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16 APRIL

CONGRES
‘GET READY’

DE TWEE VAN 

ENSCHEDE
18 APRIL

Uw onderneming telt vast wel drie collega’s die minimaal 5 km kunnen lopen. 

Dan kunt u al meedoen aan de HumanCapitalCare CompanyRUN van Enschede 

Marathon. U hebt keus uit drie afstanden: ½ marathon, 10 km en 5 km. Een team 

bestaat uit 3, 4 of 5 lopers en per onderneming mogen meerdere teams 

inschrijven.

Meer dan 80.000 enthousiaste toeschouwers moedigen u langs het snelle, maar 

oergezellige parcours aan. Alle deelnemers krijgen een medaille, teamfoto en het 

enige echte Enschede Marathon runningshirt. Daar loopt u toch ook warm voor?

Kijk voor gedetailleerde info en inschrijving op 

www.enschedemarathon.nl

geniet 
van jouw
vooruit-
gang

enschedemarathon.nl

18 - 19 april 2020

Schrijf je nu in!

Doe ook mee aan 
de CompanyRUN!
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12. TON BEUNE 

Techniekpact Twente, opgericht in 2013 onder de verantwoordelijkheid van Regio 
Twente, heeft als doel te zorgen voor instroom, doorstroom en behoud van 
technisch talent in de regio. Resultaat daarvan moet zijn dat nu én in de toekomst 
aan de vraag vanuit het bedrijfsleven naar technisch geschoolde arbeidskrachten 
op alle niveaus kan worden voldaan. Hoe hangt de vlag er nu bij, zeven jaar later,  
is de vraag aan Ton Beune, programmadirecteur van Techniekpact Twente.  
“De cijfers zijn goed, we hebben inmiddels veel bereikt, maar door de toenemende 
vraag zal de krapte op de arbeidsmarkt niet verdwijnen.”
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22. MARIEKE RINKET 

Landelijk neemt de vraag naar technisch geschoolde jongeren 
toe, vmbo’ers in het bijzonder, en die tendens zal de komende 
jaren doorzetten. Dat geldt zeker ook voor Twente waar de 
historisch volop aanwezige maakindustrie sterk te maken heeft 
met deze krapte op de arbeidsmarkt. Begrijpelijk dus dat, ruim 
twee maanden na de kick off bij het ROC van Twente, al meer dan 
driehonderd Twentse bedrijven zich hebben aangesloten bij Sterk 
Techniekonderwijs Twente. Dit initiatief moet de praktische brug 
slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven, onder meer om de instroom 
van vmbo-leerlingen naar technische bedrijven te bevorderen. 

30. BAS JANSSEN 

Tien jaar geleden begon Bas Janssen in zijn eentje vanuit zijn 
zolderkamertje met Creative ICT. Een decennium later is de 
naam gewijzigd in Creative CT en zetelt Janssen met zo’n 25 
medewerkers in een prachtig pand aan de Tromplaan in Enschede. 
Zijn focus ligt nu geheel op e-commerce en dan gericht op de 
grotere bedrijven en puur business to business. Zoals hij zijn 
klanten naar een volgend level wil brengen, zo ook wil hij met zijn 
eigen bedrijf blijven groeien. De installatie van een MT ligt in de lijn 
van die ambitie.
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Maar niet veel later baalde ik vooral voor 

Hendrik (Bert Eeftink), die ik goed ken uit 

de tijd dat wij samen bij RTV Oost werkten. 

Ook Bert heeft besloten (eind vorig jaar) de 

omroep de rug toe te keren en zich volledig 

op zijn theatercarrière te richten. Ik ben 

ervan overtuigd dat hij dat gaat redden, 

want hij is een begenadigd cabaretier.

Maar dan moet zo’n opgeblazen griepvirus 

als corona geen roet in het eten gooien 

natuurlijk. Ik maak me geen zorgen over 

Bert; ik maak me ook geen zorgen over 

mezelf, hoewel ik ook al voor diverse 

presentatieklussen in de komende weken 

ben afgebeld. Op mijn verjaardag (maar dat 

is toeval) deze maand mag ik een nieuwe 

auto ophalen en ik geloof niet dat Marco 

Golbach (van Huiskes Kokkeler) zegt ‘dat is 

rot voor je Jan, doe maar wat minder…’.

Op de radio hoorde ik MKB-voorzitter Jacco 

Vonhof zeggen dat hij bij het kabinet had 

aangedrongen op hulp aan de onder-

nemers en dan met name aan de ZZP’ers… 

>  REAGEREN  
kan via twentevisie.nl of rechtstreeks 

naar de auteur: jan@twentevisie.nl

Jan Medendorp 

Hoofdredacteur

Maar ik schrijf voor dit blad, schrijf links en 

rechts voor andere kranten en magazines, 

websites, geef mediatrainingen, 

maak filmpjes voor bedrijven en veel 

opdrachtgevers trappen op de rem. 

Logisch en wettelijk vereist. Ik heb nog wel 

een paar centen op de bank om het even 

uit te zingen, maar wat moet ik declareren 

en bij wie, Jacco?

Nee, als dat gezeik met dat virus voorbij 

is, moeten de schouders er gewoon 

weer onder.

TWENTEVISIE | JAN MEDENDORP

Corona

Ik trok mijn jas aan, wilde in mijn auto stappen om een vriendin op te halen om 
samen Helligen Hendrik te bezoeken. En toen belde de schouwburg: Nederland 
was die middag zo ongeveer op slot gedaan door de overheid en dat gold ook 
voor alle theatervoorstellingen in den lande. Balen, ik had me erop verheugd, 
op Hendrik en op haar. Nadien...

 - COMMENTAAR

match met wie je bent

ADVERTENTIE



CATEGORIE INVULLEN - COLUMN - NIJHOF-WASSINK GROEP - 

Het is ongelooflijk hoeveel reacties ik heb gehad na mijn column van 

afgelopen december waarin ik de vraag stelde of we in Nederland 

helemaal gek zijn geworden met de stikstof- en PFAS-aanpak van 

onze regering. Een kleine greep uit de reacties:

‘Er zijn gelukkig nog mensen met gezond boerenverstand.’

‘Bedankt Freddy, namens de boeren.’

Een man schrijft wat de meeste Nederlanders denken: 

‘Knap dat u zo naar buiten durft te treden, het is van de zotte 

wat er allemaal gebeurt.’

Ik citeer de krant van 20 februari: ‘Bouwsector in zwaar weer 

ondanks grote vraag’. Het is de harde en onwerkelijke waarheid. Ik 

ken de voorbeelden hoogstpersoonlijk: hardwerkende ondernemers 

die het huilen nader staat dan het lachen, alleen vanwege het 

wanbeleid van onze onbetrouwbare overheid en politici die alleen 

maar voor eigen eer en glorie aan de gang zijn en zieltjes proberen 

te winnen, vooral bij de links stemmende tweeverdienende 

pelletstokende vegetarische Teslarijders met E-bike en met 16V 

zonnepanelen op het dak (dit laatste verzin ik niet zelf, maar deze 

volzin stond ook in een van de reacties).

Onze overheid verzint werkelijk de ene na de andere ridicule 

maatregel. Gisteren hoorde ik bijvoorbeeld in het nieuws dat je 

straks bijna nergens meer sigaretten kunt kopen. Ja, ik ben een 

roker en erger me groen en geel aan al die onzin. De rookkamers bij 

horecagelegenheden moeten ook weg, terwijl niemand daar last 

van heeft; niet-rokers hoeven daar niet te komen. Laten we nou eens 

ophouden met al deze onzin, ook rokers zijn medemensen die recht 

hebben op een plekje en die rookruimtes voorzien in een behoefte.

Het gaat er in de kern om dat de overheid meer en meer aan onze 

vrijheid zit. Dat is iets wat mensen niet pikken en daar gaat het 

straks ook fout. Het lijkt hier de oude DDR wel, straks krijgen we nog 

een uitgaansverbod na 22.00 uur. Hoe gek zijn we hier geworden. 

Vorige week las ik nog dat per jaar (!) 150.000 Nederlanders ons land 

verlaten, alleen vanwege alle regelzucht.

Diezelfde overheid is niet in staat om de werkelijke problemen in ons 

land aan te pakken, zoals de zware criminaliteit. Slechts een paar 

procent van alle criminelen wordt gearresteerd en de kwaliteit van 

justitie wordt afgemeten aan de opbrengst van flitspalen. 

Beleidsmakers in Den Haag: lekker bezig blijven met zwarte piet, 

negerzoenen, roomsoezen, jodenkoeken, het totaal doorgeslagen 

rookverbod, met wolven in de Nederlandse natuur, geen carnaval meer 

maar verkleedfeest, geen Kerstfeest meer maar eindejaarsfeest en 

steeds meer ambtenaren en bureaucratie en steeds meer onzinnige 

regeltjes. Oh ja: het suikerfeest blijft wel, is suiker wel gezond? … wat 

voelen de dames en heren in Den Haag en Brussel zich belangrijk, het 

maakt me letterlijk misselijk. 

Oh ja, ook gelezen in het nieuws: onze overheden komen weer eens 

geld tekort. De oplossing: de OZB wordt verhoogd, met maar liefst 

64% en het pakje sigaretten wordt weer € 1,- duurder. We worden echt 

geregeerd door de meest simpele zielen.

Nog even terug naar waar ik mee begon. Een van de leukste reacties 

was: ‘Freddy, wil je het werk van Rutte er niet bij doen?’ Mijn antwoord: 

ja hoor, doe ik op vrijdagmiddag.

Freddy Nijhof 
President commissaris 
Nijhof-Wassink Groep

TWENTEVISIE | FREDDY NIJHOF

Mijn vrije 
vrijdagmiddag 
gaat er aan

>REAGEREN? kan via twentevisie.nl of rechtstreeks naar de auteur: info@nijhof-wassink.com MAART 2020 - NR.01 - TWENTEVISIE.NL 7
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 - SAXION

Plat gezegd is dr. Symen van der Zee (38) er met zijn lectoraat 
medeverantwoordelijk voor dat er in de naaste toekomst voldoende 
instroom is bij technische bedrijven in de regio en daarbuiten. 
Dat betekent dat jongens geënthousiasmeerd moeten worden 
voor techniek en wetenschap, maar vooral ook meisjes. 
En daar is nog een lange weg te gaan…

‘Hoe welvarender een 
land, hoe minder 
aandacht voor bèta…’

Saxion leidt leerkrachten op met veel meer oog voor techniek en wetenschap

TEKST | JAN MEDENDORP  FOTOGRAFIE | TARA VAN HEUMEN

Dr. Symen van der Zee
richt zich als lector aan SAXION op de 
integratie van techniek en wetenschap in het 
gehele basis- en voortgezet onderwijs.
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SAXION - 

Van der Zee richt zich als lector op de 

integratie van wetenschap en techniek in 

het gehele basis en voortgezet onderwijs. 

“Het lectoraat beoogt de aandacht en het 

enthousiasme voor techniek te vergroten 

door te onderzoeken hoe wetenschap en 

techniek het beste geïntegreerd kunnen 

worden in de rest van het onderwijs.” 

Denken stimuleren, doorvragen, 

richting geven

Goed onderwijs in wetenschap en techniek 

vanaf jonge leeftijd blijkt ontzettend 

belangrijk te zijn. Aanstaande onderwijzers en 

leraren die via de pabo (van Saxion) worden 

opgeleid om onderwijs te geven, moeten 

hiervan goed doordrongen zijn en ook weten 

hoe zij (die nieuwe onderwijsgevenden 

dus) dit onderwijs moeten geven. “Kinderen 

kunnen veel opsteken van onderwijs dat 

aanzet tot ontwerpen en onderzoeken, maar 

de manier waarop een leerkracht kinderen 

begeleidt, doet er enorm toe. Het is cruciaal 

dat de leerkracht het denken stimuleert, 

doorvraagt en richting geeft. Wat je wilt 

is dat kinderen nadenken over de lesstof 

en technische inzichten en vaardigheden 

opdoen.”

Weinig aandacht voor wetenschap 

en techniek

Een baan in de techniek wordt door lang 

niet alle jongeren als optie gezien. “Jongeren 

hebben niet altijd goede beelden van wat 

bèta en techniek inhoudt en wat je ermee 

kunt. De beelden zijn vaak onvolledig en 

naïef, soms ook stereotypisch en zelfs 

negatief. Op basis van zulke beelden kunnen 

jongeren besluiten dat een bèta-technisch 

beroep niet bij ze past. Dat verander je niet 

door een eenmalig enthousiasmerend 

bedrijfsbezoek of af en toe wat aandacht 

ervoor in het onderwijs. Onderwijs in 

wetenschap en techniek moet er ook voor 

zorgen dat jongeren goede beroepsbeelden 

ontwikkelen…,” aldus Van der Zee. 

