Dow Chemical in Zeeland en onderzoeksinstituut 
TNO te hebben gewerkt, keerde hij terug naar Twente, terug naar 
de UT.

Afvalverwaarding en recycling
Bert besloot in 2016 zijn contacten bij Universiteit Twente te 
benaderen en richtte samen met een aantal bevriende weten-
schappers het bedrijf Suster op. Betekenis: SUStainable, Technology, 
Energy and Resources. Met als uitvalsbasis het Hoge Druk Lab  
op de campus verricht Demcon Suster projecten voor bedrijven, 
vaak op het gebied van afvalverwaarding en recycling. Bert: ‘Ik mag 

helaas niet de namen van onze opdrachtgevers noemen, maar er 
zitten grote spelers bij. Vaak bouwen we eerst een experimentele 
opstelling waarmee we onderzoek uitvoeren. Een bedrijf heeft 
bijvoorbeeld een katalysator ontwikkeld en wil testen hoe goed die 
is in vergelijking met de katalysatoren van de concurrentie. 

Ook bekijken we nu voor verschillende klanten hoe zij plastic afval 
terug kunnen brengen naar de oorspronkelijke grondstoffen. We 
hebben bijvoorbeeld een pilotinstallatie gebouwd om het polymeer 
polymethylmethacrylaat, beter bekend als perspex, terug om te 
zetten in de monomeer methylmethacrylaat. Dat kan dan opnieuw 
worden ingezet om nieuwe perspexproducten te maken. Denk aan 
achterlichten van auto’s, caravanramen of lcd-schermen. Bij een 
proef bij Japan Steelworks in Düsseldorf toonden we aan dat we uit 
perspexafval 99% zuivere methylmethacrylaat kunnen maken. 
Daarmee ben je bijna volledig circulair. We doen ook andere 

Demcon zette recent een belangrijke stap op het vlak van chemie en procestechnologie. Dit zijn vakgebieden die 
essentieel zijn in de energietransitie en de stap naar een circulaire economie, waaraan Demcon al langer werkt. 

Suster, voortgekomen uit Universiteit Twente, is sinds 2022 onderdeel van de Demcon groep. Bert Heesink, een van 
de oprichters van Suster, vertelt over de groeiambities van Demcon Suster. Op de Technology Base staat nu een 

proefinstallatie voor de productie van bio-kerosine. 

‘  Als je in de energietransitie  
iets wilt betekenen, heb je 
chemisch technologen nodig’
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projecten rondom kunststof recycling, zoals het terugwinnen van 
grondstoffen uit aramidevezels uit kogelvrije vesten of militaire 
helmen en het maken van olie uit huishoudelijk (plastic) afval.’

Proefinstallatie voor de productie van bio-kerosine
De ambitieuze toekomstplannen van Demcon Suster zijn niet 
mals. Een icoonproject trekt extra veel aandacht: de bouw van een 
proefinstallatie voor de productie van bio-kerosine. Productie van 
groene kerosine is technisch erg ingewikkeld. Demcon Suster werkt 
inmiddels een jaar of zes aan de ontwikkeling van een nieuw proces 
voor de productie van groene kerosine. De bouw van een grotere 
proefinstallatie moet een enorme mijlpaal worden. Bert: ‘We gaan 
de installatie bouwen voor een klant die al actief is op het gebied 
van biobrandstoffen en die zijn marktaandeel verder wil uitbreiden. 
We willen in april beginnen met de proeven. Als die succesvol zijn, 
wil de klant een grootschalige fabriek op de Maasvlakte bouwen. 
Het is een ontzettend gaaf project dat we uitvoeren met een klant 
met wie we al sinds 2016 samenwerken. We zijn begonnen in een 
autoclaafje van 45 millimeter, de grootte van een borrelglaasje, 
en hopen het ontwikkelde proces straks in werking te zien in een 

commerciële raffinaderij op de Maasvlakte in Rotterdam, 
waar meer dan 100.000 ton biobrandstof per jaar geproduceerd 
zal worden.’

Ambities waarmaken
Bert wil zijn ambities samen met zijn collega’s van Demcon Suster 
waarmaken. ‘We willen ons blijven focussen op de ontwikkeling 
van nieuwe technieken en processen die de energietransitie en 
de circulaire economie dichterbij brengen. Je moet bedenken dat 
we gestart zijn met vijf wetenschappers, jongens als ik die ook 
vrienden van elkaar zijn. Wij zijn voornamelijk van de technische 
inhoud, hoewel ik officieel de managing director ben. Er komen 
veel zaken bij kijken die niet onze primaire interesse hebben. Dus 
hebben we gezocht naar een partij die net als wij R&D-projecten 
voor derden uitvoert. De lijntjes met Demcon waren er al en het 
komt nu allemaal mooi samen. Doordat we de handen ineen hebben 
geslagen, kunnen we onze maatschappelijke impact vergroten. 
Samen met de specialisten van de andere Demcon-bedrijven staan 
we sterk. De overname is een win-win en we gaan samen nog veel 
mooie dingen doen.’  \

‘Samen kunnen we onze 
maatschappelijke impact vergroten’

Het team van Demcon Suster
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Tekst Joyce Pigge  /  Fotografie Frank Visschedijk  Fotobijschrift: ‘Het behouden van een fijne baan voor onze medewerkers is een belangrijke drijfveer.’

‘Terug naar vroeger is niet langer een reële optie.‘ Een duidelijke boodschap tijdens de medewerkersbijeenkomst 
van Labmicta, het medische laboratorium in Hengelo. Die boodschap markeert een overgang van oud naar nieuw. 
Een transitie die al sinds enkele jaren aan de gang is en steeds duidelijker vorm krijgt. De huidige organisatie 
bouwt voort op al het goede van vroeger én omarmt het nieuwe. En is daardoor wendbaarder dan ooit.

Oud en nieuw verbonden, 
vol vertrouwen vooruit
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Vroeger is niet meer
Eerlijk is eerlijk, vroeger was het een stuk overzichtelijker: Labmicta, 
bekend om z’n hoge kwaliteit, had vaste klanten en het werk -met 
daarmee bestaansrecht en baangarantie voor medewerkers- was 
gegarandeerd. Nog altijd zijn we dat zelfstandige laboratorium 
in Hengelo met die hoge kwaliteit en een vast klantenbestand. 
Maar het speelveld van de medische diagnostiek is onherroepelijk 
veranderd. Dynamischer dan ooit en niet meer volgens de 
vaste garanties van vroeger. Zorgverzekeraars willen het aantal 
laboratoria in Nederland minimaliseren en sinds de pandemie 
dreigen buitenlandse, commerciële labs het microbiologische 
landschap in Nederland te gaan domineren. 

Mens en maatschappij belangrijkste drijfveren
Het blijven vervullen van de maatschappelijke rol door de 
(regionale) patiëntenzorg te bedienen met hoge kwaliteit 
infectiezorg en daarnaast het behouden van een fijne baan 
voor onze ruim 200 mensen zijn twee vanzelfsprekende en de 
belangrijkste drijfveren voor het bestuur en de directie. Opdoeken 
of opgaan in een groot (buitenlands) laboratorium is voor hen 
gewoonweg geen optie. Dus werd Labmicta wendbaarder dan 
ooit. Natuurlijk zijn er risico’s, gaat niet alles soepel en foutloos en 
vragen transities om een lange adem. Maar de gedrevenheid zorgt 
voor focus en de zelfstandigheid maakt snel en flexibel bewegen 
gemakkelijker. Daarnaast is er ongelooflijk veel vertrouwen: in 
de stevige basis die er na al die jaren staat, de medewerkers, de 
klanten. En vanuit vertrouwen ben je nou eenmaal wendbaarder 
dan wanneer angst regeert. 

Ook micro-organismen zijn wendbaar
Die wendbaarheid zien we grappig genoeg terug bij micro-
organismen (virussen, bacteriën, schimmels en parasieten). Die 
zijn gericht op overleving, ontwikkelen en passen zich continu aan 
hun omgeving aan. Dat maakt ze bijzonder sterk. Ondanks dat ze 
klein of onzichtbaar zijn, is hun impact op onze gezondheid soms 
enorm. Om daar vat op te krijgen, bijvoorbeeld met het juiste type 
antibiotica of preventieve maatregelen, is het belangrijk om micro-
organismen te leren kennen. Door ze te analyseren en monitoren, 
zoals we ook deden tijdens de pandemie. Die kunst verstaan onze 
artsen-microbioloog en analisten. Zij maken die microscopisch 
kleine wereld ‘tastbaar’, zodat we uiteindelijk samen met anderen 
de beste zorg rondom infectieziekten leveren. 

Altijd samen met anderen
Dat samen met anderen is volgens Labmicta een ander 
belangrijk aspect van wendbaarheid. We gaan graag langdurige 
samenwerkingen aan en vragen regelmatig, proactief en op 
verschillende manieren aan relaties en klanten hoe we ze nog 
beter kunnen ontzorgen. We investeren in ‘onze’ ziekenhuizen op 
verschillende manieren. Bijvoorbeeld door projecten te financieren 
die de zorg ten goede komen. Huisartsen zijn een andere 
belangrijke klantgroep. Door een groeiend tekort en groeiende 
workload staan zij enorm onder druk. Labmicta verkent daarom 
zoveel mogelijk opties om hen nog meer te ontzorgen. 

Wendbaarheid vereist lef
‘Als je doet wat je deed, krijg je wat je kreeg’, is een bekend gezegde 
dat volgens Labmicta illustreert waarom wendbaarheid soms een 
beetje lef vereist. Door bijvoorbeeld dingen anders te zien en 
benaderen. Wij passen dit toe door het zorglandschap buiten de 
grenzen van ons vakgebied te verkennen. Met een nieuwsgierige 
blik gericht op kansen. Een ontwikkeling die we nu verkennen en 
nog in de steigers staat is het bieden van infectiezorg rechtstreeks 
aan consumenten en bedrijven. Dit sluit deels aan op de 
toenemende preventieve focus in de gezondheidszorg. Daarnaast 
ontzorgt het huisartsen. Het voorkomt dubbele infectiediagnostiek 
omdat huisartsen weten dat onze uitslagen betrouwbaar zijn en ze 
pas iemand zien als een uitslag hiertoe aanleiding geeft. Deze en 
andere ontwikkelingen kenmerken onze organisatie die vertrouwt 
op de basis en het nieuwe omarmt.  \
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Rabobank en ten Hag 
delen duurzame visie en 
bundelen krachten

‘Op het eerst gezicht lijkt Rabobank misschien een vreemde 
eend in de bijt, in dit verhaal’, legt Jochem uit. ‘Maar we zijn een 
coöperatie en vanuit die ‘roots’ kijken we hoe we kunnen bijdragen 
aan landelijke en regionale uitdagingen. Duurzaam wonen is een 
belangrijk thema. En eentje waarbij we als Rabobank zijnde veel 
impact kunnen maken. Wij zitten namelijk aan tafel met mensen 
die een woning willen kopen. Dan kunnen we simpelweg de 
hypotheek verstrekken, maar we kiezen ervoor om verder te gaan 
dan alleen financieel advies. Daarom hebben we geïnvesteerd 
in opleidingen voor onze adviseurs en adviseren zij nu ook op 
duurzaamheidsgebied. Dat gaat verder dan even vragen of de klant 
ook zonnepanelen heeft overwogen. Het gaat om de impact: 
wat is geschikt voor deze woning, hoe werkt het precies en 
natuurlijk ook: wat betekent dat op den duur voor je energie-
rekening? Op die manier geven we een compleet advies en de 
timing is optimaal voor klanten. Dat zien we ook terug in de cijfers, 

in vijftig procent van de gevallen kiezen ze bij de aankoop van de 
woning voor slimme duurzaamheidsoplossingen. Ik geloof er echt in 
dat we het verschil maken door dat gesprek aan te gaan.’ 

Snelle bouw, snelle oplossing
Informeren over (duurzame) oplossingen doet Rabobank ook 
tijdens het jaarlijkse Vastgoedcongres op de Military Boekelo. 
‘Afgelopen jaar zoomden we met de aanwezigen in op de huidige 
woningnood en wat we daar met zijn allen aan kunnen doen. 
Er zijn momenteel simpelweg te weinig huizen voor het aantal 
woningzoekenden en de druk neemt de komende jaren verder 
toe. Vanuit Rabo SmartBuilds investeren we daarom in de bouw 
van 12.000 tijdelijke huurwoningen. Modulaire, verplaatsbare 
woningen die een oplossing kunnen bieden voor de dringende 
woningbehoefte. Daarover kwam ik tijdens de afgelopen editie van 
de Military in gesprek met Michel ten Hag, omdat we een gedeelde 
visie en aanpak hebben.’ 

Michel: ‘Wij richten ons vanuit ten Hag ook op flexwoningen, de 
perfecte oplossing om de pijn de komende jaren te verzachten. 
De flexwoningen hebben geen permanente woonbestemming 
en staan in principe maximaal vijftien jaar op dezelfde plek. Het 
grootste voordeel: het is een supersnelle manier om nieuwe 
woningen te realiseren. Omdat het prefab-woningen zijn die 
volledig in de fabriek gemaakt worden, een proces dat stukken 
sneller gaat dan een huis op de traditionele manier bouwen.  >

De boodschap van Hugo de Jonge is luid en duidelijk: 
per jaar zijn er 100.000 extra woningen nodig.  
Voor Twente betekent dit dat er de komende jaren 
15.000 huizen gebouwd moeten worden. En dat terwijl 
er op die markt behoorlijk wat gaande is: de prijzen van 
grondstoffen stijgen, vakmensen zijn moeilijk te vinden 
en alles dat gebouwd wordt, moet toekomstbestendig 
en duurzaam zijn. Michel ten Hag (directeur ten Hag 
Makelaars & Financiële Dienstverleningsgroep) en 
Jochem Essink (directeur coöperatieve Rabobank) 
gaan in gesprek over deze uitdagingen. 

' Met flexwoningen kunnen  
we snel stappen maken’ 
Michel ten Hag

Woningtekort vraagt lef, innovatiekracht en samenwerking
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De procedure is korter, de woning staat sneller en we gaan flexibel 
om met de beschikbare ruimte op dat moment. Natuurlijk blijven er 
uitdagingen, zoals de materiaalkosten en het tekort aan vakmensen, 
maar hiermee werken we samen aan een manier van bouwen 
die past bij de urgentie van het probleem. Daarnaast zijn er ook 
aspecten waar de overheid over kan meedenken, zoals het verlagen 
van de grondkosten. Dat maakt het voor initiatiefnemers zoals ten 
Hag en Rabobank een stuk makkelijker om bij te dragen en die extra 
woningen zo snel mogelijk te realiseren.’

Samen meer slagkracht
Ook als we breder kijken, is er belang bij het bijbouwen van 
woningen in Twente. ‘Vanuit mijn functie in het bestuur van 
Ondernemend Twente, een groep ondernemers die het beste uit 
onze regio willen halen, houden ik me ook bezig met het aantrekken 
en behouden van talent’, vertelt Michel. ‘Want we zien talent 
wegtrekken naar bijvoorbeeld de Randstad. Dat kunnen we deels 
beïnvloeden door hier in Twente voldoende en aantrekkelijke 
huizen beschikbaar te hebben. Uiteindelijk houdt dat onze steden 
en de wijken levendig: we houden de bewonersaantallen op peil, 

waardoor ook voorzieningen zoals winkels goed blijven draaien. 
Er zit dus een heel groot belang achter het draaiende houden 
van deze markt. Zelfs – of eigenlijk juist – als er minder 
verhuisbewegingen zijn, zoals nu met de stijgende rentes. 
De vraagzijde lijkt dan weg te vallen, maar de wens om kleiner 
of groter te gaan wonen, blijft latent aanwezig. Op het moment 
dat de economie bijtrekt en de actieve vraag weer toeneemt, 
willen we niet met een nog grotere achterstand komen te zitten. 
Dan lopen we – weer - achter de feiten aan. Van die les moeten 
we leren. Met kortetermijndenken komen we er niet; we hebben 
juist samenwerkingen nodig met partijen zoals Rabobank. 
Partijen die ook verder vooruit durven te denken en vooral ook 
durven te handelen.’ 

‘ De uitdaging is groot,  
dat vraagt om samenwerken’ 
Jochem Essink

Boulevard 1945 nr. 20, 7511 AE Enschede   /  T 053 850 6070  /  www.tenhag.nl
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Jochem gaat verder: ‘Er ontstaat gewoon een veel grotere 
slagkracht als we dit soort zaken samen oppakken en niet allemaal 
individueel op onze eilandjes proberen iets op te lossen. De 
uitdaging is te groot om dat alleen te doen. Bovendien draait het 
voor ons om de grootst mogelijk impact voor de samenleving. 
Daarom komen de woningen die we bouwen vanuit Rabobank ook 
allemaal in het middenhuursegment. Voor investeerders is dat 
de minst interessante tak en juist in dit segment is veel behoefte. 
Rabobank geeft hiervoor een lange termijn commitment. Die lange 
termijn is noodzakelijk voor de businesscase. Maar die woningen zijn 
nodig, helemaal met de garantie van een huurprijsplafond. Wat we 
daarmee neerzetten, voelt ook niet als een snelle oplossing voor de 
woningnood, het levert mooie, gemêleerde wijken op, waar plek is 
voor iedereen. Dit project gaat niet om wat het financieel oplevert, 
we willen onze nek uitsteken en een bijdrage leveren.’

Niet concurrerend, maar coöperatief 
Met zo’n overlap in visie en projecten, is een samenwerking in 
Twente haast vanzelfsprekend. ‘Vanuit Reimarkt, een bedrijf onder 
de vleugel van ten Hag, werken we aan fossielvrij wonen in 2050. 

We zetten vol in op het verduurzamen van woningen en adviseren 
bewoners hoe ze dat kunnen doen en waar. Het is natuurlijk 
heel mooi als we daarin een-tweetjes hebben met Rabobank, 
die die adviserende rol qua duurzaamheid ook pakt tijdens 
hypotheekgesprekken. Er zijn veel aanknopingspunten.’ 

Jochem concludeert: ‘We zouden elkaar kunnen zien als 
concurrent, we bouwen immers allebei flexwoningen op 
gemeentegrond, maar door elkaars krachten te benutten, komen 
we veel verder. Ik zie veel synergetische voordelen en manieren 
waarop we samen meer rust kunnen creëren in deze onrustige 
markt. En uiteindelijk structurele oplossingen kunnen leveren. 
Dat is ons gezamenlijke, duurzame doel.’  \ 

‘ Juist als de economie terugvalt, 
moeten we blijven bouwen’ 
Michel ten Hag



Met heel veel trots presenteerde 
Rijksmuseum Twenthe de hele maand 
december Rembrandts vaandeldrager 
aan Twente en Overijssel

Dankzij de unieke samenwerking van 
twaalf musea reist De vaandeldrager 
(1636) in één jaar langs de twaalf provincies 
van Nederland. Op deze manier worden 
zoveel mogelijk mensen in staat gesteld 
het, door de Nederlandse overheid meest 
recente aangekochte, meesterwerk van 
Rembrandt te kunnen zien. Rijksmuseum 
Twenthe mocht gastheer zijn van dit 
unieke meesterwerk namens de provincie 
Overijssel. 
 
De vaandeldrager van Rembrandt werd 
eind januari 2022 aangekocht door de 
Nederlandse Staat met steun van de 
leden van de Vereniging Rembrandt, 
de VriendenLoterij en het Rijksmuseum 
Fonds. De rondreis door Nederland wordt 
mogelijk gemaakt door de VriendenLoterij, 
de Vereniging Rembrandt en het 
Rijksmuseum Fonds.
 
Meesterwerk van Rembrandt
De vaandeldrager behoort tot de 
absolute meesterwerken van Rembrandt 
en is onlosmakelijk verbonden met 
de geschiedenis van Nederland. 
Vaandeldragers liepen voor de troepen 
uit in de Tachtigjarige Oorlog, die leidde 
tot de geboorte van Nederland. In dit grote 
zelfportret schildert Rembrandt zichzelf 
rebels en vol bravoure. Het werd zijn 
artistieke doorbraak die zou leiden tot 
De Nachtwacht.  \

Rembrandt, De vaandeldrager, 1636

olieverf op doek, 118,8 x 96,8 cm

Collectie Nederland

Lasondersingel 129-131, 7451 BP Enschede  /  T 053 201 2000  /  www.rijksmuseumtwenthe.nl
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Arjan Kleizen is sociaal ondernemer en directeur/eigenaar van MSG en Miles: dé groene online koeriersdienst. Miles combineert koeriers en klanten met elkaar zodat koeriers-
ritten  door heel Nederland efficiënter en dus groener gereden worden. Het doel? Het aantal lege kilometers met 50 procent verminderen. Meer weten? www.miles.delivery

Arjan Kleizen

Hoeveel tijd kost 
transitietijd?

Het groeimodel van Ansoff (heb toch nog wat overgehouden aan 
de HEAO) gaf me structuur in mijn visie. Eerst lag de focus op 
meer volume. Dat lukte. Vooral omdat we goedkoper, regionaler 
en socialer bezorgen dan onze concurrent. In Ansoffs termen: 
marktpenetratie. Daarna was het tijd voor marktontwikkeling: 
verspreiden naar andere regio’s. 

Al snel werd duidelijk: verantwoord ondernemen stopt niet bij 
mensen. Ook het milieu moest een aandeel krijgen. Als ik nu 
terugkijk, hebben we misschien meer tijd gekregen voor die 
transitie dan vooraf gedacht, maar het omvormen kóstte ook meer 
tijd dan gedacht. Een nieuwe visie en strategie ontwikkelen waarin 
duurzaamheid centraal staat. 

Inmiddels bezorgen we met elektrische bussen en fietskoeriers. 
En niet alleen post; ook pakketten, bloemen en andere zendingen. 
Grote landelijke partijen gaan met ons mee en leveren hun 
zendingen aan bij onze stadhubs aan de rand van de (binnen)
stad. Voor partijen als H&M, Douglas en ICI Paris XL wordt alles 

gebundeld en in één keer uitgereden. We nemen meteen de online 
bestellingen mee van winkels als Blokker, Rituals en Dille & Kamille. 
Om in Ansoff-termen te blijven: nieuwe, toekomstbestendige 
diensten op bestaande markten (productontwikkeling) en nieuwe 
diensten op nieuwe markten (diversificatie). 

Die ‘old skool’ postbezorging van tien jaar geleden is nu een 
duurzame ‘last-mile’ bezorgoplossing. Mooi voor ons, maar nog 
mooier voor de maatschappij. Want zendingen bundelen én de 
krachten bundelen is de enige weg vooruit. Daarom hebben we 
de coöperatie Netwerk Groene Stadhubs opgericht, samen met 
andere regionale partijen door heel Nederland. Stuk voor stuk 
ondernemers met dezelfde (nieuwe) visie: bezorging moet groener. 

Langzaam maar zeker komt de droom uit. Er is nog steeds een 
bezorger (met afstand tot de arbeidsmarkt) die dagelijks door de 
wijk rijdt. Het verschil? Hij of zij rijdt met een klein, zero-emissie-
voertuig en bezorgt in één keer alles voor iedereen.  \

Toen MSG meer dan tien jaar geleden begon in de postbezorging, keek iedereen met de 
nodige gefronste wenkbrauwen naar deze stap. Je zag ze denken: het zal vast niet lang 
duren voordat alle post digitaal gaat en de postbode overbodig is. Maar wij zagen vooral 
kansen voor de korte én lange termijn. Natuurlijk is het volume sindsdien minder geworden, 
maar er gaan nog altijd jaarlijks twee miljard poststukken door de brievenbussen.  
En er lopen nog honderden MSG-postbodes rond. 
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Tekst en fotografie Universiteit Twente  

Esportsteam van 
Universiteit Twente brengt 
gamen naar hoger niveau

Esports is booming, zeker ook op de Universiteit Twente (UT). Daar is esports veel meer 
dan zomaar een potje FIFA. Zo is er een minor ‘esports’, een speciaal ingericht lab en een 

fanatiek studententeam dat een professionaliseringsslag maakt in gamen. ‘In voetbal heb je 
duizenden strategieën, maar naar gamen is relatief weinig onderzoek verricht.’

De voorzitter van studententeam Esports Team Twente, 
de researchmanager en een topgamer willen graag vertellen 
over hun vereniging. De club beschikt op de derde verdieping van 
gebouw de Bastille op de UT-campus over meerdere ruimtes. 
Een grote ruimte, maar ook kleinere kamers die weer leiden naar 
andere ruimtes. Achter de laatste deur zit het drietal tussen 
meerdere computerschermen rond een tafel. 

Topsportstatus
Esports zo professioneel mogelijk ontwikkelen, samen met de 
universiteit. Dat is volgens student Ivo Jeeninga (21), voorzitter 
van het team, het belangrijkste doel van de vereniging. Een grote 
zege binnen dat doel is dat esporters inmiddels een topsportstatus 
hebben kunnen verwerven op de UT. ‘Dat is gigantisch nieuws 
voor ons. Een topsportstatus geeft een topspeler veel meer 
mogelijkheden om beter te worden.’

Esports is een jonge sport. Dat betekent dat er legio mogelijkheden 
liggen om te groeien. Een ambitie die volgens het team alleen 
verwezenlijkt kan worden met goed onderzoek. Ivo: ‘In voetbal 
heb je duizenden strategieën en tactieken. Naar gamen is in 
verhouding weinig onderzoek verricht. Daar willen wij verandering 
in aanbrengen. Wij zijn het enige studententeam in Nederland dat 
onderzoek doet en dat ook koppelt aan een UT-minor.’ De minor 
die de voorzitter noemt heet esports minor en wordt gegeven door 
universitair docent Guido Bruinsma. 

Data-analyses
Jennifer Schulze (24) heeft bovengemiddelde interesse voor de 
ontwikkelingen in esports. Ze is researchmanager van de vereniging 
en richt zich op verbeterpunten voor gamers. ‘Een vraag is hoe je 
als gamer individueel, maar ook als team beter kunt worden. 
Wat kun je analyseren in games, maar ook in het gedrag van de 
gamer. Communiceert diegene helder? Waar en hoe train je? 
Wat is het beste om te eten voordat je gaat gamen? Maakt een 
fysieke warming-up verschil? Daar proberen we wat data-analyses 
van te maken.’ 

Iemand die daar binnen Esports Team Twente baat bij heeft, 
is Finn Tempelaar (21). Hoewel hij er zelf bescheiden onder is, 
omschrijft voorzitter Ivo hem als het uithangbord van de vereniging. 
Finn is lid van het League of Legends-team. Internationaal gezien 
een razend populaire game, waarbij groepen van doorgaans vijf 
spelers het tegen elkaar opnemen en de tegenstander proberen te 
verslaan. Finn: ‘In Nederland staan wij vrijwel altijd bovenaan en ook 
Europees doen we goed mee. Voor mij als speler geeft onderzoek 
naar esports een extra dimensie aan gamen. 

‘ Gamen op topniveau speelt  
zich af op mentaal vlak’
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Daar wil ik me graag in verdiepen, daarom deel ik zoveel mogelijk 
van mijn leven. Van mijn routine, hoe ik eet, sport en game. Het is 
een misvatting dat je dagelijks uren moet gamen en nachten moet 
doortrekken om goed te worden. We willen graag aantonen hoe 
je goed kunt worden in gamen en dat op een juiste manier kunt 
integreren in je leven.’ 

FC Twente
Het Twentse team excelleert in League of Legends, maar speelt ook 
talloze andere spellen. Finn: ‘Counter-Strike bijvoorbeeld, daarin 
hebben we een samenwerking met het Korps Mariniers. Dan laten 
we zien hoe we zo efficiënt mogelijk met elkaar communiceren. 
Op de Invictus Games gaven we daar afgelopen jaar nog een demo 
over.’ Ivo geeft een nog bekender voorbeeld. ‘We spelen ook het 
voetbalspel FIFA, daarin spelen we uiteraard met FC Twente.’

Esports Team Twente bestaat nog maar twee jaar en is daarmee 
het jongste studententeam van de UT. ‘Onze focus ligt op gamen 
in competities’, vertelt Ivo. ‘Onze spelers doen allemaal mee aan 
gametoernooien.’ 

Gamers krijgen vaak te maken met stigma’s. Ongezonde mensen, 
onderuitgezakt in een bureaustoel, die niets anders naar binnen 
werken dan pizza, chocoladerepen, koffie en energiedrank. 
Vooroordelen die op het eerste oog niet passen bij het 
esportsteam. Jennifer richt zich bij onderzoek naar gamen ook op 
het onderdeel voeding. ‘Cafeïne kan gameprestaties verbeteren, 
maar een esporter moet vooral proteïnen en eiwitten binnenkrijgen, 
want het is topsport. Het voeden van hersenen is in esports 
belangrijker dan het voeden van spieren. Gamen op topniveau 
speelt zich voornamelijk af op het mentale vlak en minder op het 
fysieke. Hand-oog coördinatie domineert, evenals reactiesnelheid. 
Daar maak je het verschil.’ 

