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VOORWOORD

Van de voorzitter
Ik schrijf deze column op het moment dat ons land zich
langzamer hand aan de gevolgen van de Coronacrisis
te boven aan het komen is. De vaccinaties gaan nu in
een hard tempo dat het “oude normaal” weer binnen
handbereik komt. We zijn dan sinds de aankondiging van
de eerste lockdown bijna 15 maanden verder. Een lange
tijd waarin veel Deventer bedrijven de pijnlijke gevolgen
van (sterk) verminderde omzet hebben gevoeld.

Het is ook een tijd om vooruit te kijken. Veel consumenten hebben veel
geld niet kunnen uitgeven en daardoor is er nog nooit zo vele gespaard
als nu. Veel van dit gespaarde geld zal naar sterke verwachting
gaan rollen. De consument snakt naar zaken als onbekommerd
winkelen, horecabezoek, vakanties en geniet van het culturele aanbod.
Ondernemers sorteren al hierop voor. Belangrijk is klaar te zijn als het
opgespaarde geld met terugwerkende kracht op de markt komt.De
vraag is kom je nog aan een goed gekwalificeerd personeel hiervoor.
De run op het steeds schaarser wordend talent zal naar mijn
verwachting steeds belangrijker wordt. Voor de Coronacrisis waren er
al gevallen dat goed lopende bedrijven failliet gingen omdat in korte
tijd te veel personeel hun ambities elders zochten en vervangers

400 stageprofielen online!

Werkgroep HRM MKB Deventer

Dit is ook de reden waarom we het initiatief voor de stageportaal
Vindstages.nl zijn gestart. Veel talent in de regio weet niet welke mooie
bedrijven er in de regio zijn en gaan dan voor de grote bedrijven in
Nederland (veelal buiten de regio), want “dat is goed voor mijn CV”.
Niets is minder maar, we moeten de studenten welke mooie bedrijven
er in de regio zijn en dat je daar prima kan stagelopen en daarna een
carrière starten. Wij zijn blij en trots op de bijna 400 stageprofielen
die we zelf aan tafel bij de ondernemer hebben opgehaald en online
hebben gezet. Samen met het onderwijs in onze regio werken we aan
de bekendheid bij studenten over dit kanaal zodat er veel succesvolle
matches tot stand gaan komen. Het is algemeen bekend dat stages er
toe leiden dat veel studenten vervolgens bij bedrijven blijven hangen
voor hun eerste baan. We gaan hier dus enthousiast mee door.

Gezien het grote belang van HRM zijn we blij dat vier
van onze leden de werkgroep HRM zijn gevormd.
De naam zegt het al: werkgroep. We houden van
Doen en dat is precies waar de werkgroepleden
zich mee bezig gaan houden: handson HRM
projecten opzetten en uitvoeren die voorzien in de
behoefte van de mkb-er. In dit magazine leest u
meer hierover. Heeft u ideeën omtrent HRM in het
Deventer mkb? Wij horen het graag.

Ed den Besten
Voorzitter MKB Deventer 			
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HET HAVENKWARTIER WORDT NOG EEN STUKJE MOOIER

En verder in dit nummer

Een ontmoeting tussen ondernemers Jan Nijland van Bella Macchina en
Gabriël Bosch van 1618 Vastgoed leidde tot het plan STAALlDeventer.
Jan had behoefte aan extra ruimte en door goed te kijken naar de plek
en de omgeving ontstond het plan voor vier markante gebouwen die op
een speelse manier met elkaar verbonden zijn. Een levendige plek om..

> lees verder op pagina 16

DOSO MAAKT WERK VAN BETEKENIS
Waar sociaal ondernemen in essentie om draait is: zorgen voor een
positieve impact voor de samenleving. Hoe je dat vorm geeft, is voor
iedere ondernemer verschillend. Ingrid Dalhuisen is accountmanager
bij KonnecteD. Zij is verantwoordelijk voor de regio Olst- Wijhe,
en haar werk gaat op voor alle branches..

> lees verder op pagina 25

VIA E-LEARNING NAAR DUURZAME INZETBAARHEID
Op dinsdag 14 januari 2020 om 11.00 uur exact schoof ik aan bij Hans
Wessels en Maarten Kuiper van Sportbedrijf Deventer. Reden? De start
van een samenwerking rondom het thema duurzame inzetbaarheid
van de medewerkers van Sportbedrijf Deventer. Vanzelfsprekend
weet ik niet van iedere opdracht de exacte startdatum en tijd, maar
deze is blijven hangen omdat de uitdaging van het sportbedrijf..

> lees verder op pagina 46
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RUIMTE

voor ondernemen

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Grote Overstraat 4-6, Deventer

Broederenstraat 6, Deventer

Holterweg 57, Colmschate

Sfeervolle winkelruimte met onder andere een
inpandig kantoor/verblijfsruimte met pantry, toilet
en opslagruimte. Het betreft in feite twee panden
(nr. 4 en 6) die bij voorkeur gezamenlijk (755 m2),
maar ook afzonderlijk verhuurd (320 m2) kunnen
worden. Geschikt voor diverse doeleinden.