Van jongs af aan enthousiast maken

Het lectoraat van Van der Zee sluit nauw aan 

bij het Centre of Expertise Techniekonderwijs 

dat is opgericht (door Saxion, Windesheim 

en de Universiteit Twente) om studenten te 

interesseren een opleiding in bèta en techniek 

te doen. In de politiek wordt ook al jaren 

geroepen om beleid dat technische beroepen 

interessanter maakt. De bezoldigingen zijn de 

loop der tijd ook verbeterd. Voor Eric Wiebes, 

minister van Economische Zaken, is het een 

speerpunt en hij juicht de ontwikkelingen op 

dat vlak bij Saxion dan ook toe. “Dat is fijn, 

maar het begint natuurlijk al op jonge leeftijd. 

Het gaat er om dat kinderen van jongs af aan 

thuis en op school al vertrouwd raken met 

techniek en wetenschap. We leven in een 

hoogtechnologische samenleving. Onderwijs 

moet kinderen voorbereiden om hierin actief 

te participeren.” 

Kwestie van de lange adem

Van der Zee is niet de eerste de beste voor 

het onderzoeken van onderwijseffectiviteit, 

hij is er zelfs op gepromoveerd. “Effectief 

onderwijs wordt vooral gerealiseerd 

door kundige leraren die zich baseren op 

hun eigen professionele oordeel en zich 

daarbij laten informeren door kennis uit 

onderwijsonderzoek.” Maar het is een 

kwestie van de lange adem, erkent hij. “Het 

onderwijs verandert niet van de een op de 

andere dag. Langzaam maar zeker, door 
Saxion leidt leerkrachten op met veel meer oog voor techniek en wetenschap

alle initiatieven die er de afgelopen jaren zijn 

geweest, zie je dat er het nodige verandert. 

Steeds meer scholen zijn actief bezig met 

onderwijs in wetenschap en techniek. Steeds 

meer leerkrachten raken vertrouwd met 

het verzorgen van dit onderwijs. En steeds 

meer leerlingen raken enthousiast voor dit 

onderwijs, en daarmee mogelijk ook voor een 

toekomst in bèta en techniek. Dat is mooi om 

te zien.”

Bedrijfsbezoeken en gastsprekers

Tegelijkertijd zijn we er nog lang niet. Zo kan 

de samenwerking tussen het onderwijs 

en technisch bedrijfsleven beter. Scholen 

zouden veel meer aan bedrijfsbezoeken 

moeten doen. En regelmatig gastsprekers 

of docenten uit het bedrijfsleven uitnodigen 

in de les. “Maar het moeten geen losse, 

leuke activiteiten zijn. Dat werkt niet. Het 

moet gaan om het leren van de leerlingen. 

Het bedrijfsbezoek of de gastles moet 

onderdeel zijn van een groter geheel, van 

een lessenserie.” Van der Zee wijst op nog 

een opmerkelijk verband: “Hoe welvarender 

een land, hoe minder interesse in bèta 

en techniek. In  arme landen zijn  bèta 

en techniek juist de poort naar een goed 

inkomen.” •
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Jongeren & Techniek
In deze special over jongeren en techniek 
leest u een interview met Ton Beune, 
programmadirecteur van Techniekpact Twente, 
dat als doel heeft te zorgen voor instroom, 
doorstroom en behoud van technisch talent in 
de regio. Het resultaat daarvan moet zijn dat 
nu én in de toekomst aan de vraag vanuit 
het bedrijfsleven naar technisch geschoolde 
arbeidskrachten op alle niveaus kan worden 
voldaan. Het gaat de goede kant op, zegt 
Beune, maar inspanningen blijven nodig
 omdat de krapte op de arbeidsmarkt 
aanhoudt. Verder een interview met 
Marieke Rinket, Programmamanager van 
Sterk Onderwijs Twente, kortweg STO Twente. 
Dit initiatief moet de praktische brug slaan 
tussen onderwijs en bedrijfsleven, onder meer 
om de instroom van vmbo-leerlingen naar 
technische bedrijven te bevorderen. Ruim 
driehonderd bedrijven hebben zich al 
aangesloten en Rinket roept andere 
bedrijven met vmbo-functies op om 
ook mee te doen.

FOTOGRAFIE | ERIC BRINKHORST 

FOTOGRAFIE LINKERPAGINA | TECHNIEKBEELDBANK.NU  
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 -TECHNIEKPACT TWENTE

“Twente is een regio met gouden     
  handen en knappe koppen”

Ton Beune, programmadirecteur Techniekpact Twente: 

Techniekpact Twente, opgericht in 2013 onder de verantwoordelijkheid van Regio  
Twente, heeft als doel te zorgen voor instroom, doorstroom en behoud van technisch  
talent in de regio. Resultaat daarvan moet zijn dat nu én in de toekomst aan de vraag  
vanuit het bedrijfsleven naar technisch geschoolde arbeidskrachten op alle niveaus  
kan worden voldaan. Hoe hangt de vlag er nu bij, zeven jaar later,is de vraag aan  
Ton Beune, programmadirecteur van Techniekpact Twente.“De cijfers zijn goed,  
we hebben inmiddels veel bereikt, maar door de toenemende vraag zal de krapte  
op de arbeidsmarkt niet verdwijnen.”

TEKST | ANNO OUDE ENGBERINK   FOTOGRAFIE | ERIC BRINKHORST
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TECHNIEKPACT TWENTE - 

“Onze uitdaging voor de jaren ’20 is daarom 

om met minder mensen te kunnen voldoen 

aan een toenemende vraag,” vervolgt Beune, 

die bij Techniekpact Twente wordt bijgestaan 

door Officemanager Angelique Fiselier en 

Antoinette Tanke, Projectmanager Strate-

gisch HR-management en Sociale Innovatie. 

Doelstellingen aanscherpen

Die uitdaging is geen sinecure, hoe veelbe-

lovend de resultaten tot op heden ook zijn. 

“Onze centrale doelstelling was om in 2020 

drieduizend nieuwe arbeidsplaatsen in de 

techniek te realiseren, en dat lukt. Dat is heel 

mooi, maar het komende decennium zal de 

vraag naar technisch geschoold personeel 

veel verder toenemen. Daardoor moeten we 

de doelstellingen aanscherpen en een nog 

dringender beroep doen op een geoliede 

samenwerking tussen onderwijs, bedrijfs- 

leven en overheden om nog meer te bereiken 

dan voorheen. Dat zal zeker resultaat 

opleveren, daar ben ik van overtuigd, want 

Twente is een regio vol met gouden handen 

en knappe koppen. Toch vrees ik dat we niet 

geheel zullen ontkomen aan aanvullende 

maatregelen, zoals het aantrekken van 

talent uit het buitenland.” 

Verbredings- en verdiepingsslag

Dat laatste klinkt als een waarschuwing 

richting onderwijs, bedrijfsleven en overheid, 

maar, zegt Beune, “dat is niet zo bedoeld. De 

drie sectoren begrijpen donders goed dat er 

meer en andersoortige inspanningen nodig 

zijn om de krapte op de arbeidsmarkt te lijf 

te gaan. Dat brengt een verschuiving van 

economische laagconjunctuur naar econo-

mische hoogconjunctuur nou eenmaal met 

zich mee, evenals demografische ontwik-

kelingen zoals het feit dat er meer ouderen 

uitstromen uit het arbeidsproces dan er jon-

geren bijkomen. Maar waar het nu om gaat 

is dat we dat gezamenlijke inzicht vertalen 

in hernieuwde, concrete programma’s. Dat 

betekent dat er een verbredings- en verdie-

pingsslag moet plaatsvinden in het opleiden, 

werven en behouden van technisch talent in 

Twente.” Bijkomende oorzaak van de krapte 

is juist het feit dat Twente het als top-tech-

nologische regio zo goed doet. “Thales, 

Demcon en Boessenkool zijn voorbeelden 

van bedrijven die het heel goed doen en 

grote orders binnenhalen,” vervolgt Beune, 

“waardoor naast de vervangingsvraag, 

waaraan al moeilijk te voldoen is, nog een 

extra vraag naar technisch talent ontstaat.”

Jeugd enthousiasmeren

Aanvankelijk richtte het enthousiasmeren 

van jongeren voor de techniek zich vooral 

op het middelbaar en hoger onderwijs, later 

werd die focus verbreed door de uitvoe-

ringsprogramma’s ook op de basisscholen te 

richten. “Er is alles aan gelegen om kinderen 

al op jonge leeftijd te laten zien wat werken 

in de techniek precies inhoudt om daarmee 

de keuze voor een technische opleiding te 

stimuleren. Opvallend is dat veel kinderen 

techniek helemaal niet ervaren als techniek 

op het moment dat ze er mee bezig zijn, 

mede door de toenemende digitalisering 

en automatisering. Het meest interessant 

vinden ze de vele toepassingsmogelijk- 

heden, wat techniek allemaal tot stand 

brengt. Mooie initiatieven in dit verband zijn 

Kids4Twente op de luchthaven en het Ontdek 

High Tech Festival in Almelo, waar leerlingen 

uit de groepen 7 en 8 van de ene verbazing 

in de andere vallen. Leren programmeren, 

je eigen batterij maken… dat is gewoon leuk 

en nog eens wat anders dan het vaak van 

huis uit meegekregen beeld van zwaar werk, 

vieze handen en veel lawaai. Kinderen op 

die leeftijd blijken techniek dan vaak mooi te 

vinden en dat is hoopgevend. Daarom zal de 

voorlichting breder en intensiever moeten 

worden en op basisscholen nog meer nadruk 

moeten krijgen dan voorheen. Een van de 

programmadoelstellingen is daarom dat alle 

scholen in het primair en voortgezet onder-

wijs in Twente structureel aandacht besteden 

aan techniek, de toepassing van techniek en 

aan digitalisering.”

Aansluiting onderwijs op arbeidsmarkt

Het stimuleren van jongeren om te kiezen 

voor een opleiding in de techniek is niet vol-

doende. De volgende stap is dat die keuze 

daarna ook echt gemaakt wordt. Beune: 

“Dat vergt allereerst van het onderwijs en 

bedrijfsleven dat er een optimale inhou-

delijke aansluiting is tussen onderwijs en 

arbeidsmarkt. Het onderwijs moet de maat-

schappelijke ontwikkelingen en de vertaling 

daarvan in het bedrijfsleven volgen en de 

onderwijsprogramma’s daar voortdurend op 

aanpassen. Denk bijvoorbeeld aan alles wat 

er momenteel gebeurt op het gebied van 

klimaatbeleid, energie en duurzaamheid. 

Het bedrijfsleven speelt in op de vraag uit 

de markt en verwacht daarom bijvoorbeeld 

van installateurs dat ze functioneren als 

klimaatadviseurs, inhakend op de transitie 

naar een duurzame economie.” Instroom in 

het onderwijs moet niet beperkt blijven tot 

het kiezen voor een technische opleiding 

op zich, maar moet ook gericht zijn op het 

zich verder ontwikkelen indien het talent 

daarvoor aanwezig is. Van voortgezet 

naar hoger of wetenschappelijk onderwijs. 

“Doelstelling is dat deze doorstroom stijgt 

naar vijftig procent,” zegt Beune, die verder 

de rol van HR-managers in het gehele pro-

ces een belangrijke rol toedicht. “Zij weten 

immers als geen ander hoe de vraag vanuit 

het bedrijfsleven vertaald moet worden in 

opleidingsdoelstellingen die de doorstroom 

naar het bedrijfsleven zo optimaal mogelijk 

kunnen waarborgen. Bij HR-managers zitten 

heel veel kennis en expertise die voor dit 

traject noodzakelijk zijn.”

  

Talent behouden

Naast instroom in het onderwijs en door-

stroom binnen het onderwijs is de focus 

van Techniekpact Twente ook gericht op het 

vasthouden van technisch talent. Beune: 

“Bedrijven die dringend technisch talent 

nodig hebben, zijn niet altijd voldoende 

zichtbaar. Met concrete projecten kan 

daar wat aan gedaan worden, zoals de 

zogenaamde Businesswalk langs   >

'Het komende 
decennium zal 
de vraag naar 

technisch geschoold 
personeel veel 

verder toenemen'
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TECHNIEKPACT TWENTE - 

verschillende hightech bedrijven. Ook de 

Bedrijvendagen Twente van de UT zijn 

hierin waardevol, zeker nu vijftien bedrijven 

besloten hebben om zich gezamenlijk te 

presenteren op het zogeheten Twente-

plein. Daarnaast is het heel belangrijk om 

technische vacatures en stageplekken 

actief onder de aandacht te brengen van 

scholieren, studenten en afgestudeerden. 

We appelleren aan modern werkgeverschap 

van Twentse bedrijven waarmee talent 

wordt geboeid, gebonden en behouden.” 

Beune voegt er aan toe dat het een taak is 

van andere, maatschappelijke, instanties om 

te laten zien dat het in Twente fijn wonen en 

leven is en om daarin ook te faciliteren. Want 

ook die factoren spelen een belangrijke rol 

bij de keuze om wel of niet voor een baan in 

Twente te kiezen.