Ivo hoopt dat het team de komende jaren veel stappen kan zetten. 
Want, zo weet hij, de game-industrie is inmiddels groter dan de 
filmindustrie, dus de ontwikkelingen volgen elkaar razendsnel op. 
‘En we hebben sinds kort een Esportslounge op Universiteit Twente. 
Daar kunnen we eindelijk meer evenementen organiseren en aan 
iedereen laten zien wat we doen. Dat willen we graag, want de 
fysieke gamecultuur is door corona enigszins verwaterd.’  \

‘Wij zijn het enige studententeam in Nederland dat onderzoek doet’

De studenten van Esports Team Twente
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Krachten bundelen voor 
uitstekend personeel

De intensieve samenwerking tussen Eqib en de gemeente Hengelo 
startte ruim een jaar geleden. Jarno Oerbekke, teammanager 
Strategie, Advies en Projecten binnen de afdeling Informatie en 
IT bij de gemeente Hengelo: ‘Destijds is onze afdeling uitgebreid 
en is een aantal functies veranderd. Daardoor moesten er relatief 
veel plekken ingevuld worden. Eerder hadden wij al positieve 
ervaringen met Eqib en daarom hebben we in dit proces weer de 
samenwerking opgezocht en zijn we samen aan de slag gegaan met 
het invullen van deze posities.’

Complex en interessant
Jarno vertelt dat een gemeente vaak een wat stoffig imago 
heeft: ‘Als je mensen benadert om voor een gemeente te werken 
dan is vaak de eerste reactie dat ze daar nog even over moeten 
nadenken, omdat ze dat stoffige imago van een gemeente nog in 
hun hoofd hebben. Dat is echt jammer. Als gemeente leveren we 
wel 500 verschillende producten, intern en extern. Dit gaat van 
grond en riolering tot aan diensten op het sociale vlak. Hierdoor is 
het speelveld binnen de gemeente Hengelo heel complex en juist 
interessant.’ Helma vervolgt: ‘Het is aan ons om mensen enthousiast 
te maken door het volledige plaatje te vertellen. Wij kunnen hier 
meer tijd voor nemen door echt de diepte in te gaan.’

Werken bij de gemeente Hengelo is breder dan het misschien lijkt. 
Jarno: ‘We faciliteren niet alleen onze gemeente, maar werken ook 
samen met omliggende gemeentes en overheidsinstellingen. Denk 
aan bijvoorbeeld Oldenzaal, Haaksbergen en het leerwerkbedrijf 
SWB. IT is tegenwoordig zo complex dat het voor een kleinere 

gemeente gewoon niet te behappen is. Met onze afdeling zorgen 
wij voor de juiste systemen en apparatuur. Hierdoor is de gemeente 
Hengelo een verbindende factor in de omgeving en heeft een 
belangrijke functie in de regio.’

Krachten bundelen 
Wat Jarno betreft is de gemeente een ideale werkgever: ‘Je hebt 
hier ruimte, krijgt verantwoordelijkheid en je draagt iets bij aan de 
maatschappij. Door de vele verschillende aspecten zijn er binnen 
de organisatie ook vele mogelijkheden om door te groeien. Ons 
organisatiemodel is erop gericht om mensen verantwoordelijkheid 
te geven. Als teammanager zorg je ervoor dat mensen in hun kracht 
staan en naar een gezamenlijk doel werken.’ 

‘Wat vaak gebeurt, is dat organisaties bij ons komen omdat ze zelf 
met hun corebusiness bezig willen zijn’, vertelt Helma. ‘Het zoeken 
en benaderen van potentiële medewerkers en de gesprekken 
voeren is juist onze corebusiness. Doordat wij dit voor bedrijven 
oppakken, kunnen zij op hun vakgebied focussen. Op deze manier 
bundelen we onze krachten.’

Speld in een hooiberg
Wanneer Eqib een nieuwe samenwerking start, begint dit met een 
inhoudelijk gesprek: ‘We spreken heel goed door wat precies de 
functie van de nieuwe medewerker is, wat de ambities zijn en wat 
het ontbrekende puzzelstukje in het team is. De vacature moet 
namelijk niet alleen gevuld worden, het moet gevuld worden door 
een persoon die echt bij het team past. Hier zetten we een hele 
campagne voor op.’ Jarno vult aan: ‘In dat opzicht maken wij het ook 
zeker niet makkelijk, want wij zijn op zoek naar kwaliteit. Daarom 
stemmen we goed af wat voor persoon bij de functie past. Hierdoor 
worden mooie resultaten geboekt.’ Het vinden van een goede 
match beschrijft Helma dan ook als het vinden van een speld in een 
hooiberg. Helma: ‘Hier ligt echt de uitdaging.’

Het vinden van personeel dat past bij je bedrijf is 
tegenwoordig een hele opgave. Dat geldt zeker ook voor 
de IT-sector. Eqib | The Human Factor zet zich in om de 
perfecte match voor een werkgever te vinden. Dit doet 
Eqib ook voor de afdeling Informatie & IT van de gemeente 
Hengelo. Helma Luijten, manager sales bij Eqib: ‘Binnen 
onze brede HR dienstverlening zijn we gespecialiseerd in 
onder andere IT recruitment. Dat maakt dat de gemeente 
Hengelo en Eqib goed bij elkaar passen en dat we echt iets 
voor elkaar kunnen betekenen.’

‘ Het speelveld binnen de 
gemeente is complex en 
daardoor interessant’   
Jarno Oerbekke

Tekst Elizabeth Westra  /  Fotografie Lars Smook
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‘ Wij zoeken mensen en voeren gesprekken, 
daardoor kunnen organisaties zich richten 
op hún corebusiness’  
Helma Luijten

Talent behouden
Zowel de gemeente Hengelo als Eqib zet zich in om talent voor 
Twente te behouden. Helma: ‘We starten daar bijvoorbeeld al mee 
door in contact te zijn met studieverenigingen. Op deze manier 
proberen we jong talent te leren kennen en vervolgens met hen in 
contact te blijven.’ Jarno vult aan: ‘Bij gemeente Hengelo zoeken we 
regionaal meer verbinding met onderwijsinstellingen. 

Hier zijn we intern druk mee bezig. Zo hebben we op de IT-afdeling 
ook ruimte voor stagiaires, afstudeerders en opdrachten voor 
studenten. Op deze manier kunnen ze alvast kennis maken met ons 
als potentiële werkgever.’  \
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Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Lars Smook

Baker Tilly ontzorgt 
ondernemers

Van ad-hoc naar anticiperen 
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Van ad-hoc naar anticiperen 

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

Die basis op orde brengen is op dit moment aan de orde 
van de dag. Tim licht dat toe: ‘Organisaties groeien snel of 
veranderen snel, deels ingegeven door externe factoren. Met 
onze dienstverlening laten we zien hoe je zaken ook anders kunt 
organiseren. Hoe je processen die verouderd zijn kunt vernieuwen 
of personeelsuitdagingen anders kunt oplossen. Soms wordt 
tijdelijk meer financiële kennis gevraagd en is die intern  (nog) 
niet aanwezig. Die expertise leveren wij dan. Dat proberen we te 
verankeren in de organisatie, zodat we werken aan een structurele 
oplossing: op den duur kan het wel intern opgepakt worden. 
In andere gevallen is onze expertise wel structureel wenselijk, 
bijvoorbeeld bij het vertrek van een controller.

We kijken samen hoe we de financiële functie anders kunnen 
invullen, waardoor het aantrekken van een nieuwe controller soms 
niet nodig is. Qua kosten kan dit zelfs effectiever zijn, omdat het 
flexibel is en de kwaliteit en bezetting altijd geborgd is. We gaan 
dus verder dan de quick fix. Natuurlijk kijken we continu mee met 
de actuele cijfers, maar nog liever kijken we ook naar de kansen van 
de toekomst en de duurzame ontwikkeling van jouw bedrijf. 
In veranderende tijden zoals deze probeer je gewoon zoveel 
mogelijk te voorkomen dat je – eigenlijk te laat – tegen dingen 
aanloopt. Daar helpen wij bij.’ 

Balans binnen het bedrijf 
Die focus op de korte termijn die veel bedrijven nog hebben, is niet 
vreemd. ‘Het is heel menselijk om direct in de oplossingsmodus te 
schieten als er een probleem ontstaat’, zegt Rudolf. ‘Helemaal als er 
de nodige tijdsdruk achter zit. In de praktijk kies je dan snel voor iets 
wat “voor nu prima” is, maar op lange termijn niet de beste oplossing 
is. Organisatorische vraagstukken uitten zich vaak in een intern issue 
of een klacht van een klant, maar als je dat afpelt is het eigenlijk 
altijd een combinatie van factoren: mensen, systemen en processen. 

Als je dan alleen maar de procesmatige kant oplost en niet werkt 
aan de automatisering of geen aandacht besteedt aan de mensen, 
dan kies je eigenlijk voor een suboptimale oplossing. Alle factoren 
hebben nou eenmaal invloed op elkaar. Dus in plaats van: het moet 
gewoon even opgelost worden, denken wij verder. Hoe werkt dit 
in de toekomst door en gaat dit ook dan kosten en tijd schelen? 
We hebben bij Baker Tilly alle expertises in huis, daardoor is het 
makkelijker om verbanden te leggen: wat doet dit met de rest van 
de organisatie. Zodat jij hetzelfde probleem niet drie keer in drie 
jaar op moet lossen, maar het in één keer goed doet.’ 

Nu handelen voor later
Baker Tilly komt problemen niet even oplossen, maar laat de 
organisatie het onder hun begeleiding zelf doen. Tim legt uit 
waarom: ‘Dat past bij onze werkwijze en houdt de expertise binnen 
de organisatie op peil. Zo voorkom je dat de eigen organisatie op 
den duur uitholt. Toekomstbestendig worden lukt alleen als de 
organisatie zelf ook door en door begrijpt wat er nodig is. In deze 
tijd worden er veel zaken blootgelegd. Dingen die nu acuut voelen, 
maar waar misschien eerder al op ingespeeld had kunnen worden. 
Zodat je als bedrijf minder ad-hoc hoeft te handelen. Die mindset 
proberen we onze klanten mee te geven.’ Rudolf voegt toe: ‘De 
gevolgen van crisissen zullen elkaar voorlopig blijven opvolgen. 

Daarom is het zo belangrijk om zelf te blijven ontwikkelen. 
Te werken aan je organisatie, in plaats van je stukstaren op wat 
er binnenin je organisatie gebeurt. Die bedrijfsblindheid is niet 
vreemd: het is als ondernemer of medewerker moeilijk om te zien 
hoe het anders kan en waar het beter kan. Daar helpen wij met 
ons multidisciplinaire team graag bij. Want die omslag moet er 
komen. Anticiperen is de oplossing: samen vooruitkijken, denken 
in mogelijke scenario’s en processen optimaliseren. En niet bang 
zijn om juist nu al voorbereidende stappen te zetten voor de 
uitdagingen van de toekomst.’   \

Toen het thema van dit magazine - regie in de chaos - bekend werd, stonden ze bij Baker Tilly helemaal aan. 
Want dat is wat zij doen: orde scheppen. En dat is nodig. Want er worden nogal wat uitdagingen afgevuurd op 
ondernemers: personeelstekorten, leveringsproblemen, stijgende prijzen, veranderende wet- en regelgeving 
en duurzame doelen. Alles is even belangrijk. Het gevolg: ad-hoc handelen, geen overzicht en vooral: geen 
toekomstbestendig bedrijf. Tim van Mook (director mkb accountancy & advies) en Rudolf Roekevisch (manager 
accountancy & advies) vertellen hoe zij samen met bedrijven orde op zaken stellen. Op zo’n manier dat 
ondernemers er structureel de voordelen van ervaren. 

‘ Wij laten zien hoe je verouderde 
processen kunt vernieuwen’ 
Tim van Mook

‘ De oplossing: samen 
vooruitkijken, denken in scenario’s 
en processen optimaliseren’  
Rudolf Roekevisch 
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De toekomst van E-waste: 
reduceren door te innoveren

De afvalstroom van elektronica, oftewel E-waste,  
is enorm aan het groeien. Met grote gevolgen voor mens 
en milieu. Dit afval zit nog bomvol bruikbare grondstoffen 
en onderdelen die van grote waarde kunnen zijn door 
ze opnieuw te gebruiken. Maar hoe zorg je ervoor dat 
dit hergebruik mogelijk is én welke partijen spelen hier 
allemaal een rol in? Frank Stiksma, senior onderzoeker 
binnen het lectoraat Regio-Ontwikkeling aan Hogeschool 
Saxion, bijt zich vast in dit complexe thema.

Er zijn veel verschillende soorten elektronisch afval. Frank: ‘Denk 
aan wasmachines en telefoons, maar ook aan kleine fietslichtjes. 
Kortom, alles waar stroom voor nodig is om het te gebruiken. 
Wanneer deze producten het niet meer doen, gooien we ze al snel 
weg in plaats van ze te repareren of te upgraden. We kunnen deze 
producten recyclen, maar dit is de minst waardevolle optie om met 
afval om te gaan. Want feitelijk ben je heel veel onderdelen en 
grondstoffen aan het vernietigen.’ 

Waardegericht
Als samenleving zijn we gewend om spullen te produceren, te 
gebruiken en weg te gooien als het 'op' is. Het grote nadeel hiervan 
is dat we blijven zitten met een gigantische afvalstroom. Frank: ‘We 
moeten meer waardegericht naar afval kijken. Dus: wat kunnen 
we er nog wel mee, in plaats van het gewoon weg te doen. Hierin 
speelt innovatie een cruciale rol.’ Frank ziet dit positief in: ‘Ik geloof 
dat we door innovatie de enorme toename van E-waste deels 
kunnen oplossen, zodat het milieu en uiteindelijk dus ook de mens 
minder wordt belast.’ 

Van lineair naar circulair
Op dit moment hebben we een lineaire economie. Frank legt uit 
dat we dit moeten transformeren naar een kringloopeconomie. 
‘We moeten meer kijken naar hoe producten hergebruikt kunnen 
worden of hoe de levensduur verlengd kan worden. Er is veel 
onwetendheid over hoe een kringloopeconomie voor elektronica 
ingericht kan worden. Hier hebben vele verschillende partijen 
een rol in, wat het extra lastig maakt. Dit ben jij als burger en 
consument, maar ook de producent, de overheid en retailers. 
Je wilt dus een meervoudige betrokkenheid en 
verantwoordelijkheid om zo het systeem te veranderen.’ 

In de huidige situatie werkt elke genoemde partij nog op zichzelf. 
Frank: ‘Je wilt toen naar een integraal ketenperspectief over de hele 
productlevenscyclus van elektronica. Nu speelt de producent een 
minimale rol in het proces nadat je er iets gekocht hebt. Terwijl je 
wilt dat het product na gebruik bij de producent terugkomt. 
Dan ben je daadwerkelijk kringlopen aan het sluiten.’

Regie binnen de regio
Binnen het circulaire vraagstuk is er veel chaos. Frank: ‘Dit vraagt 
om regie. Er ontbreekt nog een speler om in die chaos de circulaire 
keten te regisseren om ervoor te zorgen dat het een werkelijke 
kringloop wordt. Regio’s spelen hierbij een cruciale rol. Wanneer 
je spullen hebt die een tweede of derde leven krijgen, wil je het 
liefst dat ze niet te veel kilometers meer maken. Dus dat producten 
binnen de regio blijven. Juist met elektronica zijn de geografische 
afstanden in de keten erg lang. Het produceren van elektronica 
is namelijk goedkoper in Azië, dus moeten de producten met 
vervuilende tankers naar Nederland komen. En dat wil je eigenlijk 
niet. Je wilt meer grip krijgen op die stroom door het dichtbij 
te houden.’

Collectieve bewustwording
Nog veel mensen weten niet van E-waste en wat de negatieve 
gevolgen hiervan zijn. Ook producenten nemen het voorkomen van 
E-waste nog niet structureel mee in hun overwegingen. Maar Frank 
ziet wel een positieve ontwikkeling ontstaan: ‘Ik denk dat we in een 
tijdsgeest leven waarbij we collectief wakker worden en realiseren 
dat deze praktijken niet kloppen. Dat is mijn eigen drijfveer om mij 
daar hard voor te maken.’ 

Ook stomen Frank en zijn collega’s de volgende generatie klaar 
voor de transitie naar een kringloopeconomie. Frank: ‘We werken 
veel samen met studentonderzoekers van allerlei opleidingen 
binnen Saxion om ervoor te zorgen dat zij al weten hoe je 
circulariteit opneemt in een businessplan of hoe je de regie in 
de regio kunt pakken in het proces. Zodat zij klaar zijn voor een 
circulaire toekomst.’  \

' We leven in een tijdsgeest van 
collectieve bewustwording’ 



Ondernemen

Tekst Mirjam van Huet  /  Fotografie Archief Jan Rotmans

O‘ Alle stelsels  
gaan op de kop’
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Omarm de chaos
Boeren die niet meer mogen boeren, een zorgsector die zelf om zorg vraagt en een klimaat 
waarvoor we dweilen met de kraan open... Het moet anders in de wereld. En het kán anders, 
vindt hoogleraar transitiekunde Jan Rotmans. Wachten tot iederéén dat inziet, is niet nodig. 
‘Nog één crisis en de wereld kantelt’, voorspelt hij. ‘Dan gaan oude systemen omver en komt 
er plaats voor duurzaamheid, samen delen en circulair ondernemen.’

Hoe komt het dat de wereld, sinds corona, 
zó op zijn kop staat, dat men zich voorneemt 
het ‘helemaal anders’ te gaan doen?  
‘Er is een groep van tien procent die het anders doet. 
Anders vliegen, anders reizen. Dus die gooien het 
oude patroon om. De andere negentig procent is 
alweer terug bij het oude. Deze beweging – dat zo’n 
tien procent een systeemverandering doorvoert en 
het ook op die nieuwe manier blijft doen - zie je na 
iedere crisis. Ook na de economische crisis van 2008-
2009 bijvoorbeeld. Tel je die percentages bij elkaar op, 
dan kom je vanzelf op een kantelpunt. Dat kantelpunt 
is wanneer ongeveer vijfentwintig procent van de 
mensen de systeemwijzigingen volgt.’

Op welke crisis ‘wachten’ we nu, om tot die  
kanteling te komen? 
‘We zitten momenteel al midden in de energietransitie. 
We voelen het allemaal in onze portemonnee. Verder 
zijn thema’s als stikstof en landbouw aan de orde van 
de dag. De zorgtransitie staat in de schijnwerpers, want 
als we zo doorgaan moet over een paar jaar  
één op de vier mensen in de zorg werken. Maar de crisis 
die het hele systeem om kan gooien, dát zou wel eens 
de klimaatcrisis kunnen zijn. Nog niet iedereen voelt 
’m. Tot er steeds meer weersextremen komen. En dán 
komt het kantelpunt. Ik denk dat dit over pak ’m beet 
5 jaar gebeurt. Na die kanteling komen processen die 
nu langzaam op gang komen, ineens in een versnelling. 
Neem zonnepanelen. Momenteel heeft een op de 
vijf huishoudens die op het dak liggen. Daar hebben 
we met zijn allen dertig jaar over gedaan. Dat aantal 
huishoudens met zonnepanelen kan binnenkort in drie 
jaar verdrievoudigen. Hetzelfde geldt voor gezonder 
eten, meer bewegen, elektrisch rijden, online werken, 
minder vliegen en bijvoorbeeld het delen van spullen in 
plaats van het bezitten van spullen.’

Wat betekenen die veranderingen nou 
concreet voor de gemiddelde Nederlander? 
‘Er wordt heel veel anders voor ons. De arbeidsmarkt, 
pensioenvoorzieningen, democratie, zorg. Al die 
stelsels gaan op de kop. En die transities worden 
gevoed door de maatschappelijke uitdagingen waar we 
voor staan. Neem de democratie: vele mensen voelen 
zich niet gehoord in bijvoorbeeld de energietransitie.  
Er wordt dan ook steeds geëxperimenteerd met 
burgerraden. In Den Haag, in verschillende gemeenten, 
maar ook in landen als Frankrijk en Ierland. Geef 
burgers een stem, anders schieten ze  
in de weerstand.’ 

Het is je roeping om transities te 
doorgronden en aan te jagen. Welke 
veranderingen maak jij zelf door? 
‘Op mijn huis liggen zonnepanelen, ik ga kleiner en 
aardgasvrij wonen, ik heb nooit een rijbewijs gehad en 
áls ik eens met de auto ergens heen word gereden is 
dat met een elektrische auto. Ik koop mijn pakken van 
het kledingmerk Aarden. Die worden duurzaam en op 
maat gemaakt. Maar dat zijn de praktische dingen. Ik 
ben ook met een spirituele zoektocht bezig. Vroeger 
praatte en handelde ik vanuit ratio en nu ook vanuit 
gevoel. De persoonlijke crisis die voor die kanteling 
zorgde, was een ernstig fietsongeluk. Ik ben met mijn 
racefiets over de kop gegaan. Ik heb een jaar moeten 
revalideren. Een jaar de tijd om in mezelf te graven. 
Daarna ben ik meer activistisch geworden en streef ik 
nóg meer naar maatschappelijke impact.’ 
 
Welk verschil merk je sinds jouw innerlijke 
transitie in je werk? 
‘Ik kan anderen nu meer op gevoelsniveau raken.  
En dat helpt bij transities. Iemand kan iets honderd  
keer horen, maar als hij of zij het niet vóélt, >
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kan die er niet naar leven. Contact maken 
lukt door mezelf kwetsbaarder te maken. 
Anders te praten. Vanmiddag gebeurde 
het nog. Iemand barstte in huilen uit toen 
we spraken over de impact van zijn bedrijf 
op zijn kinderen en kleinkinderen. Hij 
voelde zich aangesproken. Daar ben ik 
heel dankbaar voor.’ 

Wat kunnen wij zelf doen om de 
wereld de goede kant op  
te helpen?
‘We zijn allemaal, één voor één, 
‘interviduen’. We zijn individuen, maar 
hebben allemaal invloed op elkaar. 
Bewust en onbewust; als jij je gedrag 
verandert, verandert dat ook anderen. 
Ik heb honderden mensen geïnspireerd. 
Ik neem mensen mee naar Ibiza om een 
week aan hun plan of droom te werken. 
Dan nemen mensen de meest drastische 
beslissingen. Tot die tijd staan ze voor 
een tweesprong, ze durven niet. Maar van 
de een op de andere dag zeggen ze hun 
baan op, stoppen ze met hun relatie of 
realiseren ze hun droom. Zo was er ook 
iemand die geen boek durfde te schrijven. 
Twee jaar later lag het er.’

Jouw eigen - nieuwste - boek 
draagt de titel ‘Omarm de chaos’. 
Hoe moeten we dat doen? 
‘Chaos kun je niet omarmen, dus die titel 
moet je lezen met een knipoog. Chaos 
is ongrijpbaar. Maar je kunt chaos wel 
accepteren en proberen ermee te leven. 
Wat ik bedoel is: je moet het niet gaan 
managen of proberen te beheersen, 
want dat maakt chaos alleen maar groter. 
Denk gewoon, ok, het is nu kennelijk 
onzeker en complex. Hoe kan ik daarmee 
omgaan? Blijf niet vasthouden aan het 

oude. Sta open voor een nieuwe tijd, 
een nieuwe wereld. Als bedrijf kun je 
nieuwe verdienmodellen onderzoeken. 
Experimenteer ermee. Werkt het? Dan 
schaal je op. Transities draaien om 
onderzoeken, leren, experimenteren. 
Visionair denken en vervolgens klein en 
praktisch handelen. Groot denken, 
klein doen.’

Hoe schat jij je invloed in 
als het gaat om de grote 
maatschappelijke transities?
‘Ik heb geen macht, maar indirect wel 
invloed. In de wetenschap heb ik aan de 
wieg gestaan van transitiewetenschap, 
destijds iets nieuws. Daar is in Nederland 
in twintig jaar tijd de basis voor gelegd 
en daar ben ik trots op. Ik heb één van 

‘ Chaos is 
ongrijpbaar.  
Maar je kunt chaos 
wel accepteren’
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Over Jan Rotmans
Jan Rotmans (Rotterdam, 29 maart 
1961) is hoogleraar ‘transitiekunde’ 
aan de Erasmus Universiteit 
in Rotterdam. Hij schreef 30 
boeken over klimaatverandering, 
klimaatmodellen en duurzame 
veranderingen. In 2004 richtte 
hij DRIFT op, het Dutch Research 
Institute For Transitions en in 2007 
Stichting Urgenda, een beweging 
voor innovatie en duurzaamheid. Hij 
bracht eind 2021 zijn 20e boek uit: 
‘Omarm de chaos’. Het boek schetst 
een perspectief voor Nederland en 
de wereld die in een klimaatcrisis 
verkeren, én handvatten om in 
beweging te komen. Rotmans 
brengt het grote verhaal terug 
naar het menselijke niveau, met 
de boodschap: transities zijn 
mensenwerk. 

de eerste klimaatmodellen bedacht: 
Image. En als activist – zelf zeg ik liever 
scientivist - heb ik ook invloed. Daarnaast 
leid ik mensen op, die op allerlei posities 
terechtkomen, bij gemeenten, bedrijven, 
ministeries. Zo kan ik mijn gedachtegoed 
verder zaaien. Ik merk ook dat mijn - 
inmiddels duizenden - lezingen mensen 
aanzetten tot beweging. 

In de toekomst zou ik wel meer impact 
over de landsgrenzen heen willen hebben. 
Ik heb zelfs plannen voor een eigen 
internationale universiteit in Rotterdam. 
Ten slotte heb ik mijn eigen opvolgers, 
tien professoren, die het verhaal verder 
vertellen. Ik heb dus niet het idee dat ik 
het begin- en eindpunt ben.’  \

‘  We zijn allemaal,  
één voor één, 
‘interviduen’’
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Algoritmes stemmen 
vraag en aanbod decentrale 

energie op elkaar af

‘De huidige energiecrisis en de daarmee gepaard gaande 
energiearmoede drukt ons met de neus op de feiten. Het 
moet anders, het moet duurzaam. Niet voor niets is een van 
de zeventien Sustainable Development Goals: betaalbare, 
betrouwbare, voor iedereen toegankelijke schone energie’,  
zegt Chris. 

‘Onze proeftuin zet AI in om optimaal gebruik te maken van 
duurzaam opgewekte energie’, zegt Marco Rine, manager business 
development bij VDL Energy Systems. ‘Door allerlei data ‘in the 
cloud’ te combineren, kunnen we anticiperen op de marktvraag.’

De uitdagingen 
Eerst eventjes terug naar het probleem: volgens Marco kent de 
energietransitie vier uitdagingen. De eerste is meer elektriciteit 
uit duurzame bronnen opwekken. ‘We gaan drie keer zo veel 
elektriciteit gebruiken met zijn allen. Elektrificatie neemt dus 
toe’, onderbouwt hij. Opslaan van die energie is lastig. Dat is de 
tweede uitdaging. ‘Een elektron is moeilijk op te slaan, behalve 
in een accu. Maar je kunt niet oneindig accu’s neerzetten.’ Dat 
levert de derde uitdaging op: waterstof laten inburgeren. Het 
is volgens Rine één van de brandstoffen van de toekomst. 
‘Het heeft een schone verbranding en je kunt waterstof 
opslaan in cavernes onder de grond en transporteren via het 
bestaande leidingnetwerk van de Gasunie.’ Om de verschillende 
energiesystemen samen te laten werken, moeten ze aan elkaar 
worden geknoopt. Dat is volgens Marco de vierde - en tevens 
grootste - uitdaging.

‘In the cloud’
In ‘zijn’ proeftuin in Almelo wordt gewerkt aan een proefopstelling 
voor het koppelen van energiesystemen. Er komen zonnepanelen, 
batterijopslagsystemen, generatoren, warmtepompen, fuel cells, 
een waterstofvoorraad, een elektrolyser om van elektriciteit 
waterstof te maken en wellicht nog meer apparaten.

‘Ieder apparaat heeft zijn eigen managementsysteem.  
Wij hebben een manier bedacht om ze te laten samenwerken 
en rekening te laten houden met omstandigheden. Denk aan 
onder meer eventuele congestie op het net, de behoefte van 
energiehandelaren, energieprijzen en weersvoorspellingen. Dat is 
waar artificial intelligence om de hoek komt’, vertelt Marco. 
Uitgangspunt van de proeftuin is ‘meten is weten’: hoeveel zit er 
in de batterij, op welk tijdstip heb je energie nodig, wanneer 
schijnt de zon, wanneer waait het, hoe vol is het energienet, et 
cetera. Op basis van algoritmes wordt ‘in the cloud’ vraag en 
aanbod op elkaar afgestemd en van alle losse systemen één 
systeem gemaakt.’ 

Om dat voor elkaar te krijgen, moet de software eerst leren 
wat de logica is. Dat gebeurt met machine learning. Zodra 
het systeem de logica ‘onder de knie’ heeft, gaat het over op 
artificial intelligence, waarbij het systeem zichzelf blijft leren 
en optimaliseren.

Software
In Apeldoorn, op industrieterrein de Ecofaktorij, staat al een 
kleine opstelling die dit gedachtegoed van ‘meten is weten’ 
ook uitprobeert, maar dan zonder artificial intelligence. ‘Hier 
staat energiemanager Tim Verbruggen aan het roer’, zegt 
Marco. ‘Als een luchtverkeersleider bepaalt hij op basis van 
allerlei parameters welke systemen wanneer aanstaan en waar 
opgewekte energie naartoe gaat. Wij willen in Almelo dat een 
softwarepogramma deze taken overneemt, want die kan veel 
meer variabelen managen dan een mens’, motiveert Marco de 
keuze voor artificial intelligence.

Die software moet nog worden ontwikkeld. Daarvoor werkt VDL 
Energy Systems samen met Universiteit Twente en hogeschool 
Saxion. Andere partijen in de regio, zoals netbeheerder Enexis, 
Coteq, Scholt Energy en Firan sluiten ook aan. 