Nette winkelruimte nabij landelijke ketens ( Livera,
ANWB, Siebel, Douglas, EyeWish) van ca. 285 m2
inclusief magazijn. De frontbreedte bedraagt maar
liefst 11 meter en is daarmee toonaangevend in het
straatbeeld. V.V. fraaie vloer, interieur, balie, toilet,
pantry, verlichting en verwarming.

Aan drukke doorgaande weg op een goede zichtlocatie
gelegen winkelruimte van ca. 115 m². Direct naast
de HEMA en tegenover WC Flora gelegen winkel
met parkeerplaatsen direct voor de deur! V.V. elektra
en water, toilet, pantry, verlichting, buitenzonwering,
achteringang. Geschikt voor detailhandel en dienstverlening ( géén afhaal-/bezorgdiensten).

HUURPRIJS V.A. € 1.350,- per maand

HUURPRIJS V.A. € 150,- per m2 per jaar

HUURPRIJS € 15.000,- per jaar

te vermeerderen met btw.

te vermeerderen met btw.

te vermeerderen met btw en servicekosten

TE HUUR

TE HUUR

TE HUUR

Smeenkhof 12-B, Colmschate

Domineestraat 16, Twello

Mr. H.F. de Boerlaan 28, Deventer

Te huur eigentijdse kantoorruimte (250m2) op de 1e
verdieping met eigen entree en opgang, toiletgroep,
keuken, systeenplafond v.v. verlichting en CV. De
ruimte is ook via het gemeenschappelijke trappenhuis met lift te bereiken en beschikt ook aan die
zijde over een entree. Direct voor de deur is gratis
parkeren in de huurprijs inbegrepen.

In het centrum van Twello en op korte loopafstand
van het NS station is deze markante kantoorvilla(500
m²) beschikbaar, verdeeld over de bg en verdieping.
De zeer grote zolder is als archief/ opslagruimte
te gebruiken. Het betreft een in 1909 als Post- en
Telegraafkantoor met directeurswoning gebouwd
Rijksmonument. Zowel aan de voor- als achterzijde
zijn parkeerplaatsen aanwezig.

Wilt u werken op een goed bereikbare locatie met een
unieke uitstraling? Direct voor verhuur beschikbaar
2e verdieping (690 m2) en 3e verdieping (312 m2)
aan de Nieuwe Poort I. Kleinere metrages zijn ook
mogelijk. Parkeren in de parkeergarage onder het
kantoor. Zeer fijne kantooromgeving in de Deventer
binnenstad.

HUURPRIJS € 2.000,- per maand

HUURPRIJS € 39.500,- per jaar

te vermeerderen met btw en servicekosten.

te vermeerderen met btw.

HUURPRIJS € 110,- per m2 per jaar
te vermeerderen met btw. Bij deelverhuur: op aanvraag

WIJ ZIJN VERHEUGD DAT WE SINDS KORT
VERSTERKING HEBBEN GEKREGEN VAN
EEN NIEUWE COLLEGA: PETER KOLKMAN

GEZOCHT
voor opdrachtgevers zijn
wij naarstig op zoek
naar bedrijfspanden
van groot tot klein en
zowel huur als koop

Regio Stedendriehoek
Kantoor Apeldoorn 055 5260 860
Kantoor Zutphen 0575 519 466

Kantoor Deventer 0570 614 607
E stedendriehoek@thomapost.nl
I www.thomapost.nl
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Vaststellingsaanvraag NOW
Heeft u een tegemoetkoming NOW ontvangen voor de eerste
of de tweede aanvraagperiode? Dan kunt u nu de definitieve
berekening aanvragen. Het vaststellingsloket voor NOW 1.0
is sinds 7 oktober 2020 open, het vaststellingsloket voor
NOW 2.0 is 15 maart jongstleden open gesteld. Bij dit loket
kunnen werkgevers een aanvraag indienen om de NOWsubsidie definitief vast te laten stellen, op basis van hun
daadwerkelijke omzetverlies en de loonsom. Ons advies is
om daar niet te lang mee te wachten.

Accountantsverklaring
In sommige gevallen moet u een accountantsverklaring of derdenverklaring meesturen, afhankelijk van de hoogte van uw voorschot en
definitieve tegemoetkoming. Ook is het van belang of u een aanvraag als
onderdeel van een groep of concern hebt gedaan. De accountants zijn
erg druk met deze werkzaamheden, zodat het raadzaam is ruim van te
voren te beginnen met uw vaststellingsaanvraag. DE NBA (Nederlandse
Beroepsorganisatie van Accountants) heeft de overheid overigens wel
verzocht om de tijdvakken voor de vaststellingsaanvragen te verruimen,
en de overheid heeft dat verzoek gehonoreerd.

Gewijzigde tijdvakken
De gewijzigde tijdvakken voor de vaststellingsaanvragen voor de
verschillende NOW periodes zijn nu als volgt vast gesteld:
NOW 1		
NOW 2		
NOW 3		
NOW 4		
NOW 5		

uw aanvraag zal worden verstuurd. Dat betekent dus
dat het zo kan zijn dat u een jaar moet wachten op een
definitief besluit van UWV op uw berekening.