Techiekpact Oost Monitor

“Toen ik in 2013 werd gevraagd om gestalte 

te geven aan het uitvoeringsprogramma 

van Techniekpact Twente zag ik het als een 

uitdaging om fraai geformuleerde doelstel-

lingen te vertalen in concrete resultaten. 

Maar ik heb daar meteen bij aangegeven 

dat we van het begin af aan alle ontwikke-

lingen en resultaten moesten monitoren 

ten einde continu concrete, statistisch 

vastgelegde argumenten voorhanden te 

hebben om waar nodig te kunnen bijsturen. 

Immers, de economische situatie was toen 

totaal anders dan nu en de missie bleef be-

perkt tot het zorgen voor voldoende techni-

sche mensen. Vijf jaar later, in 2018, was de 

economie volop opgebloeid. Maar daarmee 

waren de zorgen niet voorbij want de aan-

houdende krapte op de technische arbeids-

markt en de weinig positieve vooruitzichten 

in dat opzicht noopten tot een drastische 

bijsturing van het uitvoeringsprogramma 

om aan de innovatie- en groeiambities, en 

dus de vraag naar gekwalificeerd perso-

neel, van de technische industrie tegemoet 

te komen. De veranderde doelstellingen 

werden verwoord in de Human Capital 

Agenda, een van de paragrafen in de 

Agenda voor Twente, met vergaande impli-

caties voor het uitvoeringsprogramma van 

Techniekpact Twente. De vereiste bijsturing 

kon mede concreet gemaakt worden door 

de goede en gedetailleerde monitoring, 

uitgevoerd door Kennispunt Twente.” In de 

brochure Monitor 2019 laten overzichtelijke 

grafieken zien welke positieve resultaten 

door Techniekpact Twente en haar partners 

zijn bereikt. “Maar tevens dat er nog veel 

gedaan moet worden,” zegt Beune met 

realiteitszin, die afsluit met de oproep aan 

allen om ‘het verhaal’ te blijven vertellen. 

Het verhaal over de mooie uitdagingen van 

de techniek, over de kansen op de arbeids-

markt, over Twente als top-technologische 

regio en over de waardevolle bijdrage die 

de jongeren van nu kunnen leveren aan de 

toekomst van Twente…  •

Ton Beune, programmadirecteur Techniekpact 
Twente: “Onze uitdaging voor de jaren ’20 is om 
met minder mensen te kunnen voldoen aan een 
toenemende vraag.”

Stuurgroep

Om de gezamenlijke 

uitvoeringsprogramma’s van 

Techniekpact Twente zo effectief 

mogelijk te realiseren is er 

een daadkrachtige stuurgroep 

geformeerd die vier keer per jaar 

bij elkaar komt om spijkers met 

koppen te slaan en voortdurend de 

vraag te beantwoorden of het schip 

nog op koers ligt. De stuurgroep, 

voorgezeten door Gerben 

Edelijn van Thales, bestaat uit 

afgevaardigden uit het bedrijfsleven 

(Thales, Demcon en Sigmax), 

onderwijs (UT, Saxion, ROC 

en het Voortgezet Onderwijs), 

overheid (Regio Twente, gemeente 

Enschede en Ministerie van 

Economische Zaken) en de 

Technologie Kring Twente.  

'Er moet een 
optimale 

inhoudelijke 
aansluiting zijn 

tussen onderwijs 
en arbeidsmarkt'
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Brug slaan tussen opleidings- en 

onderzoeksvelden bedrijfsleven

Arno Broekhuis, directeur Engberink 

Technische Installaties licht toe: “Door de 

energietransitie en gezonde gebouwen voor 

een goed woon- en leefklimaat, komen 

er op onze branche grote en complexe 

vraagstukken af. Helaas ontbreekt hiervoor 

op dit moment een overkoepelende instal-

latietechnische HBO-opleiding in Nederland. 

Suzan Veldhuis, directeur School of Busi-

ness, Building & Technology van Hogeschool 

Saxion vult Arno Broekhuis aan: “De actuele 

bouwgerelateerde vraagstukken, vaak in het 

kader van de energietransitie, vallen of staan 

met installatietechnische kennis. Tegelijker-

tijd kent onze regio Twente inderdaad geen 

bacheloropleiding installatietechniek. 

Jos Toebes, directeur ROC van Twente, MBO 

College voor Metaal, Elektro & Installatie-

techniek: “Het beroepsonderwijs staat voor 

de grote uitdaging om de installatiesector 

 zo goed mogelijk te bedienen bij de  

energietransitie. Het MBO heeft de ambitie 

om meer technici op te leiden voor de  

installatiesector en de doorstroming naar 

een HBO opleiding Installatietechniek  

te stimuleren. Nieuwe initiatieven dienen  

primair aan te sluiten bij de actuele  

behoeften van het bedrijfsleven. Uit  

Installatietechnische bedrijven opereren door de energietransitie meer dan ooit in de innovatieve voorhoede. 

Bedrijven hebben een grote behoefte aan goed opgeleide technici met praktisch toepasbare kennis. Echter, de 

realiteit is dat het technisch beroepsonderwijs momenteel opleidt voor een werkveld dat innovatief vaak al verder 

is dan het leerplan van de technische opleidingen. En waar kunnen hun huidige werknemers terecht om zich snel 

en doelgericht bij te scholen? Het nieuwe project learning community Gas erop! richt zich vooral op reskilling en 

upskilling van ervaren medewerkers binnen een installatietechnisch bedrijf. 

TEKST |  PAUL SPENDEL  FOTOGRAFIE | TECHYOURFUTURE

Learning community Gas erop! 
koerst op nieuwe vormen van 
leren voor energietransitie.

 - TECHYOURFUTURE
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TECHYOURFUTURE - 

gesprekken met het bedrijfsleven blijkt  

overigens ook, dat onze MBO-opleidingen 

zich meer dan voorheen moeten gaan  

focussen op ontwikkelaspecten van  

studenten zoals een lerende, motiverende 

en onderzoekende houding.”

Samen lacunes overbruggen

In Twente proberen samenwerkende 

partijen de lacunes tussen wat het technisch 

bedrijfsleven vraagt en het technisch onder-

wijs biedt, samen actief te overbruggen. Een 

praktische oplossing hiervoor zijn learning 

communities. Ofwel: maak van een concreet 

en tastbaar installatietechnisch project 

een leeromgeving. Binnen zo’n learning 

community kunnen alle projectdeelnemers 

kennis en vaardigheden ophalen, maar ook 

meebrengen en vooral delen. 

Oorsprong

Dr. Maarten van Riemsdijk (voorheen lector 

Smart Industry bij Saxion) kwam met het 

idee om een onderzoeksaanvraag uit te 

zetten rondom learning communities.  

Dr. Maaike Endendijk (universitair hoofd- 

docent bij de vakgroep Onderwijskunde aan 

de UT) heeft als hoofdaanvrager het voor-

touw genomen om via deze onderzoeks-

route het concept van learning communities 

uit te rollen. Door enerzijds de praktische 

toepassing op te zoeken, maar anderzijds 

ook door de wetenschappelijke onder-

zoekscomponent erin te brengen. Deze 

combinatie maakt de learning community 

Gas Erop! extra bijzonder. Inmiddels is sinds 

september 2019 dr. Stephan Corporaal lector 

en is hij ook actief betrokken bij het project. 

Een start- subsidie van TechYourFuture 

heeft er voor gezorgd dat voldoende ruimte 

kon worden gecreëerd om goed in kaart te 

brengen op welke wijze er nu in de installa-

tiebedrijven geleerd wordt.

Oprichting consortium

De learning community Gas erop! is geba-

seerd op een consortium van uiteenlopende 

deelnemers die al jaren samenwerken in 

het Expertisecentrum TechYourFuture:

ROC van Twente, Hogeschool Saxion, 

Universiteit Twente, Hogeschool Windes-

heim, Stichting ISSO, Stichting Pioneering, 

OTIB, Techniek Nederland en acht installa-

tiebedrijven uit Oost-Nederland. Niet eerder 

zijn deze partners binnen deze constellatie 

bij elkaar gebracht om een learning com-

munity te ontwikkelen. Bas van Dongen 

(oprichter van Talent Netwerk Nederland en 

stuwende en verbindende kracht in het dit 

project) licht toe: “Elke deelnemer neemt 

gelijkwaardig deel en leert van elkaar. De 

monteur leert van de projectleider en 

andersom. En het onderwijs en onderzoek 

leren van de beroepspraktijk en vice versa. 

We willen op deze manier een gelijkwaardi-

ge en intensieve kruisbestuiving stimuleren.”

Leren tijdens je werk

“In plaats van dat het onderwijs achterloopt 

bij het bedrijfsleven, willen zij het bedrijfs- 

leven nu niet inhalen, maar gaan we als 

partners náást elkaar lopen. Dat is de essen-

tie van de learning community Gas erop!,”

aldus Arno Broekhuis. Wim Seppenwoolde 

(innovatiemanager bij Van Dam Groep) vult 

aan: “Met het concept learning communities 

draait onze gezamenlijk focus 180 graden 

en leer je tijdens je werk. Je hele kijk op leren, 

de praktijk en een project waarbinnen je die 

elementen samenbrengt gaat op de schop.”

Luisteren, doorvragen en niet te snel 

conclusies trekken

“De kunst binnen een learning community  

is goed naar elkaar luisteren en niet direct 

conclusies trekken. Die houding is funda-

menteel voor het welslagen van learning 

communities. Daar ligt een rol voor het 

onderwijs én onderzoeksveld,” zegt Bas 

van Dongen. Suzan Veldhuis is het hiermee 

eens: “Ik vind het heel mooi dat we via dit 

concept samen optrekken, elkaars taal leren 

spreken, daar staat of valt alles mee.” 

Bottom up benadering wérkt

Bij de learning community Gas erop! is 

gekozen voor een bottom-up benadering. 

We starten op de werkvloer. Deze manier 

van werken is nieuw voor zowel onder-

wijspartners als voor de bedrijven. Bas van 

Dongen: “Als we het project uitleggen aan 

de professionals op de werkvloer van de in-

stallatiebedrijven, zien we dat ze het belang 

direct doorgronden. Ze willen participeren 

en leveren uit zichzelf van meet af aan een 

actieve bijdrage.“ “Klopt, ik zie in elke laag 

van de bedrijven die meedoen heel veel 

bereidwilligheid om actief bij te dragen. 

Het spreekt iedereen aan, van monteur tot 

directeur,“ aldus Wim Seppenwoolde. 

Eerste voortekenen lijken gunstig

Mirte Disberg-van Geloven, onderwijskun-

dige bij TechYourFuture: “Dit vooronderzoek 

gaat naar verwachting specifieke kennis en 

inzichten opleveren voor de installatiebran-

che. Daarnaast verwacht TechYourFuture  

ook meer inzicht te verwerven over  

(beroeps)leren en verschillende scenario’s 

voor de opzet en inrichting van learning 

communities. Technische ondernemingen 

en het technisch beroepsonderwijs proberen 

samen actuele maatschappelijk-techno-

logische vraagstukken op te lossen. Want 

naast de installatietechnische branche 

worstelen ook andere technische sectoren 

met tekorten en opleidingsvraagstukken. We 

verwachten dat de ervaringen die we in dit 

project opdoen met learning communities 

ook bruikbaar zijn voor andere branches.” •

Partners

Naast de gemelde opleidings- en onderzoekspartijen maken eveneens de 

volgende partners deel uit van het consortium: Alferink Installatietechniek/

Installatiebedrijf van Dam/Geas Energiewacht/Nijhof Installatietechniek/

Loohuis Installatietechnieken/ Winkels Techniek/Engberink Technische Installaties/

De Groot Installatiegroep/Techniek Nederland/ OTIB /ISSO/Stichting Pioneering.



“Laat zien hoe freakin’ awesome we in Twente zijn! 
We zijn veel te bescheiden, we moeten uitschreeuwen: 
kijk wat wij doen!”
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Waarom kiezen voor 
techniek in Twente?
Technologische bedrijven in Twente zijn naarstig op zoek naar technisch 
talent vanwege een steeds toenemende vraag. Om aan die vraag te 
kunnen blijven voldoen, wordt er flink aan de weg getimmerd door 
onderwijsinstituten, overheden en het bedrijfsleven. Dat werpt weliswaar 
zijn vruchten af, maar de vraag blijft groot en dat zal de komende jaren 
niet anders zijn. Gelukkig zijn er naast deze noodzakelijke inspanningen 
ook andere positieve tendensen. Er blijven namelijk veel talenten uit 
zichzelf in Twente én er zijn mensen van buiten die Twente opzoeken 
om hier hun carrière te beginnen of te vervolgen.
Eric Brinkhorst portretteerde een aantal van deze gedreven mensen 
in opdracht van Twente.com, dat de wereld wil helpen verbinden aan 
het bedrijfsleven, de onderwijs- en kennisinstellingen en lokale en 
regionale overheden in en buiten Twente. Twentevisie maakte ruimte 
voor een aantal van deze sprekende foto’s.