De wereld moet over op duurzame energie. Een belangrijke ‘hobbel’ die nog moet worden genomen, is het 
vlottrekken van energiedistributie en -opslag. Artificial intelligence (AI) kan daarin een essentiële rol spelen.  
VDL Energy Systems wacht niet af, maar zet een proeftuin gebaseerd op AI neer om volop te experimenteren.  
‘Dat komt als geroepen’, vindt Chris Willemsen, projectmanager Tech bij ontwikkelingsmaatschappij Oost NL. 



   33   /    

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

‘XL businesspark wil ook meewerken’, zegt Marco, ‘want daar is 
congestie op het energienet. Als onze proeftuin werkt, kunnen we 
ons systeem daar uitrollen.’

‘Make AI work’
VDL Energy Systems is in Oost-Nederland niet de enige die 
onderzoekt hoe AI van maatschappelijk en economisch nut kan 
zijn. Meer dan 350 bedrijven zijn bezig met AI-toepassingen 
en aan de regionale kennisinstellingen onderzoeken meer dan 
1100 wetenschappers en PhD’ers de mogelijkheden van AI. Deze 
initiatieven komen samen in AI-hub Oost-Nederland. ‘Professionals 
kunnen daar samenwerkingspartners vinden, van elkaar leren en 
de weg vinden naar regionale, nationale en Europese subsidies’, 
zegt Chris.

Subsidie
Onderzocht wordt of VDL Energy Systems voor de ontwikkelingen 
in de proeftuin subsidie kan krijgen. ‘Tot nu toe gaan veel subsidies 
naar afgebakende leerdoelen’, signaleert Marco. ‘Naar óf IT, óf 
energieopwekking, óf distributie, óf opslag. Wij combineren al die 
factoren in één proeftuin. Ik hoop van harte dat de overheid het 
nut – of eigenlijk, de noodzaak – van onze missie inziet.’

Chris ziet het belang in ieder geval zeker in: ‘AI-toepassingen 
moeten uitermate goed ontwikkeld zijn om zelfstandig te werken 
en dat kan alleen als ze gevoed zijn met heel veel relevante data 

en gecontroleerd zijn met heel veel tests. Daar is veel tijd en 
specialisme voor nodig.’ 

Hoe krachtig AI ook is, de mens staat centraal bij het bedenken van 
nieuwe toepassingen en het laten slagen van die toepassingen. 
‘Maak hiervoor iemand verantwoordelijk binnen je bedrijf. De 
huidige energiecrisis is een aanleiding om dit thema nu eens echt 
beet te pakken: hoe kun je met data de energievraag beheersen en 
zo kosten en milieubelasting verminderen?’

Ethiek
Daarnaast kunnen ethische vraagstukken komen bovendrijven. 
‘Data is essentieel. Maar van wie is die data eigenlijk? Neem 
het energieverbruik per huishouden of van bedrijven. En in 
andere branches, zoals de gezondheidszorg, kan data nóg veel 
persoonlijker zijn’, zegt Chris.

Voor het ethische vraagstuk hebben leden van de AI-hub 
sparringpartners binnen handbereik. AI-hub Oost-Nederland is 
net als zes andere regionale hubs aangesloten bij de Nederlandse 
AI-Coalitie (NL AIC). ‘Binnen de nationale coalitie zijn verschillende 
ELSA Labs (Ethical, Legal and Societal Aspects) gestart. Die gaan 
dieper in op de ethische aspecten van AI’, aldus Chris. ‘Kortom, 
we hebben alle handvatten om de transitie naar AI vorm te geven 
en er zijn al prachtige koplopers, zoals VDL, die in Twente het 
voortouw nemen. En daar zijn we trots op.’  \



INNOVATIE   /    34

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Kirsten van der Zee en Liberein

Zorgrecruiter Carecruit 
durft te innoveren
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Organisatieadviesbureau Eqib riep begin vorig jaar een nieuwe tak in het leven: Carecruit. Dit zusterbedrijf  
uit Almelo is gespecialiseerd in recruitment voor staf- en managementfuncties in de zorg en welzijn.  
Pascal van Harselaar deelt de visie van Carecruit en ‘vaste klant’ Heinz Reinink van zorgorganisatie Liberein 
(meerdere vestigingen in Enschede) vertelt over de samenwerking. 

‘ Bij Liberein waren we blij verrast 
met de oprichting van Carecruit’  
Heinz Reinink

De oprichting van Carecruit was een direct antwoord op 
een duidelijke behoefte vanuit de markt. ‘In mijn tijd bij Eqib 
merkten we dat de vraag naar specifieke werving voor staf- en 
managementfuncties in de zorg alsmaar groeide’, vertelt Pascal. 
Carecruit werd in het leven geroepen, Pascal werd mede-eigenaar 
en het bureau maakte een vliegende start.

Pascal: ‘We zochten naar een pand en hadden nog geen eens een 
eigen website toen zorgorganisatie Mediant zich al aandiende als 
klant. Ik werkte zelf al met hen samen. Zorggroep Sint Maarten 
volgde al snel en we breiden nu uit met twee collega’s. Het was 
de start waar we op hoopten. En het toont vooral aan dat er 
noodzaak is voor een specialistisch bureau als wij. Wij werven 
niet zozeer de handen aan het bed, daar zijn grote spelers als 
Maandag en Randstad beter in, maar dus echt voor de staf- en 
managementbanen.’

Maatwerk
Carecruit maakt werk van vier pijlers: recruitment en werving, de 
inzet van Carecruit als bedrijfsrecruiter, recruitment voor tijdelijke 
functies en marketing. Pascal: ‘Op die eerste ligt op dit moment de 
nadruk. Dus: een bedrijf zoekt bijvoorbeeld een zorgmanager en wij 
nemen dan het hele traject van A tot Z uit handen, van intake tot de 
vacature tot de plaatsing van een kandidaat.’

Iedereen weet inmiddels dat de krapte op de arbeidsmarkt enorm 
is, zeker in de zorg. Het werk is zwaar en ook in deze sector voorkom 
je niet dat mensen uitvallen. Niet alleen degenen die aan het bed 
staan, maar ook in ondersteunende en leidinggevende functies. Hoe 
gaat Carecruit om met dit soort uitdagingen? Pascal: ‘Een vacature 
op een website is natuurlijk niet meer genoeg om mensen binnen 
te krijgen. Wij blinken vooral uit met ons uitgebreide netwerk, 
opgebouwd dankzij jaren ervaring. Verder weten we als geen ander 
hoe we professionals warm maken voor een specifieke functie. 
We hebben veel oog voor de individuele kandidaat. Waar liggen 
vaardigheden en interesses? Dat stukje maatwerk maakt ons uniek 
en het feit dat we met een groeiend aantal grote zorgorganisaties 
samenwerken, bevestigt dat.’

Liberein: visie en lef bij Carecruit
Één van die grote zorgorganisaties in Twente is Liberein, dat 
vestigingen heeft in Enschede. Liberein biedt professionele zorg 
voor alle oudere mensen die dat nodig hebben in de gehele keten 
van zorg, behandeling, welzijn, services en wonen. Heinz Reinink 
is clustermanager HR bij Liberein en hij is erg te spreken over de 
samenwerking met Carecruit. 

‘Carecruit snapt ons DNA als geen ander en bouwt op een gezonde 
manier aan een goede positie in het werkveld’, vertelt Heinz. 

‘We werkten al heel lang samen met Eqib, bijvoorbeeld voor de 
werving en selectie van specifieke functies als teamleiders. Ik 
merkte daarbij wel eens op dat er hier in het oosten eigenlijk nog 
geen specifiek bureau bestond dat zich toelegt op dit soort functies 
in de zorg, dus het segment tot en met het middenkader. Ik was 
daarom blij verrast met de oprichting van Carecruit. De behoefte 
aan wat zij doen is bij Liberein groot.’

Lange termijnrelatie
Carecruit helpt Liberein met het vinden van teamleiders, maar 
ook van specialisten als psychologen en andere behandelaars. 
Heinz: ‘En nu zelfs met een specialist ouderengeneeskunde. Een 
lastige opgave, want die zijn schaars. Carecruit had ook kunnen 
zeggen: ik brand me daar niet aan. Dat ze het wel doen, getuigt 
van lef. We doen ook veel werving en selectie zelf, maar er zijn 
nou eenmaal functies waar je een strategische recruitmentpartner 
bij nodig hebt. Een partner die net wat andere vragen stelt en 
uitstekende kennis van de sector heeft. Die partner hebben we met 
Carecruit gevonden. Wat daarbij ook nog eens fijn is: het is geen té 
commerciële organisatie. Ik heb niet de indruk dat elk overleg moet 
leiden tot een opdracht, ze investeren echt in ons als klant en dat 
voelt fijn. We focussen samen op een lange termijnrelatie. Carecruit 
verovert op een gezonde manier hun positie in de markt.  \
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Endoor zet alle zeilen bij voor 
toekomstbestendige zorg 
In de regio Twente zijn al langere tijd allerlei initiatieven om de instroom in de zorg te bevorderen. Sinds vorig jaar is 
daarom het Huis van Zorg & Welzijn gestart: één van de drie actielijnen uit het Actieprogramma Toekomstbestendige 
Arbeidsmarkt Zorg en Welzijn (TAZ) Twente. Een samenwerking tussen een vijftigtal zorg- en welzijnsorganisaties,  
de 14 Twentse gemeenten, ROC van Twente, Saxion en de zorgverzekeraars. Voor aspirant-zorgmedewerkers die niet 
over de juiste diploma’s beschikken, biedt Endoor daarnaast nu de mogelijkheid tot verkorte en gecertificeerde modules.  
In samenwerking met ROC van Twente ontwikkelen ze een raamwerk met leereenheden. Daarmee wordt het makkelijker 
om leerroutes te doorlopen en is nieuw zorgpersoneel sneller inzetbaar. Gertrud Zweerts (Projectmanager Huis van Zorg 
en Welzijn), Elma Lubberink (Adviseur Zorg en Welzijn) en Elke Hartman (Onderwijskundig Adviseur) van Endoor vertellen 
over deze belangrijke ontwikkelingen. 

Onderwijsinnovatie maakt opleiden zorgpersoneel sneller en makkelijker

Om de uitdagingen samen aan te pakken, bleek het essentieel 
om een plek te creëren waar alle partijen samen kunnen werken. 
‘Daarom is het Huis van Zorg & Welzijn opgericht’, vertelt Gertrud. 
‘Hierin bundelen we de krachten en focussen we ons vooral op de 
skillsgerichte instroom van nieuwe mensen. We kunnen het ons 
niet meer permitteren om ons alleen nog te richten op mensen met 
de juiste diploma’s. Je moet het hebben van de mensen die graag 
willen en het zorghart op de juiste plek hebben. Eigenlijk is een 
diepgewortelde wens om iets te betekenen in zorg en welzijn de 
belangrijkste voorwaarde. Dat onbenut potentieel willen we aan 
ons binden. Daarom zitten we om tafel met alle partijen. 
Samen kijken we: waar kunnen we die mensen vinden en hoe 
kunnen we ze opleiden en begeleiden. Dat biedt veel meer 
bedding dan wanneer elke organisatie dat zelf uitdoktert.  
We verbinden de theorie hierin aan de praktijk: we bekijken hoe 
we een nieuwe medewerker ‘per direct’ in kunnen zetten, met 
taken en verantwoordelijkheden die aansluiten bij huidige skills 
en werkervaring. Tegelijkertijd stellen we een maatwerk leerroute 
samen, zodat de nieuwe medewerker zo snel mogelijk naar het 
gewenste werkniveau kan groeien.’

Verlagen van de drempel 
Om iemand snel aan de slag te kunnen laten gaan, moest er ook 
gekeken worden naar de opleidingen. ‘Het is essentieel dat we 
dat nu doen’, vertelt Elke. ‘Een op de zeven mensen werkt nu in de 
zorg, maar dat moet in de toekomst naar een op de vier om dan 
aan de zorgvraag te blijven voldoen. Daarom moeten we op een 
andere manier gaan opleiden. Starters in de zorg moeten in de 
huidige situatie een volledige opleiding volgen om gediplomeerd 
inzetbaar te zijn. Dit is niet voor alle starters en hun werkgevers de 
meest efficiënte route. Daarom kijken we: hoe kan het anders? 

We knippen de leertrajecten nu op. Zie het als een soort menukaart 
waarbij mensen zelf kunnen kiezen welke modules ze volgen. Als ze 
die succesvol hebben afgerond, krijgen ze een waardedocument. 
Dat maakt het leertraject sneller en een stuk flexibeler. Je kunt (bij)
leren vanuit de behoefte van de zorg en zorgorganisaties. Al die 
losse modules zijn ook stapelbaar en kunnen uiteindelijk dus een 
geheel diploma vormen. Maar dat hoeft nu niet meer per se. 
Ook met een los afgerond onderdeel kun je gelijk aan het werk.’ 

(Door)leren blijft leuk
Het mes snijdt aan twee kanten: de drempel is lager om te 
beginnen en mensen krijgen ook meer zelfvertrouwen omdat leren 
behapbaarder is. Elma licht toe: ‘Ze kunnen zo stapje voor stapje 
steeds gekwalificeerder worden. Ook kunnen mensen hiermee 
ontdekken wat wel en niet bij ze past. En ook voor medewerkers die 
al werkzaam zijn in de zorg werkt het ideaal: als hun takenpakket 
uitgebreid moet worden of wanneer ze breder inzetbaar willen 
zijn, kunnen ze nu specifiek een bepaalde specialisatie bijleren. 
Om die reden ontwikkelen we de lessen ook zoveel mogelijk 
tijd- en plaatsongebonden. Dat maakt het voor mensen die in de 
zorg werken ook heel aantrekkelijk. Onderwijs volgen past op die 
manier ook bij iemand die al een baan heeft of druk is met een 
gezin. Kortom, we maken het zo aantrekkelijk mogelijk. Dankzij 
de landelijke erkenning van leereenheden, kunnen we ons nu vol 
inzetten op de ontwikkeling daarvan. Daarbij kijken we steeds waar 
de vraag het hoogst is. Het is dus niet zozeer een project met een 
begin- en eindpunt, het is een continue ontwikkeling. Een nieuwe 
manier van leren. En het mooiste? Wat we hier voor de zorg aan het 
doen zijn, kan ook uitgerold worden voor andere krapteberoepen 
waar mensen snel inzetbaar moeten zijn.’  \
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‘Zorg en Welzijn in Twente is  
zich echt aan het organiseren’
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E.L.P. werd tien jaar geleden in het leven geroepen door Daniël 
Kauwen. De geboren Amsterdammer verhuisde een paar jaar eerder 
voor de liefde naar Twente en doopte zijn bedrijf aanvankelijk ‘TL 
Besparen’. ‘Van die naam namen we in 2022 afscheid. Het dekte de 
lading niet meer en bovendien klonk het internationaal ook niet 
zo lekker. We doen inmiddels ook veel in het buitenland’, vertelt 
Daniël. E.L.P. heeft inmiddels elf mensen in dienst en het orderboek 
voor dit jaar zit bomvol.

Kantoren: minimaal energielabel C
De populariteit van E.L.P. komt niet in de laatste plaats door nieuwe 
wetgeving. De overheid heeft bepaald dat kantoorgebouwen per 
januari minimaal energielabel C moeten hebben. Dit betekent een 
primair fossiel energiegebruik van maximaal 225 kWh per m2 per 
jaar. Voldoet het gebouw niet aan de eisen, dan mag het niet langer 
als kantoor worden gebruikt. Er gaat streng gehandhaafd worden, 
zo kondigde de minister aan. 

Daniël: ‘In veel kantoren brandt de verlichting de hele dag door en 
zijn het ook nog eens oudere lampen. Op sommige kantoren waar 
alleen laptops en koffieautomaten zijn, is verlichting een kwart 
van de onkosten. Dat kan en moet anders. De installatiemarkt is 
nog vrij traditioneel en er is een grote kloof tussen fabrikant en 
eindgebruiker. Van veel betaalbare oplossingen weten werkgevers 
nog niet eens dat ze bestaan en bovendien is er veel verdeeldheid 
tussen fabrikanten en groothandels. Er zijn een paar grote 
groothandels in Nederland. Die adviseren alleen de merken die ze 
zelf op voorraad hebben. Wij overzien het hele plaatje en nemen 
alles uit handen. E.L.P. slaat de brug tussen fabrikant en klant en 
stelt de oplossingen en mogelijkheden hierin centraal. Daar is veel 
behoefte aan, zo blijkt, want we hebben een aantal grote spelers 
als klant.’

Het rijtje klanten van E.L.P. is inderdaad niet mis. De focus lag 
lang voornamelijk op zorgorganisaties, maar is nu verbreed naar 
productiehallen en kantoren. E.L.P. doet de verlichting voor 
klanten als Elektramat in Enschede, de enorme nieuwe hal van 
Kees Smit Tuinmeubelen langs de A35, maar ook voor bijvoorbeeld 
de distributiecentra van Albert Heijn. Dit jaar komen er nog meer 
locaties van multinationals bij. Denk aan het nieuwbouwpand van 
BMN Bouwmaterialen, Manutan en Optisport. 

European Lighting Projects (E.L.P.) uit Enschede 
timmert al zo’n tien jaar aan de weg. Op dit moment gaat 
het hard. Het bedrijf verzorgt het complete lichtplan 
voor de zakelijke markt. Van advies over duurzame 
verlichting en het verkrijgen van subsidies tot de levering 
en installatie. ‘Het juiste licht is van enorme invloed op 
het welzijn van medewerkers én op het reduceren van de 
energierekening.’

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie FC Twente  

Daniël Kauwen (E.L.P.) en Martijn Hoogstoevenbeld (FC Twente)

In de spotlight: 
European Lighting 
Projects
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FC Twente: ‘Vertrouwen in Daniël en zijn team’
Martijn Hoogstoevenbeld, ten tijde van het interview, 

financieel en operationeel directeur van FC Twente, is 

enthousiast over de samenwerking met E.L.P. ‘Wij zochten 

naar een gerenommeerde partner die gespecialiseerd is 

in de nieuwste verlichtingstechnologie. De Grolsch Veste 

heeft veel ruimten met verschillende functies. Daarom is 

expertise rondom lichtoptimalisatie voor ons erg belangrijk. 

Met het productenpalet van E.L.P. blijven we de komende 

jaren flexibel in ons lichtplan. Daarnaast wordt het verschil 

door E.L.P. gemaakt in de zeer gedetailleerde inventarisatie 

van alle ruimten in en buiten De Grolsch Veste. Met 3.500 te 

vervangen conventionele armaturen is dit voor FC Twente een 

grote investering. Daarom is het belangrijk vooraf goed inzicht 

te krijgen in de gewenste lichtoplossingen, de te realiseren 

energiebesparing, de hoogte van de investering en uiteraard 

de terugverdientijd. Met veel enthousiasme en vertrouwen in 

Daniël en zijn team zijn we gestart met dit mooie project.’

Kroon op het werk
Als Daniël gevraagd wordt naar zijn meest bijzondere project op 
dit moment, hoeft hij niet lang na te denken. ‘Het stadion van 
FC Twente. We zijn net gestart om de gehele Grolsch Veste, met 
uitzondering van de sportveldverlichting, te verduurzamen. We 
begeleiden het hele lichtplan van A tot Z en gaan 3500 slimme 
lampen plaatsen. Er zitten nog veel oude lampen in het stadion, die 
gaan er allemaal uit. FC Twente bespaart hierdoor meer dan een 
miljoen euro in de komende jaren. Wij leveren armaturen waar alles 

in zit, het armatuur van de toekomst. Je kan daarmee de hoeveelheid 
licht instellen, drie verschillende kleuren bepalen en er slimme 
sensoren aan toevoegen. Je ziet vaak dat een ruimte die nu nog een 
archiefruimte is, over een paar jaar opeens een kantoor of showroom 
kan zijn. Zo’n functie vraagt iets anders van de verlichting en met 
onze oplossing hoeft dan niet opnieuw geïnvesteerd te worden of 
alles radicaal aangepast te worden. Ook wij hebben het in coronatijd 
best zwaar gehad. Dat er dan nu zo’n klus uitrolt, is prachtig.’  \
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Regie in de chaos? 
Laat de functies van  
je teamleden los

Laat de functies van je mensen eens los en kijk naar de rol die ze 
kunnen vervullen als ze gaan doen waar ze van nature goed in zijn. 
Want medewerkers die niet vanuit hun functie maar vanuit hun (oer)
kracht werken, zorgen voor een flexibele en effectieve organisatie 
waarmee je snel kunt schakelen op veranderingen in de markt.

Inzicht geeft vooruitzicht
Je zet je mensen in hun kracht door allereerst de aangeboren kern 
van de teamleden in kaart te brengen. Waar zijn ze van nature goed 
in en waar hebben ze aanleg voor? Buro Kaap haalt naar boven 
waar mensen diep van binnen gemotiveerd voor zijn en energie 
van krijgen. Als je dat eenmaal weet, kun je - afhankelijk van wat 
de markt van je team vraagt - bepalen wie welke rol het beste kan 
oppakken. Het resultaat is een optimale bediening van je klanten 
door een topteam van mensen die taken en activiteiten verrichten 
die aansluiten bij waar ze van nature aanleg voor hebben. 
En daardoor met meer plezier werken, minder vaak ziek zijn en 
beter presteren.  
 

Regie in de chaos
Benieuwd naar de (oer)kracht van jezelf en je teamleden en hoe 
dit je verder brengt? Bel met Sandra van der Kaap op 053 303 16 85 
en zet de eerste stap om regie te krijgen in de chaos.  \

De markt wordt steeds dynamischer en je moet steeds 
vaker inspelen op alsmaar veranderende klantvragen. 
Om dat zo goed mogelijk te doen, zou je organisatie 
ook moeten veranderen. Daarvoor hoef je niet ineens 
alles anders te doen, maar alleen anders naar je  
teams te kijken. 
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Noaberschap in een
digitaal jasje 

Tegenwoordig reizen we meer dan ooit. Wij als Nederlanders 
vooral voor plezier of zaken. Veel andere mensen worden 
gedwongen te reizen door oorlogen, armoede of onderdrukking. 
De UNHCR schat het aantal vluchtelingen wereldwijd op meer dan 
100 miljoen mensen, bijna 6 keer de bevolking van Nederland. In 
donkere winterse dagen zet je dat toch aan het denken. 

De wereld is kleiner geworden, met Insta of BeReal zie je dagelijks 
wat mensen doen, waar dan ook op aarde. We kennen soms verre 
onbekenden op TikTok beter dan onze buren. De manier waarop 
de oorlog in de Oekraïne dagelijks via persoonlijke verhalen 
digitaal binnenkomt, maakt dat je hun leed, kou en pijn bijna 
kunt voelen. De Oekraïners zijn nieuwe buren en buren help je. 
Noaberschap.

Daar waar je paspoort je vroeger hielp op verre reizen aan te tonen 
dat je ‘goed volk’ was, kan in de digitale wereld tegenwoordig 
iedereen claimen wie hij of zij wil zijn. Verhalen worden verdraaid, er 
gaat ‘fake news’ rond en mensen zijn niet per se wie ze zeggen te zijn. 
Het internet wordt bijna net zo gevaarlijk voor de reiziger als 

donkere wouden in de 15e eeuw. Toch biedt ook daar het paspoort 
weer uitkomst. 

Tegenwoordig zijn al onze identiteitsdocumenten voorzien van 
jouw digitale identiteit. Op een chip in je ID-kaart of rijbewijs 
staan je persoonsgegevens veilig opgeslagen. Niet te veranderen, 
niet te vervalsen, 100 procent controleerbaar, uitgegeven 
door de Nederlandse overheid, wereldwijd gestandaardiseerd. 
Daarmee dragen we allemaal onze digitale identiteit mee in onze 
broekzak of tas. Die digitale identiteit maakt het mogelijk om 
identiteitsfraude te bestrijden, of om jongeren te behoeden voor 
gokken op internet. De technologie om echtheid van deze digitale 
identiteit te controleren komt gewoon uit Twente en maken we bij 
ons, Inverid (de nieuwe naam van InnoValor). 

Zo brengen we oude principes voor veilig reizen en handel over 
naar de nieuwe digitale wereld. Verre vrienden in die digitale 
wereld worden net zo vertrouwd als onze buren. Noaberschap 
wordt grenzeloos.    \

Al in de 15e eeuw maakten mensen die reisden gebruik van paspoorten. Nog geen persoonlijke 
documenten op naam van de helden die zonder wegwijzers en ANWB van land naar land 
bewogen, maar meer een vrijgeleide, uitgegeven door een heer, een koning of een hoge militair. 
Voorzien van een indrukwekkend lakzegel en sierlijke handtekening gaf die de reiziger enige 
bescherming op de barre tocht. Later kwamen er persoonlijke paspoorten, uitgegeven door het 
land van bestemming en pas in 1914 werden paspoorten en nationaliteit gekoppeld. Je land van 
geboorte gaf je met dit waardevolle document een onafhankelijk bewijs van je identiteit.

Wil Janssen, medeoprichter van Inverid, creators of ReadID, in Enschede.

Wil Janssen
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Bruto Twents Geluk: 
de belangrijkste thermometer 

voor de regio
In Twente zijn de meeste mensen gelukkig. Dat bleek afgelopen najaar tijdens het jaarlijkse 

evenement van Twente Board, waar het Bruto Twents Geluk werd gepresenteerd.  
Het onderzoek leverde het gemiddelde gelukscijfer voor Twente op: een fraaie 7,1.  

Het cijfer verschilt per gemeente en op sommige vlakken is er nog werk aan de winkel. 
Victor-Jan Leurs en Charbel Khalil geven namens Twente Board een toelichting.

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie De Fotoloods  Twente Board event, waar het Bruto Twents Geluk werd gepresenteerd
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In Twente werken overheid, ondernemers en onderwijs samen aan 
het versterken van de economie. Het doel: van Twente een regio 
maken waar het goed wonen, werken en leven is voor iedereen. 
De samenwerkende organisaties doen dat onder de vlag van 
Twente Board.

‘Ons einddoel hebben we nu vertaald in het Bruto Twents Geluk’, 
zei Twente Board-directeur Victor-Jan Leurs bij de uitkomsten van 
het onderzoek. ‘Geluk wordt voor een belangrijk deel bepaald door 
de verbondenheid met anderen. Geluk is waar het om gaat in het 
leven. Gelukkige mensen stimuleren de economische groei. En als 
we ieder mens daarin een beetje helpen groeien, groeien we ook als 
regio en worden we aantrekkelijker voor (internationale) bedrijven 
en talent.’

3500 Tukkers
RaboResearch onderzoekt de brede welvaart in alle Nederlandse 
regio's. In Twente werden hiervoor 3500 mensen ondervraagd 
uit allerlei milieus en met allerlei achtergronden. Er is onderzoek 
gedaan in elf dimensies: onderwijs, werk, inkomen, milieu, 
veiligheid, woontevredenheid, subjectief welzijn, maatschappelijke 
betrokkenheid, gezondheid, sociale contacten en de balans tussen 

werk en privé. Naast een algemeen cijfer voor de regio is er per 
gemeente een rapport opgesteld met daarin de uitkomsten van 
elke dimensie.

Uitkomsten
De brede welvaart, dus het Bruto Twents Geluk zoals die door de 
inwoners van Twente wordt ervaren, is met een 7,1 relatief hoog 
en significant hoger dan elders in het land. Wel zijn er verschillen 
tussen gemeenten. Zo heeft Tubbergen een zeer hoge brede 
welvaart. In de drie grootste steden Enschede, Hengelo en Almelo 
ligt het gelukscijfer iets lager. 

Loyaal
Ondanks het totale hoge eindcijfer voor het Bruto Twents 
Geluk zijn er in Twente twee aandachtspunten. Victor-Jan Leurs: 
‘Ten eerste de scores op de afzonderlijke dimensies.  >

‘ Gelukkige mensen stimuleren  
de economische groei’



INNOVATIE   /    44

Het geluk van

De gemeente Almelo 6,9
De gemeente Borne 7,3
De gemeente Dinkelland 7,4
De gemeente Enschede 6,8
De gemeente Haaksbergen 7,5
De gemeente Hellendoorn 7,3
De gemeente Hengelo 7,0
De gemeente Hof van Twente 7,8
De gemeente Losser 7,5
De gemeente Hof van Twente 7,8
De gemeente Losser 7,5
De gemeente Oldenzaal 7,4
De gemeente Rijssen-Holten 7,1
De gemeente Twenterand 7,4
De gemeente Wierden 7,4
De gemeente Tubbergen 8,3
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Die zijn erg hoog voor veiligheid en huisvesting, maar wat lager 
op de dimensies maatschappelijke betrokkenheid en persoonlijke 
ontwikkeling. Ook scoort Twente op de dimensie werk-privébalans 
als enige lager dan landelijk. Daar gaan we werk van maken. Tukkers 
zijn over het algemeen erg loyaal, zeker ook op het werk. Dat 
verklaart deels dit cijfer, zoiets moet natuurlijk niet doorslaan naar 
de verkeerde kant.’

Young Twente Board
‘Wat maakt ons nou écht rijk?’ Dat vroeg Young Twente Board 
zich in 2021 af. Dat bleek geen geld of status te zijn, maar een 
uitdagende baan met ruimte voor persoonlijke ontwikkeling, leuke 
mensen om je heen en een fijne woonplek in een omgeving waar 
ruimte is voor sport en ontmoeting. Young Twente Board stond 
daarmee aan de wieg van het Bruto Twents Geluk als ijkpunt voor 
de sociaaleconomische plannen in de regio.