Teveel voorschot
Als u teveel voorschot heeft ontvangen, moet u
het verschil tussen het voorschot en de definitieve
tegemoetkoming terugbetalen. U moet pas
terugbetalen als u van UWV een beslissing heeft
ontvangen over uw definitieve berekening. De teveel
ontvangen bedragen moeten per aanvraagperiode
apart terug worden betaald, anders kan UWV de
betaling niet verwerken. Als u het teveel ontvangen
bedrag niet in een keer kunt terugbetalen, kunt u een
betalingsregeling aanvragen.

Kunnen wij u helpen?
Op onze website houden we u op de hoogte van alle
actuele ontwikkelingen. Als u nog vragen heeft naar
aanleiding van deze column, of u heeft ondersteuning
nodig bij de aanvraag, belt u ons gerust op het
nummer 0570-619155. Wij staan u graag te woord.
Marion Bökkerink is gespecialiseerd advocaat arbeidsrecht,
mediator en eigenaar van Antonia Advocatuur & Mediation.

7 oktober 2021 tot 31 oktober 2021
15 maart 2021 tot 5 januari 2022
4 oktober 2021 tot 26 juni 2022
31 januari 2022 tot 23 oktober 2022
31 januari 2022 tot 23 oktober 2022

NB: deze verruiming geldt voor alle werkgevers, ongeacht of er een
accountants- of derdenverklaring vereist is.

Wat telt als omzet?
Naast alle inkomsten uit de normale bedrijfsvoering, vallen onder
de omzet voor de NOW ook de Tegemoetkoming Vaste Lasten
(TVL), de Tegemoetkoming schade COVID-19 (TOGS), de Regeling
continuïteitsbijdrage zorg, de Tegemoetkoming sierteelt en
voedingstuinbouw en de Tegemoetkoming voor het uitlenen van
werknemers voor crisisbanen.

Beslissingstermijn
Na ontvangst van uw vaststellingsaanvraag beslist UWV over uw
definitieve tegemoetkoming. UWV streeft er naar om de beslissing binnen
12 weken te verzenden. Als er extra onderzoek nodig is, kan dat langer
duren. UWV geeft aan dat de beslissing altijd uiterlijk binnen 52 weken na

Antonia Advocatuur & Mediation
Pontsteeg 22, Deventer
T 0570 61 91 55
E info@antonia-advocaten.nl
www.antonia-advocaten.nl

Rijden op waterstof in Deventer
In maart was de landelijke introductie van het
nieuwe model Toyota Mirai. De eerste reacties op
dit nieuwe model zijn lovend en dat ben ik zelf ook:
het is een gaaf concept.

Om te kunnen rijden moet je eerst kunnen tanken
In Amsterdam is er al één tankstation operationeel (OG) en er komt
dit jaar een twee bij (Shell en Holthausen). Dichterbij huis kan er
elk moment bij Pesse (net boven Hoogeveen) een open gaan. Na de
zomer komen er vier kleinere tankstations in Drente. Die kleinere
tankstations zijn zogenaamde FOS700-installaties. FOS staat voor Fleet
Owner Station en 700 voor de 700 bar druk om een personenauto af te
tanken. De kaart in Nederland ziet er straks zo uit:

Manieren om te snel te starten
De snelste manier is om gasflessen op een locatie te hebben staan.
Daarmee kunnen auto’s bijna halfvol worden getankt. Gasflessen en het
vulpaneel kunnen worden gehuurd en kan binnen één week geleverd
worden. Voor de noodzakelijke vergunning is iets meer tijd nodig.

Een Fleet Owner Station (FOS)
Een FOS-installatie kan binnen een half jaar operationeel zijn, er is
een veel lagere investering nodig (factor tien minder dan een groot
tankstation) en de vergunningsprocedure kan eenvoudiger.
Tegenover voordelen staan natuurlijk ook nadelen: een FOS700
installatie is voordeliger in aanschaf omdat deze de waterstof geleidelijk
aan in de tank van de auto perst waardoor de waterstof niet hoeft te
worden afgekoeld. Dat scheelt aanzienlijk in de prijs van de installatie.
De FOS700 installatie heeft nóg een voordeel: je kunt hem stapsgewijs
opschalen: grotere capaciteit en/of uitbreiding met een koelinstallatie
zodat je alsnog in drie tot vijf minuten kunt tanken. Je kunt de installatie
ook verplaatsen. Bijvoorbeeld omdat er een groot waterstoftankstation
in de buurt is. Een Fleet Owner Station kan binnen 6 á 7 maanden
gerealiseerd zijn (net als de noodzakelijke vergunning).

Kan zoiets in Deventer?
Tuurlijk, afwachten tot het vanzelf gebeurt (en een ander het doet) is de
makkelijkste en veiligste manier. Je kunt ook alvast beginnen, dan heb
je zelf controle. Maar waarom een FOS700 in Deventer als er plannen
zijn voor een waterstoftankstation aan de A1?
Heel simpel: als dat station niet doorgaat, heb je al wel een FOS700.
Een FOS700 is sneller gerealiseerd dan een groot tankstion. Als dat
doorgaat, staat de FOS700 er alvast. Je kunt daarna de FOS700 als een
back up station gebruiken of het station verplaatsen.