 FOTOGRAFIE | ERIC BRINKHORST

Arian Hohmann 

Komt uit Iran. 

Met zijn bedrijf Tiny Giants 

maakt hij digitale 3D-content, 

zoals animaties.
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Aniek Averesch 

Komt uit Enter. Heeft twee 

bedrijven, PreventiV en 

Pre-Tec Exoskeletons

waar verzuimpreventie door 

innovatie- en technologische 

toepassingen centraal staan.

“Het is meer de omgeving die me in Twente heeft gehouden, maar zeker 
ook de kansen op werk na je studie. Dat was hier geen probleem”

Renske van Wijk 

Komt uit Oosterhout. Werkt in het 

TechMed Centre van de UT. 

Ze is projectleider van het 

TOPFIT Citizenlab en werkt

aan oplossingen die gericht zijn op 

ziektepreventie, in nauwe 

samenwerking met Twentse burgers.

“Twente is een mooie regio, 
en de mensen zijn toegankelijk”

Erik Orbons

Komt uit Friesland. Werkt als developer bij Speakup. 

“Twente is een techniek-minded regio. 
Het ondernemersklimaat is hier goed en 
voor talent zijn hier alle mogelijkheden”
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“Pin je niet vast op
 ‘als ik carrière wil maken, 

dan moet ik naar
 de Randstad’, onzin! 

Dat is niet juist”

“Mijn liefde voor computers 
en de digitale wereld wil ik 
graag overbrengen aan een 
groter publiek”

“Door de krachten te bundelen kunnen we er samen voor zorgen dat 
Twente een van de mooiste regio’s van Nederland is en blijft”

Michiel Bloemen (links)

Werkt als directeur voor de ROSEN 

Group. Na een internationale 

carrière terug in Twente. 

Ines Duits

Komt uit Arnhem. Werkt onder andere 

voor Innovalor. Master Informatica aan 

de UT. Maakt cybersecurity toegankelijk 

voor bedrijven.

Renze Huitema

Geboren in Monster. Werkt als

 BI-consultant en Projectmanager bij 

Business Intelligence-bedrijf Victa.



TWENTEVISIE.NL - NR.01 - MAART 2020

 - STERK TECHNIEKONDERWIJS TWENTE 

TEKST  | ANNO OUDE ENGBERINK  /  FOTOGRAFIE  |  ERIC BRINKHORST

‘Bedrijfsleven en 
onderwijs nu samen 
écht aan de slag!’

Marieke Rinket, Programmamanager 
Sterk Onderwijs Twente, 
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“Sterk Techniekonderwijs is een initiatief 

van minister van Onderwijs Arie Slob, die 

voor een periode van vier jaar honderd 

miljoen euro per jaar in dit project steekt, 

waarvan ruim negentien miljoen ten goede 

komt aan Twente, een van de grootste 

van de achtenzeventig deelnemende 

regio’s in Nederland,” zegt Marieke 

Rinket, Programmamanager van Sterk 

Techniekonderwijs Twente, kortweg STO 

Twente. “Dat forse bedrag gaat naar vmbo-

scholen die daarmee, in samenwerking 

met het bedrijfsleven en ROC van Twente, 

programma’s en activiteiten kunnen 

ontwikkelen die leerlingen enthousiasmeren 

om voor een baan in de techniek te kiezen, via 

een technische vervolgopleiding.” 

Meteen grote betrokkenheid

De aanvraag van de subsidie door STO 

Twente, gebaseerd op vijf subregionale 

plannen, vond plaats op 1 oktober, de 

goedkeuring van het ministerie kwam in 

december en op 14 januari was zoals gezegd 

de kick off. Een snel traject dus. “We hebben er 

inderdaad flink de vaart in gezet, maar ik moet 

er wel bij zeggen dat met de voorbereidingen 

al in 2018 is gestart. Toen heeft Rectoren 

Stedenband Twente, een regionaal platform 

van overleg tussen rectoren/bestuurders van 

scholengemeenschappen voor voortgezet 

onderwijs, het initiatief genomen om de 

landelijk geïnitieerde subsidiemogelijkheid 

voor de regio Twente in werking te zetten. 

Op die manier is Sterk Techniekonderwijs 

Twente ontstaan. Er werd een stuurgroep 

opgericht waarvan Marjan Weekhout, rector 

van het Twents Carmel college, de voorzitter 

is en Hans Meinders, adjunct-directeur 

van het Carmel Lyceum, de projectleider/

penvoerder,” aldus Rinket, die zelf 

onderwijskundige is en veel scholen begeleid 

heeft in techniekonderwijs. In die stuurgroep 

zitten naast de vmbo-scholen ook partners 

zoals ROC van Twente en VMO, Verenigde 

Maakindustrie Oost. De betrokkenheid bij 

alle scholen bleek van meet af aan groot en 

in ruim een jaar tijd is ontzettend veel werk 

verzet. De samenwerking was meteen hecht, 

de urgentie om er samen de schouders onder 

te zetten was iedereen duidelijk en de plannen 

zijn met passie gesmeed.” Dat geldt niet 

alleen voor de twintig deelnemende vmbo-

scholen, waarbij overigens ook het primair en 

speciaal onderwijs aanhaken, maar ook, naast 

het bedrijfsleven, voor de externe partijen 

waarmee samenwerking werd gezocht, 

ROC van Twente, Zone-College, Hogeschool 

Saxion, de UT en de Twentse gemeenten.    

HOERA!

Minister Slob stelt als een van de voorwaarden 

aan de toekenning van de subsidies dat 

elke regio zorgt voor minimaal tien procent 

bijdrage door het bedrijfsleven, in het 

geval van Twente dus een kleine twee 

miljoen euro. “Dat is nu al ruim drie miljoen, 

grotendeels in de vorm van faciliterende 

ondersteuning,” zegt Rinket, die daarmee 

illustreert dat het bedrijfsleven in Twente het 

initiatief STO Twente omarmt. “Sterker nog, 

bedrijven staan te popelen om van start te 

gaan en dat betekent de uitvoering van het 

activiteitenprogramma.” De programmateams 

bestaan uit vertegenwoordigers van de 

twintig deelnemende scholen met ruimte 

voor externe expertise. “De programmateams 

worden gevoed door de vijf subregio’s die 

elk hun eigen specifieke plannen hebben 

ontwikkeld: Hengelo, Oldenzaal, Enschede, 

Rijssen-Holten en Almelo.” De initialen, 

gepimpt met een uitroepteken, vormen de 

enthousiasmerende afkorting HOERA!. “Als 

we over vier jaar onze doelstellingen gehaald 

Landelijk neemt de vraag naar technisch geschoolde jongeren toe, vmbo’ers in het bijzonder, en die tendens zal de 
komende jaren doorzetten. Dat geldt zeker ook voor Twente waar de historisch volop aanwezige maakindustrie 
sterk te maken heeft met deze krapte op de arbeidsmarkt. Begrijpelijk dus dat, ruim twee maanden na de kick 
off bij het ROC van Twente, al meer dan driehonderd Twentse bedrijven zich hebben aangesloten bij Sterk 
Techniekonderwijs Twente. Dit initiatief moet de praktische brug slaan tussen onderwijs en bedrijfsleven, onder 
meer om de instroom van vmbo-leerlingen naar technische bedrijven te bevorderen. 

hebben,” blikt Rinket vooruit, “dan hoop ik 

dat samen met alle meewerkende partners 

te kunnen roepen.” Waaraan ze relativerend 

toevoegt dat over vier jaar het werk zeker nog 

niet gedaan is. 

Doelstellingen

STO Twente moet een brug slaan tussen het 

vmbo en het bedrijfsleven. Immers, door de 

supersnelle ontwikkelingen in de techniek 

groeit de vraag naar technisch geschoolden 

in Twente. Rinket: “Vandaar de doelstelling 

om het technisch vmbo-onderwijs in Twente 

aan te laten sluiten bij de ontwikkelingen in 

de techniek. Dat betekent in de eerste plaats 

dat vmbo-leerlingen geënthousiasmeerd 

moeten worden voor technisch onderwijs 

wat meer leerlingen in de techniek oplevert. 

Het houdt ook in dat het techniekonderwijs in 

het vmbo naar een hoger plan moet worden 

getild en dat er meer en beter geschoolde 

docenten komen. Dat alles leidt tot een 

grotere doorstroom  naar het technisch 

vervolgonderwijs en een grotere instroom in 

het bedrijfsleven.” Maar het onderwijs kampt 

toch zelf met een lerarentekort? “Daarom 

moet er breder gedacht worden. We moeten 

niet alleen meer mensen zien te interesseren 

voor een baan als techniekdocent, maar ook 

mensen uit het bedrijfsleven inschakelen >

TEKST | ANNO OUDE ENGBERINK  FOTOGRAFIE | ERIC BRINKHORST + TECHNIEKBEELDBANK.NU

'Technisch 
vmbo-onderwijs in 
Twente aan laten 

sluiten bij 
de ontwikkelingen 

in de techniek'
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EYE...?  Ja, want het oog wil ook wat. 

Maar bij onze klantgerichte dienstverlening komt toch echt meer kijken dan het leveren van mooie 

plaatjes of praatjes. In de stroom van (digitale) media waarmee we dagelijks overspoeld worden,  

helpen wij onze opdrachtgevers zichtbaar te blijven en zich te onderscheiden met traditionele en 

digitale communicatiemiddelen, die er niet alleen goed uitzien maar bovenal WERKEN!

More than meets the eye
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STERK TECHNIEKONDERWIJS TWENTE - 

als gastdocenten en het aanbieden van meer 

praktijkonderwijs, dus technieklessen op 

school gecombineerd met praktijklessen 

in bedrijven.”   

Plannen uitvoeren

Na de recente kick off van STO Twente is 

nu de fase begonnen dat de bij de minister 

ingediende plannen ook daadwerkelijk 

worden uitgevoerd en worden omgezet in 

concrete programma’s. Programmamaker 

Rinket zal daar de handen vol aan hebben; 

ze moet immers heel veel partijen laten 

samenwerken en ervoor zorgen dat 

de neuzen de zelfde kant op staan en 

blijven staan. “Natuurlijk is er veel werk 

aan de winkel, maar vergeet niet dat de 

programmateams vanuit de vijf subregio’s, 

bestaande uit docenten en teamleiders, 

sterk intrinsiek gemotiveerd zijn. Docenten 

worden ook gefaciliteerd, bijvoorbeeld 

doordat ze voor deze taken een middag per 

week vrij geroosterd worden. Bovendien 

hoeven scholen het wiel niet helemaal uit te 

vinden, want vanuit de landelijke overheid zijn 

verschillende tools ontwikkeld om sturing te 

geven, zoals het handige inspiratiekompas 

met allerlei tips over samenwerking, 

innovatie, professionalisering, 

loopbaanoriëntatie, enzovoorts.”  

Voordelen voor het bedrijfsleven

Dat het bedrijfsleven in Twente graag 

meewerkt, is inmiddels meer dan duidelijk, 

gezien de ruim driehonderd bedrijven, 

waaronder veel lidbedrijven van REMO, 

die zich nu al hebben aangesloten bij STO 

Twente. “En dat is niet zo verwonderlijk,” 

zegt Rinket, “want bedrijven hebben de inzet 

van de scholen keihard nodig, meer dan ooit 

en dat zal de komende jaren niet minder 

worden. Daarom maken ze graag gebruik 

van de kansen die samenwerking met het 

onderwijs biedt. Denk aan het meewerken aan 

de actualisering van het techniekonderwijs 

waardoor een betere aansluiting ontstaat 

tussen onderwijs en bedrijfspraktijk. 

Samenwerking maakt daarnaast het 

onderwijs voor leerlingen concreet, dynamisch 

en uitdagend, waardoor opleidingen beter 

zullen aansluiten op behoeftes van bedrijven. 

Verder worden leerlingen gestimuleerd en 

gemotiveerd doordat ze in bedrijven de praktijk 

leren. Dan krijgen ze van technische beroepen 

en van de bedrijven zelf immers een goed 

beeld, dat in de meeste gevallen sterk afwijkt 

van het stugge imago van lawaaierig, smerig 

en vies. Bovendien kunnen bedrijven door 

samen te werken een belangrijke bijdrage 

leveren aan maatschappelijk verantwoord 

ondernemen.” •

'Bedrijven hebben 
de inzet van 
de scholen 

keihard nodig, 
meer dan ooit'

Doe mee!

Het aantal van ruim driehonderd 

met Sterk Techniekonderwijs 

Twente samenwerkende 

bedrijven met vmbo-functies 

zal nog toenemen, zo is de 

overtuiging van Marieke Rinket. 

Ze wil die toename graag 

stimuleren door een krachtige 

oproep: “Bedrijven, grijp jullie 

kans, doe mee en investeer in 

de toekomst van Twente!”