Charbel Khalil werd recent lid van Young Twente Board. De jonge 
ondernemer uit Hengelo is eigenaar van Kodea, een bedrijf in 

webshops en apps met vijf mensen in dienst. Hij omarmt het Bruto 
Twents Geluk volop. ‘Toen ik hoorde dat Twente Board hier zo actief 
mee bezig is, besloot ik te solliciteren op een plek binnen Young 
Twente Board. Het gedachtegoed past namelijk perfect bij me. 
Binnen mijn eigen bedrijf probeer ik veel oog te hebben voor het 
geluk en welzijn van mijn collega’s. Wanneer iemand zich niet goed 
voelt, zie je dat meteen terug in het werk. Ik zou nooit beweren 
dat wij de allerbeste salarissen hebben, maar desondanks zijn we 
telkens in staat om nieuwe IT’ers te vinden. Dat komt echt omdat 
we veel werk maken van werkgeluk en een fijne sfeer.’

Luisteren
Volgens Charbel begint (werk)geluk bij het luisteren naar elkaar.  
‘En dat klinkt eenvoudiger dan het soms is. Ik wil andere 
ondernemers ook echt oproepen om de mensen die je binnenkrijgt 
te omarmen. Vraag nieuwe werknemers niet zich aan te passen 
aan jou, maar pas jou en je bedrijf aan aan je mensen. Dat werkt 
veel beter. Eén van mijn missies binnen Young Twente Board is het 
maken van een plan om bedrijven en inwoners van Twente meer 
met elkaar te verbinden. De centrale vraag daarbij is hoe bedrijven 
aan de slag kunnen met het geluk van hun werknemers, om zo 
samen te groeien.’

Meer info over het Bruto Twents Geluk vind je  
op www.twente.com  \

‘ Tukkers zijn over het  
algemeen erg loyaal’
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Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Lars Smook

Andere visie op 
personeelsbeleid 
noodzakelijk

De arbeidsmarkt is blijvend veranderd, zoveel is duidelijk. De krapte is in veel sectoren 
structureel. Er stromen onvoldoende jongeren in en er is een mismatch tussen 
vraag en aanbod. De situatie vraagt om een andere manier van personeel werven en 
behouden, legt arbeidsmarktadviseur Laura Boers van UWV uit. Laura werkt voor de 
arbeidsmarktregio’s Twente en Achterhoek en is voorstander van verandering.  
‘Veel werkgevers hebben op dit moment een afstand tot de arbeidsmarkt.’
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Laura houdt zich bij UWV vooral bezig met data-analyse en vertaalt 
arbeidsmarktdata naar deze regio. ‘Die cijfers zijn de vertaalslag 
van theorie naar praktijk’, vertelt ze. ‘Ik lever input voor een aantal 
standaard producten van UWV, zoals data over WW-uitkeringen 
en het aantal vacatures. Ook hebben we recent ‘Regio in Beeld’ 
uitgebracht. Deze publicatie geeft per arbeidsmarktregio 
inzicht in de knelpunten en helpt bij het opstellen van regionaal 
arbeidsmarktbeleid.’

Bijsturen huidige aanpak
Laura dook de afgelopen periode ook in de cijfers van 
personeelswerving. Wat bleek? Veel werkgevers werven nog erg 
traditioneel. Laura: ‘We stelden in een onderzoek de vraag: hoe 
ga je om met moeilijk vervulbare vacatures? Meer dan driekwart 
van de werkgevers laat de vacature dan langer openstaan of zet 
extra kanalen in. Slechts 26% gaf aan te kijken naar de inhoud en 
randvoorwaarden van de functie. 21% maakt in zo’n situatie werk 
van het intern opleiden van personeel om hen geschikt te maken 
voor de functie. Dit zijn lage percentages als je het mij vraagt.

Werkgevers creëren voor zichzelf meer kansen als ze deze opties 
meer verkennen en toepassen in de praktijk. De kandidaat die 
werkgevers zoeken, blijkt vaak helemaal niet vindbaar te zijn. 
Dat beseffen werkgevers nog niet altijd. De noodzaak om de  
huidige aanpak bij te sturen wordt groter.’

Jobcarving
UWV stimuleert in zo’n situatie kritisch te zijn. Laura: ‘Kijk goed 
naar de inhoud van de functie. Zijn alle eisen wel noodzakelijk? 
Of kan je ook ver komen door een korte opleiding of een wat 
langere inwerkperiode? Jobcarving is ook een belangrijke trend, 
het opknippen van een functie. Vaak zijn er wél mensen te vinden 
die een deel van de baan kunnen uitvoeren. Administratieve 
taken hoef je lang niet altijd bij een specialist te beleggen. 
Op die manier kan je ook iets betekenen voor iemand met 

een grotere afstand tot de arbeidsmarkt. Je ziet dat dit soort 
gesprekken vaak echt even moeten landen bij werkgevers. Een 
technische ondernemer die voorheen volledig kon focussen op de 
inhoud, wordt nu gevraagd aan ‘people management’ te doen. 
UWV stimuleert en helpt hen met een ander perspectief naar 
de arbeidsmarkt te kijken.’

Vergrijzing
De aloude term vergrijzing is volgens Laura eveneens actueler 
dan ooit. ‘Veel bedrijven beseffen nog niet dat de arbeidsmarkt 
structureel krap blijft. Het is van groot belang om nú in kaart te 
brengen hoe je erover een paar jaar voor staat. Bedrijven moeten 
gebruikmaken van kennis en kunde van vijftigplussers en zorgen dat 
zij die kennis kunnen doorgeven. Je moet voorkomen dat je over vijf 
jaar voor verrassingen komt te staan. In de zorg en de industrie gaat 
in Twente de grootste uitstroom plaatsvinden. 

De verwachting is dat de vervangingsvraag hier in de regio tot 2026 
21% gaat zijn. De instroom op de arbeidsmarkt van schoolverlaters 
gaat ‘maar’ 17% zijn. Daar zit een gat. De uitdaging is in Twente 
het grootst voor werkgevers die op zoek zijn naar hoger opgeleid 
personeel, vooral in de gezondheidszorg, techniek en ICT. Kortom, 
al deze ontwikkelingen vragen erom dat we anders naar personeel 
en werving kijken.’  \

Open Hiring
UWV voegt in Twente en de Achterhoek nog een 
vernieuwend instrument toe aan het arsenaal: ‘Open 
Hiring’. Dit is een uit de VS overgewaaid concept. De basis 
is simpel: werkzoekenden schrijven zich in bij een bedrijf en 
worden op volgorde van aanmelding aangenomen. De Open 
Hiring-beweging in Nederland groeit, ook in Twente. Yvette 
Holtkamp, bedrijfsadviseur inclusieve arbeidsorganisaties bij 
UWV en Werkplein Twente, legt uit: ‘Het is een hele mooie 
én succesvolle manier om werknemers te vinden die via de 
gebruikelijke manieren niet snel aan werk komen. Iemand op 
leeftijd krijgt keer op keer het deksel op de neus. Ontzettend 
jammer en erg demotiverend. In Nederland zijn inmiddels 
zo’n 250 mensen aan het werk gegaan via Open Hiring en er 
staan er bijna 1000 op de lijst. Dat klinkt 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 – in positieve zin - een 
olievlek die steeds groter wordt.’

‘ Creëer kansen door te kijken 
naar inhoud en randvoorwaarden 
van de functie’ 

‘ Het verleiden van talent vraagt 
andere kwaliteiten’
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Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Emiel Muijderman 

Appeltje als ambassadeur 
van eerlijk eten voor iedereen 

‘Echt weten wat gezond is, is best lastig geworden’, begint 
Ronald. ‘We snappen allemaal dat een hamburger bij een 
fastfoodrestaurant niet al te best is, maar denken dat we een 
gezonde keuze maken als we daar dan een salade bestellen. 
Maar ook die zijn tegenwoordig zo enorm bewerkt. Evenals de 
meeste ‘gezonde’ producten die we zien liggen in de supermarkten 
en bij concurrenten. Muesli volgepropt met suiker, melk waar 
bijna geen koe meer aan te pas komt en fruit waar geen smaak 
aan zit. Dat kan echt anders. Natuurlijk moet een balletje gehakt 
in de pauze af en toe gewoon kunnen, maar kies er dan eentje 
die bestaat uit echt goed rundvlees.’ Marcel vult aan: ‘Met die 
intentie leveren we alles aan onze klanten, zowel particulieren als 
bedrijven. Groenten en fruit, maar ook zuivel, soepen en sappen. 
Ze moeten ervan uit kunnen gaan dat alles kwalitatief goed is. We 
vragen daarom voedseldeskundigen naar de beste opties, gaan 
zelf op onderzoek uit tijdens het inkopen en ik proef persoonlijk 
alle producten. En we zetten vol in op voedsel dat niet eindeloos 
geconserveerd hoeft te worden. De focus ligt op vers.’ 

Overal goed eten 
Echt vers kan alleen als de lijnen kort zijn. Rick licht dat toe: 
‘Wij kopen veel kleiner in dan grote partijen zoals een Albert Heijn 
of een Sligro. Zij zijn gericht op kwantiteit, op schaalvoordelen. 
Het gevolg is dat die producten eindeloos liggen te wachten in 
distributiecentra - niet bepaald lekker als het gaat om bijvoorbeeld 
fruit. Wij kiezen bewust voor een andere aanpak. Bestellen 
alleen dat wat we ook echt binnen drie dagen bij onze klanten 
kunnen krijgen. En het gaat om de kwaliteit. 

Het bedrijf bestaat al meer dan honderd jaar, maar de 
missie van Appeltje is hetzelfde gebleven. Want waar 
hun overgroot-opa mensen vroeger met de handkar 
voorzag van kwalitatief hoogwaardig voedsel, doen 
ze – vier generaties later – nu hetzelfde, maar dan met 
hun webshop, leveringen aan bedrijven en verschillende 
verkooppunten. Het verschil? De uitdaging om écht eerlijk 
en gezond te eten is tegenwoordig nog groter. En des te 
belangrijker. Eigenaren en familieleden Ronald, Rick en 
Marcel Huisman vertellen waarom. 

‘ We leveren precies  
wat het bedrijf wil’ 
Rick Huisman

Voedsel met de smaak van vroeger  
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Niet ‘twintig dozen mandarijnen’, maar: ‘twintig dozen lékkere 
mandarijnen’. Dat is niet duurder, nee. Ik heb het onderzocht: 
we zijn meestal marktconform en soms zelf iets goedkoper.’ Ronald 
gaat verder: ‘dat past ook bij onze missie om goed eten toegankelijk 
te maken voor iedereen. Daarom werken we ook samen met Alifa 
en Sportaal: om het beschikbaar te maken op sportclubs en bij 
ouderen thuis. Ook brengen we het binnen bedrijven. Letterlijk. 
In die dienstverlening ontzorgen we van A tot Z. We bepalen samen 
met het bedrijf waar ze behoefte aan hebben, bijvoorbeeld gezonde 
opties in de kantine, voor hoeveel mensen en wat we wanneer 
leveren. Dat bezorgen we op de juiste plek binnen het bedrijf, 
inclusief displays zodat het medewerkers ook stimuleert om te 
kiezen voor gezonde opties. Dat is echt belangrijk. Het brengt je 
ziekteverzuim omlaag en mensen waarderen het als hun werkgever 
meedenkt in dit soort gezonde opties.’

Ambacht in een modern jasje 
Het doel van Appeltje niet alleen gezonder eten, maar ook de 
verbinding met het eten terugbrengen. Rick: ‘Ons assortiment 
is heel onderscheidend. Soms hebben we wel vier soorten 
mandarijnen. Omdat we mensen weer willen laten ervaren wat die 

verschillende smaken zijn en waar de producten vandaan komen. 
We horen regelmatig dat iemand iets niet lustte, totdat ze onze 
producten probeerden.’ Marcel vervolgt: ‘Eigenlijk gaan we terug 
naar die ervaring van vroeger. Op de markt of bij een kruidenier, 
waar je gewoon echt goed eten kocht bij iemand die er echt 
verstand van had. We denken ook dat dat past bij Twente: 

die focus op lokale ondernemers, het ambachtelijke, het weer 
waarderen van smaken. Die behoefte is er.’ Ronald concludeert: 
‘En daar spelen wij op in. Dat doen we al honderd jaar, maar vandaag 
de dag op een manier die past bij nu. Klanten bestellen gewoon 
in de webshop, we bezorgen tot in de bedrijfskantine en stellen 
pakketten samen die helemaal passen bij de wensen van het bedrijf. 
En bij alles wat we doen, geldt: als het maar écht goed is.’  \

De Reulver 92, 7544 RT Enschede   /  T 053 461 86415  /  www.appeltje.nl

‘ Onze focus ligt op  
kwaliteit en echtheid’  
Ronald Huisman



INNOVATIE   /    50

Het lijkt voor Paula inmiddels een ver verleden, maar ze schetst 
nog even kort hoe zij en haar collega’s eerder samenwerkten. ‘
We hadden een klein team en kantoren in Hengelo, Deventer en 
Velp. Die kantoren waren onze uitvalsbasis en de structuur was 
duidelijk. We gingen van half 9 tot 5 naar kantoor en waren soms op 
locatie voor coachgesprekken. Thuiswerken was er nauwelijks bij. 
Toen kwam de pandemie en werd alles anders.’

Aanpassen
Paula en haar collega’s zaten aanvankelijk met hun handen in het 
haar. Het team groeide, maar hoe moesten ze die nieuwe collega’s 
inwerken? Normaal gesproken zit je dan even samen aan een bureau 
en loop je door de systemen heen. En nog belangrijker: hoe konden 
ze hun cliënten coachen als ze hen niet fysiek konden zien? Paula: 
‘Coaching gaat ook over lichaamstaal, mensen op hun gemak stellen 
en letterlijk in beweging krijgen. Onze hele basis leek weg te vallen.’ 
Er gloorde gelukkig al snel licht aan de horizon. ‘Bij sommige cliënten 
zagen we weerstand en passiviteit, maar er kwamen ook steeds 
meer spontane initiatieven. Ze gingen ons opeens bellen en gingen 
op zoek naar vacatures die wél invulbaar waren. Het deed iets met 
natuurlijk gedrag. Pas je je aan of blijf je vasthouden aan wat voor 
jou prettig is?’

Hecht team
Paula zag hetzelfde gebeuren bij de medewerkers van Mens & Zo. 
‘We werden al snel behoorlijk creatief. En nog veel mooier: 
we hebben nog nooit zoveel contact met elkaar gehad als toen.’ 
Wat ging Mens & Zo dan anders doen? Paula: ‘Een simpel 

voorbeeld is dat we wekelijks een online koffiemoment en online 
sportmomenten in het leven riepen. En we zochten elkaar via Teams 
opeens veel op. Wij zijn als coaches gewend mensen te zien en 
energie uit gesprekken te halen. Met cliënten gingen we wandelen. 
We zochten een mooie plek ergens in de regio en gingen dan 
aan bijvoorbeeld een picknicktafel met elkaar aan het werk met 
creatieve kaartspellen of methodieken.’

Van re-integratietrajecten tot assessments, Mens & 
Zo biedt een helpende hand bij de zoektocht naar een 
geschikte werkplek. Mens & Zo heeft een duidelijke 
missie: mensen weer met plezier laten deelnemen aan de 
samenleving. De werkwijze is na corona flink veranderd. 
Senior loopbaancoach Paula Paus vertelt hoe zij en haar 
collega’s zichzelf de afgelopen jaren opnieuw uitvonden. 
‘Vanuit chaos hebben we iets heel moois gecreëerd.’ 

Over Paula
Ook de geschiedenis van Paula zelf is een bijzonder verhaal. 
Ze werd in 2014 via een re-integratietraject aangenomen 
als loopbaancoach bij Mens & Zo. ‘Bijzonder, toch? Ik werkte 
daarvoor een jaar of drie bij de gemeente Almelo en 
Werkplein Almelo. Ik was accountmanager en hield me bezig 
met re-integratietrajecten. Er kwam een reorganisatie en ik 
liep vast. Ik mocht mijn eigen re-integratietraject vormgeven 
en ben van alles gaan doen. Vrijwilligerswerk, netwerken, 
oriënteren, en uiteindelijk voorzichtig solliciteren. 
Bij Mens & Zo kreeg ik een proefplaatsing als loopbaancoach 
en ik ben hier nooit meer weggegaan. Mijn interesse om 
mensen te matchen aan wat ze leuk vinden is weer volop 
aangewakkerd. Bovendien maak ik in januari 2023 de stap 
naar het management en mijn interesse groeit door naar 
de ontwikkeling en coaching van ons team.’ 

Mens & Zo: 
transformatie in 
coronaperiode 

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Lars Smook



Landelijk uitgebreid
Een andere grote transitie die Mens & Zo doormaakte, zit ’m in het 
werkgebied. Het team bestaat inmiddels uit tien collega’s en die 
hebben niet altijd meer een ‘vast’ kantoor. ‘We merkten dat het 
niet uitmaakt waar in het land je zit, coachen kan overal’, vertelt 
Paula. ‘We werken nu nagenoeg landelijk. Zo hebben we collega’s 
in Lelystad, Zwolle, Rotterdam, Breda, Hengelo en Amersfoort. 
We vinden het cruciaal om die verbinding te behouden en daarom 

houden we die fysieke meetings er zeker in. Dat doen we elke acht 
weken op een flexlocatie. We noemen dat onze ‘Samen en Zo’ dag. 
We gaan dan in gesprek over onze waarden en doelen. We lunchen, 
delen ideeën met elkaar, spreken wet- en regelgeving door, noem 
maar op. Het zijn vaak hele interactieve en bijzondere dagen. 
Het klinkt misschien gek, maar de chaos van corona heeft ons best 
iets moois gebracht.’   \

Over Mens & Zo
Mens & Zo begeleidt en coacht werkgevers, werknemers 
en werkzoekenden actief bij outplacement-, re-
integratie- en loopbaantrajecten. Ook biedt Mens & Zo 
re-integratiediensten voor het UWV, zoals de programma’s 
‘Modulaire Dienstverlening’, ‘Werkfit maken’ en ‘Naar werk’. 
De experts van Mens & Zo bieden maatwerk aan iedereen die 
begeleiding nodig heeft bij de zoektocht naar duurzame en 
passende arbeid. Mens & Zo begon in Twente, maar breidde 
flink uit. Mens & Zo is één van de bedrijven binnen de EEGA 
Groep en is in het bezit van het Blik op Werk Keurmerk.

Zutphenseweg 33, 7418 AH Deventer  /  T 074 750 1487  /  www.mensenzo.nl
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Innovatie

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Twence

Twence: 
sleutelrol in de 
verduurzaming 
van Twente
Twence levert een steeds grotere bijdrage 
aan de circulaire economie in Twente. De 
afvalverwerker produceert waardevolle 
grondstoffen en duurzame energie uit 
afval en biomassa en speelt daardoor een 
cruciale rol in de verduurzaming van de regio. 
Algemeen directeur Marc Kapteijn geeft een 
kijkje in de keuken van Twence aan de hand 
van drie icoonprojecten. 

Twence ligt volgens Kapteijn op koers. ‘Bij mijn start, 
acht jaar geleden, telden we 160 collega’s. Dat worden 
er dit jaar 330. We groeien op een financieel gezonde 
en duurzame manier. Het unieke is dat we samen met 
onze aandeelhouders, de 14 Twentse gemeenten en de 
gemeente Berkelland, de duurzaamheidsketen regionaal 
organiseren. Dat zie je nergens anders in Nederland. 
Bovendien behouden we daarmee veel werkgelegenheid 
voor de regio, zoals bij zoutproducent Nobian of bij 
Grolsch, die nu de meest duurzame brouwerij ter 
wereld heeft.’  > T
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Groen gas voor Twentse 
gemeenten 
Twence levert vanaf dit jaar groen gas 
aan de gemeenten Losser, Hof van 
Twente en Enschede. In de nieuwe 
mestverwaardingsinstallatie in 
Zenderen wordt varkensmest verwerkt 
tot nieuwe grondstoffen en groen 
gas. Een belangrijke mijlpaal in de 
duurzaamheidsambities van zowel Twence 
als de Twentse gemeenten.

In september 2020 tekenden Twence 
en tien Twentse gemeenten, waaronder 
Losser, Hof van Twente en Enschede, de 
samenwerkingsovereenkomst. Het doel: 
de verduurzaming van het energieverbruik. 
Marc Kapteijn: ‘Twence wil samen met 
de aandeelhoudende gemeenten een 
actieve bijdrage leveren aan de regionale 
energietransitie. Het duurzaam opwekken 
van elektriciteit is hier een mooi voorbeeld 
van. We hebben ons ook ten doel gesteld 

om in vijf jaar tijd minimaal 50% van het 
aardgasverbruik van de deelnemende tien 
gemeenten als groen gas op te wekken. 
Met het winnen van deze aanbesteding 
dragen we bij aan deze ambitie.’

Kapteijn opende de mestverwaardings-
installatie in Zenderen samen met 
gedeputeerde Tijs de Bree. Hier wordt 
jaarlijks 250.000 ton varkensmest verwerkt 
tot nieuwe grondstoffen en groen gas. 
Dit gebeurt door vergisting van de uit de 
regio afkomstige varkensmest dat wordt 
omgezet in biogas. Het biogas wordt in 
een reinigingsproces opgewerkt tot groen 
gas. Het goedgekeurde groen gas wordt 
vervolgens ingevoerd op het regionale 
aardgasnet. De drie gemeentes vragen 
samen een volume van 875.000 m3, gelijk 
aan het jaarverbruik van 525 huishoudens 
en zo’n 18% van het totaal beschikbare 
groene gas in Zenderen. Marc: ‘We 
produceren binnenkort ook groengas uit 

GFT op onze eigen locatie in Hengelo. 
De ambitie is dit uiteindelijk te doen voor 
alle 14 Twentse gemeenten.’

Warmteleiding naar Grolsch
Duurzame warmte slim inzetten om 
grotendeels van het aardgas af te kunnen. 
Koninklijke Grolsch en Twence hebben het 
gerealiseerd. Dit gebeurt met een speciale 
warmteleiding die bestaat uit twee delen 
die onder de A35 zijn doorgetrokken. Een 
megaklus. De warmteleiding werd eind 
december geopend in het bijzijn van de 
Enschedese burgemeester Roelof Bleker 
en Andries Heidema, de commissaris van 
de Koning. 

Om warmte te kunnen leveren aan 
Koninklijke Grolsch is deze warmteleiding 
aangelegd. De leiding loopt ondergronds 
vanaf de Warmtekrachtcentrale 
Ennatuurlijk over industrieterrein de 
Marssteden in Enschede. Maar hoe 
kom je bij Grolsch als daar een drukke 
verkeersader kruist? Eronderdoor dus!

Er moesten twee boringen en twee 
intrekoperaties aan te pas komen om 
de  aanvoer- én een afvoerleiding te 
realiseren. Het doel? Warm water heen, 
afgekoeld water retour om weer op 
te kunnen warmen. Eén leiding van 
vijfhonderd meter is, onder begeleiding 
van vier kranen, richting Grolsch 
getrokken. Op dertig meter diepte. 
Na meer dan een week 
boorwerkzaamheden verdween 
vijfhonderd meter leiding in ongeveer vier 
uur tijd voorgoed onder de grond.

Vanaf eind 2022 wordt de warmte door 
Koninklijke Grolsch ingezet. Hierdoor wordt 
haar CO₂-emissie met 72% gereduceerd: 
zo’n 5.500 ton per jaar. Dat is vergelijkbaar 
met het gasverbruik van 1.800 huishoudens. 
Twee derde van de warmtevraag van 
Koninklijke Grolsch is nu ingevuld met 
warmte van Twence. Andrei Haret, 
managing director van Koninklijke Grolsch: 
‘Het is onze ambitie om in 2025 volledig 
CO2-neutraal te zijn met onze brouwerij. 

‘ We groeien op 
een gezonde en 
duurzame manier’

Mestverwaardingsinstallatie in Zenderen en Twence Grolsch Bouwborden A35
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De samenwerking met Twence stelt ons 
in staat om grotendeels over te schakelen 
van fossiele energie naar duurzame 
energie. Hiermee zetten wij niet alleen een 
grote stap richting onze eigen ambities, 
maar hopen wij ook andere bedrijven te 
motiveren om voor duurzame oplossingen 
te kiezen.’

Twence-directeur Marc Kapteijn: 
‘Twence wil hiermee het stedelijk gebied 
verduurzamen. Hoe eerder we met alle 
mogelijke energiebronnen van het gas af 
zijn, hoe beter voor de regio. Wij hebben 
duurzame warmte beschikbaar voor meer 
dan 100.000 woningen. Nu is de tijd om die 
in te gaan zetten en het verschil te maken.’

CO2-afvang-installatie 
Twence bouwt momenteel druk aan 
een gloednieuwe afvanginstallatie voor 
CO2, geholpen door een subsidie van 
het Ministerie van Economische Zaken 
en Klimaat. De installatie vermindert de 
CO2-uitstoot die gepaard gaat met het 
opwekken van energie bij de verbranding 
van niet recyclebaar afval. De afgevangen 
CO2 wordt in vloeibare vorm toegepast in 
de glastuinbouw.

Twence wekt voornamelijk energie op uit 
niet-herbruikbaar rest- en bedrijfsafval en 
is de grootste producent van duurzame 
energie in Overijssel. Een deel van de CO2 
die vrijkomt bij het opwekken van energie, 
zal Twence afvangen en hergebruiken. 
Daarmee draagt Twence in belangrijke 
mate bij aan het terugbrengen van de 
CO2-uitstoot in de regio en daarmee ook 
aan de duurzaamheidsdoelstellingen van 
haar aandeelhouders.

Versnellen duurzaamheidsambities EZK
In november 2021 stelde het Ministerie 
van EZK een subsidie beschikbaar van 
14,3 miljoen euro, omdat het initiatief ook 
bijdraagt aan de nationale doelstelling om 
de CO2-uitstoot snel te verminderen én 
omdat het een voorbeeld is voor andere 
grote bedrijven in de industrie in binnen- 
en buitenland.

Geavanceerde technologie
Twence werkt samen met het 
toonaangevende Noorse bedrijf 
Aker Carbon Capture. Hun gepatenteerde 
CO2-afvangtechnologie biedt een unieke, 
milieuvriendelijke oplossing voor het 
afvangen van CO2-emissies. 

‘We hebben nauw samengewerkt met 
de experts van Twence om dit unieke 
project mogelijk te maken’, zei Valborg 
Lundegaard, CEO van Aker Carbon 
Capture, eerder. ‘Samen dragen we bij aan 
een CO2-neutrale omgeving. Dit is een 
voorbeeld voor andere energiespelers in 
Nederland en de rest van Europa.’

Verduurzaming glastuinbouw
Een groot deel van de afgevangen CO2 
wordt in vloeibare vorm geleverd aan 

de glastuinbouw. CO2 is noodzakelijk 
voor de groei van gewassen. Dat 
wordt nu voornamelijk gemaakt door 
verbranding van aardgas. Wanneer de 
glastuinbouw van het aardgas af wil, 
dan is de duurzame CO2 van Twence 
een belangrijk alternatief. Twence levert 
daarmee een belangrijke bijdrage aan de 
verduurzaming van de glastuinbouw. 

De installatie gaat naar verwachting in 
het laatste kwartaal van 2023 in bedrijf.  \

‘Hoe eerder we van het fossiele gas af zijn, 
hoe beter voor de regio’

Marc Kapteijn Twence bij Grolsch
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Na tien jaar draagt 
John van der Vegt het stokje over

‘Het is nog steeds de prachtigste baan in Twente en ik doe het 
met ontzettend veel plezier. Dat maakt afscheid nemen moeilijk’, 
vertelt John. ‘Maar het is ook een intensieve baan. Toen ik werd 
benaderd voor de functie van voorzitter van het College voor 
Toetsen en Examens, voor één dag in de week, werd ik enthousiast. 
Ik ga dit doen naast een commissariaat bij woningbouwcorporatie 
Welbions in Hengelo en een rol als toezichthouder bij Stichting 
Leerplanontwikkeling.’

Waarom wilde u een stapje terug doen naar 
een minder intensieve baan?
‘Ik ben nu bijna 64 en het werd tijd het iets rustiger aan te doen. 
Ik ben straks een dag of twee à drie per week bezig en er komt 
meer tijd voor andere dingen. Ik was altijd fanatiek bergsporter en 
wandel tegenwoordig graag. Een lang weekend weg, ook buiten de 
schoolvakanties, is dan fijn. Of meer tijd voor mijn boerderij in het 
buitengebied van Markelo, daar ben ik ook wel aan toe. Die tien jaar 
koester ik, het is mijn langste baan ooit. Je moet weggaan op het 
moment dat je er nog plezier in hebt en voordat iedereen denkt: zit 
ie er nou nog steeds?’

Onder uw leiding verdiende ROC van Twente een 
plek in de top 3 van beste ROC’s in Nederland in de 
Keuzegids. Bent u daar het meest trots op?
‘Ik ben eigenlijk trots op elke student die op ROC van Twente zijn of 
haar droom realiseert. Ik spreek gelukkig regelmatig studenten en 
als ik dan hoor hoe zij hier een passie vinden, maakt me dat blij. En 
natuurlijk, we doen het qua cijfers heel goed. We scoren met een 
8,3 erg hoog op medewerkerstevredenheid, doen het uitstekend in 
die Keuzegids en ook bij vakwedstrijden zijn we landelijk het beste 
ROC. De studenttevredenheid zit nu op een 7-, dat zou nog net wat 
hoger mogen. Mijn opvolger zou dat wat mij betreft hoog op het 
prioriteitenlijstje moeten plaatsen.’