Hoe zit het met de auto’s?
Toyota levert het nieuwe model Mirai, Hyundai
de Nexo. En er is inmiddels ook een interessante
markt jong gebruikt bijgekomen. Verder levert
Renault na de zomer waterstofhybrides: de Master
en de Kangoo. En ook de truckmarkt komt in
beweging met de bouw van de Hyzon-fabriek in
Winschoten en de opties van andere partijen als
Ginaf, UMS en E-Trucks.

Is er een Deventer belang?
Deventer neemt een mooie centrale plek in op de
witte vlek tussen Arnhem en Hoogeveen en Barneveld en Borne in op de kaart. Ik hoop dat er onder de
Deventer samenleving sprake is van enige ambitie.
Als die ambitie er is, help ik graag verder.

Fast Concepts
Arjan de Putter
T 06 41 28 90 84
E arjan@fastconcepts.nl
www.fastconcepts.nl | www.h2rijders.nl
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Memoriaal versterkt
haar dienstverlening!
Graag maken wij van de gelegenheid
gebruik om u bij te praten over de
recente uitbreiding van onze financiële
dienstverlening.
Zoals u van ons gewend bent loodsen wij u graag
door de ‘fiscale jungle’. Verder zijn wij experts op
het gebeid van boekhoudingen, administraties
alsmede het opstellen van jaarrekeningen.
Behalve met een veelheid aan belastingen, kan
een ondernemer of particulier op talloze andere
manieren te maken krijgen met Pensioen en
financiële kwesties. Met het aantrekken van de
heer Alfred Milius hebben wij een pensioen- en
fiscaaladviseur in huis die in deze behoefte
kan voorzien. Hij heeft ruim 13 jaar bij een
pensioenconsultancy bureau gewerkt.
Als directeur-grootaandeelhouder of zelfstandig
ondernemer moet u zelf zorgen voor een goed
pensioen! Heeft u zich, als DGA of ondernemer,
al de vraag gesteld of uw pensioen en financiële
planning goed geregeld zijn? Hij kan uw
werknemers ook meer inzicht geven in hun de
pensioenvoorzieningen.

U voorziet in een behoeft van u en uw werknemer
als u middels een pensioengesprek zich voorbereidt
op de toekomst en daarbij inzicht creëert hoe de
financiële situatie eruit ziet wanneer uw of zijn
pensioen dichterbij komt. Het jaarlijks Uniform
Pensioen geeft niet het totaalbeeld dat een
werknemer nodig heeft om afgewogen keuzes
te kunnen maken. Heeft u als DGA voldoende
inzicht in uw pensioen in eigen beheer of uw
Oudedagsverplichting? Of ondernemer wat heeft u
geregeld om met pensioen te gaan?
Het pensioengesprek geeft inzicht in de vragen als:
• Hoe hoog is straks mijn pensioen?
• Wanneer kan ik met pensioen?
• Wat ontvangt mijn partner aan pensioen als ik
kom te overlijden?
• Ik ga scheiden, heeft dit invloed op mijn pensioen?
• Heb ik nog een mogelijkheid om iets aanvullends
te regelen?
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van
‘Het pensioengesprek’, neem dan contact
met ons op. 		

In een persoonlijk pensioengesprek geeft hij uitleg
over de opgebouwde pensioenen en bespreekt of en
welke mogelijkheden u of uw werknemers heeft om
nog aanvullend pensioen op te bouwen.
Het getuigd van goed werkgeverschap als u uw
werknemers informeert over pensioen. Niet alleen
bent u dit verplicht vanuit de zorgplicht, maar voor
een werkgever is het ook belangrijk om de duurzame
inzetbaarheid van zijn personeel in kaart te brengen.
Memoriaal
Smedenstraat 138, Deventer
T 0570 61 34 72
E info@memoriaal.com
www.memoriaal.com

Echiom 3D geprinte
lampen in plantvorm
In het derde jaar van het Atheneum op locatie De Boerhaave gaan de leerlingen van het Etty Hillesum Lyceum
een eigen ondernemersplan maken. In de lessen voorafgaand krijgen zij van hun vakdocenten en mensen
uit de praktijk les in de do’s en dont’s bij het maken van een ondernemersplan en de eerste stappen bij de
uitvoering hiervan. Marieke Blom, Shad Mohammed Jamil, Bram Temmink, Matteo Giulano en Nina de Machia
hebben het plan gemaakt voor het fabriceren en verkopen van lampen in vorm van een plant.

Eigen webshop en Youtubekanaal
De prijzen van de lampen variëren. De “normale”
lampen kosten 30 euro per stuk en de “special
edition” kost 35 euro per stuk. Bij de special edition
kunnen namen, slagzinnen en straks ook logo’s
eriop geprint worden. De slagzin van Echiom is:
“ontdek een plant die bij je hoort! Deze slagzin is te
vinden op het eigen Youtube kanaal, de website en
het Instagram-account van het bedrijf.