Bedrijven die geïnteresseerd 

zijn kunnen contact opnemen: 

marieke.rinket@stotwente.nl / 

06 - 15 42 21 63.

Een gastdocent geeft uitleg over een lasersnijder. Foto: Techniekbeeldbank.nu Timon Jacob.
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CATEGORIE INVULLEN - 

In een tijd waarin headhunters domineren en goede 

medewerkers lastig te vinden en te behouden zijn, wordt de 

nadruk veel gelegd op de uitstraling naar de arbeidsmarkt. 

De vraag: ‘Hoe vermarkten we ons werkgeverschap zodat 

we de beste medewerkers aantrekken?’ is vaak belangrijker 

dan ‘Hoe zorgen we ervoor dat we de beste werkgever 

worden en blijven?’. Toch is de laatste vraag het antwoord 

op het aantrekken en behouden van goed personeel. 

Vergelijk het met het behouden van klanten. Als je je alleen 

focust op het krijgen van nieuwe klanten, is de kans groot 

dat zo aan de achterkant je klanten weer verdwijnen. Als 

goede ondernemer zijn we de beste in het creëren van een 

product dat of dienst die iedereen wil. Pas dit ook eens toe 

op je werkgeverschap en zie wat het je opbrengt.  

Van ok naar super!

Maar hoe doe je dat dan, de beste werkgever worden en blijven?  

Wat is belangrijk in een organisatie die goed en aantrekkelijk is voor 

haar medewerkers? Termen als zelfsturende teams, het nieuwe 

werken en coachend leiderschap vliegen ons om de oren, maar  

wat zijn de voordelen en hoe pas je het nou zo toe dat het werkt 

binnen jouw organisatie? Voordat we lukraak met oplossingen  

gaan strooien, moeten we kijken naar het DNA van de organisatie. 

Wat is de huidige cultuur binnen het bedrijf? Zijn de mensen 

tevreden? Wie zijn de kartrekkers, maar ook: wie zijn de saboteurs? 

Wat drijft die medewerkers? Krijgt iedereen energie van zijn of haar 

werk en zo niet: hoe kan het takenpakket zo worden verdeeld dat 

iedereen in zijn of haar kracht staat bij zijn of haar taak. Wat moet 

daarvoor veranderen?

Stel een doel en speel in op intrinsieke motivatie

Als je weet wat voor vlees je in de kuip hebt, kun je aan de slag met 

de teams binnen de organisatie. Samenwerking is een belangrijke 

factor. Dat begint met elkaar beter leren kennen en weten waarom 

je team-mates zijn wie ze zijn en doen wat ze doen. Erachter 

komen waar ieders sterktes en zwaktes liggen en natuurlijk hoe je 

daar als team het beste mee om kunt gaan. Wie krijgt waar energie 

van en hoe verdeel je de taken zo goed mogelijk. Stel samen 

teamdoelen op en werk daarnaar toe. Natuurlijk speelt (coachend) 

leiderschap een rol. Neem een kijkje in de spiegel om te ontdekken 

welke leider je bent en hoe je kunt verbeteren.

Van teamdoelen naar bedrijfs-identiteit 

Wanneer je het totale plaatje hebt en de eerste resultaten hebt 

behaald, is het tijd om te verdiepen, de basis te leggen voor de 

toekomst. Je weet nu wat jouw organisatie drijft, wat belangrijk 

is en waar je naartoe wilt. Je kent de identiteit van je organisatie. 

Nu is het tijd om dit in de hele organisatie te implementeren. 

Van werving en selectie tot functioneringsgesprekken, van 

opleidingsplan tot coaching. Je weet wat past en waar je het 

kunt toepassen. 

Rozemarijn van Merksteijn
Trainer, coach en eigenaresse

Bee Charged

TWENTEVISIE | ROZEMARIJN VAN MERKSTEIJN 

De nieuwe klant; 
Je werknemer!
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Hoe draag je 40 jaar kennis 
over op de nieuwe generatie?

Wagenborg Nedlift zet verschillende 

instrumenten in om vakkennis en ervaring 

te waarborgen. Naast het duurzaam 

overdragen van kennis, zoals in dit artikel 

is geschetst, is een continue flexibele schil 

onderdeel van het personeelsbestand, 

om zowel uitstroom door pensioenen 

alsook onverwachtse uitstroom te kunnen 

opvangen. Daarnaast leidt Wagenborg 

Nedlift intern vakmensen op middels 

haar interne rigging opleiding, waarbij 

ervaren vakmannen gekoppeld worden 

aan nieuwe en onervaren medewerkers, 

de zogeheten buddy-constructie. 

www.wagenborg.com

Borgen van kennis en kwaliteit
Lieuwe Oosting (60 jaar) is werkvoorbereider 
bij Wagenborg Nedlift in de breedste zin van 
het woord en vierde in 2019 zijn 40-jarige 
dienstverband. Dat hij over een schat aan kennis 
en ervaring beschikt is een understatement. We 
kunnen hem met recht een ‘oude rot in het vak’ 
noemen. Maar hoe draag je nu 40 jaar kennis over 
op de volgende generatie? Wagenborg Nedlift zet 
graag generaties naast elkaar. “Precies, daarom 
zit Lex hiernaast”, aldus Lieuwe. Lex Vollenbroek, 
25 jaar oud, is sinds eind 2018 in dienst bij 
Wagenborg Nedlift als junior werkvoorbereider. “

Tweerichtingsverkeer 
“Ik leer veel van Lieuwe. En op een prettige 
manier”, vertelt Lex. “Ik krijg altijd de kans eerst 
zelf uit te denken hoe ik iets wil aanpakken, Lieuwe 
kauwt niets voor”. “Klopt”, beaamt Lieuwe. “Ik 
vind het heel belangrijk dat de nieuwe generatie, 
in dit geval Lex, eerst zelf oplossingen bedenkt en 
met frisse ideeën komt. Daarna kijken we samen 
en help ik met ‘finetunen’. Ik probeer mijn kennis 
vooral over te dragen door open te zijn”, legt 
Lieuwe uit. “En ik behoed hem voor het maken van 
fouten. Ik kijk mee en adviseer. Het mooie vind ik 
dat het tweerichtingsverkeer is. Lex leert niet alleen 
van mij, maar ik ook van hem. Ik heb ook mijn 
zwaktes. Ook na 40 jaar heb ik de wijsheid niet 
in pacht, die moet nog geboren worden”, voegt 
Lieuwe lachend toe. 

Nauwe samenwerking
De samenwerking tussen Lieuwe en Lex illustreert dat 
een groot leeftijdsverschil zeker geen belemmering 
hoeft te zijn, maar juist een groot voordeel kan 
zijn. “Ik vind het prachtig om zulke jonge mensen 
te zien groeien binnen een organisatie”, vertelt 
Lieuwe. “Ik besef zelf ook dat ik 60 jaar ben, je 
weet dat er een einde komt aan je carrière en dat 
de trein daarna toch verder rijdt. Ik vind het heerlijk 
en verfrissend om daarom samen te werken met 
jongeren. En Lex is kundig, snel en leergierig.” Ook 

Lex ziet voordelen in het samenwerken met een 
‘oudere’ collega. “Lieuwe heeft erg veel ervaring 
en staat heel erg open om mij alles te leren. Ik kan 
hem altijd alles vragen. Ik vind het juist fijn ervaren 
mensen om me heen te hebben”.  

Op naar de toekomst
Lieuwe geeft aan nog niet echt bezig te zijn met 
zijn pensioen en richt zich vooral op het hier en 
nu. Toch komt straks het moment dat Lieuwe het 
spreekwoordelijke stokje overdraagt. Op de 
vraag of Lex er tegenop ziet straks afscheid te 
moeten nemen van zijn collega is hij duidelijk: “Er 
zijn gelukkig nog een legio aan andere ervaren 
collega’s bij wie ik terecht kan met vragen”. “Ik 
vind het heel belangrijk dat de nieuwe generatie 
breed wordt opgeleid, zodat ze breed inzetbaar 
zijn”, aldus Lieuwe. “Lex heeft op verschillende 
afdelingen meegelopen en heeft al veel geleerd”, 
vervolgt hij. “Ik heb alle vertrouwen in Lex en 
daarmee in de toekomst, ik kan straks met een 
gerust hart afscheid nemen”. 

Hoe draag je 40 jaar kennis 
over op de nieuwe generatie?

Duurzaamheid is hot. Wij moeten er met 

elkaar voor zorgen dat onze wereld 

fatsoenlijk wordt nagelaten aan de 

volgende generatie. Het bedrijfsleven 

speelt hierin een belangrijke rol. 

Ook Wagenborg Nedlift, specialist 

in horizontaal, verticaal en zwaar 

transport, bekommert zich om dit thema 

door bewust te kiezen voor schoon 

materieel, zoals elektrisch inzetbare 

torenkranen, elektrische compactkranen 

etc. Maar voor Wagenborg Nedlift gaat 

duurzaamheid niet alleen over het 

verminderen van CO2 uitstoot, maar 

ook over de vraag ‘hoe draag je kennis 

duurzaam over van de ene op de andere 

generatie’? Hoe zorg je voor duurzame 

kennisoverdracht, zodat kennis (en 

daarmee kwaliteit) niet verloren gaat?
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Bedrijven als Moderna, Twinpack, Kneipp, 

Royal Roofing Materials, Button Boss,  

Hyundai, Soprema en Frederique’s Choice, 

om er een paar te noemen, sieren het  

portfolio van Creative CT. Dat zijn niet 

bepaald kleine organisaties. Bas Janssen: 

“Wij richten ons nu inderdaad op grotere 

BTB-bedrijven, grofweg met minimaal 

een miljoen euro omzet per jaar en pak 

hem beet twintig werknemers. Door op die 

doelgroep te focussen,  kunnen we optimaal 

gebruik maken van onze knowhow en  

ervaring en daarmee onze klanten - vaak 

zijn dat midcorporate- of corporate-bedrij-

ven - laten doorgroeien. Dat houdt in dat 

wij voor hen een digitale omgeving creëren 

waarmee ze aan de slag kunnen met  

échte e-commerce.”

First date is doorslaggevend

Dat behoeft enige uitleg, want e-com-

merce is een breed begrip. Janssen: “Wij 

concentreren ons op datgene waar we het 

beste in zijn, namelijk de digitale omgeving 

zodanig inrichten dat bedrijven de beste 

beleving en transactiemogelijkheden aan 

hun klanten kunnen bieden. Allereerst 

houdt dit in dat we meedenken met de 

e-commerce-strategie. Dat wil zeggen dat 

we de businessmodellen gedegen analyse-

ren en in kaart brengen - op grond waarvan 

we bepalen welke technologie nodig is -, 

inventariseren wie de klanten zijn en hoe ze 

bestellen, onderzoeken of er klant-speci-

fieke prijzen en assortimenten gehanteerd 

worden, enzovoorts. Daarbij is van belang 

dat er steeds behoefte is aan personalisatie 

c.q. een gepersonaliseerd bestelportaal.”  

Het belang van goed doordachte e-com-

merce licht Janssen verhelderend toe:  

“Van de BTB-kopers, van wie de helft 

tussen vijfentwintig en vijfendertig jaar 

is, zoekt tachtig procent online naar een 

goed platform waar ze kunnen bestellen. 

Dat platform moet hoog in Google staan, 

‘Wij bieden klanten 
future proof e-commerce’

Na tien jaar verzet Bas Janssen met Creative CT de bakens

Tien jaar geleden begon Bas Janssen in zijn eentje vanuit zijn zolderkamertje met Creative ICT. Een decennium 
later is de naam gewijzigd in Creative CT en zetelt Janssen met ruim twintig medewerkers in een prachtig pand aan 
de Tromplaan in Enschede. Zijn focus ligt nu geheel op e-commerce en dan gericht op de grotere bedrijven. Puur 
business to business. Zoals hij zijn klanten naar een volgend level wil brengen, zo ook wil hij met zijn eigen bedrijf 
blijven groeien. De installatie van het MT draagt bij aan het realiseren van deze ambitie.  

TEKST | ANNO OUDE ENGBERINK   FOTOGRAFIE | ERIC BRINKHORST

Bas Janssen (midden): 
“We creëren voor bedrijven een digitale 
omgeving waarmee ze aan de slag 
kunnen met échte e-commerce.”
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 CREATIVE CT - 

'Bedrijven bellen 
ons vaak zelf 
in plaats van 
andersom'

aantrekkelijk ogen en diréct bieden waar de 

potentiële koper naar op zoek is. Is dat niet 

het geval, dan haken ze af en komen ze 

niet terug.  De first date is doorslaggevend.”