Is de ROC-student van nu een andere dan 
die van tien jaar geleden?
‘Deels wel. Deze generatie is zich veel bewuster van de 
wereldproblematiek en is ook veel meer op zoek naar werkgeluk. 
Welke baan past bij me? Die vraagt wordt vaak gesteld. Daarom 
zie je ook dat studenten na het eerste jaar switchen van opleiding. 
Daar is wel eens kritiek op, maar ik vind dat geen verkeerde trend. 
Het zorgt ervoor dat ze op een werkplek landen die beter bij ze 
past. Ik heb de laatste jaren een stuk of zes voorzitters van onze 
centrale studentenraad meegemaakt. Ik sprak laatst een oud-
voorzitter en hij geeft nu leiding aan tien proces operators bij Ten 
Cate. Dan word ik wel trots, de kiem van zijn werkgeluk ligt op het 
ROC. Ook het sociale welbevinden van studenten verdient blijvend 
aandacht, zeker na corona. Wij organiseren tegenwoordig in het 
huidige schooljaar al een warm welkom voor het jaar erop en kijken 
dan echt hoe studenten erbij zitten. Overigens halen we die hoge 
beoordelingen natuurlijk vooral omdat we altijd aandacht blijven 
houden voor het onderwijs zelf. Dat blijft toch het belangrijkst.’

Hoe ziet u de regionale positie van 
ROC van Twente in de toekomst?
‘Wij zijn echt het ROC ván Twente en zijn er exclusief voor de regio, 
meer dan hogeschool Saxion en Universiteit Twente, logischerwijs. 
Wij kunnen de regionale onderwijskracht bundelen, zoals nu ook 
gebeurt binnen de Twente Board. Wij hebben nauw contact met 
liefst 12.000 leerbedrijven in Twente en zijn daarmee de spin in het 
web als het gaat om verbinding tussen talent en bedrijfsleven.’

Kan ROC van Twente nog wel blijven 
voldoen aan die talentvraag?
‘Heel eerlijk: nee. De werkloosheid in Twente is voor het eerst sinds 
de textielindustrie lager dan het landelijk gemiddelde, maar de 
bevolking in de regio krimpt. Wie gaan straks al die zonnepanelen 
en warmtepompen installeren? Ik vind dat we echt werk moeten 
maken van het ‘ongekende talent’ dat er nog in Twente is. Daarmee 
bedoel ik de 41.000 mensen in Twente die niet in het reguliere 
arbeidsproces zitten. Verder moeten we accepteren dat we 
arbeidsmigranten nodig hebben. Voor hen moeten we zorgen voor 
goede huisvesting en scholing. Daar ligt een taak voor ons, voor de 
overheid en voor ondernemers. Samen moeten we bijdragen aan 
de juiste vakkennis bij arbeidsmigranten. Dat is echt nodig om van 
Twente een groene, technologische topregio te maken.’  \

John van der Vegt neemt begin 2023 na tien jaar 
afscheid als voorzitter van het College van Bestuur 
van ROC van Twente. Van der Vegt is door minister 
Dennis Wiersma benoemd tot voorzitter van het 
College voor Toetsen en Examens, een functie voor 
één dag in de week. De bestuurder blikt terug op 
een veelbewogen periode en geeft de regio een 
belangrijke boodschap mee.
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Ga met de fiets 
naar je werk!
Overijssel Onderweg werkt samen met werkgevers 
aan minder, andere en schonere mobiliteit. Via hybride 
werken, fietsstimulering en de inzet van de juiste 
mobiliteitsmix streeft Overijssel Onderweg naar 
minder files, minder CO2-uitstoot, meer vrijheid in 
werk- en reistijden en vitalere medewerkers.

Eén van de drie pijlers van de mobiliteitsaanpak is fietsstimulering. 
Bij woon- werkafstanden tot 15 kilometer is de fiets een 
uitstekend vervoermiddel. Zeker wanneer werkgevers 
toegespitste fietsregelingen beschikbaar stellen, is dat een 
stimulans om de auto te laten staan. En passend bij modern 
werkgeverschap. 

Fietsmaatjes
Overijssel Onderweg (de nieuwe naam voor Twente Mobiel en 
Regio Zwolle Mobiel) heeft de fietsactie ‘Fietsmaatjes’ ontwikkeld. 
Met het doel om werknemers in Overijssel te stimuleren vaker 
naar het werk te fietsen.

‘De fietsactie toont aan dat het traditionele patroon in woon-
werkverkeer te doorbreken is. Met een win-win-win situatie 
als inspirerend resultaat. Werkgevers plukken de vruchten van 
een fitter personeelsbestand, werknemers zitten beter in hun 
vel en samen zetten we in op de verduurzaming van mobiliteit’, 
aldus Nicole van Zomeren, programmamanager van Overijssel 
Onderweg.

De succesvolle actie, waar 523 mensen aan deelnamen, is 
inmiddels geëindigd. En een nieuwe fietstimuleringsactiviteit gaat 
binnenkort van start. Meer informatie daarover volgt binnenkort.

Vitaliteitsonderzoek 
Met het Vitaliteitsonderzoek van Provincie Overijssel is 
onderzocht wat het effect is van fietsen op gezondheid. 
Gedurende het onderzoek, van januari 2022 tot en met juli 2022, 
werkten collega’s die deelnamen aan Fietsmaatjes samen aan hun 
gezondheid en vitaliteit. Buddy’s en deelnemers vormden teams. 
De buddy’s moedigden hun teamgenoten aan om zoveel mogelijk 
te fietsen. Want hoe meer er werd gefietst naar het werk, 
hoe hoger de beloning.  Maar dat het meer oplevert dan dat, 
blijkt wel uit de resultaten van het Vitaliteitsonderzoek.

Waarom ben jij niet op de fiets?
Zo neemt 94 procent van de deelnemers zich voor om de helft 
van de werkdagen naar het werk te fietsen. Het is gezond, 
ontspannend, maakt het hoofd leeg, bespaart brandstof en is 
beter voor het milieu, zijn de meest gehoorde motivatoren. En 
het feit dat je samen met collega’s deelnam gaf ook de nodige 
sociale ‘druk’. ‘Als je niet op de fiets bent, dan krijg je te horen: Hé, 
waarom ben jij niet op de fiets vandaag? Dat houdt je scherp’, zegt 
een van de respondenten.

Inzicht voor werkgevers
Het onderzoek biedt interessante inzichten voor de werknemers 
maar zeker ook voor de werkgevers. Het onderzoek laat 
zien dat fietsen daadwerkelijk effect heeft op de mentale 
en fysieke gezondheid. Deelnemers geven aan dat hun 
uithoudingsvermogen verbetert, hun bmi daalt en dat fietsen 
goed is voor hun gezondheid. 96,7 procent geeft het belang van 
regelmatig bewegen aan als reden om naar het werk te gaan 
fietsen. En 93,4 procent omdat het gezondheidswinst oplevert.
Voor het volledig rapport en de samenvatting daarvan, kijk op: 
www.overijsselonderweg.nl bij het hoofdstuk Fietsstimulering.

Zorgmedewerkers Carintreggeland nemen hun fiets in ontvangst
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Fietspilot Carintreggeland
Overijssel Onderweg initieert ook fietspilots bij bedrijven 
en organisaties. Een mooi voorbeeld daarvan is de pilot 
bij Carintreggeland, een grote zorginstelling in Twente. 
Carintreggeland vindt duurzaamheid en de gezondheid van haar 
medewerkers uiterst belangrijk. De organisatie wil medewerkers 
motiveren om met de fiets naar de cliënten te gaan. En de auto te 
laten staan.

Nicole van Zomeren: ‘Deze eerste fase van de pilot loopt van 
1 oktober tot en met 31 december. We stimuleren 50 deelnemende 
zorgprofessionals om de auto te laten staan en op de fiets te 
stappen. Zo ervaren ze welke voordelen het gebruik van een 
fiets heeft voor, tijdens en na het werk. De tweede fase start in 
januari 2023. Dan ligt de focus op het ambassadeurschap van de 
thuiszorgmedewerkers om het fietsen ook te stimuleren bij en in de 
directe omgeving van de cliënten.’  

Grote belangstelling
De belangstelling voor de e-bikes bleek zo groot dat er geloot 
moest worden. En dat de actie nu al succesvol is, blijkt uit de 
reacties. ‘Wanneer ik fiets, merk ik dat ik me fitter en ontspannen 

voel en dat is ook goed voor onze cliënten. Ik nam standaard de 
auto en nu denk ik erover om de auto weg te doen, is ook nog eens 
goed voor de portemonnee en  het milieu. Als ik naar huis fiets, 
raakt mijn hoofd lekker leeg en ik slaap veel beter.’ 

Koen van der Linden, manager services: ‘Het is fijn om te zien 
dat zovelen enthousiast zijn. We hopen de komende maanden 
op een olievlek zodat ook andere collega’s vaker de fiets pakken. 
Om dat te ondersteunen zijn we druk bezig met de ontwikkeling 
van een verbeterd fietsplan voor alle medewerkers. Het fietsen 
maakt ons als organisatie fitter, gezonder en het zorgt ervoor 
dat collega’s zich minder vaak ziekmelden. Daarbij dragen wij 
ons steentje bij om de CO2-uitstoot te verlagen, een belangrijke 
duurzaamheidsdoelstelling.’

Overijssel Onderweg is een mobiliteitsinitiatief van provincie 
Overijssel. Kijk ook op: www.overijsselonderweg.nl  \
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NDIX op weg naar 
veilige verbindingen 

voor iedereen   

Als je gigantisch aan het groeien bent, is het logisch dat je soms 
reactief handelt. Maar halverwege vorig jaar maakte NDIX een pas 
op de plaats om al haar diensten te centraliseren met één platform. 
‘Dat past precies bij onze filosofie’, vertelt Steffani. ‘We willen dat 
iedereen vrij is in de keuze welke diensten ze waar willen afnemen. 
Dat is ook de reden waarom we dit onafhankelijke platform hebben 
opgezet. Die onafhankelijkheid wordt benadrukt doordat NDIX 
pure winstgevendheid niet als primair doel heeft. De gemaakte 
winst vloeit volledig terug in de organisatie. Het nieuwe platform 
is een stuk gemak, maar ook een stuk kennisoverdracht, want dat 
mist nog wel eens in het mkb. Een bedrijf heeft “internet” nodig en 
daar blijft het dan een beetje steken. Bedrijven hebben vaak geen 
gespecialiseerde IT’ers in huis met kennis van zaken. 

Er is echter een gigantisch verschil tussen een verbinding waar als 
het ware 150 losse auto’s kriskras door elkaar rijden of een weg 
met slechts één vrachtwagen die jouw vracht veilig rechtstreeks en 
'dedicated' naar het eindpunt brengt. Waarom moet je op dat soort 
verschillen letten en hoe maak je de juiste keuze? Die informatie 
vinden ondernemers ook terug op het platform. Zo kunnen ze 
groeien in kennis en een keuze maken die helemaal past bij wie ze 
zijn als bedrijf. En die de veiligheid van hun data waarborgt, want 
ook daarin zijn grote slagen te maken. 

De afgelopen jaren is de digitale wereld ontploft en zijn bedrijven 
in toenemende mate afhankelijk geworden van online diensten en 
systemen. Als je die in huis haalt, is het van groot belang dat de 
beveiliging op orde is. Sla de krant maar open en je leest alweer 
dat er klantgegevens op straat belanden. Door bedrijven te helpen 
met de juiste kennis, helpen we ze op weg. En we helpen ze de 
juiste weg te kiezen.’ 

Eén plek, alle inzichten
Ook vanuit de klant was er vraag naar één gecentreerd systeem. 
Harry licht dat toe: ‘Alleen bereikbaar zijn tijdens openingstijden is 
eigenlijk niet meer van deze tijd. Met een online platform bieden 
we klanten ook veel meer gemak: je kunt 24 uur per dag, zeven 
dagen per week alles inzien. Je kunt je dataverkeer live monitoren, 
zien wanneer de pieken en dalen zijn en even checken hoe de 
continuïteit is. En misschien wel het belangrijkste: als iets binnen 
je bedrijf niet functioneert, kun je gelijk zien of je verbinding nog 
goed werkt. Maar ook voor uitbreidingen hoef je in principe niet te 
wachten: je kunt online alles gelijk regelen. Met de postcodetool 
zie je direct wie er op jouw bedrijfsadres levert. Je hoeft dus niet 
allerlei partijen te gaan uitzoeken, maar ziet in een oogopslag bij 

De afgelopen vijf jaar is digitalisering in een 
sneltreinvaart terechtgekomen. NDIX specialiseert 
zich in IT-diensten en (veilige) verbindingen. En zij 
groeiden al even hard mee. Maar de markt verhardde 
ook: de wereld van aanbieders van digitale diensten 
is op dit moment behoorlijk agressief. Bedrijven zien 
daardoor soms, mede door een gebrek aan kennis, 
door de bomen het bos niet meer. Om die reden 
lanceerde NDIX een transparant platform waar alle 
goede aanbieders te vinden zijn én waar klanten 
beter kunnen kiezen welke diensten echt bij ze 
passen. Het doel? Processen zo optimaal mogelijk 
inrichten, zonder dat er een voorkeur is voor bepaalde 
leveranciers. Steffani ten Wolthuis (teamleider Inside 
Sales) en Harry Loof (teamleider ICT) vertellen over 
het platform, dat ook beschikbaar is voor bedrijven 
die geen klant zijn bij NDIX. 

‘ Persoonlijk contact is  
en blijft onze kernwaarde’ 
Steffani ten Wolthuis

Eén onafhankelijk platform met alle goede aanbieders  
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‘ Je ziet in één oogopslag  
wie er leveren in jouw gebied’ 
Harry Loof

wie je terechtkunt en wat de voordelen zijn. Zowel de partners 
als de klanten zelf vinden het platform een enorme vooruitgang 
in efficiëntie en effectiviteit. Daar hebben we wel een feestje 
om gevierd, ja. Ook voor ons intern werkt het goed: we krijgen 
minder telefoontjes binnen en hebben meer tijd om onze klanten 
persoonlijk te adviseren.’

Focus op het persoonlijke
Het platform is een service voor de klant, een manier om kennis 
op te doen en het werkt efficiënt, maar het vervangt het 
persoonlijke contact niet. Steffani verduidelijkt: ‘Dat is en blijft 
onze kernwaarde. Je kunt nu alles online regelen en gemak staat 
voorop, maar we blijven een aantal keer per jaar contact houden. 
Even inchecken: hoe gaat het? Werkt alles goed? Zijn jullie tevreden? 

En ook op het moment dat onze klanten wél iemand nodig hebben, 
zitten er altijd mensen met kennis klaar die ze kunnen bellen. 
Bij ons geen chatbots. Wij kiezen voor de beste combinatie: we 
maken het je zo makkelijk mogelijk, helpen je met nieuwe kennis 
opdoen en met het snel regelen van zaken. Wij zitten daar als 
mensen nog steeds achter en zijn er als het nodig is. Sparren over de 
optimalisatie van je digitale bedrijfsprocessen? Bel gerust even!’   \
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Tekst Ronald McDonald Huiskamer Enschede  /  Fotografie Eric Brinkhorst Fotografie

Wanneer jouw kind in het ziekenhuis moet blijven, 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 
Medisch Spectrum Twente in Enschede. Om deze Huiskamer 
te financieren is de Ronald McDonald Business Breakfastclub 
Twente opgericht. Het concept bestaat uit 10 maandelijkse 
ontbijtbijeenkomsten voor ondernemers. Het doel is om een 
stevige financiële fundatie te zijn voor de Huiskamer. De club 
is hard op weg om dit doel te bereiken.

Op 20 oktober waren wij te gast bij KienhuisHoving advocaten 
en notarissen. Ook nu was de opkomst weer geweldig en het 
ontbijt goed verzorgd! Na de aftrap door Lia Katalanc namens de 
stuurgroep nam Heleen Schöppink het woord. Zij is stuurgroeplid 
en coördinator van de Ronald McDonald Huiskamer in Enschede. 
Uit eigen ervaring weet zij hoe belangrijk het is voor ouders om zich 
even te kunnen terugtrekken in een vaak heftige tijd. De Huiskamer 
in Medisch Spectrum Twente is zo’n plek en wordt gerund door 
vrijwilligers die de gasten graag in de watten leggen.

Fokkelien Boorsma, manager marketing & communicatie bij 
KienhuisHoving, vertelde vervolgens over Stichting KienhuisHoving 
Foundation. Deze Foundation ondersteunt kinderen in de regio die 
gemotiveerd en ambitieus zijn, maar niet altijd de mogelijkheden 
en/of middelen hebben om hun ambitie waar te maken. 
Deze kinderen worden begeleid door (oud)medewerkers van 
KienhuisHoving, omdat zij vinden dat ieder kind recht heeft op 
het beste!

Ontbijtbijeenkomsten
Ook WTC in Hengelo (15 september), KroeseWevers in Enschede 
(17 november) en Kemari in Enschede (15 december) zijn inmiddels 
gastlocatie geweest. Het aantal deelnemers neemt gestaag toe en 
zo zien wij het graag!

Op 19 januari zijn wij te gast bij Kato Kantoorinrichting in Enschede. 
Wil je erbij zijn - of liever nog, wil je lid worden? - check dan onze 
website www.businessbreakfastclubtwente.nl of stuur een e-mail 
naar enschede@ronaldmcdonaldhuis.nl. Heel graag tot ziens.  \

De Ronald McDonald 
Business Breakfastclub 
Twente op stoom!



   63   /    

De Ronald McDonald 
Business Breakfastclub 
Twente op stoom!

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

Eline Holten

In tijden van nood kijken we naar onze leiders voor antwoorden.  
Maar in een ongekende crisis zoals we nu meemaken, zijn die 
antwoorden er meestal niet. Als leider heb je dan eigenlijk twee opties.

De eerste optie is: je doet alsof je precies weet wat er aan de hand 
is en alsof je alles geheel onder controle hebt. Heel directief. Denk 
aan Trump. De tweede optie is: wees duidelijk over wat je weet, 
maar ook over wat je niet weet, en ga de crisis stap voor stap te lijf. 

We hebben leiders nodig die vanuit onzekerheid kunnen sturen 
en al doende leren. Daar hoort bij dat er fouten worden gemaakt 
en dat deze worden toegegeven. Bij complexe vraagstukken en 
problemen dienen zich niet vanzelfsprekend oplossingsrichtingen 
aan, het beste om te doen is dingen uitproberen en kijken of 
het werkt. Als leider kun je het verschil maken door de kracht en 
energie te benutten die crisis en onzekerheid losmaakt.
Samen slimme oplossingen bedenken.

7 tips voor leiderschap:
•  Geef ruimte aan creativiteit, breng denkers, doeners en beslissers 

bij elkaar om samen te leren. Luister naar afwijkende ideeën en 
naar weerstand.

• Zwak problemen niet af en vermijd opportunistisch gedrag. 
•  Als een idee goed genoeg is uitgewerkt: ga het doen  

ondanks onzekerheid.
•  Stel je kwetsbaar op en geef aan wat je weet en wat je niet weet. 

Luister goed naar de werkvloer.
•  Let op je houding en gedrag. De hele organisatie kijkt naar 

signalen. Gesloten deuren en bezoek van commissarissen, bankiers 
en adviseurs versterken angst en onzekerheid. Fantasieën zijn 
meestal erger dan de werkelijkheid. Communiceer over besluiten 
die genomen zijn met duidelijke onderbouwing. 

•  Vier kleine successen en laat vooral de werkvloer aan het woord. 
•  Denk in scenario’s.

Uit onderzoek is gebleken dat een leidinggevende belangrijker is 
dan de huisarts als het gaat om hoe medewerkers in hun vel zitten. 
Als leidinggevende maak je medewerkers dagelijks mee en kun je 
aandacht besteden aan hun werkplezier en welbevinden.  
In deze tijden nemen zorgen, schulden en geldproblemen toe.  

Als leidinggevende en werkgever kun je het verschil maken door er 
over te praten en er iets aan te doen. Door de menswaarde voorop 
te zetten. Een bijdrage aan ons Bruto Twents Geluk.  \

Om ons heen lijkt er sprake van een permanente crisis op vele fronten. Dat geeft onrust, 
onzekerheid en chaos terwijl een mens stabiliteit en continuïteit nodig heeft. Een fase van 
chaos en onrust is nodig om naar een nieuwe fase te komen en betekent vaak het einde 
van heersende systemen en structuren. Crisis kan helpen om bestaande vaste patronen te 
doorbreken. De huidige werkwijze voldoet niet meer en komt vaak niet meer terug als we uit  
de crisis zijn. Denk aan thuiswerken bijvoorbeeld. 

Als leidinggevende in crisistijd  
ben je belangrijker dan de huisarts
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Medewerkers staan op de 
eerste plaats bij Bravo Beveiliging

In de beveiligingsbranche brengt elke crisis, zoals corona of de 
oorlog in Oekraïne, direct iets teweeg.  ‘Een grote gebeurtenis, 
heeft direct impact op de hoeveelheid beveiligers die nodig is’, 
vertelt René. ‘Wat wij de afgelopen twee jaren geleerd hebben, 
is dat niets meer is zoals het was.’ ‘Er zijn eigenlijk geen zekerheden 
meer’, vult Bert-Jan aan. ‘Vroeger wist je dat er in onze branche 
richting de zomer een piekmoment zou komen. Maar tegenwoordig 
kan er op elk moment een piek ontstaan. Daar moet je als bedrijf 
in meegaan en op anticiperen.’ 

Ondanks deze onvoorspelbaarheid in opdrachten, is er een goede 
balans nodig in tijdelijke en vaste opdrachten. ‘Zo kun je je mensen 
een solide basis bieden’, legt René uit. ‘Je kunt je niet alleen 
focussen op de ad-hocklussen, ook al liggen die tarieven momenteel 
flink hoger. De solide basis van vaste klanten, daar houden wij 
aan vast.’ 

Omdenken
Tegenwoordig hoor je veel over personeelstekorten. René kijkt er 
op zijn eigen manier naar. ‘Het vertrek van mensen uit je bedrijf of 
het aannemen van opdrachten waarvoor je niet de juiste mensen 

in dienst hebt, levert inderdaad een personeelstekort op. Ik kijk 
daarom liever niet naar het tekort, maar naar een andere werkwijze. 
Omdenken. Voorheen haalde je een opdracht binnen en zocht je er 
mensen bij. Als je nu de mensen hebt, komen de opdrachten ook’, 
vult hij aan. 

Bert-Jan: ‘Wij hebben moeten leren om nee te durven zeggen. 
Bij potentiële klanten zeggen we eerlijk als we niet nu, maar 
bijvoorbeeld over vier maand wel kunnen.’ René: ‘Als je een 
opdracht sneller dan eigenlijk mogelijk is wilt aannemen, ga je 
mensen ‘even’ vrijmaken. Dan gaat het allemaal ‘los-vast’ en daar zit 
niemand op te wachten. De match tussen medewerker, opdracht en 
capaciteit moet duurzaam zijn, zodat iedereen met plezier naar het 
werk gaat en met voldoening naar huis.’

Aandacht voor je mensen
Bij Bravo zijn beveiligers geen nummer. Om rust te creëren, wordt 
er zoveel mogelijk rekening gehouden met roosters. René: ‘Als je 
lekker in je vel zit, kun je namelijk ook lekker aan het werk.’ Bert-Jan 
vult aan: ‘Je kunt niet alles precies op maat regelen voor je collega, 
maar je kunt wel zoveel mogelijk rekening proberen te houden 
met individuele wensen.’ Aandacht voor personeel zit echt in de 
bedrijfscultuur van Bravo Beveiliging. Bert-Jan gaat verder: ‘Wij zijn 
een bedrijf waar niet iedereen elkaar op kantoor ontmoet. Daarom 
proberen wij leuke dingen met elkaar te doen.’ De betrokkenheid 
van het personeel is dan ook hoog. ‘We krijgen vaak appjes met 
vragen of opmerkingen. Mensen mogen hier kritisch zijn.’ René 
vult aan: ‘Onze deur staat altijd open. Onze grootste angst zou zijn 
wanneer niemand meer aan de bel trekt. Wij met zijn tweeën als 

In 2018 richtten René Bouman en Bert-Jan Nusmeier hun bedrijf Bravo Beveiliging op. Zoals vele bedrijven hebben 
zij bewogen eerste jaren achter de rug. Bert-Jan: ‘We zijn hier echt sterker uit gekomen. Onze mensen waren voor 

ons al heel belangrijk, maar ook onze relaties hebben geleerd dat ze echt van onschatbare waarde zijn.’ 

' In de beveiliging is niets  
meer wat het was'  
Bert-Jan Nusmeier  

Tekst Elizabeth Westra   /  Fotografie Lars Smook



   65   /    

‘Samen weten we meer en kunnen we heel wat aan’  
René Bouman

eigenaar weten natuurlijk nooit meer dan de ruim honderd mensen 
die hier werken. Samen weten we meer en kunnen we heel wat aan.’

Andere tak van sport
Sinds 2019 is Bravo Beveiliging uitgebreid met Bravo Recherche. 
Deze dienst richt zich onder andere op intern vertrouwen bij 
bedrijven. René vertelt: ‘Indien er bijvoorbeeld een interne diefstal 
heeft plaatsgevonden, kunnen wij helpen dit op te lossen. In zo’n 
situatie ontstaat vaak spanning onderling bij het personeel. Mensen 
gaan het er met elkaar over hebben en worden achterdochtig. 
Dit stukje onrust proberen wij dan weg te nemen.’  

Bert-Jan: ‘Onlangs kregen we met een situatie te maken waarin 
sprake was van diefstal. Hier werd aangegeven dat alleen 
medewerkers betrokken konden zijn, gezien de vertrouwelijke 
informatie die hiervoor nodig was, met als gevolg dat iedereen 
elkaar aankeek.’ René vervolgt: ‘Deze situatie creëerde een 
onprettige werksfeer en onderling wantrouwen met toenemend 
ziekteverzuim als gevolg. Uit ons onderzoek is gebleken dat de 
diefstal toch door een externe partij gepleegd was, wat voor zowel 
de organisatie als het personeel een hele opluchting was. Zo zie 
je dat de nevenschade soms vele malen hoger kan zijn dan het 
daadwerkelijke strafbare feit.’  \

Goudstraat 7, 7554 NG Hengelo  /  T 085 773 10 77  /  www.bravobeveiliging.nl
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Tekst Lara Bijen  /  Fotografie Phion

Phion verbindt mensen 
en muziek, met concerten 
en workshops

‘ Met onze zakelijk 
partners komen  
we verder’
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Violen, blazers en strijkers: alles vind je bij Phion, het Orkest van Gelderland & Overijssel. Buiten concerten doet het 
orkestbedrijf nog veel meer. Ze verbinden ook nog teams door middel van workshops en laten kinderen kennismaken 
met muziek. Phion wil namelijk voor zoveel mogelijk mensen van betekenis zijn met live symfonische muziek. Daarover 
vertelt Melanie Jansen, violiste en sponsorwerver bij Phion.

‘  Als musicus kun je zelf  
projecten organiseren’

Phion is de samenvoeging van het Gelders Orkest en Orkest van 
het Oosten. Sinds 2020 zijn ze samen één orkestbedrijf. Ook voor 
Melanie veranderde er veel: ‘Sinds 2005 werk ik bij het orkest als 
violiste. Naast deze rol als musicus ben ik sinds 2017 sponsorwerver. 
Een fantastische wereld die voor mij openging. Ik heb namelijk 
graag contact met het publiek en zie dit graag meer worden.’ 
Ze legt uit dat het niet alleen acquisitie is, maar dat ze juist wil 
bereiken dat partners en orkest elkaar versterken. Phion wil 
namelijk tot in de haarvaten van de samenleving komen. Melanie 
vertelt hierover: ‘We bereiken al kinderen van 4 jaar en 60-plussers 
en we gaan nu voor het bedrijfsleven.’

Zakelijke partners
Naast netwerkevenementen biedt Phion namelijk ook activiteiten 
en workshops voor zakelijke partners aan. Zoals een workshop 
gericht op samenwerken, die zich focust op teambuilding. 
Melanie vertelt: ‘Eerst hebben we dit in het klein uitgeprobeerd 
en nu hebben we op professioneel niveau een mooi programma 
geboetseerd. Soms komen er wel teams van tachtig mensen bij ons. 
We laten dan zien hoe een orkest werkt, hoe wij samenwerken en 
hoe onze non-verbale communicatie eruitziet. Wij kunnen als orkest 
immers niet praten tijdens een concert. De teams voelen en ervaren 
dit, om vervolgens te kijken hoe dat zich vertaalt naar diverse 
functies. Heel leerzaam voor de samenwerking en communicatie 
binnen teams. Daarnaast versterkt het voor ons enorm de band met 
de bedrijven om ons heen.’ 