Marktonderzoek leidde tot bestellingen
De leerlingen hebben onderzoek gedaan op het internet en dichter
bij huis bij ouders en mede-leerlingen. Deze lampen bleken niet echt
te bestaan en er was belangstelling om deze ook te willen kopen.
Marketingdirecteur Nina: “op basis van ons marktonderzoek kwamen er
spontaan al tien bestellingen binnen. Dit prikkelde ons om hiermee door
te gaan en deze ook echt op de markt te gaan zetten. Om echt te kunnen
starten was aandelenkapitaal nodig om eerste demonstratiemodellen
te kunnen ontwikkelen en ook een webshop te kunnen starten.
Ondernemersvereniging MKB Deventer en Ondernemershuis Deventer
stelden dit ter beschikking en toen konden we aan de slag”.

Eigen productie
De productie van de eerste demonstratiemodellen geschiedde in
eigen huis. Directeur Productie Bram Temmink had al de beschikking
over een eigen 3D-printer en zo werden de eerste modellen geprint.
De LED-lampen werden gevonden op het internet en zo werden
acht verschillende modellen ontworpen (meer volgt). Ook is een
samenwerking gevonden met een 3D-printershop met net iets
meer geavanceerde mogelijkheden om de eerste bestellingen te
kunnen printen.

De focus op de korte termijn ligt in het uitleveren
van de eerste bestellingen. Daarna komt er een
instore campagne met reclameposten van Echiom
op locatie Het Vlier van het Etty Hillesum Lyceum.
Ook komen er campagne op Instagram en andere
social media. Zo wordt nagedacht over een eigen
linkedin account. De binnengekomen bestellen
worden via PostNL bezorgd. Zo kan niet alleen
Deventer en omgeving bediend worden, maar op
termijn ook de rest van Nederland.

Bestel
Wie interesse heeft in de lampen van deze jonge
ondernemers kan de webshop: https://echiom.
wixsite.com/home bezoeken. Een email sturen kan
via echiom.contact@gmail.com. De lamp en plant
die bij u past is hier te vinden en te bestellen.
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Univé Stad en Land zakelĳk

Bĳ Univé zien we
zakelĳk verzekeren
als een hoogstpersoonlĳke zaak.

Univé is een van de grootste verzekeraars van Nederland.
Als verzekeraar zonder winstoogmerk hebben wij ‘elkaar
helpen’ en ‘omzien naar elkaar’ hoog in het vaandel staan.
Samen met u organiseren wij zekerheid. De zekerheid dat
uw bedrijf gewoon doorgaat. Ook als er iets misgaat.
De voordelen en zekerheid van Univé
voor uw onderneming
We hebben duizenden MKB-klanten. Klanten die allemaal

Johan Zomer
06 52 43 36 76

Ferdinand Sluimer
06 51 04 52 16

uniek zijn. En zo krijgt u ook advies. Op maat. Samen brengen
we de risico’s van uw bedrijf in kaart. Risico’s die u kunt
voorkomen of beperken of die u uiteindelijk gewoon goed
verzekert.
Onze gespecialiseerde MKB-adviseurs weten wat er speelt
in uw branche en bij u in de buurt. En gaat het een keer mis?
Dan staat uw persoonlijk adviseur naast u. Bij schade wilt u
immers hulp van iemand die verstand heeft van uw zaken.
Snel en zoals afgesproken. Univé is Samen, Dichtbij, Doen!

Zullen we eens kennismaken?

Contactgegevens
De Ondernemersdesk: 088 552 04 04
unive.nl/stadenland/aangenaam

COLUMN

HRM; managen van talent –
ook (juist!) in tijden van Corona
Het thema van dit MKB-magazine is “Human Resource Management”. Laat dat thema nou
net óns vak zijn! Wij zijn al jarenlang actief in het ontdekken, aanboren, ontwikkelen en
vervolgens succesvol inzetten van menselijk talent.

We gaan op zoek naar de bronnen en de toepassingsmogelijkheden van
dat talent. Dat doen we, omdat we weten dat mensen die doen waar
ze goed in zijn daar gelukkig en succesvol van worden. En vervolgens
dragen zij een belangrijke steen bij aan jouw bedrijf. Happy people,
better business! Juist in deze tijden van Corona helpt dat enorm om
het allemaal vol te houden.

Het belang van talentmanagement
Mensen zijn tegenwoordig op zoek naar zinvol werk dat bijdraagt aan
hun ontwikkeling, in een omgeving die recht doet aan hun persoonlijke
waarden. Dat leidt tot werkgeluk, en het loont om daarin te investeren.
Er is veel onderzoek gedaan naar het effect van een hoge “score”
op werkgeluk en de cijfers liegen er niet om: 33% meer omzet,
45% productiever, 30% minder verzuim wegens ziekte, 50% minder
ongevallen op het werk en maar liefst 51% daling in het verloop, met
alle voordelen vandien voor kosten die gemoeid zijn met werving &
selectie van vervangend personeel, inwerken etcetera (bron: Gallup
e.a.). Oftewel: Investeren in werkgeluk rendeert!