Rebranding en naamsverandering

De ambitie om zijn klanten naar een hoger 

digitaal plan te tillen, betekende ook dat Jans-

sens bedrijf een ingrijpende transformatie 

heeft ondergaan. Zo werd de I uit ICT gehaald 

en werd het Creative CT. “We profileerden 

ons tot voorheen als full service ICT-bedrijf, 

met een heel breed dienstenpakket digitale 

marketing, maar daarmee konden we ons 

niet meer onderscheiden. CT staat voor 

Commerce & Technology met daarbij de 

uitleg dat wij ons richten op Growth Driven 

e-commerce,” licht Janssen toe. Daarnaast 

werd de huisstijl vernieuwd. Maar dat zijn 

niet de enige veranderingen. Janssen: “Onze 

vernieuwde focus vereiste ook uitbreiding 

van het aantal medewerkers, met name 

senior level-professionals. Zij zijn in staat om 

bedrijven meteen en goed te helpen met de 

doorontwikkeling naar een e-commerce-ni-

veau waarmee zij future proof zijn. Wij willen 

zo optimaal mogelijk presteren. Het feit dat 

we een MT in het leven hebben geroepen, 

helpt daar zeker bij.” Om de groeiambities 

van Creative CT te kunnen waarmaken en 

te blijven waarmaken - “er komen zeker nog 

nieuwe medewerkers bij”- zijn de vier pijlers 

van het bedrijf - cultuur, mindset, team en 

resultaat - stevig in beton gegoten. “En,” zegt 

Janssen, “bij alles is de Agile-mindset de basis 

van waaruit we opereren. Dat betekent dat 

we werken in kleine teams, gedreven door 

voortdurende feedback en zelfsturing om 

steeds iets beter te worden en die effectief 

en snel werken. Daarmee kunnen we de 

klant optimaal adviseren op het gebied van 

e-commerce, helpen om de juiste keuzes te 

maken, de goede strategie te ontwikkelen en 

daarbij de geschikte technologie te bieden. 

We merken dat die behoefte in de markt 

waarop wij ons richten sterk leeft. Veel be-

drijven zien weliswaar de noodzaak van een 

gedegen e-commerce strategie, maar blijven 

nog te veel hangen in verouderde methodes 

waardoor bedrijfsresultaten, bijvoorbeeld het 

aantal bestellingen via webshops, achterlo-

pen bij de doelstellingen. Niet voor niets zijn 

het vaak de bedrijven zelf die ons bellen in 

plaats van andersom; harde acquisitie is bij 

ons geen speerpunt.” •

GDE-model

Creative CT heeft een 

model ontwikkeld waarmee 

zij klanten helpen een 

doordachte e-commerce te 

ontwikkelen. Daarin worden drie 

hoofdelementen beschreven met 

totaal negen stappen. Het eerste 

is Business, waarin vier stappen 

- strategie, data, marketing 

intake & concurrentieanalyse 

en kanaalkeuze en -strategie - 

betrekking hebben op het bedrijf 

zelf. Het tweede hoofdelement, 

People, gaat geheel over de 

betrokken personen, zowel 

intern als extern, die bij de 

te ontwikkelen strategie zijn 

betrokken en kent drie stappen: 

user persona, customer 

journey & contentstrategie 

en interne organisatie. Het 

derde hoofdelement is 

Technology, onderverdeeld 

in twee stappen waarin de 

technologie centraal staat, te 

weten he applicatielandschap en 

e-commerce software.
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 - ONROEREND GOED TRANSACTIES

Almelo

MulderNijkamp Makelaars | Taxateurs heeft namens 

een particuliere belegger een vastgoedbelegging 

verkocht, bestaande uit commerciële ruimte op de 

begane grond en woonruimte op de etage  aan de 

Grotestraat 70a, 72 aan een particulier belegger. Het 

geheel is verkocht voor € 800.000,-

MulderNijkamp Makelaars | Taxateurs heeft 

namens een particuliere belegger een winkelruimte 

verhuurd gelegen aan de Woonboulevard 54. De 

huurovereenkomst is voor een  huurperiode van 5 

jaar aangegaan, tegen een huurprijs van € 45.000,- 

per jaar. De huurder betreft BadkamerVoordeelshop

Boers & Lem heeft namens de verkoper in de 

winkelstrip aan De Hagenborgh-Schouwburgplein 

een object verkocht aan G. Voskamp Vastgoed B.V., 

Vermont Real Estate B.V. en aan Ferma Holding B.V. 

Het object heeft een oppervlakte van ca. 3.510 m² en 

betreft een 7-tal winkelunits. (2)

Uniek Makelaars heeft aan de Bornerbroeksestraat 

354 een maatschappelijke ruimte van ca. 137 m2 

verhuurd aan BSO Aquamarijn. De huurovereenkomst 

gaat in per 10 januari 2020 voor de duur van 5 jaar. 

De vraag huurprijs bedroeg € 15.000,- per jr.

ten Hag bedrijfsmakelaars Enschede/IBG heeft 

namens Joldersma Beheer B.V. ca. 650 m² winkel-

ruimte verkocht aan Doornbos Vastgoed B.V. gelegen 

aan de Grotestraat 46, 48 en 50 en Hof van Gulick 9.

Borculo

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f. heeft, namens 

de verhuurder, de horecaruimte aan het Eiland 1 ver-

huurd. Het betreft een horecaruimte van 260 m². (3)

Delden

ten Hag bedrijfsmakelaars Enschede/IBG heeft 

namens een particuliere belegger ca. 260 m² 

winkelruimte aan particuliere beleggers verkocht 

gelegen aan de Langestraat 66-A te Delden. (1)

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f. heeft, 

namens de verkoper, de woning met winkelruimte 

aan de Langestraat 65/65A verkocht. Het betreft 

een winkelruimte van ca. 200 m² met zeer ruime 

bovenwoning.

Borne

MulderNijkamp Makelaars | Taxateurs heeft namens 

een particuliere belegger een bedrijfs-/winkelobject 

verhuurd aan de Nieuwe Kerkstraat 32.  De huurprijs 

bedraagt € 10.000,- per jaar. 

Euverman Bedrijfsmakelaars en Vastgoedbeheerders 

heeft namens een opdrachtgever een buitenterrein 

aan de Kleiweg te Borne met een oppervlakte van ca. 

1.500 m² verhuurd aan Lesscher Transport. 

Enschede

MulderNijkamp Makelaars | Taxateurs heeft namens 

een particuliere belegger een vastgoedbelegging 

verkocht, bestaande uit 5 verhuurde wooneenheden 

aan de Atjehstraat 40, 42 aan een particuliere 

belegger. Het geheel is verkocht voor € 600.000,-k.k.

Boers & Lem heeft namens de verhuurder een 

winkelruimte aan de Gronausestraat 1267 verhuurd 

aan De Eenmanszaak Styling by Melissa. Het object 

heeft een oppervlakte van ca. 365 m².

Boers & Lem heeft namens de verkoper een bedrijfspand 

aan De Giem 22 verkocht aan een particuliere belegger. 

Het object heeft een totale oppervlakte van ca. 606 m² 

en is gelegen in het Havengebied.  

Uniek Bedrijfsmakelaars heeft aan de Josink Esweg 

ong. collegiaal met Boers&Lem een nieuw te bouwen 

bedrijfsruimte van ca. 634 m² met ca. 656 m² 

kantoorruimte en 28 parkeerplaatsen verhuurd aan 

RJ Groep BV voor een huurperiode van 10 jaar. De hal 

wordt opgeleverd medio 4e kwartaal 2020. Vraagprijs 

bedroeg € 140.000,- p/jr. 

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f. heeft, namens 

de verkoper, de kantoorruimte aan de M.H. Tromplaan 

10 verkocht. Het betreft een kantoorruimte van ca. 942 

m² met 20 parkeerplaatsen.

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f. heeft, 

namens de verhuurder, de winkelruimte aan de 

Haverstraatpassage 22 verhuurd. Het betreft een 

winkelruimte van ca. 80 m². De huurder is Zizay.

ten Hag bedrijfsmakelaars Enschede/IBG heeft 

namens een particuliere belegger ca. 230 m² 

bedrijfsruimte verhuurd aan Verkeerscollege Brünen 

B.V. gelegen aan de Kalimantanstraat 22 

ten Hag bedrijfsmakelaars Enschede/IBG heeft 

namens een particuliere belegger ca. 277 m² 

kantoorruimte verhuurd aan SEPA Green Energy B.V. 

gelegen aan de Buurserstraat 244-A (4)

Enter 

Uniek Bedrijfsmakelaars heeft aan de Leemkoele 10-12 

een nieuw te bouwen bedrijfsruimte van ca. 402 m² 

bedrijfsruimte en ca. 100 m² kantoor-/opslagruimte 

verkocht aan Aanstoot Beheer BV per 1 maart 2020. 

Koopsom bedroeg € 460.000,- von excl. BTW.

Goor

Uniek Bedrijfsmakelaars heeft aan de Enterseweg 15 

(ged.) ca. 193 m² kantoorruimte verhuurd aan Qoden 

BV voor de duur van 5 jaar. Vraagprijs bedroeg 

€ 15.000,- per jr.

Vastgoed

1.  Euverman Bedrijfsmakelaars en Vastgoedbeheerders heeft collegiaal met Snelder 

Zijlstra Bedrijfsmakelaars namens hun opdrachtgever kantoorruimte aan de Hazenweg 

80 te Hengelo met een oppervlakte van ca. 420 m² verkocht aan Identi Holding B.V.  

2.  Boers & Lem heeft een object met een oppervlakte van ca. 3.510 m² met een  

7-tal winkelunits aan De Hagenborgh-Schouwburgplein te Almelo verkocht aan  

G. Voskamp Vastgoed B.V., Vermont Real Estate B.V. en aan Ferma Holding B.V.
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ten Hag bedrijfsmakelaars Enschede/IBG heeft namens 

Oude Wolbers-Droste Projectontwikkeling V.O.F. ca. 

5.347 m² bedrijfsruimte verhuurd aan Kees Smit Tuin-

meubelen B.V. gelegen aan de D.J. Bunschotenstraat 14

Haaksbergen

Euverman Bedrijfsmakelaars en Vastgoedbeheerders 

heeft namens onze opdrachtgever bedrijfsruimte aan 

de Kalanderijstraat 11 te Haaksbergen met een opper-

vlakte van ca. 130 m² verhuurd aan Wijn & Co en 54 m² 

aan de Kalanderijstraat 15 aan 1974 by COCON.

Hengelo

MulderNijkamp Makelaars | Taxateurs heeft namens 

een particuliere belegger een vastgoedbelegging 

verkocht, bestaande uit 2 zelfstandige appartementen, 

welke zal worden getransformeerd naar 4 zelfstandige 

appartementen, gelegen in het centrum boven een 

winkelruimte aan de Willemstraat 62-1 en 64-1,  aan 

een particulier belegger. Het geheel is verkocht voor 

€ 400.000,-k.k.

Euverman Bedrijfsmakelaars en Vastgoedbeheerders 

heeft collegiaal met Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars 

namens een opdrachtgever kantoorruimte aan de 

Hazenweg 80 te Hengelo met een oppervlakte van ca. 

420 m² verkocht aan Identi Holding B.V.  (1)

Boers & Lem heeft namens de verhuurder een 

bedrijfsruimte aan de Opaalstraat 42 verhuurd aan 

VMB Metaalbewerking B.V. De bedrijfsruimte heeft een 

totale oppervlakte van ca. 1.450 m².

Boers & Lem heeft namens de verkoper een 

bedrijfspand aan de Oude Boekeloseweg 50 aan Simy 

Onroerend Goed B.V. verkocht. Het pand van ca. 1.700 

m2  bestaat uit kantoor-/bedrijfsruimte en staat op een 

perceel van ca. 3.385 m². 

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f. heeft, 

namens de verhuurder, de winkelruimte aan de 

Uitslagsweg 93-3 (in winkelcentrum de Hengelose Es) 

verhuurd. Het betreft 326 m² winkelruimte en 40 m² 

opslagruimte. De huurder is Star Market.

Markelo

Uniek Bedrijfsmakelaars heeft het voormalig hotel-/

restaurant  de Dennen aan de Lochemseweg 2 

verkocht aan Landgoed Olaertsduyn BV. Het pand 

heeft een oppervlakte van ca. 700 m² en is gelegen 

op een kavel van 13.681 m². Vraagprijs bedroeg  

€ 495.000,- k.k.

Nijverdal 

Uniek Bedrijfsmakelaars heeft aan de James 

Wattstraat 12 een vrijstaand bedrijfspand met ca. 1.500 

m2 bedrijfshal en ca. 325 m2 kantoorruimte verhuurd 

aan Eurol B.V. per 1 februari 2020 voor de periode van

3 jaar. De vraaghuur bedroeg € 85.000,- p/jr.   

Oldenzaal

Boers & Lem heeft namens de verkoper een bedrijfs-

pand aan de Kelvinstraat 2 aan P&G Holding B.V. 

verkocht. Het pand van ca. 1.920 m2 bestaat uit 

kantoor-/bedrijfsruimte. 

Boers & Lem heeft namens de verhuurder een 

bedrijfsruimte aan de Zutphenstraat 6 verhuurd aan 

Hoppmann B.V. Het pand heeft een totale oppervlakte 

van ca. 4.323 m².