Interactie 
Dat Phion meer is dan een orkest, is duidelijk. Ze willen graag 
meer verbinding met het publiek. ‘Vroeger zat het orkest hoog 
op een podium’, vertelt Melanie. ‘Dat creëert een soort ontzag. 
Na het concert is er geen interactie, zowel publiek als orkest gaan 
naar huis. Als musici willen we dit niet meer. We willen meer in 
verbinding staan, meer feedback en leren van onze concerten. Die 
totale beleving is belangrijk voor ons als musici, maar ook voor het 
publiek. Daarom zijn de workshops zo fijn, dan geven we mensen 
echt een inkijkje in wat wij als orkestbedrijf doen én kunnen doen.’ 
Melanie geeft aan dat het eenrichtingsverkeer is afgeschaft. Een 
andere belangrijke pijler van het orkestbedrijf is namelijk educatie. 
‘De laatste 15 jaar hebben we aan de weg getimmerd. We hebben 
speciale programma’s voor in de klas gemaakt en scholen komen 
ook bij ons in de concertzaal. Een voorbeeld is het lesprogramma 
waarin kinderen hun eigen concert voorbereiden, inclusief 

presentator die het verhaal vertelt. Na het lesprogramma komen 
de klassen bij ons in de zaal, waar het concert wordt uitgevoerd. Zo 
ontzettend leuk, een uur topbeleving voor kinderen.’  
 

Strakke planning en slagvaardigheid
Natuurlijk geven ze ook concerten, zo’n 120 per jaar. Hierover 
vertelt Melanie: ‘We repeteren drie dagen, dinsdag tot en met 
donderdag. Daarna geven we concerten op vrijdag, zaterdag en 
zondag. We moeten flink doorwerken. Dit gebeurt allemaal in 
diverse samenstellingen. Naast concerten lopen er ook andere 
projecten.’ Zelf is Melanie bezig met een drum-’n-bass band, 
waarmee ze landelijk poppodia afgaat. Dat maakt het werk volgens 
haar heel leuk en divers. 
 

Ontzettend veel bedrijvigheid dus. Om orde in de chaos te houden 
wordt er een strakke planning aangehouden bij Phion. Gelukkig 
zit er een hele motor achter het orkestbedrijf: 112 musici en 32 
stafmedewerkers van marketing & sales tot artistiek, productie 
en bedrijfsvoering, die hier een oogje in het zeil houden. ‘Het 
productieteam maakt een strakke planning en bereidt alles tot in 
de puntjes voor, voordat we het podium opgaan. Dat doen ze elke 
week opnieuw met een nieuw programma’, zegt Melanie. ‘Een 
strakke planning is voor ons belangrijk. We hebben een slagvaardig 
productieteam dat alles in de gaten houdt en dat duidelijk is. Als 
musicus kun je in overleg met het team zelf projecten organiseren. 
Zo is er nu een ensemble voor zorginstellingen, ontzettend gaaf.’ 

Samen met een vlaggetje zwaaien
Door zoveel verschillende dingen te doen, hoopt Phion een grote 
groep aan te spreken. ‘Onze grootste uitdaging is mensen de zaal in 
krijgen. Verschillende generaties vind je op verschillende plekken. 
Dat betekent op een andere manier marketing uitvoeren, binding 
houden met de maatschappij en verschillende dingen doen en 
ontdekken. In je eentje met een vlaggetje in de woestijn zwaaien 
helpt niet, dus daarom doen we het graag samen met ons publiek 
en de partners.’  \
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Engels praten bij de koffieautomaat. We zijn er nog niet overal 
aan gewend, maar dat kan veranderen. We hebben in Twente 
duizenden onvervulbare vacatures. En hoewel bedrijven hun 
pijlen steeds vaker richten op internationaal talent dat in de 
regio studeert, gebeurt dat nog onvoldoende. Veel talent van 
buitenlandse studenten blijft daardoor onbenut, talent dat na 
de studie vertrekt uit de regio. TalentIT Twente matcht ook 
internationale studenten aan Twentse bedrijven.

Het IT-talent van de toekomst hier in Twente houden. Dat is het doel 
van TalentIT Twente: een initiatief vanuit het Twentse bedrijfsleven 
en het onderwijs. Samen matchen zij studenten met bedrijven om 
jongeren te laten ervaren welke mogelijkheden er in deze regio 
zijn en om bedrijven te laten ervaren wat studenten voor hen 
kunnen betekenen. Er zijn inmiddels zo’n vijftig Twentse bedrijven 
aangesloten en dat aantal blijft groeien. In 2022 vierde TalentIT 
de honderdste match.

‘Een mooi aantal, maar er blijft werk aan de winkel, zeker als het 
gaat om het inzetten van internationale studenten bij de bedrijven’, 

vertelt Annemarijn Quittner van TalentIT Twente. ‘Wij verzorgen 
op dit moment bijna alle stages van de informatica-opleiding 
van Universiteit Twente en dat zijn bijna allemaal internationale 
studenten. Daarbij zien we regelmatig dat het internationale aspect 
voor de bedrijven lastig is en daar helpen we hen graag bij.’

Hulp bij drempelvrees
‘Grote organisaties hebben hun internationale personeelsbeleid 
op orde, maar kleinere bedrijven hebben die slagkracht en kennis 
niet’, vertelt Annemarijn. ‘Willen ze een specialist uit het buitenland, 
dan zijn ze vaak onzeker over wat er geregeld moet worden. In de 
praktijk blijkt het vrij eenvoudig. Met praktische zaken rondom 
bijvoorbeeld belastingen en huisvesting voor internationale 
werknemers kan het Expat Center East Netherlands helpen. Bij 
studenten die wij bemiddelen, ligt het accent op taal en cultuur.’

TalentIT Twente vraagt aan bedrijven of ze openstaan voor 
internationale studenten. Het antwoord is nog vaak: liever niet. 
Annemarijn: ‘Dat begrijp ik best, vooral als je met regionale klanten 
werkt. Maar in de praktijk blijkt het makkelijker dan gedacht. Wat 
daarbij helpt is dat wij goed kijken welke student bij het bedrijf 
en de taak past. De studenten leveren vaak verrassend goede 
resultaten. We moeten ons goed beseffen dat we op grote schaal 
internationale studenten nodig hebben. Ik zou IT-ondernemers 
willen oproepen iets meer uit het hier en nu te treden als het gaat 
om werving van internationale talenten. Denk er over na hoe je 
je bedrijf nu al internationaler inricht. Dan ben je klaar voor een 
internationale toekomst.’

Goed voorbeeld doet goed volgen
Annemarijn ziet in Twente gelukkig steeds meer bedrijven die zich 
openstellen voor internationale (werk)studenten en afstudeerders. 
‘Stukje bij beetje komt Twente er wel. Een mooi voorbeeld is UCare4 
in Hengelo, één van onze partners. Zij nemen studenten stap voor 
stap mee en geven hen gelegenheid de taal te leren. UCare4 is 
ontzettend blij met die studenten.’  \

‘ Twentse bedrijven: stel je  
open voor internationaal talent’

‘ We hebben op grote schaal 
internationale studenten nodig’

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Lars Smook  >  Zuiderval 64, 7543 EZ Enschede  /  T 06 288 28 323  /  www.talentittwente.nl



   69   /    

Realist of dromer? 
Na de winter komt 
de zomer!

Goed leiderschap binnen een organisatie bestaat in mijn optiek 
uit twee delen, namelijk de juiste koers bepalen en zorgen dat de 
bestemming bereikt wordt. Dat betekent ook dat zonder doel de 
reis doelloos is. Het is van wezenlijk belang dat je het doel nooit uit 
het oog mag verliezen, wat er ook gebeurt tijdens de waan van de 
dag. En dat je wat in de wereld gebeurt altijd moet vertalen naar de 
impact op jouw organisatiedoel. Dit klinkt eigenlijk te simpel en dat 
is het ook, maar dat maakt het zeker niet minder waar.

De belangrijkste tip die ik ooit kreeg is er een die ook zo simpel is 
en ook aansluit bij mijn mening over goed leiderschap. Hij luidt vrij 
vertaald: “Je moet regelmatig met de deur gesloten met de benen 

op tafel overdenken of je wel de juiste dingen aan het doen bent”. 
Ik kreeg hem in het Twents, maar aangezien ik deze taal niet 
voldoende machtig ben, schrijf ik het in het Nederlands op en is de 
zin meteen wat langer. Wat zijn Twentenaren toch effectief, fijn dat 
we INN Twente wonen.

Als chaos de regie voert, kan rust je redden. Soms is even bewust 
stilstaan ook een goede keuze, ofwel even het schip laten dobberen 
om opnieuw je koers te bepalen. Hoe roerig de wateren ook kunnen 
worden, zo kalm zullen ze later weer zijn. Zo zijn we met deze kou 
ook blij dat na de koude winter, de lente en zomer weer komen. 
Och, wat is dat toch fijn!  \

Terwijl het volgens de één chaos is, ziet men volgens de ander de orde niet. Orde in de chaos scheppen is voor 
sommigen makkelijker gezegd dan gedaan, want daarvoor is begrip van wat chaos is, cruciaal. In de tijd waarin  
wij leven, is het makkelijk om afgeleid te raken door de waan van de dag en om onder de indruk te zijn van alles 
wat gebeurt. Met alle afleiding, zoals het nieuws, sociale media, alle meningen en meer, is het moeilijk nog de 
leiding te nemen op basis van een goed fundament. Hoe zorg je nu dat je met het juiste perspectief de beste 
keuzes maakt en alles goed relativeert? Dat is nou precies wat cruciaal is voor goed leiderschap.

William Sprakel

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

Het was een dag die met grote letters in de agenda van Perry 
Faulhaber, sinds november 2021 voorzitter van de TOS, stond. 
Vrijdag 1 juli 2022. De dag waarop de TOS en de Gouden Talenten 
de handen definitief ineen sloegen. ‘De eerste reacties zijn goed’, 
zegt Faulhaber. ‘We hebben de leden van Gouden Talenten een 
warm welkom gegeven bij de TOS. Ik heb meerdere leden van hen 
gesproken tijdens de spelerspresentatie die we jaarlijks organiseren 
en zij reageerden enthousiast. Ze zien dat we heel actief zijn en 

Jarenlang stonden de businessclubs Twentse Ondernemers 

Sociëteit (TOS) en Gouden Talenten naast elkaar, maar 

sinds deze zomer varen ze een gezamenlijke koers onder 

de vlag van de TOS. Mede daardoor groeit de businessclub 

hard, maar het doel blijft hetzelfde: ondernemers met elkaar 

verbinden én FC Twente een hart onder de riem steken.

' We hebben onze 
nieuwe leden een warm 
welkom gegeven'   

TOS en Gouden Talenten zijn nu echt één businessclub:
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TOS en Gouden Talenten zijn nu echt één businessclub:

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

leuke dingen organiseren voor onze leden. Waar ze voorheen zo’n 
drie tot vier events buiten wedstrijddagen hadden, zijn dat er nu 
een stuk of twaalf. Zo hebben we een netwerkborrel met Pieter 
Omtzigt georganiseerd, maar zijn we ook wezen roeien met de 
businessclub. Het is heel divers. We proberen voor ieder wat wils te 
doen. Dat spreekt ook de leden van Gouden Talenten aan.’

Langgekoesterde wens
Met het samengaan van de businessclubs is een langgekoesterde 
wens van FC Twente in vervulling gegaan om alle business samen 
te brengen op dezelfde vloer. Jarenlang zijn er gesprekken gevoerd 
tussen beide partijen, maar nu was de tijd rijp om de stap te zetten. 
‘De belangen tussen beide businessclubs lagen voorheen te ver uit 
elkaar, maar mede door alle investeringen die de TOS in de Hatrans 
Plaza heeft gedaan, zijn we naar elkaar toegegroeid. Uiteindelijk is 
het besluit genomen om als één businessclub verder te gaan, om 
de samenwerking dichtbij elkaar te zoeken. Samen met Rob Meijer 
en Christian Dijkhof van Gouden Talenten hebben we constructieve 
gesprekken gevoerd, waarna Christian bestuurslid is geworden 
bij de TOS. De eerste twee jaren voor de Gouden Talenten-leden 
zijn overgangsjaren. Dat komt omdat het lidmaatschap van de 
TOS duurder is dan dat van de Gouden Talenten. Na die twee jaar 
betalen de GT-leden hetzelfde als de TOS-leden.’

De TOS is een actieve groep ondernemers. Dat blijkt wel uit de 
grote verscheidenheid in activiteiten die buiten de wedstrijddagen 
georganiseerd worden.  Maar ook rondom thuisduels van FC Twente 
zorgt de businessclub ervoor dat er volop vermaak is in de Hatrans 
Plaza. ‘Een wedstrijd van FC Twente moet voor onze leden echt een 
middag of avond uit zijn’, zegt Faulhaber. ‘Op wedstrijddagen komen 
er hier zo’n 1500 tot 1700 mensen over de vloer. Iedereen tevreden 
stellen is lastig, maar we proberen het wel door afwisselende 
thema’s te organiseren. Zo stond de thuiswedstrijd tegen FC 
Groningen onlangs in het teken van Oktoberfest. Er was schnaps 
en Jägermeister. Ieder thuisduel proberen we er een feestje van 
te maken, maar voor diegenen die rustig willen napraten over 
de wedstrijd en/of netwerken met een drankje is er ook ruimte 
in Hatrans Plaza. De eerste veertig minuten na de wedstrijd is er 
achtergrondmuziek, maar daarna is het aan de band of dj’s. Heel 
gezellig. Niet voor niets nemen veel ondernemers graag hun 
partner mee, of komen skyboxhouders na afloop naar beneden om 
mee te feesten.’

Groei
De TOS presenteert zich als de meest zichtbare businessclub van 
Oost-Nederland. De gezellige sfeer rond thuiswedstrijden en het 
gevarieerde activiteitenprogramma daarbuiten dragen bij aan dat 
beeld. De TOS staat volop in bloei. Dat is ook te merken aan het 
ledental, dat steeds verder stijgt. Waar in het seizoen 2015-2016 
de teller op zo’n 500 leden stond, telt de businessclub inmiddels 
bijna 800 leden. ‘Alleen dit seizoen hebben we al 163 nieuwe leden 
mogen begroeten’, weet Faulhaber. ‘Natuurlijk heeft dat te maken 
met de prestaties op het veld. Maar we zetten ons ook actief in 
voor onze leden. Proberen ze echt met elkaar te verbinden. Rond 
wedstrijden proberen we als bestuur met iedereen een praatje 
te maken, al is dat met zoveel leden soms best lastig. Op LinkedIn 
presenteren we daarnaast wekelijks een ‘Lid van de Week’. 

Zo’n post wordt duizenden keren gezien. Dat is een heel mooi 
podium. Ook heel belangrijk zijn de wisseldiners die we organiseren. 
Daar worden vier gangen geserveerd en bij iedere gang zit je bij 
andere bedrijven aan tafel. Dat levert een ondernemer per avond 
vijftig tot zestig leads op.’

En daarnaast is er natuurlijk nog de aanwas vanuit de Talent Group 
Twente, de businessclub voor jonge ondernemers, die als een soort 
voorportaal van de TOS dient. ‘De TGT gaat heel hard. Zo hard zelfs 
dat er na het bereiken van 275 leden een stop op is gezet. Ook van 
de TGT plukken wij de vruchten. De eerste leden die 35-plus zijn 
geworden, zijn al doorgestroomd naar de TOS.’

‘Mats ie mie, dan mats ik oe’
Het mag duidelijk zijn, het gaat de TOS voor de wind. 
De businessclub fungeert als een spin in het web tussen de 
verschillende businessgeledingen bij FC Twente en brengt 
ondernemers dichterbij elkaar, waardoor onderling ook weer zaken 
worden gedaan. Precies zoals Faulhaber en de TOS het graag zien. 
‘Voormalig TOS-voorzitter Jan Stokkentré zei altijd: ‘Mats ie mie, 
dan mats ik oe.’ Die uitspraak is mij altijd bijgebleven. Als TOS hopen 
we dat we met zijn allen voor nu en voor de toekomst een mooi 
podium kunnen blijven bieden voor business-gerelateerde zaken 
in de regio Twente.’  \

TOS omarmt Golden Talent Foundation
Businessclub Gouden Talenten heeft zich altijd ingezet 
voor de jeugdopleiding van FC Twente, door jaarlijks een 
financiële bijdrage te leveren. Anderhalf jaar geleden 
nam de businessclub het initiatief om de Golden Talent 
Foundation op te richten. Dit fonds zorgt ervoor dat jong 
talent dat doorstroomt vanuit de opleiding voor de club en 
de regio behouden blijft. 

Nu Gouden Talenten is opgegaan in de TOS, is de Golden 
Talent Foundation omarmd door de ‘nieuwe’ gezamenlijke 
businessclub. ‘De Golden Talent Foundation is een 
onafhankelijke stichting, maar had natuurlijk wel een 
sterke link met de Gouden Talenten’, zegt Christian Dijkhof, 
voorheen bestuurslid bij Gouden Talenten en nu bij de TOS. 
‘Bij het samengaan van beide businessclubs was het voor 
ons van groot belang dat die link met de jeugd behouden 
bleef. Daar zijn we in geslaagd. De TOS adopteert de 
Golden Talent Foundation als het ware. Daardoor blijft 
het gedachtengoed in stand. Daarnaast wordt er één keer 
per jaar een evenement gehouden dat in het teken van de 
Golden Talent Foundation staat.’

Overigens is de Golden Talent Foundation er niet alleen 
voor leden van de TOS. Ook bedrijven zonder link met de 
businessclub kunnen instappen. Dijkhof hoopt dat zowel 
TOS-leden als andere bedrijven willen investeren in de 
Golden Talent Foundation. ‘Uiteindelijk zou dat mooi zijn, 
zodat we nog meer voor de individuele jeugd van 
FC Twente kunnen doen.’  
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Tekst en fotografie Team Nijhuis

Chaos is  
hét moment 
om doelen  
te stellen

Pak de regie en schep orde in de chaos. Chaos klinkt negatief,  
maar betekent vaak juist dat je de neuzen dezelfde kant op wilt 
krijgen. Op moet krijgen. Chaos creëer je zelf, en kun je ook zelf 
weer omzetten in orde.

Iedereen moet weleens orde scheppen in de chaos. We moeten 
zoveel ballen hooghouden, dat er nog wel eens een de grond wil 
raken. Een bal voor werk, een bal voor privé, sporten, gezondheid, 
gezellig doen en ook nog voor het functioneren als partner, broer/
zus of vader/moeder. Orde scheppen doe je door eens wat ballen te 
laten vallen. Of neer te leggen, om ze later wel degelijk weer op te 
pakken. Uit een rondvraag binnen ons team van specialisten blijkt 
dat de ‘sportbal’ vaak wordt neergelegd om orde te scheppen. 
Al kun je juist stellen dat sport zorgt voor rust en orde in je hoofd. 
Is dit dan wel de bal die je het snelst neer moet leggen?

Lastige situatie dus, chaos. Je kunt er veel van leren, maar er ook 
eindeloos in verzanden. Hetzelfde geldt voor digital marketing. 
Je hebt een bal voor zoekmachinemarketing en vindbaar zijn, 
voor orderafhandeling en voorraadbeheer, voor leadwerving 

en -opvolging, voor content schrijven, e-mails versturen en zaken 
automatiseren. Die ballen houden wij bij Team Nijhuis maar wat 
graag hoog in de lucht.

Alle ballen in de lucht
Orde schep je door te bedenken wat er allemaal op je ‘to do list’ 
staat en hoe je dit gaat afvinken. Welke marketingmiddelen heb je 
nodig en welke personen? Ook een goede regisseur maakt immers 
geen (film)productie zelf, maar schakelt hulp in. Daarbij is chaos 
hét moment om doelen te stellen. Chaos is vaak het resultaat van 
een doelloze actie. Nu hoeft niet alles in het leven te bestaan uit 
het stellen van doelen, maar binnen marketing creëer je rust en 
resultaat door doelen te stellen. Door aan de slag te gaan met 
key performance indicatoren (kpi’s) bijvoorbeeld. Door je kpi’s in 
kaart te brengen en daarop al jouw uitingen, marketinginzet en 
bedrijfsvoering te sturen. 

Kpi’s kun je voor elk bedrijf, voor elke branche en voor elk 
marketingmiddel dat je inzet bedenken. Je kunt het zelfs 
koppelen aan de klantreis en de fases waarin jouw klanten zich 

Wat is chaos? Als we de Amerikaanse wiskundige 
en meteoroloog Edward Lorenz moeten geloven, is 
de start van chaos slechts een fladderende vlinder. 
Een van zijn bekendste quotes: ‘Het gefladder 
van de vleugels van een vlinder in een deel van de 
wereld kan uiteindelijk een orkaan veroorzaken in 
een ander deel van de wereld’. Hij doelt hier op het 
butterfly effect: door kleine verstoringen kan een 
grote chaos ontstaan.

Christiaan Eichelsheim (links) en collega Luuk Heersink aan de slag  
met het opstellen van kpi’s voor klanten
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‘ Chaos regeert, waar je  
de regie uit handen geeft’

bevinden. Hoe mooi om in de chaos van middelen en doelen 
op die manier orde te scheppen? Waarbij je echt de regie kunt 
pakken. Die regie pak je door naast je doelstellingen en kpi’s te 
werken met tools en door duidelijk taken te verdelen. Tools, zoals 
projectmanagementsoftware, geven je de extra handvatten om die 
taken en verantwoordelijkheden duidelijk weg te zetten binnen je 
organisatie. Op die manier houd je orde en regie.

Zie chaos als iets positiefs
Juist binnen chaos pak je uiteindelijk zelf weer de regie. Is het 
chaos in je huis? Dan ga je aan de slag. Met tegenzin misschien, 
maar je doorbreekt de situatie wel degelijk. 
Het doorbreken, fouten erkennen en doorgaan is daarom een 

absolute must. Alleen dan pak je de regie terug en neem je afscheid 
van chaos. Zie chaos als een kans om zaken anders aan te pakken. 
Dat er daarbij ballen op de grond vallen en je een doelstelling 
bijvoorbeeld een keer niet haalt, is helemaal niet erg. Pak de regie 
en omarm de chaos. Mooie dingen liggen in het verschiet.

Heb je nu moeite met het bepalen van jouw kpi’s? We helpen je 
graag om samen met jou de doelstellingen voor jouw bedrijf in kaart 
te brengen. Denk aan doelstellingen als:

•  Omzet verhogen met x procent
•  ROI (Return on Investment)
•  Aantallen leads (en de orderwaarde)
•  Organisch zoekverkeer
•  Nieuwsbrief-inschrijvers  \



Even voorstellen

INN spivent

Tekst Lara Bijen  /  Fotografie Lars Smook

RChaos en crisis in de wereld. Oorlog in Europa, inflatie, 
personeelstekort en woningnood. Zoals Jan Bruins van 
INN’twente zegt: ‘Twee jaar geleden maakten we ons druk 
over waarom we maar 100 kilometer per uur mochten op 
de snelweg, en kijk wat er nu allemaal gebeurt.’ Dit vraagt 
behoorlijk wat van organisaties en medewerkers, ook in 
Twente. Hoe ga je hiermee om? Dat je flexibel en lenig blijft 
als organisatie? Ervaringsdeskundigen bieden inspiratie, 
tijdens het INN’spivent van 29 september. Alvast een tipje 
van de sluier: investeer in je mensen en doe het samen.

Regie houden 
in de chaos? 
Dat doe je in 
een organisatie 
sámen



Marije Hampsink, zelfstandig HR-
consultant en nu werkzaam als 
interimmanager corporate HR bij Demcon, 
een ontwikkelaar en producent van 
innovatieve technologie en producten, 
vindt creativiteit en lef speerpunten 
binnen moderne organisaties. Waarom? 
‘Ons brein is ingericht op groei, 
ontwikkeling en leren’, vertelt ze. ‘In 
de praktijk vinden we het echter lastig 
om flexibel mee te bewegen met 
omstandigheden of om te veranderen. 
Dat klopt in mijn hoofd niet, want we zijn 
immers gemaakt om te leren.’ 

Volgens een onderzoek dat Marije 
aanhaalt, kunnen kinderen het beste leren 
en is hun creativiteit eindeloos. Later in 
ons leven wordt de creativiteit minder. ‘We 
kunnen ons creatief potentieel verliezen. 
De grote oorzaak daarvan is, met stip op 
één, ‘angst’. We volgen ingesleten paden 
en patronen (geitenpaadjes) waardoor 
creativiteit verdwijnt. In organisaties zien 
we dit ook veel gebeuren. 

Hierdoor kom je niet tot nieuwe, creatieve 
oplossingen.’ Gelukkig geeft Marije ook 
een oplossing: ‘Je kunt uit de patronen 
stappen als je je van de patronen bewust 
wordt en dat ook écht zelf wilt. Je kunt 

simpel beginnen, door bijvoorbeeld een 
keer met links je eten te snijden, een 
andere collega het voortouw te laten 
nemen of de agenda van een vergadering 
aan te passen. De dingen anders doen 
vraagt moed en lef, maar dit soort 
veranderingen leiden ertoe dat je buiten 
je comfortzone gaat en daar kan de 
creativiteit weer gaan stromen.’

Beter organiseren
Ook bij Hogeschool Saxion zijn ze  
bezig met het vinden van creatieve  >  

‘ Twente moet 
de grote broek 
aantrekken’  
Marije Hampsink
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oplossingen voor de maatschappelijke 
uitdagingen waar de organisatie én het 
onderwijs voor staan. Zoals de tekorten 
op de arbeidsmarkt. Oplossingen zijn 
bijvoorbeeld docenten verdelen over 
meerdere vestigingen en een goede 
werkgever zijn, door docenten sneller een 
vast contract aan te bieden en het werken 
op zowel locatie als in huis optimaal te 
faciliteren. Karin Verschoor, directeur van 
de Hogeschool Saxion: ‘We willen beter 
organiseren, door slim gebruik te maken 
van bestaande en nieuwe technologieën. 
Dat maakt lesgeven flexibeler. We willen 
het goede van online werken en opleiden 
behouden zodat de momenten op locatie 
nog waardevoller worden.’ 

Samenwerken
Online werken is sinds corona natuurlijk 
normaal geworden. Dat is niet het 
enige wat we hebben geleerd van deze 
crisistijd. Klaas Geschiere van NTS Norma: 
‘Sinds corona hebben wij geleerd om de 
interactie met onze mensen op te zoeken. 
In een fabriek kan je niet opeens thuis 

gaan werken. In tijden van crisis is er één 
ding wat je kunt doen: met elkaar de 
rust bewaren en de interactie aangaan. 
Snappen wat er speelt in je organisatie en 
samenwerken.’ 

Het lijkt een thema wat bij meerdere 
bedrijven speelt, zoals bij medisch 
laboratorium Labmicta: ‘Mensen zijn 
echt je belangrijkste asset. In de COVID-
tijd hebben wij samen onvoorstelbare 
dingen gedaan en zijn we als organisatie 
flink gegroeid. En we blijven groeien 
om onze organisatie te bestendigen 
voor de toekomst, want we willen en 
kunnen niet terug, maar juist vooruit’, 
aldus communicatiemanager Joyce Pigge 
van Labmicta. Ook Marije bevestigt dit. 
Zij geeft aan dat ze veel het gesprek 
hebben over de uitdagingen. Ook blijven 
ze meebewegen en alles goed volgen, 
omdat de wereld zich op dit moment 
anders te lijkt gedragen. ‘We kunnen 
niet goed voorspellen wat er gaat 
gebeuren; alles lijkt zich volgens 
andere regels te gedragen.’

Uitdagingen zijn kansen
Naast deze onvoorspelbaarheid zitten 
veel uitdagingen volgens Marije in onze 
hoofden. ‘We maken elkaar een beetje 
gek, maal als werkgever kun je veel doen 
rondom de uitdagingen van inflatie en 
de verschuivingen in de arbeidsmarkt. 
Bijvoorbeeld kijken wat je kunt met 
salarissen of andere manieren om 
medewerkers te ondersteunen, maar 
belangrijker nog is om in contact te 
blijven met je medewerkers. Ik houd mijn 
hart wel een beetje vast, want er zijn 
genoeg bedrijven die het moeilijk hebben. 
We kunnen daar samen het nodige in 
betekenen, elkaar helpen.’ 

‘ Twente is een  
regio waar  
mensen graag zijn’  
Karin Verschoor  
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Joyce vult aan: ‘Samenwerking is álles. 
Labmicta investeert daarom juist in 
duurzame relaties, met medewerkers, 
klanten en samenwerkingspartners. Karin 
vindt dit ook belangrijk: ‘Het is een sombere 
tijd, maar we moeten de kansen zien. We 
kunnen juist nu het verschil met elkaar 
gaan maken, door samen te werken vanuit 
een gedeelde visie. Vanuit dat perspectief 
word je beter, creatiever en ga je anders 
samenwerken. In de keten heb je elkaar zo 
enorm vaak nodig, dus het is belangrijk dat 
organisaties overeind blijven.’ 

Klaas sluit zich hierbij aan: ‘Ik ben positief 
en ik zie kansen. We roepen altijd binnen 
ons bedrijf dat we niet alleen voor onze 
klanten bezig zijn, maar ook voor onze 
mensen. Het wordt een ‘bumpy ride’, maar 
ik zie de komende jaren met vertrouwen 
tegemoet. Ik denk dat we net aan het leren 
zijn wat samenwerken is. Onze grootste 
uitdaging is op dit moment het personeel 
en dat begint bij het behouden.’

Karin gaat hierop in: ‘Zeker, maar we 
hebben veel moois te bieden in Twente. 

Brede welvaart, breed welzijn, een goede 
omgeving en mooie bedrijven. Het is een 
regio waar mensen graag zijn.’ Volgens 
Marije is Twente inderdaad een mooie regio 
en hebben we nog één belangrijk leerpunt: 

‘Ik denk dat we hier bescheiden zijn en 
ik heb andere invalshoeken gezien. Dat 
is vooral een beetje een grote mond 
hebben en jezelf op de kaart zetten. Als 
Twentenaren zijn we daar nog niet zo goed 
in. Als we ons op de kaart willen zetten 
met innovatieve techniek of andere zaken, 
moeten we krachten bundelen en de grote 
broek aantrekken.’