Investeren in ontwikkeling
Uit onderzoek van de Hospitalitygroep blijkt dat jong afgestudeerden
bij het kiezen van een werkgever “zelfontwikkeling” op de eerste plaats
zetten. Zij zijn op zoek naar een baan met voldoende mogelijkheden
voor zelfontwikkeling, zinvol werk en een prettige relatie met
hun collega’s en leidinggevende. En niet alleen voor de “young
professionals” is ontwikkeling een must; onderwerpen als vitaliteit,
duurzaamheid en een leven lang leren horen bij de arbeidsmarkt van
deze tijd en verdienen volop aandacht als je je werkgevers-rol op een
goede, verantwoordelijke manier wilt uitvoeren.

We delen graag onze jarenlange ervaring en kennis
met je, en denken met veel plezier vrijblijvend
met je mee. Werken is ons vak! En: In deze
Corona-tijd werken we met een aantrekkelijke
korting. Waarom? Omdat wij vinden dat juist nu
talentontwikkeling voor zoveel mogelijk mensen
bereikbaar moet zijn. 		

Marieke Langenberg is oprichter en eigenaar van
Advies in Verandering Deventer, een netwerk van
loopbaanprofessionals. Zij is werkzaam als loopbaan- en
managementcoach/trainer. Ons team bestaat uit ervaren en
gedreven professionals, praktisch en zakelijk. Wij houden
ons bezig met loopbaanontwikkeling, coaching, training
en organisatieadvies rondom de thema’s persoonlijk
leiderschap, (samen-) werken, communicatie en
arbeidsmarkt. Vitaal, duurzaam en gelukkig werken!
Marieke is tevens auteur van het boek “Klein maar fijn, over
kleinschaligheid en werkgeluk” (ISBN 978-94-6203-895-4).
magenta roze
pms 2736
92-88-0-0

langenberg
advies in verandering

coaching change consultancy
www.adviesinverandering.nl

Koesteren van talent
Een bedrijf waar het goed werken is, waar oprechte aandacht is
voor elkaar, waar talent wordt benut en gewaardeerd en waar een
open verstandhouding de norm is (cultuur!), staat te boek als een
aantrekkelijke werkgever. Stimuleer dus het werken aan ontwikkeling,
investeer in menselijk talent, coach medewerkers op samenwerking,
houding en gedrag, steun ze en maak loopbaanplannen bespreekbaar.
Wil je meer weten over ontwikkeling, talentmanagement en HRM?

Langenberg Advies in Verandering
Bergweidedijk 2, Deventer
T 06 53 314 967
E langenberg@adviesinverandering.nl
www.adviesinverandering.nl
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MKB ondernemersadviseurs
Onze rol als MKB ondernemersadviseur is ontstaan
uit het programma versterk je ondernemerschap
vanuit de Provincie Overijssel. https://www.
overijssel.nl/onderwerpen/economie/versterk/

Kirsten Kamphuis en Mark van Lenthe zijn MKB
ondernemersadviseurs in de Provincie Overijssel
vanuit Kennispoort Regio Zwolle.
Als ondernemersadviseur helpen wij ondernemers in de gemeente
Deventer, Olst-Wijhe en Raalte door onafhankelijk en kosteloos
van gedachten te wisselen, advies te geven en te helpen bij het
structureren van ideeën en plannen. Bij alle vraagstukken bieden
wij hulp en een luisterend oor voor bedrijven met meer dan
5 werknemers.

Wij zijn nieuwsgierig naar jullie persoonlijke
ondernemersreis, jullie bedrijf en waar jullie naar
toe willen werken de komende jaren. Wil jij dit met
ons delen? Dan komen we graag bij jou langs.

Als bedrijf sta je altijd voor verschillende uitdagingen en vraagstukken.
Je moet op veel dingen een antwoord hebben. Soms heb je als
ondernemer zelf ook vragen. Bijvoorbeeld over een idee waarvan
je wilt weten hoe je dat verder brengt. Wij luisteren en kijken waar
we de verbinding kunnen maken met andere ondernemers,
overheid of onderwijs.

Kirsten Kamphuis
E kirsten@adviseurdeventer.nl
T 06 10 89 04 46
Mark van Lenthe
E mark@adviseurdeventer.nl
T 06 15 28 32 47
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De benefiet autorally
Miglia Daventria
Dankzij onze sponsor IONMOON mag ik hier wat vertellen
over een fantastisch Deventer initiatief: de benefiet autorally
Miglia Daventria, die dit jaar op zaterdag 4 september
verreden gaat worden.
De Miglia Daventria is een initiatief van Rotary Deventer. Negen edities
zijn er al geweest. De Miglia Daventria is daarmee een gevestigde
naam en waarde. Dag van puur autoplezier voor de deelnemers en
organisatoren. Bewezen effectieve fundraising voor een goed doel dat
zich richt op Deventer. Mooie kans voor sponsores om zich te verbinden
aan rally en goede doel.
De organisatie ligt bij Rotary Deventer. Alle werk gebeurt door
vrijwilligers, behalve dat een professionele ‘uitzetter’ wordt
ingeschakeld. Dat is Rutger Kwant (landelijk bekend als beste
navigator). Met Rutger als uitzetter bieden we een ‘kwaliteit van rally’
die wedijvert met professionele organisaties. Dat is ook altijd het doel
geweest. Topkwaliteit, gecombineerd een maximale cheque voor het
goede doel.
Voor de 10e editie is het goede doel gevonden in het Nationaal
Fonds Kinderhulp. Omdat we ons willen richten op noden in de
Deventer samenleving, zal het geld van de Miglia Daventria door
Kinderhulp worden besteed ten behoeve van kinderen in Deventer die
ondersteuning nodig hebben. En dat zijn er heel wat, helaas.