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f. heeft, namens 

de verhuurder, de bedrijfsruimte aan de Eekboerstraat 

63 verhuurd. Het betreft een bedrijfsruimte van ca. 

4.216 m². Collegiaal met Cushman & Wakefield.

Euverman Bedrijfsmakelaars en Vastgoedbeheerders 

heeft namens haar opdrachtgever een bedrijfsruimte 

met kantoorruimte aan de Textielstraat 28a te 

Oldenzaal met een oppervlakte van totaal 245 m² 

verkocht aan Handelsonderneming Hermink.

Rijssen

Uniek Bedrijfsmakelaars heeft namens P&K Kraan en 

Transportservice aan de Fahrenheitstraat 12 ca. 1.920 

m² bedrijfsruimte met kantoor op een perceel van 

14.790 m² verkocht aan Nijwa Onroerend Goed BV. 

Overdracht is 15 januari 2020.

Steenwijk 

Uniek Bedrijfsmakelaars heeft namens Lenferink 

Groep Zwolle aan de Woldpromenade 41 ca. 110 m² 

winkelruimte verhuurd aan Toko Indo Kawan. De huur-

overeenkomst gaat in per 1 december voor een periode 

van 5+5 jaar. Vraagprijs bedroeg € 14.500,- per jr.

Tubbergen

Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f. heeft, 

namens de verhuurder, de voormalige Rabobank 

aan de Eendracht 1 in zijn geheel verhuurd. Het 

betreft een kantoorruimte van ca. 1.590 m², welke 

wordt ingevuld door diverse zorgpartijen. Onder 

andere een huisartsenpraktijk, een apotheek, een 

fysiotherapiepraktijk en ook de Rabobank is voor een 

gedeelte gebruiker van het object gebleven.

Vriezenveen

Boers & Lem heeft namens de verhuurder een 

bedrijfsruimte aan de Nijverheidsweg 35 verhuurd 

aan Movico Racing B.V. Het pand heeft een totale 

oppervlakte van ca. 2.010 m².

Vroomshoop

Uniek Bedrijfsmakelaars heeft aan De Sluis 17-Sluiskolk 

14 ca. 582 m² bedrijfsruimte met ca. 86 m² kantoor 

verkocht aan een particulier. De vraagprijs bedroeg 

215.000,- k.k. en de overdracht vindt plaats op 1 juni a.s.

3.  Snelder Zijlstra Bedrijfsmakelaars v.o.f. heeft, namens de verhuurder, de 

horecaruimte van 260 m² aan het Eiland 1 in Borculo verhuurd. 

4.  ten Hag bedrijfsmakelaars Enschede/IBG heeft namens een particuliere belegger 

ca. 277 m² kantoorruimte verhuurd aan SEPA Green Energy B.V. gelegen aan de 

Buurserstraat 244-A te Enschede.
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TE HUUR 
Kantoorruimte in het centrum van Almelo
Huurprijs € 95,- m²/ jaar, exclusief btw

• Flexibel in te delen kantoorgebouw
• Te huur in delen van 500 m²
• 62 parkeerplaatsen voor verhuur 

beschikbaar in eigen parkeerkelder
• Ligging tegenover trein- en 

busstation en Rechtbank Overijssel

Egbert Gorterstraat 2-14, Almelo

053 485 22 44

bedrijfsmakelaars@snelderzijlstra.nl

MSG. Brengt je meer!

Benieuwd? www.msg.eu
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In een veranderende mobiliteitsmarkt 

veranderen ook de behoeften van de klanten 

en zo ook het aanbod en de diensten bij Wevi.

Niels Noordam, directeur bij Wevi, geeft aan dat 

bij een kennismaking wordt gekeken naar de 

exacte behoeftes van de klant alsmede naar  

oplossingen  die  we  zouden  kunnen  bieden.  

Een  QuickScan  is  nodig  om  de  gezamenlijke  

doelstellingen  te  verzamelen  en  te formuleren 

om zodoende een plan van aanpak op te stellen 

voor zowel de korte als lange termijn. Wilt u als 

organisatie niet met losse handen acteren inzake 

de mobiliteitsbehoefte binnen uw bedrijf? Niels 

Noordam geeft aan dat Wevi dat kan  voorkomen. 

"Middels  een  aantal  diensten  die  wij aanbieden,  

kunnen  wij  uw  gehele  mobiliteitsbehoefte  

verzorgen.  Naast  het zakelijk leasen van auto’s 

en fietsen valt ook te denken aan private lease, 

shortlease, mobiliteitsdiensten, deelauto’s en 

-free floatingconcepten en  het  beheer  van  

de  poolvloot." Joy  Viscaal,  financial  manager  

bij  Wevi, vult  aan: "Sinds  2019  zijn  wij  ook 

begonnen  met bedrijfswagenshortlease inclusief 

bedrijfswageninrichting. Geen los gereedschap, 

geen onveilige situaties, een uniforme uitstraling 

in de vloot, een mooi visitekaartje ook voor de 

flexibele vloot. Door onze eigen inkoopstrategie 

en omdat we merkonafhankelijk zijn, heeft 

Wevi een bijzondere positie ingenomen binnen 

de Europese markten. Door een intensieve 

samenwerking met de overige bedrijven van de 

Viscaal Groep worden significante voordelen 

gerealiseerd waar u uiteindelijk als klant ook 

van profiteert. Flexibel, proactief, innovatief, 

transparant, anders-en meedenkend zijn 

kenmerkend voor Wevi . Herkent u zich hier ook 

in? Wij helpen u graag en maken graag kennis om 

de mogelijkheden te bespreken."

VISCAAL GROEP 

Wevi B.V. maakt onderdeel uit van de Viscaal 

Groep, welke met meerdere bedrijven actief 

is binnen de Europese markten. Een van de 

bedrijven is European Lease Company B.V. 

gevestigd in Enter en met name gericht op 

shortlease, deel-, free floating en MaaS 

concepten en het nieuwe fietslease, of een fiets-

plan. Een opkomende markt waarbij werkgevers 

proberen hun werknemers duurzamer en vitaler 

van a naar b te laten komen, door een product 

in fietslease aan te bieden. Met de nieuwe 

fiscale regelgeving (7% bijtelling voor de fiets) 

gaat dit de komende jaren een enorme boost 

krijgen. Een stuk zorgplicht voor de werkgever 

kan hierdoor vervuld worden en het percentage 

ziekteverzuim kan hierdoor dalen. De dienstver-

lening  van  Wevi  kent  volgens  Joy  Viscaal:   

"Ook  een  aantal  raakvlakken  met  het  belang-

rijkste  kapitaal  binnen  het  bedrijf, namelijk de 

collega’s: jong,  ambitieus,  teamspirit  en  een  no  

nonsens  instelling."  Niels  Noordam  vult  aan: 

"Door  te  investeren  in  startup bedrijven ben 

ik ervan overtuigd aan te kunnen sluiten met 

veranderingen in de mobiliteitsmarkt. Innovatie 

is een belangrijke stap in de ontwikkeling en 

zorgt  ervoor  dat  we  blijven schakelen  in  onze  

dienstverlening  en  de  producten  welke  we  

aanbieden. Waarbij  de  kwaliteit  van  onze 

dienstverlening nooit ter discussie komt te staan."

WEVI B.V.

Vonderweg 24, 7468 DC Enter

Tel : +31 (0)547 - 284 060

wevi.nl

Wevi Automotive Business 
2 Business Mobility Partner

Wevi is de toonaangevende mobiliteitspartner voor bedrijven met een 

wagenpark van minimaal 20 auto’s. In dit traject is Wevi verantwoordelijk voor 

de inkoop, coördinatie en het wagenparkbeheer. Wevi is de allround aanbieder 

van o.a. lease, shortlease, mobiliteitsdiensten, deel-en MaaS concepten.

ADVERTORIAL - 
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 - ENSCHEDE MARATHON 

De vijftigste editie van Enschede Marathon in 2018 was in meerdere opzichten een groot succes, onder andere door 

te kiezen voor een revolutionair nieuw parcours, wat veel reuring en nieuwe deelnemers opleverde. Vorig jaar werd 

nog een grote en succesvolle stap gemaakt door het start- en finishgebied te verplaatsen naar het H.J. van Heek-

plein. Daarmee is het fundament van de marathon minimaal voor de komende jaren gezekerd, bijsturing op details 

daargelaten. Maar, zo luidt de vraag aan Sandra Melief, directeur van Enschede Marathon, hoe zorg je ervoor dat je 

de lat elk jaar weer een stukje hoger kunt leggen, te beginnen dit jaar op 19 april? 

TEKST |  ANNO OUDE ENGBERINK  FOTO | ERIC BRINKHORST

Voortdurend in beeld blijven en 
focus op innovatie en wetenschap

Sandra Melief: 
‘Enschede Marathon 
is toekomstproof ’
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“Door elke dag,” zo luidt het antwoord van 

Melief in een notendop, “met de marathon 

bezig te zijn, voortdurend in dialoog te 

blijven met lopers en sponsoren en de 

speerpunten wetenschap en innovatie 

steeds meer inhoud te geven.” Overigens, 

voegt ze er aan toe, “als je het hebt over het 

fundament van Enschede Marathon, dan 

gaat het ook zeker om de perfecte facilitei-

ten voor de deelnemers, het feit dat alles op 

loopafstand is en de uitstekende verzorging 

onderweg.” De slogan ‘Geniet van jouw 

vooruitgang!’ vat een en ander mooi samen.

Bronzen label

“En laten we vooral niet vergeten te bena-

drukken,” vervolgt Melief, dat we, zeker omdat 

we nu een heel snel parcours hebben, blijven 

inzetten op topprestaties. Motiverend in dit 

verband is dat de Internationale Atletiek Fe-

deratie ons definitief het bronzen label heeft 

toegekend. Met dat internationale kwaliteits-

kenmerk kunnen atleten punten behalen om 

mee te doen aan wereldkampioenschappen 

en de Olympische Spelen. Voor het bronzen 

label moet je aan heel wat eisen voldoen. Zo 

moeten zowel nationale als internationale 

topatleten meedoen, moet het parcours 

officieel gemeten zijn, dienen de faciliteiten 

voor de deelnemers van hoge kwaliteit te 

zijn en moeten er meer tijdregistratiematten 

liggen. Bovendien is er voor de wedstrijd 

een Technical Meeting en worden verplichte 

dopingcontroles gehouden. Wij zien het 

bronzen label als een mooie erkenning voor 

onze inspanningen en voor de deelnemers 

is het een geruststellend idee dat ze er zeker 

van zijn mee te doen aan een wedstrijd op 

hoog niveau.”

In beeld zijn én blijven

“We willen als organisatie de lopers en de 

inwoners van de stad meer bieden dan alleen 

een hardloopevenement. We merken dat alle 

betrokkenen het prettig vinden dat we regel-

matig, het hele jaar door, van ons laten horen. 

Om die reden hebben we, naast de restyling 

van de huisstijl, onze website zodanig op-

nieuw ingericht dat die, naast alle informatie 

over het evenement, als kennisplatform een 

belangrijkere functie krijgt. We bieden de 

lopers veel nieuws, zoals de meest recente 

wetenschappelijke kennis over hardlopen, de 

nieuwste ontwikkelingen omtrent voeding, 

praktische loopschema’s, enzovoorts. Op die 

manier kunnen we het hele jaar in dialoog 

blijven met onze deelnemers en kunnen we 

iedereen die wil hardlopen van dienst zijn. Dit 

levert veel interactie en reuring op waardoor 

we interessant blijven. En daar hebben we 

zelf ook veel aan, want op deze manier krij-

gen we signalen waar we iets mee kunnen, 

weten we wat er leeft en ontdekken we waar 

behoeftes liggen, zoals de mogelijkheid om je 

het gehele jaar door te kunnen inschrijven. Ik 

denk dat we ons met deze focus op interactie 

onderscheiden van andere grote marathons.” 

Overigens is de nieuwe website ook  

interessanter voor sponsoren, die bijvoor-

beeld de mogelijkheid hebben om producten 

en diensten waar lopers echt wat aan hebben 

onder de aandacht te brengen, zoals  

vitaliteitsprogramma’s. “En dat biedt ons 

weer een mooie tool om nieuwe partners te 

vinden die zich bij ons willen aansluiten.” 

Wetenschap en techniek

Vanuit de vernieuwende inspanning om het 

hele jaar door in beeld te blijven, zal steeds 

meer nadruk worden gelegd op de rol van 

wetenschap en innovatie, waarvoor vorig jaar 

al samenwerkingsverbanden zijn gesloten 

met Saxion, Universiteit Twente en Roessingh 

Research & Development. “Samen met de 

laatstgenoemde instellingen werd op 10 

februari op de UT het congres Where Science 

Meets the Runner georganiseerd, met voor-

afgaand hardloopclinics. Tijdens dit congres 

konden lopers en andere geïnteresseerden 

luisteren naar topsprekers die op een toegan-

kelijke wijze de wetenschappelijke link met 

het hardlopen toelichtten met onderwerpen 

als optimaal slapen, het voorkomen van 

blessures, de juiste looptechniek, enzovoorts.” 