Houd regie in de chaos
In tijden van chaos is het dus belangrijk 
om in contact te blijven met de mensen 
in je organisatie. Blijf samenwerken en 
weet wat er speelt. Zorg goed voor de 
mensen, investeer in de mensen en bewaar 
samen de rust. Doe het soms ook even 
anders om te komen tot nieuwe, creatieve 
oplossingen. Zo houd je samen regie in 
de chaos. Het woord ‘samen’ vormt hierin 
de kern. Als we dan in Twente de grote 
broek nog aantrekken, staat niks ons meer 
in de weg. Dus zoals Marije zegt: ‘snijd 
vanavond je eten eens met links en stel 
een andere agenda op voor de vergadering 
van volgende week! Je weet nooit welke 
mooie dingen eruit komen’.  \

‘ De rust bewaren 
en de interactie 
aangaan’  
Klaas Geschiere   
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Tekst Lara Bijen  /  Fotografie Concordia

Als je aan Concordia denkt, denk je aan kunst en cultuur. Concordia heeft de missie om kunst en cultuur laagdrempelig 
en toegankelijk te maken. Ook op de zakelijke markt. Kunst en cultuur kunnen volgens Lia Greidanus-Katalanc, 
commercieel manager; Anke Laarhuis, marketing & strategie en Audry Hoemakers, projectleider culturele projecten, 
worden ingezet om vanuit andere perspectieven naar vraagstukken te kijken. Door deze vorm van creativiteit aan te 
wakkeren binnen bedrijven, kunnen bedrijven out-of-the-box oplossingen vinden.

Creativiteit zit in ieder persoon en volgens Anke loont het om 
die creativiteit te benutten. Ze vertelt: ‘Als mens, medewerker of 
leidinggevende word je veerkrachtiger door creativiteit. Het geeft 
je bagage waarmee je chaotische situaties, crises en transities beter 
aankunt. Je wordt weer regisseur van jouw werk en leven. Ook 
prikkel je mensen door middel van creativiteit om anders naar een 
situatie te kijken. Kunst en cultuur kunnen helpen om creativiteit 
te laten stromen.’ 

Wat is kunst?
Kunst en cultuur dus als gereedschap om jou als professional 
sterker te maken. Tijdens het maken van de podcast ‘Geen Kunst 
Aan’ van Concordia, kwam Lia erachter dat kunst voor veel mensen 
elitair voelde. Ze legt uit: ‘Als we een gesprek hadden over ‘wat is 
kunst’, kregen we vaak antwoorden als: ‘kunst, dat zijn schilderijen’. 

Maar het is ook de kleding die je draagt, de kleur van je huisstijl, het 
boek op je nachtkastje en de bank waarop je zit. Daarom gaan we 
nu in onze podcast het gesprek over kunst aan met ondernemers, 
kunstenaars en bekende Twentenaren. We bespreken wat kunst en 
cultuur voor hen betekenen en hoe zij dit gebruiken in hun dagelijks 
werk en leven. Er ontstaan heel mooie gesprekken. Heel waardevol.’

De Maand van Alifa
Het aanwakkeren van creativiteit doet Concordia al in 
samenwerking met Stichting Alifa. Samen organiseerden ze de 
expositie ‘De Maand van Alifa’ bij Concordia. Audry vertelt over de 
expositie: ‘Stichting Alifa is een welzijnsorganisatie. Zij nodigden 
een vrouwengroep uit Enschede uit om een expositie te maken, 

waarin ze laten zien dat ze hun grenzen verleggen door middel van 
kunst. Inspiratie voor dit project kwam van het boek ‘The Artist Way’ 
van Julia Cameron. Daarin lees je hoe je door kleine veranderingen 
dingen totaal anders kunt bekijken. Bijvoorbeeld door een keer 

Kunst als inspiratiebron voor  
een andere manier van denken

‘ Het trainen van anders kijken, 
daar kunnen wij mee helpen’  
Anke Laarhuis
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een andere route te nemen naar de supermarkt. Eén van de 
deelnemers van Alifa heeft kunst gebruikt om creativiteit aan te 
wakkeren. Audry: ‘Ze heeft een reproductie van een schilderij van 
kunstschilder Kadinsky gekocht. Naar aanleiding van die reproductie 
heeft zij zelf een olieverfschilderij gemaakt. Echt prachtig.’ 

Ook werden de vrouwen uitgedaagd om één keer in de week 
een ‘artist date’ te doen. Dat houdt in dat ze twee uur per week 
iets doen wat hen blij maakt. Zo zaten de vrouwen ineens in hun 
eentje aan een kopje koffie in een lunchroom. Voor sommigen 
was dit compleet buiten hun comfortzone. Audry: ‘Doordat zij wat 
anders gingen doen, werd creativiteit aangezet. Het resultaat was 
een prachtige expositie, want de vrouwen hebben foto’s, video’s, 
textiele werken, tekeningen en schilderijen gemaakt.’

Kunst in bedrijfsleven
De kracht van Concordia zit in het brengen van kunst naar de 
mensen. Lia: ‘Kunst is heel leuk en leerzaam. Het helpt professionals 
een andere manier van denken te creëren, waardoor zij situaties op 
een andere manier aanvliegen.’ 

Creativiteit aanwakkeren is dus één ding, maar met kunst en cultuur 
wil Concordia ook bereiken dat mensen de regie pakken. 

Audry licht toe: ‘Tegenwoordig zijn we steeds minder in het moment 
en pakken we geen rust meer om te denken. Dat zijn we verleerd. 
Als je wel de rust neemt, ontstaan er mooie gesprekken en leer 
je van elkaar.’ Anke vult aan: ‘Soms gaan mensen door en door, 
totdat ze niet meer zien wat ze eigenlijk aan het doen zijn. Het 
tot jezelf komen en het trainen van anders kijken, daar kunnen 
wij mee helpen. Zo wordt komend jaar een reeks masterclasses 
ontwikkeld voor bedrijven, waarin professionals bezig gaan met 
een persoonlijk of zakelijk vraagstuk waar ze tegenaan lopen in 
hun werk. Vervolgens gaan we door middel van beeldende kunst, 
filmfragmenten of theater dat vraagstuk aanvliegen. Stel je voor 
dat je hetzelfde gesprek ziet in vier scènes, vanuit verschillende 
perspectieven. Dat nodigt uit om situaties eens van een andere kant 
te bekijken. Dat biedt nieuwe perspectieven, die je in je werk kunt 
gebruiken. Nieuwe inzichten leveren nieuwe oplossingen op.’

Creatieve consultant
Concordia wordt meer en meer een creatieve consultant. Door de 
samenwerking met andere bedrijven op te zoeken en aan te gaan. 
Dus wil jij één van die bedrijven zijn die een keer op een totaal 
vernieuwende manier aan de slag gaat met eigen vraagstukken? 
Dan moet je bij Concordia zijn.  \
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SmitDeVries zet 
bedrijven in beweging 

Bij SmitDeVries zien ze dat veel bedrijven door de goed draaiende 
economie de afgelopen jaren op de automatische piloot hebben 
gedraaid. ‘Om de orderstroom die door corona ontstond aan te 
kunnen, leefden die bedrijven vooral in de waan van dag. Er waren 
natuurlijk problemen met de ‘supply chain’ en de personeelstekorten, 

maar dat waren de hoofdzaken die gemanaged moesten worden. 
De lange termijn kreeg hierdoor te weinig aandacht’, zegt Jeroen. 

Maar nu zijn andere economische tijden aangebroken. ‘We zien 
al bij de eerste bedrijven de orderstromen afnemen’, zegt Erwin. 
‘Maar dat hoeft niet per se slecht te zijn. Sommige bedrijven waren 
overvraagd en konden vanwege de personeelsproblematiek niet 
verder groeien. Maar er zijn ook bedrijven die door bovenstaande 
problemen de afgelopen jaren te weinig buffer hebben 
opgebouwd en hierdoor door de bodem dreigen te zakken. 
De ondergrens is al bereikt.’

Anticiperen
Daarom adviseren Erwin en Jeroen bedrijven ook om vooral in 
beweging te blijven. Om aan de voorkant te handelen en niet pas 
achteraf. ‘Als bedrijf moet je bedenken welke transitie je gaat 
inzetten. Als je dat niet op tijd doet, gaat de markt die voor je 
bepalen’, zegt Erwin. ‘Je hebt nu met economische kenmerken 
als renteontwikkeling, productiviteit, kostenreductie en de 
loonprijsspiraal te maken. Je zult dus als bedrijf nu moeten 
nadenken over wat je nog kunt doorberekenen aan de klant. 
Een inflatie van 14 of 15 procent overkomt je, maar je kunt wel 
anticiperen op zaken waar je invloed op hebt.’

Slimmer en efficiënter werken is daarom inmiddels pure 
noodzaak geworden, vertellen beiden. ‘Doordat de economie 
goed draaide, werden veel problemen verbloemd. Maar de 
arbeidsmarktproblemen blijven er, net als de vergrijzing en de 
relatief kleine aanwas aan de onderkant. Door corona staken 
bedrijven hun kop nog in het zand, maar dat kan niet meer. 
De sterke bedrijven zullen sterker worden en de zwakkeren 
zullen afvallen’, voorspelt Jeroen.

Zwarte en rode cijfers
Beiden zitten vaak aan tafel bij bedrijven waarbij het de verkeerde 
kant op dreigt te gaan. Om inzichtelijk te maken hoe het bedrijf 

Zorg dat je bedrijf altijd in beweging blijft en 
meebeweegt met de wereld om zich heen. Dat is 
het heldere advies van Erwin Schotman en Jeroen 
de Vries, experts in business control van het 
bedrijfsadviesbureau SmitDeVries in Raalte.  
‘Want als jouw bedrijf als enige niet in transitie is, 
loopt het vaak niet goed af.’ 

‘ Anticipeer op zaken  
waar je invloed op hebt’

Tekst Arjan Dijkema  /  Fotografie Peter Timmer
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ervoor staat, maakt SmitDeVries eerst een analyse. ‘Daarna gaan 
we al snel naar het strategische keuzemoment. Die keuze is vooral 
afhankelijk van de fase waarin het bedrijf zich bevindt. Bij bedrijven 
die nog zwarte cijfers schrijven, kunnen we het managementteam 
begeleiden met het invullen van de strategische opties en ze helpen 
met de uitvoering hiervan. Hierbij valt onder andere te denken aan 
het optimaliseren van processen, marges en systemen’, zegt Jeroen. 
Erwin vult aan: ‘Op een dashboard maken we heel inzichtelijk aan 
welke knoppen we samen met het directieteam kunnen draaien om 
het bedrijf weer verder te ontwikkelen en professionaliseren.’

Bij bedrijven die rode cijfers schrijven, en dus te laat in beweging 
zijn gekomen, is snelheid geboden. ‘Ook daar maken we een 
analyse om inzichtelijk te maken waar de winstpunten nog te 
behalen zijn’, vertelt Erwin. ‘Dan kom je in een fase waarbij je op 
korte termijn iets heel snel moet omdraaien in de organisatie, 
zodat er geen verlies meer gemaakt wordt. Dan heb je eigenlijk 
twee keuzes waarin je moet snijden: snel meer omzet/marge of 
kosten snijden. Waar ligt de grootste kostenpost en waar kan ik nu 
nog op ingrijpen? Op een afschrijving op een nieuwe machine kan 
je niks meer besparen, maar misschien wel op tijdelijk personeel. 
Al snap ik dat je als bedrijf dat liever niet wilt.’ 

Jeroen: ‘Ook kijken we hoe we snel geld kunnen binnenhalen. 
Dat doen we door de voorraden te verlagen, debiteuren sneller te 
innen, crediteuren naar achteren te schuiven en facturen sneller te 
versturen. Dat geld dat het bedrijf daarmee ontvangt, wordt alleen 
gebruikt om verbeteringen door te voeren.’

Winnaars
In een crisis zijn er natuurlijk ook bedrijven die alsmaar groter en 
groter worden. ‘Want je hebt overal winnaars en verliezers’, 
weet Erwin. ‘Bij groeibedrijven ontstaan totaal andere problemen, 
zoals bijvoorbeeld een tekort aan personeel. Ook dan is het 
belangrijk om in transitie te blijven, want hoe kan je als bedrijf 
mensen die ergens anders weg moeten bijvoorbeeld aan je binden? 
Hoe kun je je profileren als goede werkgever? Hoe kun je je verder 
professionaliseren? In Engeland zeggen ze: ‘never waste a good 
crisis’. Met andere woorden: Blijf in beweging, in goede en slechte 
tijden, alleen zo kun je structureel groeien.’  \

‘ Blijf in beweging,  
in goede en slechte tijden’
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Ros van Twente: 
Engelse sferen in De Lutte
Een jaar of zeven geleden nam Anita Stappenbeld samen met haar man John Berghaan 
hotel Ros van Twente in De Lutte over. Het stel stopt hun ziel en zaligheid in het runnen en 
uitbouwen van deze unieke locatie in De Lutte. Zes vragen aan de bevlogen eigenaresse.

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Lars Smook en Ros van Twente



   83   /    

Ros van Twente: 
Engelse sferen in De Lutte

Beuningerstraat 20, 7587 LD De Lutte  /  T 0541 552 525 /  www.rosvantwente.nl

Anita, ben je altijd al actief geweest in de  
Twentse hotelwereld?
‘Ik zit al wel mijn hele leven in de hotellerie, maar niet in Twente. 
Ik ben opgegroeid in Almelo en deed daarna de hoge Hotelschool 
in Den Haag. Ik kwam vervolgens terecht bij de grote hotelketen 
Queens Moat Houses in Engeland. Toen ik terugkeerde naar 
Nederland ging ik aan de slag bij Bilderberg Hotels. Daar 
leerde ik John kennen, een echte Rotterdammer die in de 
evenementenwereld zat.’

En opeens belandden jullie in de Lutte,  
terug naar je roots in Twente. Hoe kwam dat zo? 
‘John en ik wilden dolgraag iets voor onszelf beginnen, een eigen 
hotel. We stonden open voor een groot deel van Nederland, 
maar natuurlijk had Twente mijn speciale interesse. Toen ik hier 
terugkeerde, bleken veel dingen gelukkig nog steeds hetzelfde. 
Het groeten op straat, het gemoedelijke en vriendelijke, het 
nuchtere van de Tukkers. De Lutte is bovendien een prachtige 
locatie die landelijk goed bekendstaat om de uitstekende horeca en 
gastvrijheid. Een plek waar je zo de natuur instapt én snel op mooie 
plekjes in het grensgebied bent. We horen vaak van gasten dat ze 
hier vroeger al kwamen met hun ouders. Kortom: een plek met veel 
potentie en een kans die we niet konden laten lopen.’

Wat is jullie ambitie met Ros van Twente?
‘We hebben de laatste jaren stapsgewijs wat dingen veranderd.  
Ik heb mijn ervaring uit Engeland meegenomen. De gezelligheid en 
de warmte, het gebruik van warme kleuren en sfeervolle meubels. >
Niet dat strakke, maar juist een beetje de cottagestijl. Mooi 
behang, fijne stoffen, dat soort dingen. We hebben bovendien 
veel geïnvesteerd in brandveiligheid en brandwerendheid. Op dit 
moment zijn we bezig met de laatste uitbreiding, de realisatie van 
een paar suites. En mogelijk willen we nog iets bijbouwen in de 
landelijke tuin. Het gebouw heeft een oude bibliotheek die we nu 
als zitkamer aan een suite koppelen. We zitten vaak vol en er is 
veel vraag uit binnen- en buitenland naar dat soort grotere kamers 
met een eigen terras of groot balkon. Uiteindelijk willen we veertig 
kamers aanbieden.’

Waar blinken jullie in uit?
‘Waar we ons mee onderscheiden, en dat horen we ook vaak van 
onze gasten, is onze persoonlijke benadering. We zijn er altijd om 
onze gasten te verwelkomen én uit te zwaaien. We willen alles zo 
goed mogelijk doen en leggen de lat hoog voor onszelf. Dat kan 
best pittig zijn en betekenen dat we zelf meedraaien in de keuken 
of bediening, want ook wij hebben soms moeite personeel te 
vinden. Dat hoort erbij.’

Over pittig gesproken, de horeca heeft natuurlijk 
harde klappen moeten opvangen in coronatijd.  
Hoe was dat voor jullie?
‘Best zwaar, al zijn we als hotel geen dag dicht geweest en hebben 
we er het beste van gemaakt. Het restaurant moest natuurlijk dicht, 
maar de hotelkamers hielden we open. We konden onze gasten 
een mooi opgedekte, eigen eetkamer aanbieden. Op die manier 
konden we onze vaste relaties en zakelijke gasten nog steeds 
verwelkomen. De band die we met hen hebben, zorgde ervoor dat 
ze bleven komen. In 2021 moest het restaurant met kerst op het 
laatste moment helemaal dicht. De vaste gasten zeiden: we komen 
gewoon. We boden hen een vijfgangendiner aan, in combinatie met 
een wandeling door onze grote tuin van vier hectare. Dankzij die 
creatieve oplossing konden we het hoofd boven water houden.’

Jullie hebben een tweeling van twintig, staan de 
meiden al te springen om de zaak over te nemen?
‘We zijn in ieder geval een echte horeca-familie, want ook onze 
dochters Chezane en Kiandra zitten al in het wereldje. De een doet 
de hotelschool in Maastricht, de ander een koksopleiding in Zwolle. 
Ze denken en helpen regelmatig mee. Het zou leuk zijn als ze het 
ooit overnemen, maar we geven ze vooral mee dat ze eerst maar 
eens hun eigen gang moeten gaan. Misschien wat buitenlandse 
ervaring opdoen, de wereld ontdekken. We gaan het zien.’   \

‘ We onderscheiden ons met  
onze persoonlijke benadering’
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Onduidelijkheid over 
de UBO-wetgeving

Een korte opfriscursus: op 27 september 2020 is het UBO-register 
in werking getreden in Nederland en zijn ondernemingen verplicht 
om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben, 
via de Kamer van Koophandel in het UBO-register in te schrijven. 
De afkorting UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’, oftewel de 
uiteindelijke belanghebbende van de organisatie. 

Het UBO-register
Het UBO-register komt voort uit Europese regelgeving. Met dit 
register wil de Europese Unie - kort gezegd - het gebruik van het 
financiële stelsel voor witwaspraktijken en terrorismebestrijding 
voorkomen. Het UBO-register maakt transparanter wie de leiding 
heeft bij organisaties die in Nederland zijn opgericht. Door de 
openbaarheid van het register kunnen personen en organisaties 
beter geïnformeerd besluiten met wie zij zakendoen. 
Het uitgangspunt is dat een deel van de gegevens voor iedereen 
toegankelijk is. In zeer uitzonderlijke gevallen kan een UBO 
verzoeken de openbare gegevens af te schermen. 

Inbreuk op de privacy
Op 22 november 2022 heeft het Hof van Justitie echter uitspraak 
gedaan dat het UBO-register inbreuk maakt op de privacy en de 
bescherming van persoonsgegevens. Het Hof van Justitie ziet 
obstakels wanneer iedereen toegang heeft tot het UBO-register. 
Er zijn geen beperkingen voor wie de informatie uit het UBO-
register kan opvragen. Het Hof van Justitie vindt (het belang van) 
de wettelijke regeling onvoldoende onderbouwd en ongeldig. 

Als gevolg van deze uitspraak is de geregistreerde informatie 
uit het UBO-register tijdelijk niet op te vragen. Het is vooralsnog 
onbekend hoe lang deze situatie zich voordoet. De verplichting 
om de UBO te registreren vervalt overigens niet, dit blijft een 
verantwoordelijkheid van de onderneming en haar uiteindelijke 
belanghebbenden. Hopelijk komt er snel meer duidelijkheid voor 
alle betrokkenen.  \

In het recht is geen plaats voor onduidelijkheid. Het begrip rechtsstaat wordt gedefinieerd op 
basis van beginselen die zijn vastgesteld en uitgewerkt door het Europese Hof van Justitie 
en het Europees Hof voor de rechten van de mens. Een van de beginselen van de rechtsstaat 
betreft het rechtszekerheidsbeginsel. Duidelijkheid van het recht en voorzienbaarheid van de 
toepassing daarvan staat voorop. Toch bevat wetgeving met enige regelmaat onduidelijkheden. 
Een recent voorbeeld is de uitspraak van het Hof van Justitie over het UBO-register.

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

Mark Huizenga
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Tekst en fotografie MKB Twente

' Om personeel te houden, 
moet je van ze houden'

De jongere generatie werknemers heeft de banen voor 
het uitkiezen. Het is aan werkgevers om te laten zien 
welke betekenis zij met hun onderneming leveren. Hoe 
laat je als ondernemer zien waar je voor staat, welke 
visie, missie en arbeidscultuur worden uitgedragen? 
Hoe duurzaam er wordt gewerkt? Wat het beleid is 
voor parttime werken? Allemaal voorname factoren 
die voor werkzoekenden meespelen om te kiezen voor 
een bedrijf. Waarbij de betekenis van de onderneming 
minstens zo belangrijk is als het salaris. 

Verschil zien en verschil maken
Als werken steeds meer ervaren wordt als een integraal 
onderdeel van het leven, dan is het logisch dat 
werknemers zich steeds meer afvragen of de huidige 
werkgever wel past bij hen als mens. Een medewerker 
komt graag zijn bed uit om te werken bij een werkgever 
die er toe doet, die het verschil ziet en maakt. Die 
producten maakt of diensten levert waar je als 
medewerker zelf ook trots op kunt zijn, waar je graag 
met vrienden en familie over praat. Waar je gezien, 
gehoord en meegenomen wordt in besluitvorming. 

Van werkgever naar zingever
Als mkb'er is het niet langer belangrijk om mensen te 
werven, maar vooral om ze te behouden. En ook dat 
moet gefaciliteerd worden, bijvoorbeeld met om- of 
bijscholing en door vrijheid én verantwoordelijkheid 
te geven. Oprechte belangstelling voor en interesse 
hebben in je medewerkers zijn niet alleen belangrijke 
‘middelen’, ze zijn een must. Het geeft inzicht in het 
potentieel van medewerkers, wat beweegt hen en waar 
gaan zij voor, waar halen zij zingeving uit? Wat zijn hun 
wensen en hun verlangens. Hoe kun je ze laten groeien? 
Hoe kunnen ze beter worden? Welk loopbaanperspectief 
kun je ze bieden? Dit doe je niet ‘als Sinterklaas’, maar 
om te weten wat er bij de medewerkers leeft. Zo kun je 
mensen binnenboord houden. 

Modern werkgeverschap
Het is steeds belangrijker om als bedrijf te laten zien 
waar je voor gaat - je visie, en waar je voor staat - je 
missie. Uit onderzoek blijkt dat de betekenis van je 
visie en missie meer waarde heeft dan uitsluitend te 
communiceren welke winst je maakt en hoe hoog de 
salarissen zijn. Dat houdt wel in dat je als werkgever ook 
een verandering moet willen doormaken. Dat je moet 
accepteren dat medewerkers van nu niet meer alleen 
komen voor salaris, maar ook voor een invulling van hun 
leven. Dat moet dan ook in het bedrijf beleefd worden. 
Natuurlijk blijft winst maken noodzakelijk, maar een 
tevreden medewerker presteert beter. Een positieve 
arbeidscultuur is daarvoor van groot belang, en daarbij 
kan het modern werkgeverschap een belangrijke rol 
spelen. Er wordt vaak gezegd dat medewerkers het 
kapitaal zijn van de organisatie. Laten we daarom volop 
blijven investeren in medewerkers, omdat het succes van 
de onderneming van hen afhangt.  \

Een prachtuitspraak, maar hoe kun je als 
ondernemer en werkgever van je personeel 
houden? In de huidige - zeer krappe - 
arbeidsmarkt is behoud van werknemers 
harder nodig dan ooit. Met zo’n 13.000 
vacatures in Twente (2022) liggen de banen 
voor het oprapen. 
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' Om personeel te houden, 
moet je van ze houden'

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

Albert van Winden, voorzitter MKB Twente
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Wilminktheater: 
focus op eigen producties 
locatietheater

Ellen Wisse is de producent van de eigen producties van 
Wilminktheater. Toen ze aan boord kwam in 2018 waren dat er 
flink minder dan tegenwoordig. ‘We kennen inmiddels veel 
succesvolle voorbeelden in de regio’, vertelt ze. ‘Denk aan 
Van Katoen en Water in Almelo, Huize Enschede, het Big Bang 
Festival, de uitreiking van de Willem Wilminkprijs en onze 
kerstprogrammering. De kerstvoorstellingen waren een jaar of 
tien geleden onze eerste eigen producties. Destijds werd door 
het locatietheater al snel gemerkt dat het publiek meer behoefte 
heeft aan totaalbeleving en aan regionale voorstellingen die tot de 
verbeelding spreken. Daar ligt de toekomst van Wilminktheater.’

Link met Twente
De eigen voorstellingen en het theater op locatie gaan over 
herkenbare verhalen en plekken in de regio, vaak ook met een 
belangrijk historisch element. Ellen: ‘We merken dat onze bezoekers 
warmdraaien voor die duidelijke connectie met Twente. Onze eigen 
voorstellingen zijn meestal razendsnel uitverkocht, ook als er plek 
is voor duizenden bezoekers. De bezoekcijfers bij de reizende 
voorstellingen die naar onze schouwburg komen, lopen achteruit. 
Zeker na corona is dat niet meer wat het ooit was. Dat sterkt ons in 
de keuze voor een groeiende focus op locatietheater. Ons hart ligt 
bij Twente, het vertellen van het verhaal over de parels in de regio, 
over onze voorouders. Het is mooi om eropuit te trekken en dat 
blijven we ook in 2023 volop doen.’

Waar veel organisaties in de coronaperiode harde klappen 
opvingen, is dat bij Wilminktheater volgens Ellen niet het geval 
geweest. ‘Sterker nog: in de coronatijd hadden we het bijna drukker 
dan nu. We hebben werk gemaakt van het omscholen van onze 
eigen mensen en het ontwikkelen van een nieuw programma en 
presentatievormen zoals videostreaming. Daarbij kan je ook denken 
aan een onlinecomponent, zoals we nu met Kennie Bennie doen.’

Het aantal eigen producties van Wilminktheater 
en Muziekcentrum uit Enschede groeit gestaag. 
Wilminktheater draait momenteel zo’n twintig tot 
vijfentwintig eigen producties per jaar en dat aantal 
blijft stijgen. ‘Onze eigen locatievoorstellingen zijn 
steevast uitverkocht, of we nou plek hebben voor 
400 of 3000 bezoekers.’

‘ Onze eigen voorstellingen zijn 
razendsnel uitverkocht’

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Lars Smook 
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Kijkje in de keuken: Kennie Bennie
De naam is gevallen: Kennie Bennie. Een treffend voorbeeld van 
locatietheater vinden we deze dinsdagmiddag in het winkelcentrum 
aan het Koningsplein in de binnenstad van Enschede. In een 
‘pop-up curiosawinkel’ in de voormalige kledingwinkel van 
Piet Zoomers vinden de opnames plaats van de voorstelling 
Kennie Bennie. 

Regisseur Bruun Kuijt en personages Bennie, Yusuf en Gijsje 
ontrafelen raadsels in dit bijzondere decor vol rariteiten en 
voormalige theaterattributen. Telkens staat een nieuw mysterie 
centraal. Het publiek mag Bennie, Yusuf en Gijsje helpen zoeken 
naar de oplossing. 

Kennie Bennie wordt door Wilminktheater omschreven als één 
van de meest bijzondere theaterproducties van het afgelopen 
jaar. Regelmatig werden er geheimzinnige antieke voorwerpen 
aangeboden. De ene week een ongeopend pakketje uit de jaren 
zestig, de andere keer een duister schilderij of een oud wapen. 
Achter al die spullen schuilde telkens een spannend verhaal. 
Kennie Bennie was een theatervoorstelling én curiosawinkel ineen. 

Bennie (Laus Steenbeeke), de eigenaar van de winkel, is een ouwe 
mopperkont met een klein hartje. Samen met huisopruimer Yusuf 
(Samir Hassan) en de superslimme Universiteit Twente-student 
Gijsje (Willemien Dijkstra) zocht hij wekelijks naar de oplossing van 
het mysterie dat schuilging achter een geheimzinnig voorwerp in 
zijn winkel. 

Publiek helpt
Gelukkig hoefde het bijzondere drietal dit niet alleen te doen. 
Elke week werd het publiek gevraagd om mee te helpen het 
mysterie te ontrafelen. Hoe? Door middel van aanwijzingen die via 
Tubantia én de sociale media-accounts van Kennie Bennie werden 
gegeven. Er waren aantrekkelijke prijzen te winnen, zoals kaarten 
voor voorstellingen of bijzondere items uit de winkel van Kennie 
Bennie. Deelnemers konden vervolgens elke donderdag bij de 
voorstelling aanwezig zijn om de ontknoping live mee te maken.