Het zal ‘Coronaproof’ zijn. De dan geldende regels
worden in acht genomen.
Belangstelling voor deelname of sponsoring?
Ga naar https://migliadaventria.nl
Met hartelijke rallygroet
Rallycommissie Rotary Deventer
Joost Beversluis		

Maar er is meer. De Miglia Daventria heeft ook een ‘Sponsorklasse’
waarin jongeren die wel een ‘lichtstraaltje’ kunnen gebruiken een
volledig verzorgde dag ‘rally plezier’ wordt geboden. Daarin is de Miglia
Daventria uniek, al vele jaren. Voor editie X hebben we contact gelegd
met Pluryn. Met assistentie van Pluryn gaan 15 jongeren van de locatie
Eefde een VIP-rallydag meemaken. Er is een speciaal uitgezette route
en er wordt gereden in nieuwe auto’s van Deventer dealerbedrijven.
Chauffeurs zijn de verzorgers van de kinderen, waarmee we het
vertrouwd en veilig maken voor iedereen. Dat wordt een feest!

Over de rally
De Miglia Daventria is voor een breed publiek bedoeld. Iedereen
kan meedoen. Van beginners en liefhebbers tot ervaren rallyrijders.
Op 4 september starten we in Rijssen. De route voert langs mooie
landschappen in Overijssel om te eindigen in Deventer.

Ionmoon BV
Antwerpenweg 4, Deventer
T 085 87 69 557
E info@ionmoon.nl
www.ionmoon.nl
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Van der Geest wil
ondernemers in huis halen
Jeroen van der Geest is sinds 1 februari
de nieuwe directeur van werkleerbedrijf
KonnecteD. Hij nam het stokje over van
Rien Kooijman, die sinds september 2019
interim directeur was. Van der Geest
gaat KonnecteD door de laatste fase in
de ontwikkeling naar werkleerbedrijf
begeleiden. Hoe kwam hij bij KonnecteD
terecht en vooral; hoe ziet hij de
toekomst voor zich?
Jij startte ooit zelf als ondernemer binnen
het sociale domein. Wat deed je precies?
“Ik had een bedrijf in re-integratie. Ik had altijd al de
intrinsieke motivatie om mensen te helpen die aan
de kant stonden, kwetsbare mensen. En dat deed je
in mijn ogen niet alleen door ze aan een werkplek
te helpen, maar vooral door hen zelfstandig in hun
levensonderhoud te laten voorzien.”

In 2011 kwam je bij het sociaal
werkleerbedrijf (SWB) van de gemeenten
Hengelo, Hof van Twente en Borne terecht.
Later bij vergelijkbare organisaties in
Den Haag en West-Brabant. Wat maakte
dat deze functies zo bij je pasten?
“In deze werkleerbedrijven kwamen voor mij drie
dingen samen die me energie geven. Het eerste
is ondernemerschap. De verbinding zoeken met
lokale ondernemers en hen meenemen in de
maatschappelijke opgave die we hebben. Het
komt zo vaak voor dat werkgevers ons bezoeken
en verbaast zijn over hoe leuk de combinatie
bedrijvigheid en onze mensen hier is. Ik voel me
dan altijd een enorme bofkont dat ik in zo’n club
mag werken en deze mag leiden.
Daarnaast geeft het me energie om het best
mogelijke te doen met maatschappelijk geld. Door
er op een bedrijfsmatige manier mee om te gaan
kun je het slim inzetten en het hoogst haalbare
resultaat behalen. Dat is een uitdaging waar ik het
belang van inzie, maar ook zeker plezier uit haal.

Ten derde vind ik het leuk om op het bestuurlijk
vlak bezig te zijn. Je hebt in deze rol een publieke
verantwoordelijkheid. Lokaal is een gemeenteraad
het hoogste orgaan als het gaat om beleid. Ik ga
heel graag met hen het gesprek aan, zodat ik vanuit
mijn rol een invulling aan dat beleid kan geven.”