Op 16 april vindt, evenals vorig jaar, het 

tweede congres plaats, Get Ready, ook in sa-

menwerking met de UT Roessingh Research 

& Development. “De onderwerpen tijdens 

het congres worden zodanig gekozen dat 

lopers, ongeacht de afstand, goed voorbereid 

van start kunnen. Denk bijvoorbeeld aan 

blessurepreventie, mentale voorbereiding, 

de weersvoorspelling, het voorkomen van 

oververhitting, enzovoorts. Interessante 

sprekers komen op het podium, zoals Marijke 

Schotanus, die de laatste tips geeft om zen 

aan de start te verschijnen.”

Beeldbepalend evenement

Elke dag actief bezig zijn met de marathon, 

het bronzen label, het kennisplatform, de 

interactiviteit tussen organisatie en lopers, 

de inzet op wetenschap en innovatie…  

allemaal factoren die mee hebben gespeeld 

bij de beslissing van de provincie Overijssel 

om Enschede Marathon opnieuw uit te roe-

pen tot een van de vijftien Beeldbepalende 

Evenementen van de provincie Overijssel in 

de periode 2020-2023. Dit betekent dat  

Enschede Marathon volgens de Provincie 

een hoge kwaliteit biedt, kleur geeft aan 

Overijssel en de aantrekkelijkheid versterkt 

van de provincie voor inwoners en bezoekers.  

“Het is een bevestiging van de grote waarde 

die Enschede Marathon heeft voor de stad 

en de regio”, besluit Sandra Melief, die  

zich opmaakt voor editie 52 van het  

toonaangevende evenement. •

“Wij zien 
het bronzen label 

als een mooie 
erkenning 
voor onze 

inspanningen”

“We willen 
de lopers en de 
inwoners van 
de stad meer 

bieden dan alleen 
een hardloop-
evenement”
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Personeel Karin Mulder 

Team Skopos verwelkomt 

de nieuwe collega 

Karin Mulder. Skopos is 

de onafhankelijke specialist 

op het gebied van ERP software en overige 

business software voor professionele bedrijven. 

Zij richten zich met name op de industrie, handel 

en zakelijke dienstverlening. Skopos staat voor 

het gezamenlijk realiseren van successen en 

het laten renderen van ERP-software. Karin 

heeft business IT and Management gestudeerd. 

Na ervaring aan de klantzijde wilde Karin de 

kant van de softwareleverancier leren kennen 

om bij klanten daadwerkelijk verbeteringen te 

realiseren. Zij wilde ervaren hoe het is om vanuit 

de leverancier de klant te begeleiden bij het 

implementeren van ERP-software. Tijdens deze 

ervaring leerde zij dat haar hart bij het analyseren 

en verbeteren van processen lag. Karin gelooft 

niet in het bestrijden van symptomen maar in 

een probleemaanpak vanuit de kern. Vandaar 

dat zij via Skopos weer terug is aan de klantzijde. 

Samen met de klant op zoek naar de beste 

oplossingen, het best passende ERP-systeem 

en de best passende leverancier voor de klant en 

dan echt verbeteringen realiseren.

Sibbo Schollema

Team Skopos verwelkomt Sibbo Schollema. Sibo heeft een bedrijfseconomische achtergrond met 

specialisatie logistiek. Hij heeft zich ontwikkeld in het verbeteren van processen en met name in Lean Six 

Sigma in combinatie met verandermanagement. Hij heeft zowel als Project- en Programmamanager 

als Inhoudelijk Expert (Master Blackbelt) verbeterprogramma’s geleid bij bedrijven. Vervolgens heeft Sibo 

eindverantwoording gedragen op het gebied van Logistiek op site level en als Plantmanager. Sibo laat 

zich omschrijven als een expert op het gebied van Operational excellence, Lean 

Six Sigma en Supply Chain management. Dit aangevuld met zijn kennis van 

implementaties van grote ERP en ICT-projecten gaat hij Skopos versterken. 

Een daadkrachtige verandermanager met aanstekelijke drive om vanaf 

de werkvloer tot en met het management de processen en prestaties te 

verbeteren. Hij is zeer gepassioneerd om nieuwe concepten te vertalen naar 

praktijk, mensen daarin mee te nemen en dit om te zetten in klinkende resultaten.

Han Dunhof

Han Dunhof is onlangs begonnen als zelfstandig advocaat bij Damsté 

advocaten - notarissen in Enschede. Daarvoor werkte Han als advocaat/

eigenaar bij Han Dunhof Arbeidsrechtadvocaat. Hij is gespecialiseerd 

in Arbeidsrecht. Han Dunhof studeerde in 1991 cum laude af op het 

arbeidsrecht en het huurrecht. Hij begon zijn carrière bij het Bureau 

voor Rechtshulp, waar hij zich zeven jaar bezighield met het arbeidsrecht. 

Daarna ging hij naar Deloitte om aan de kant van de werkgever te zitten en 

daar een eigen juridische afdeling op te zetten. Na die tien jaar merkte hij dat je bij zo’n grote 

accountantsorganisatie onvermijdelijk in de richting van het management opschuift. Hij 

wilde liever met mijn voeten in de klei staan, zijn professie uitoefenen. En verbond zich aan 

een groot advocatenkantoor voordat hij de stap naar zelfstandigheid nam. Als zelfstandig 

arbeidsrechtadvocaat besloot hij nu zijn praktijk bij Damsté advocaten-notarissen in te brengen 

om zo, samen met collega’s, nog beter voorbereid te zijn op alle veranderingen die ons op het 

gebied van het arbeidsrecht in 2020 naderen en het beter mogelijk te maken om voor cliënten 

gedifferentieerd te werken. 

Vincent Blokhuis

Vincent Blokhuis is onlangs 

gestart als Commercieel 

Manager bij Reinaerdt 

Deuren in Haaksbergen. 

Reinaerdt Deuren 

is onderdeel van de 

Koninklijke VolkerWessels en 

produceert circa 4000 deuren per 

week voor de utiliteits- en woningbouw. Vincent 

is onderdeel van het MT en is commercieel 

verantwoordelijk voor de Nederlandse markt. 

Daarnaast levert Vincent een bijdrage aan het 

realiseren van groei in reputatie, omzet en 

vertrouwen. Siebert & Wassink heeft deze werving 

& selectie procedure begeleid.  

Deze pagina wordt samengesteld door Caroline 
Kamphuis van CK Search, specialist in het zoeken en 
selecteren van managers, directeuren en commissarissen. 
Objectief, in samenspraak met de hoofdredactie. 

PERSONEEL - 

Jan Mensen

Livio biedt voor haar cliënten thuiszorg, verpleegzorg en woondiensten 

in de gemeenten Enschede, Haaksbergen en Berkelland. Waarbij ze 

proactief inspeelt op de dynamiek in de externe omgeving en continu 

naar mogelijkheden voor innovatie en verbetering zoekt. Dit betreft o.a. 

verbetering van de kwaliteit en veiligheid, van de gezondheid en welzijn 

van cliënten en van de betaalbaarheid van de zorg, rekening houdend met de 

inzetbaarheid van medewerkers. Tevens wordt gewerkt aan product- en procesverbeteringen, 

door maximale benutting van de ICT-mogelijkheden en technologische vernieuwing. Om 

deze ingezette koers voortvarend door te zetten is Jan Mensen onlangs begonnen als Concern 

Controller om zo ook de financiële functie binnen Livio te versterken. Voorheen was Jan jaren 

lang werkzaam als Register Accountant. CK Search heeft Livio in deze procedure begeleid.

Next level marketing, 
sales & service
HubSpot partner

Ervaar dat inbound strategie een betere weg 

is naar meer leads, deals en ambassadeurs.
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Warehousing, exceptioneel, conventioneel, container-
distributietransport, machineverhuizingen en meer.
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VOORUITBLIK THEMA MEI - 

In de komende uitgave van Twentevisie ruim 

aandacht voor een onderwerp dat brandend 

actueel is vanwege de impact op als ook 

het belang en de mogelijkheden voor het 

bedrijfsleven, zeker ook in Twente: kunst- 

matige intelligentie en daaraan gerelateerd de 

noodzaak van goed databeheer.

Interviews met deskundigen zullen antwoorden 

geven op vragen als: wat is nou eigenlijk 

artificial intelligence, ofwel AI? Wat betekent AI 

voor het bedrijfsleven, waar en hoe kan/moet 

het worden toegepast? Welke mogelijkheden 

biedt AI voor new business? Wat is de rol van 

goed databeheer bij AI? Welke vormen van 

databeheer spelen een rol en is de cloud daarbij 

onontkoombaar? Enzovoorts.

In Twente zijn veel bedrijven en andere 

organisaties die diensten aanbieden op het 

gebied van  kunstmatige intelligentie en/of 

bijbehorend databeheer. Er zijn ook bedrijven 

en organisaties waarvoor toepassingen op dit 

gebied een onlosmakelijk deel uitmaken van de 

productie of dienstverlening. 

Behoort uw bedrijf of organisatie hiertoe? 

Dan is het thema van de komende editie van 

Twentevisie voor u een uitgelezen mogelijkheid 

om uw bedrijf of organisatie door middel 

van een advertentie of advertorial onder de 

aandacht te brengen van ruim 6.000 beslissers 

in Twente. 

Geïnteresseerd? Neem dan contact op 

met Twentevisie: 088 - 550 40 00.

De mogelijkheden van kunstmatige intelligentie en 
de noodzaak van goed databeheer

Actueel thema in de komende
uitgave van Twentevisie 



42 TWENTEVISIE.NL - NR.01 - MAART 2020

 - STICHTING VASTGOED REPORTAGE

Nieuwjaarsbijeenkomst
Op donderdag 6 januari waren ruim 120 belangstellenden uit de 

Twentse vastgoedwereld aanwezig bij de Nieuwjaarsbijeenkomst van 

Stichting Vastgoedrapportage Twente. Deze netwerkborrel vond plaats 

in Gebouw N, een voormalig gebouw van Thales dat op innovatieve 

wijze is herontwikkeld tot een inspirerend bedrijfsverzamelgebouw. 

Na de ontvangst mocht iedereen plaatsnemen in een modern uitgeruste zaal 

waar dagvoorzitter Peter Boon de gasten verwelkomde. Daarna gaf hij het 

woord aan drie studentengroepen van de opleiding Vastgoed & Makelaardij van 

Saxion Hogescholen. Zij hadden de opdracht gekregen om voor een afrondend 

studieproject een vernieuwend plan te ontwikkelen en te presenteren voor een 

mogelijke herontwikkeling van de Nettenfabriek in Apeldoorn. 

De vakjury bestond uit Geert Ruiterkamp van Dura Vermeer, projectleider van 

deze herontwikkeling, Marcel Westerhof, docent aan Saxion Hogescholen, en Han 

Wiendels van HMO, Herstructureringsmaatschappij Overijssel. Zij waren unaniem in 

hun beslissing dat studentgroep De Broedplaats het beste idee had gepresenteerd.

HMO revitaliseert samen met gemeenten en ondernemers vitale bedrijventerreinen, 

kantoorlocaties en binnensteden in Overijssel. Directeur Han Wiendels vertelde 

over hun werkzaamheden en werkwijze, zoals met Gebouw N. Voor dit voormalige 

Thales-gebouw is het doel bereikt, namelijk een zakelijk en sociaal klimaat creëren 

waarin bedrijven elkaar gemakkelijk kunnen ontmoeten en worden gestimuleerd 

om met elkaar hun business en bedrijfsvoering te versterken.

Vanzelfsprekend was er na afloop van de presentaties volop gelegenheid voor de 

borrel. Vastgoed en netwerken zijn nu eenmaal onlosmakelijk met elkaar verbonden.

FOTOGRAFIE |  JUDITH VAN DEN BELD



Uw tuin voorjaarsklaar?
Onze diensten:
•  Een tuinontwerp en 

beplantingsplan op maat
•  Tuinaanleg waarbij we alles 

in eigen beheer uitvoeren. 
Van grond- en straatwerk tot 
beplanting

• Tuinrenovatie
•  Tuinonderhoud

(eenmalig of periodiek)
 

•  Houtwerk: Overkappingen, 
tuinhuizen en schuttingen

•  Grootgroen: aanleg en 
onderhoudsprojecten voor 
gemeenten, wegenbouwers, 
zorginstellingen

•  Meer-jaren plan: compleet 
ontwerpen van uw tuin, in fases 
uitgevoerd zodat u de kosten over 

meerdere jaren kunt spreiden   



Inaday
Hengelosestraat 141
7521 AA Enschede

T 053 20 33 550
E enschede@inaday.eu
I www.inaday.eu/tv

Ieder idee. Binnen één dag beschermd.

INADAY-ADV TWENTEVISIE 211x288.indd   1 26/07/18   14:52