De curiosawinkel is vanaf begin dit jaar gesloten. De afleveringen 
van de hilarische semi-detective zijn terug te kijken via Tubantia, het 
YouTube-kanaal van Wilminktheater en Wilmink TV.  \

‘Ons hart ligt bij Twente, 
het vertellen van het verhaal over de regio’

Noorderhagen 27, 7511 EK Enschede  /  T 053 485 8500  /   www.wilminktheater.nl

Opnames van de voorstelling Kennie Bennie
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Bij een afscheid hoort dat je even terugkijkt in de 
achteruitkijkspiegel, maar vooral vooruitkijkt door de 
voorruit. Daar zie je namelijk veel meer. Om met het eerste 
te beginnen, ik heb nog eens even zitten tellen… Toen ik 5 
jaar geleden startte als voorzitter van de adviesraad was net 
editie 4 verschenen en hadden we 80 pagina’s en 30 partners. 
Momenteel zitten we op meer dan 100 pagina’s en 48 partners. 
Best een mooie ontwikkeling, toch?

Na vijf jaar als voorzitter van de adviesraad is het nu mooi geweest 
en draag ik het stokje over. Ik heb in de loop der jaren geleerd 
dat je als mens best trots mag zijn op iets waaraan je slechts 
een bescheiden bijdrage heb geleverd. INN’Twente is vooral de 
verdienste van Annet Spijkerman, Annemarie Teeken en Jan Bruins. 
De oprichting van een adviesraad was destijds een belangrijke en 
slimme zet. Een aantal keren per jaar sparren we met onze partners 
over de koers en invulling van het magazine en over de andere 
dingen die we doen. De adviesraad zorgt voor verbondenheid, 
draagvlak en trots en vormt daarmee de kern en het fundament 
van dit mooie magazine.

Trots
Over die trots wil ik nog iets kwijt. Ik ben de zoveelste die het roept, 
maar de cultuur in Twente kenmerkt zich nog steeds voor een deel 
door bescheidenheid en degelijkheid. We moeten meer durven 
uitdragen wie we zijn en welke parels we in huis hebben. We zijn als 
Tukkers zo trots als een pauw, en terecht. Maar we houden dat te 
veel bij ons zelf. Mijn oproep is dan ook: zet de ramen open en ga 
het op (inter)nationale schaal uitventen. Ook INN’twente zou hier 
een grotere rol in kunnen vervullen.

Omarm andere culturen
In mijn werkzame leven heb ik me beziggehouden met 
internationale acquisitie en handelsbevordering. Ik stond aan het 
roer van een mooi team binnen de ontwikkelingsmaatschappij Oost 
NL. Ik heb de kans gekregen veel van de wereld te zien en ben er 
trots op dat ik eraan heb bijgedragen tientallen internationale 
bedrijven hier naartoe te halen. 

Als ik dan terugkwam in Twente, zag ik vaak maar weinig van 
diezelfde wereld terug in onze eigen regio. Nederland is één van de 
meest open economieën ter wereld, maar we lopen in dat opzicht 
toch tegen een steeds groter wordend probleem aan: het chronisch 
tekort aan talent. Het is in mijn ogen cruciaal dat mkb-bedrijven in 
Twente (de grote bedrijven doen het al) hun deuren openzetten 
voor buitenlands talent. In Noord-Spanje, om maar een regio te 
noemen, is de jeugdwerkloosheid twintig procent. En ook op andere 
plekken zijn er volop geschoolde mensen die best hiernaartoe willen 
verkassen, mits ze een leuke baan krijgen en goede huisvesting 
kunnen vinden voor zichzelf en hun gezin. Aan de kwaliteit van 
leven in ons deel van Nederland ligt het zeker niet. 

Bij het vinden van buitenlandse werknemers kan het Expatcentrum 
van het World Trade Center (WTC) een belangrijke rol spelen. Als 
voorzitter van het bestuur van het WTC, waar het Expatcentrum 
onder valt, weet ik dat de aandacht hiervoor sterk groeit. Maak als 
mkb’er gebruik van de mogelijkheden. En we moeten niet te bang 
zijn een keer Engels te praten bij de koffieautomaat of om andere 
culturen te verwelkomen. Omarm dit buitenlands talent, we hebben 
het hard nodig. En ja, misschien moet de adviesraad van INN’twente 
ook eens uitbreiden met internationals, waarom niet? 

De adviesraad dus. Wat een prachtige club is dat geworden. 
Een gezonde mix van de vier O’s en de C (van cultuur) in de regio. 
Houd dat niveau vast en zeg elkaar waar het op staat. 

En, oh ja, ook al ben ik met pensioen, ik blijf openstaan voor een 
leuke uitdaging, waarbij ik mijn kennis, ervaring en netwerk kan 
inzetten om een maatschappelijke bijdrage te leveren. Heb je iets 
leuks en uitdagends? Jullie weten me te vinden.

Tot zover. Alle goeds en ongetwijfeld tot ziens, Henk Ligtenberg  \

Tot ziens

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie eigen archief
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Arnoud Veldhuis

Chaos in je 
marketing(data) 

Misschien wel mooi bedacht, maar deze potentiële klanten blijven 
vaak helemaal niet op de route die jij uitgestippeld hebt. Ze kijken 
namelijk ook wel eens bij een concurrent of hun aandacht voor jouw 
product of dienst verdwijnt tijdelijk. En dus gooien we er nog meer 
geld en energie tegenaan om ze weer terug op het juiste pad te 
krijgen in de hoop dat ze nu wél op de route blijven.

We investeren gigantische bedragen in de werving van nieuwe 
klanten, maar vergeten vaak de klanten die we al hebben. Door focus 
te leggen op de trouw van bestaande klanten creëer je niet alleen 
groei maar ook ambassadeurs. Ambassadeurs die voor jou nieuwe 
klanten werven.

Dus richt jij je alleen maar op de voorkant van je proces? Dan zie 
je niet wat er aan de achterkant gebeurt. Jammer, want aan de 
achterkant zit de waarde. Daar zitten je tevreden en loyale klanten. 
Die wil je binnen houden. 

Leer je klant stapje voor stapje beter kennen met een data-gedreven 
loyaliteitsprogramma. Data die je al vroeg in het proces vergaart,  
via je bestaande kanalen zoals je site, webshop, nieuwsbrief of social 
media. Gebruik vervolgens die data om het klantcontact steeds meer 
te personaliseren. Want mensen doen nog altijd zaken met mensen 
(hallo, open deur).

Data stelt je in staat om de relatie met je klanten te versterken.  
Om hun vertrouwen te winnen. Als jij weet waar jouw klanten wakker 
van liggen, kun je persoonlijker en vaker met ze communiceren.  
Ze sneller een oplossing bieden. Het échte klantcontact. Van het 
soort dat ambassadeurs voor jouw merk genereert.

Breng structuur aan in je data met een slimme automation tool.  
Die zorgt ervoor dat de data niet op verschillende afdelingen,  
maar op 1 plek vastligt.  Die ordening is belangrijk, want zonder 
structuur blijft data chaos. Hulp nodig bij het structureren van  
je data? Wij helpen je graag.  \

Marketing; we maken er met z’n allen best een big deal van. We bedenken prachtige
manieren om zoveel mogelijk nieuwe klanten te werven. We trekken potentiële klanten
onze ‘funnel’ in. Onderweg moeten ze precies de bedachte route doorlopen van een
‘koude’ lead naar een ‘warme’ lead.

Arnoud Veldhuis is eigenaar van smart moov. | Slim in loyalty. Specialisten in het bedenken, ontwikkelen en bouwen van loyaliteits concepten  
om klanten te behouden, te activeren en te laten groeien. Haaksbergerstraat 67, 7554 PA Hengelo  /  T 085 022 0084  /  www.smartmoov.nl
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Tekst en fotografie RTV Oost

Werkgevers staan te springen om technisch personeel. Tegelijkertijd staan mensen ‘met een 
afstand tot de arbeidsmarkt’ te trappelen om aan de slag te gaan. In het NXtv programma 
‘SolliciDate’, dat door RTV Oost wordt uitgezonden, gaan beiden met elkaar op blind date. 
Worden ze een match zonder elkaar te zien? Dat is elke week weer een verrassing in deze 

programmaserie. Kijk alle afleveringen terug op rtvoost.nl/sollicidate en nxtv.nl. 

Het idee om werkgevers en zij-instromers op een vernieuwende 
manier aan elkaar te koppelen is geboren uit een enorme vraag. 
Want met circa 130.000 vacatures in de techniek en ICT moeten we 
met elkaar behoorlijk aan de bak om de (zij)-instroom te verhogen. 
Verrassend genoeg bleek het heel eenvoudig om werkgevers 
te vinden die open staan voor zo’n nieuwe creatieve en open 
minded aanpak, maar spannend vinden ze het wel. Begrijpelijk, 
want werkgevers geven zichzelf bloot voor de camera zonder ook 
maar iets van een kandidaat te weten. Ze nemen immers blind de 
beslissing om het avontuur aan te gaan met een zij-instromer. 
Voor zij-instromers is het al even spannend. Elk van de kandidaten 
heeft een eigen verhaal waarom het niet lukt om op eigen kracht 
een baan in de techniek te vinden. Een groot compliment dus voor 
alle deelnemers.

Vooroordelen en valkuilen
De vooroordelen en valkuilen over zij-instromers wegen tijdens 
sollicitatierondes vaak zwaarder dan het verhaal en de motivatie 
van de kandidaat. Ook verschuilen veel werkgevers zich graag 
achter de regels en kiezen ze ervoor om niet af te wijken van 
standaardprocessen om een kandidaat nét het zetje te geven dat 
nodig is. Want zij-instromers hebben soms iets meer tijd nodig om 
weer aan het arbeidsproces te wennen, maar als dat eenmaal is 
gelukt heb je iemand die heel bewust gekozen heeft om bij jou te 
werken en dat is de moeite van de investering waard!

Ja, ik wil
Met een blind date wil SolliciDate de mogelijke vooroordelen 
zoveel mogelijk wegnemen. Pas als werkgever en de kandidaat 
echt gekozen hebben zien ze elkaar voor het eerst. Daarom heeft 
Metechnica zich aan SolliciDate verbonden. Metechnica heeft de 
werkgevers en de zij-instromers zorgvuldig gescreend en begeleid 
tijdens het SolliciDate-proces. Met als doel, de kans op een ‘ja, 
ik wil’, zo groot mogelijk te maken. Want nee, je hoeft niet bij 
voorbaat technisch te zijn om in de techniek te werken, het is niet 
te zwaar voor vrouwen, je hoeft de taal niet goed te spreken, 

je hoeft niet direct omzet te maken, het werk is niet vies en 
zwaar, en ook van de dominante mannencultuur in de techniek is 
al lang geen sprake meer. Zij-instromers en werkgevers leerden 
elkaar tijdens een goed voorbereide blind date op een heel 
andere manier kennen. In de serie geeft Ward Overeem, directeur 
van Metechnica, professionele duiding bij de dynamiek tussen 
werkgever en zij-instromer, de vooroordelen die er zijn en hoe je 
daar anders mee om kunt gaan. Ook de kijkers van RTV Oost leren 
mee van dit proces. SolliciDate kan nieuwe deuren openen voor 
mensen met een vergelijkbaar verhaal.

Blind date voor een baan 
in de techniek

‘SolliciDate’ bij RTV Oost: 
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Zijn alle dates een match geworden?
Of alle matches zijn gelukt? Het antwoord is nee. De cultuur op 
de werkvloer is toch erg bepalend voor het al dan niet slagen van 
een match. Het is niet bij elke match gelukt om het enthousiasme 
dat de werkgever en de kandidaat tijdens de blind date voelden 
vast te houden op de werkvloer. Soms gaven ongeschreven regels 
de kandidaat het gevoel er niet te passen, of bleek tijdens het 
inwerken dat het voor beide partijen beter was om toch niet met 
elkaar verder te gaan.  \

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

SolliciDate 
SolliciDate is een videoserie die in november en december 
2022 is uitgezonden bij RTV Oost. De serie is bedacht en 
geproduceerd door NXtv, het platform voor werken in de 
techniek, met subsidie van Instituut Gak. SolliciDate wordt 
gepresenteerd door Ruben Dingemans.

SolliciDate kun je terugkijken op rtvoost.nl/sollicidate 
en nxtv.nl. 

Henk heeft artrose en zoekt licht werk in de techniek. Hij ging op 

blind date met Deborah van een grote vrachtwagenproducent om 

er achter te komen of assemblage iets voor hem is. 

Valentino wil na een heftige jeugd een andere weg inslaan en trots op zichzelf zijn. 

Hij ging op blind date met werkgever Martijn die met zijn medewerkers werkt aan 

elektromotoren voor de grootste voertuigen en machines.  
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Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Lars Smook

Kemari speelt tijdens 
veranderende tijden nog 
korter op de bal    

Wat heeft je bedrijf nodig in tijden van onrust, verandering en soms zelfs crisis? Overzicht. Oftewel: kunnen 
uitzoomen. Om zo te zien waar de (digitale) kansen wél liggen. Niet zomaar reageren op de gekte, maar 
vasthouden aan je eigen manier van spelen – je eigen strategie. Digital agency Kemari helpt bedrijven daarbij. 
Zodat ze niet langer met alle winden meewaaien, maar een stevig merk worden. Rajiv van Wijk (Digital director) 
en Kevin Benning (Digital strateeg) vertellen hoe ze dat in beweging zetten. 

‘We merken dat er veel gaande is bij onze klanten’, trapt Kevin af. 
‘Organisaties hebben veel te maken met veranderingen. Hoe kun 
je als bedrijf je klanten dan toch tevreden houden? Oftewel: hoe 
kun je je fans behouden? En niet alleen het hoofd boven water 
houden, maar ook echt onderscheidend blijven binnen je branche. 
Dat lukt niet als je vastgeketend zit aan een businessmodel waar 
je al jaren op vaart. In deze tijden komt echt ondernemerschap om 
de hoek kijken: hoe kun je meegaan in de verandering? Waar liggen 
de kansen? En hoe ga je daar misschien zelfs van profiteren, zonder 
dat dat ten koste gaat van de beleving van je merk? Vanuit Kemari 
spelen we daar met onze fans op in, omdat we een focus hebben op 
de lange termijn.’

Strategie als startpunt en fundament
Om de rust te behouden, is het belangrijk om te bouwen op je eigen 
strategie. Rajiv licht dat toe: ‘Wij werken zelf binnen Kemari en met 
onze fans altijd ‘strategy first’. Wat is het fundament van je bedrijf 
en welke stip aan de horizon hoort daarbij? Zonder die fundering 
vraag je je bij elke verandering af of je actie moet ondernemen en bij 
elke trend twijfel je of mee moet gaan. Met een stevige basis weet 
je wat bij je past en wat niet. Natuurlijk, in tijden van verandering 
moeten we die strategie zeker ‘challengen’: zitten we nog op de 
juiste route of moeten we de tactiek aanpassen. Daar moet je scherp 

op zijn. Daar zit denk ik ook de kracht van ons als partner: onze fans 
hebben expertise in hun vakgebied en wij weten veel van de digitale 
wereld. Zij geven aan wat er speelt binnen het bedrijf en wij spelen 
daar weer op in. Vaak hebben we daarin ook een spiegelende rol: 
dit staat er te gebeuren, hoe gaan we daarmee om? In een sessie 
of meerdere gesprekken gaan we dan samen bepalen wat de 
(nieuwste) digitale mogelijkheden zijn en hoe we die inzetten.’ 

Keuzes maken versus kernwaardes vasthouden
Ook in tijden van chaos weet je daardoor beter welke keuzes te 
maken. Kevin: ‘Je hebt natuurlijk geen regie over een crisis, maar 
kunt wel filteren waar je wél controle over hebt en daar naar 
handelen. Daarbij is het belangrijk om niet alleen op je eigen stoel te 
blijven zitten, maar je ook te verplaatsen in je fans. Want misschien 
kun je je huidige fans niet (optimaal) helpen, maar zijn er wel 

Van paniekvoetbal naar strategisch bewegen

‘ Wat je nu doet, bepaalt ook  
waar je in de toekomst staat’ 
Kevin Benning
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Parkweg 102, 7545 MV Enschede  /  T 085 401 65 10  /  www.kemari.digital

‘ Juist in veranderende  
tijden liggen er grote kansen’ 
Rajiv van Wijk

mogelijkheden binnen andere doelgroepen. Binnen een crisis zijn er 
altijd mensen die geholpen moeten worden met nieuwe producten 
of diensten. Daarin kun jij je juist onderscheiden. En wij helpen je om 
die digitale kansen te benutten.’ Rajiv vult aan: ‘Een strategie is dus 
adaptief en vraagt soms flexibiliteit, maar je kernwaarden en cultuur 
blijven hetzelfde. Dat is je verhaal, dat wat je bedrijf eigen maakt 
en fans aantrekt. Dus een strategische keuze is altijd gebaseerd op 
de waarden van je organisatie. Zodat fans snappen waarom het een 
passende stap is en de mensen in je organisatie goed opgesteld 
staan en weten wat het doel is. En die veranderingen zijn soms 
gewoon onvermijdelijk. Drie jaar geleden had niemand voorzien 

wat er allemaal stond te gebeuren en alle gebeurtenissen 
hebben zoveel processen enorm versneld. Toen - en ook nu -
 is achteroverleunen niet het antwoord. Dit zijn juist dé momenten 
om in te zetten op marketing!’  \
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Het gaat hard in lokaal omroepland. Door 
decentralisatie vanuit het rijk naar de gemeenten, 
door verschraling van de lokale journalistiek en door 
de breed gedragen wens van de omroepen om te 
professionaliseren, gaat de lokale omroepsector 
op de schop. 1Twente is in januari samen met RTV 
Noordoost Twente begonnen met de vorming van de 
Streekomroep voor Twente. Daar is geen ontkomen 
aan, want per 1 januari 2025 komt er een 
wetswijziging die daar om vraagt. 

De veranderingen die op stapel staan, worden ingegeven door 
zorgen over de lokale journalistiek. Zorgen over de diepgang van 
de journalistiek, over het volgen van het gemeentebestuur, over de 
tanende informatieverstrekking aan de bevolking, over verbinding 
met de lokale gemeenschap en de communicatie met inwoners. 
Versterking van de in de gemeenschap gewortelde lokale 
omroepen, wordt door ‘Den Haag’, de Vereniging Nederlandse 
Gemeenten, de omroepen zelf en journalistieke instellingen als 
oplossing gezien.

Ons land hanteert een drielaags omroepbestel voor de 
informatievoorziening. Landelijk is dat belegd bij de NPO, 
provinciaal bij de provinciale omroepen als RTV Oost en lokaal bij de 
bijna 250 lokale omroepen als 1Twente en RTV Noordoost Twente, 
maar vanaf 2025 bij 80 streekomroepen. 

De lokale omroepsector is sinds haar ontstaan, bijna 50 jaar 
geleden, een chaotische omroeplaag. Door gebrek aan bekostiging 
zijn de omroepen financieel kwetsbaar en draaien de meeste 
op vrijwilligers zonder of met een beperkte basis van betaalde 
professionals, waardoor er enorme niveauverschillen zijn ontstaan.

Draaien van plaatjes
Zo probeerden bij de ene omroep groepen enthousiaste vrijwilligers 
de plaatselijke informatievoorziening in de lucht te houden, vonden 

andere lokalo’s het draaien van plaatjes voldoende, ontstonden op 
sommige plekken mediabedrijfjes die puur commercieel werkten 
en dan waren er nog omroepen die het professioneel aanpakten en 
konden wedijveren met de andere lagen in het publieke bestel. 

Dat wel heel diverse landschap gaat verdwijnen. Hobbyomroepen 
mogen natuurlijk blijven bestaan, maar de vraag is of er na de 

Regie in de chaos: 
Een sterke 
streekomroep 
voor Twente

Directeur Flip van Willigen (l) en hoofdredacteur Henk ten Harkel nemen het 

beleid en de aansturing van de Streekomroep Twente voor hun rekening.

Tekst 1Twente  /  Fotografie Frank Bemthuis en 1Twente



wetswijziging financiële ruimte blijft om die te behouden. 
De opzet is om de wirwar van lokale uitingsvormen te stroomlijnen 
en de organisaties te professionaliseren. Vanaf 2025 zal elke 
streekomroep over een structurele basis van professionals 
beschikken, die samen met de vrijwilligers en de mensen in 
opleiding invulling geeft aan de wettelijke mediataak. 
Want binnen de lokale omroepen blijven naast de professionals  >

Streektaalambassadeurs 
Het voordeel van een streekomroep is ook dat het Twentse 
onderwerpen op de kaart kan zetten. Zo krijgt 1Twente uit 
het Leaderproject geld om vijftien streektaalambassadeurs, 
een voor elke Twentse gemeente en een voor Duitsland, 
aan te stellen. Zij krijgen de taak om in hun gemeente 
onze streektaal en cultuur te promoten en activiteiten 
te ontwikkelen die met onze taal te maken hebben. De 
activiteiten van de ambassadeurs worden door de omroep 
gevolgd en zo mogelijk in beeld gebracht en uitgezonden 
in ons programma ‘Het Twents Kwartearken’. Elke 
streektaalambassadeur krijgt een herkenbare bakfiets die als 
een soort rijdend cultuurhuis wordt uitgerust.
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Werken bij de streekomroep voor Twente 
Heb je affiniteit met journalistiek, sociale media en/of 
commercie en ben je op zoek naar een leuke en interessante 
baan in een enthousiast jong team van een groeiende 
organisatie? Mail dan naar info@1twente.nl.

voor de continuïteits- en kwaliteitsborging, de vrijwilligers en 
stagiaires onontbeerlijk voor de binding met de gemeenschap, 
talentontwikkeling en de vorming van ideeën.

Dat betekent dat de komende twee jaar gebruikt moet worden om 
de professionele Streekomroep Twente van de grond te krijgen. 
1Twente en RTV Noordoost Twente nemen daarin het voortouw. 
Het Rijk stelt voor die transitie middelen beschikbaar. De beide 
Twentse omroepen hebben tijdens het ter perse gaan van dit 
magazine gehoord of dat geld ook al voor 2023 naar Twente komt.

Contouren zichtbaar 
Inmiddels worden de contouren van de nieuw te vormen Twentse 
omroep zichtbaar. Zoals het er nu naar uitziet doen Enschede, 
Almelo en Noordoost Twente voluit mee. Hengelo zit nog op het 
vinkentouw, omdat de gemeenteraad onlangs besloot om de 
redactie in die plaats nog bijna een half jaar in de benen te houden. 
Wat daarna gebeurt, is nog onzeker. 

Met de andere gemeenten en omroepen in onze regio moet 
de komende jaren worden gesproken over deelname aan de 
streekomroep. Niemand hoeft, iedereen mag. Stel dat alle 
gemeenten meedoen, dan komen er eigenstandige redacties in 
de drie grote steden, in Noordoost- en Zuidwest Twente. Die vijf 
redacties vormen dan met de centrale organisatie de streekomroep. 
Voorwaarde is wel dat gemeenten die lokale redacties financieel 
extra ondersteunen. Zonder die hulp is het vestigen of overeind 
houden van de journalistieke infrastructuur in de eigen omgeving 
niet mogelijk. 

De redactie 1Twente Hengelo is onderdeel van de Streekomroep Twente en is gevestigd in de bibliotheek Hengelo. 

Op de foto van links naar rechts: Emile Urban, Arjen Waanders en Franklin Veldhuis

<



   99   /    

Grootste van Nederland
Het gaat ook wel ergens om. De Streekomroep Twente heeft straks 
een verzorgingsgebied dat bestaat uit dertien gemeenten met 
600.000 inwoners (Twenterand sluit zich aan bij streekomroep RTV 
Vechtdal) en wordt dan de grootste streekomroep van Nederland. 
Uiteraard is het niet de bedoeling om alleen overstijgend 
streeknieuws te brengen. Hoofdzaak is en blijft het lokale verhaal 
en het nieuws. Daarom willen de initiatiefnemers investeren in 
redacties op locatie, in herkenbare websites en andere kanalen 
die aan de gemeenten zijn gelinkt. Alle inwoners van Twente zijn 
door de vorming van de streekomroep voor Twente verzekerd van 
kwalitatief goede en onafhankelijke lokale journalistiek: verhalen en 
nieuws uit de eigen gemeente en verhalen uit andere gemeenten 
die voor de hele streek van belang zijn..  \

    Ook Twente FM, met als werkgebied Noordoost Twente, maakt de keuze deel uit te  
maken van de Streekomroep Twente. Op de foto bestuursleden Jordy Goorman (l) 
en Wim Aarsen in hun nieuwe onderkomen in Oldenzaal.

<  Zo komt de streekomroepkaart van Twente eruit te zien. Er wordt nog naar invulling  
gezocht voor de redacties van Almelo en Zuidwest Twente.

Het management team van 1Twente bereidt de vorming van de streekomroep voor. 

Op de foto voor het Balengebouw in Enschede van links naar rechts: Jessy Soepenberg, 

Niels Veurink en Ernesto Bleijenberg.

<

Lonnekerspoorlijn 114, 7523 JM Enschede  /  T 053 431 03 98  /  www.1twente.nl



info@veldhuis.nl
www.veldhuis.nl 0572 - 34 97 00

Kanaaldijk OZ 3
8102 HL  Raalte

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

standaard norm voor offsetdruk. Hierdoor garanderen wij een voorspelbare 

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

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

Snel en voordelig het drukwerk op de plaats van bestemming.

catalogi en 
  Dat 

kunnen we.  
Als geen ander.
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Michel ten Hag

Michel ten Hag, voorzitter VNO-NCW regio Twente

Het belang van een sterke 
ondernemersvereniging 
in Twente

Regionale verbindingen en brede welvaart
Wij geloven in de kracht van verbinding in de regio. Dit is een van 
de kerntaken van VNO-NCW Twente. Door het verbinden van onze 
leden brengen we netwerken en expertise samen. Daarnaast maken 
we gebruik van collectieve intelligentie om zo de brede welvaart in 
Twente verder uit te breiden. We kiezen hiermee voor een kompas 

dat zich richt op het bereiken van een samenleving met gelijke kansen 
en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende economische 
groei om die brede welvaart mogelijk te maken. Bovendien wil 
het bedrijfsleven verantwoordelijkheid nemen voor het oplossen 
van maatschappelijke vraagstukken. Zo zijn wij als deelnemer in 
Ondernemend Twente nauw betrokken bij de Regio Deal, waarin 
de regio – overheid, onderwijs en ondernemers – gezamenlijke 
investeringsafspraken maken met de Rijksoverheid.

Evenementen
Een andere belangrijke taak is het bijeen brengen van leden, waarbij 
een combinatie wordt gemaakt tussen een bezoek aan aansprekende 
ondernemingen in de regio, en een gezamenlijk gesprek over 
relevante en actuele thema’s. Uit recente dialoogsessies met leden 
uit Twente is gebleken dat we hierbij als vereniging een belangrijk 
bindmiddel zijn. De komende periode zetten we ons hier vol voor in. 

Projecten
Naast het verbinden in de regio, zorgen wij voor verbindingen aan 
projecten waarbij ondernemers in de regio een beroep kunnen doen 
op een breed scala aan praktische ondersteuning in de dagelijkse 
bedrijfsvoering. Denk hierbij aan ondersteuning en actuele informatie 
op thema’s gerelateerd aan de arbeidsmarkt, energietransitie, 
infrastructuur en ruimte.

Kortom, lid zijn en worden van VNO-NCW Twente betekent meedoen, 
meepraten, kennis halen en kennis brengen. Samen zijn we sterk!  \

Ondernemingen, ondernemers, hun medewerkers, 
deskundigen van (branche)verenigingen en die 
van regionale werkgeversverenigingen vormen de 
ruggegraat van VNO-NCW Twente. Wij maken ons sterk 
voor een optimaal ondernemers- en vestigingsklimaat 
in Twente en zorgen ervoor dat de stem van 
ondernemers te horen is in de regionale economie. 
Ondernemers ontmoeten elkaar in Twente en staan aan 
de basis van veel projecten voor nieuw en duurzaam 
ondernemerschap. Voor een effectieve regionale lobby 
werken we nauw samen met collega-ondernemers, 
het onderwijs en de overheid. Door de verbondenheid 
met VNO-NCW klinkt het geluid uit Twente ook door in 
landelijk en Europees beleid. 
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Losse verkoop
€ 7.95

Informatie
INN’twente verschijnt 2 keer per jaar. Iedere uitgave 

wordt gelanceerd tijdens een release-event. De oplage 

(5.000 exemplaren) wordt verspreid onder bedrijven 

in de 14 gemeenten van de Regio Twente die staan 

ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met meer 

dan 5 medewerkers. Ook ligt INN’twente op de leestafels 

bij overheidsinstellingen en verschillende zakelijke 

ontmoetingsplekken in de regio.

 

Voor meer informatie, vragen of adreswijzigingen: 

neem contact op met INNtwente V.O.F. info@inntwente.nl

Jan Bruins 06 20 44 61 76  /  jan@inntwente.nl

Annemarie Teeken 06 51 19 75 88  /  annemarie@inntwente.nl

Annet Spijkerman 06 23 74 25 96  /  annet@inntwente.nl

Copyright
Niets uit deze uitgave mag op welke wijze dan ook 

worden gereproduceerd zonder voorafgaande 

schriftelijke toestemming van de uitgever en de andere 

auteursrechthebbenden. Het ongevraagd toesturen van 

materiaal geschiedt op eigen risico.

Aansprakelijkheid
Deze uitgave is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. 

De uitgever is echter niet aansprakelijk voor eventuele 

onjuistheden of gevolgen van onvolkomenheden.

Druk
Veldhuis media, veldhuismedia.nl  

Veldhuis Media is ISO- en FSC-gecertificeerd en 

past duurzame productiemethodes toe.
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www.inntwente.nl       linkedin.com/company/inntwente        instagram.com/inntwente        twitter.com/inntwente

Platform voor kennisdeling, innovatie en economische 
ontwikkeling in de Regio Twente.