Naast je functie bij KonnecteD ben je ook
vicevoorzitterschap van Cedris, de landelijke
vereniging voor een inclusieve arbeidsmarkt.
Wat doet Cedris precies en wat houdt je
functie daar in?
“Cedris was tot 2015 de brancheorganisatie van
bedrijven die de Wet sociale werkvoorziening
uitvoerden voor gemeenten. Cedris vertegenwoordigde hen op het gebied van CAO, gezamenlijke
inkoop, kwaliteitsbeleid en lobby in Den Haag.
Dat doen ze nog, maar sinds 2015 is er wel
het e.e.a. veranderd. Cedris is nu veel breder,
namelijk de vereniging voor inclusieve arbeid.
Ze vertegenwoordigen dus niet meer alleen
de instanties, maar zijn er voor het in stand
houden van een inclusieve arbeidsmarkt en
duurzame werkgelegenheid voor mensen met
een arbeidsbeperking. Dat betekent een open
vereniging voor een ieder die dat doel ook dient.
Daarmee heeft Cedris een bredere rol gekregen..”
“Op dit moment ben ik als vicevoorzitter vooral
achtervang van de voorzitter als het om Haagse
zaken gaat. Ook heb ik de personeelsportefeuille
en ben ik vaste deelnemer van de programmaraad,
waarin ik overleg met organisaties als Divosa, UWV,
ministerie en VNG.”

Wat was je eerste indruk toen je bij
KonnecteD kwam?
“Ik kende KonnecteD natuurlijk wel een beetje.
Toen ik in Twente werkte nam ik het veel als
voorbeeld. Dat had alles te maken met de sterke
verbinding die KonnecteD (Toen Sallcon) met het
bedrijfsleven in Deventer heeft. Dat beeld is ook wel
bevestigd na mijn komst.

Onze maatschappelijke opdracht is sindsdien wel veranderd.
De nadruk ligt nu veel meer op het ontwikkelen en opleiden van
kandidaten. Maar ook op het ondersteunen van werkgevers in
hun zoektocht naar hun maatschappelijke bijdrage. Daarin heeft
KonnecteD echt hele goede stappen gezet, en ik hoop dat ik die dieper
in de organisatie kan inbedden. Daar zie ik een mooie opgave.”

Wat is jouw visie voor KonnecteD?
“Ik ben groot voorstander van de werkleerroutes die KonnecteD heeft
opgezet. Ook het praktijkleren met de Werkstap-methodiek is iets waar
ik echt in geloof. Het gaat er vooral om dat ieder zijn eigen rol pakt in het
proces. Onze toegevoegde waarde zit in de werknemersvaardigheden,
die van de werkgever in de meer specifieke vakvaardigheden en die van
het onderwijs in methodiek en manier van certificering en diplomering.”
“Mijn visie voor KonnecteD is vooral dat we onze rol in dat proces goed
vervullen én een goed inclusief werkgever zijn. Want aan de basis van
de arbeidsmarkt houden we de groep die kwetsbaar blijft. Continuïteit
staat bij hen onder druk en ik vind het belangrijk om maatschappelijk
verantwoordelijkheid te nemen voor hen en werk voor hen te blijven
bieden. We houden zelf ook altijd die rol als werkgever.”

KonnecteD
Schonenvaardersstraat 9, Deventer
T 0570 67 95 00
E info@konnected.nl
www.konnected.nl

leren kennen. Wat ik graag zou zien is dat we niet
teveel in dogma’s denken. Ik ben bijvoorbeeld
heel erg voor ‘omgekeerde integratie’. Dat we de
werkleerroutes niet alleen op werklocatie van
de werkgever laten plaatsvinden, maar dat we
ondernemers ook in huis halen. We hebben een
prachtig pand waarin dat kan, en fantastische
begeleiding. Daar hebben we ondernemers voor
nodig, maar ook gemeentelijke ondersteuning.
Wij zijn de meest publieke onder de privaten en de
meest private onder de publieken. Dat geeft kracht,
want daar ligt de verbinding.
Het motto van KonnecteD is: Maak werk van
betekenis. We vragen werkgevers om een kans
te creëren voor mensen met een afstand tot
de arbeidsmarkt. Maar het werkt vooral ook
andersom. Het is een kans voor een werkgever om
je werkvloer, én ook jezelf als mens te verrijken.”

Heb je nog een boodschap voor de Deventer ondernemers?
“Ja; want bij hen ligt de sleutel tot succes! Ik werk graag aan het
opbouwen van relaties en ik zie er naar uit om Deventer beter te
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Het Havenkwartier wordt
nog een stukje mooier

Een ontmoeting tussen ondernemers Jan Nijland van Bella Macchina en Gabriël Bosch van 1618 Vastgoed
leidde tot het plan STAALlDeventer. Jan had behoefte aan extra ruimte en door goed te kijken naar de plek
en de omgeving ontstond het plan voor vier markante gebouwen die op een speelse manier met elkaar
verbonden zijn. Een levendige plek om te wonen, een die in het oog springt.

Stoere en eigentijdse gebouwen

Wonen in het hippe Havenkwartier

Oud en nieuw, robuust en comfort. Het komt allemaal samen in deze
stoere gebouwen. De 20 stijlvolle urban apartments ademen ruimte
en vrijheid. Ze zijn door hun indeling licht en royaal. Drie ruime kamers
en een woonoppervlak tussen de 75 en 90 m². De prijzen variëren van
€ 285.000 tot € 365.000 en er is één penthouse van € 540.000. Een
unieke en inspirerende plek om je eigen creativiteit te laten stromen.
Het interieur van je droomwoning? Wordt het een combi van oud
en nieuw? Alles kan! Je stapt van buiten zo je eigen wereld binnen.
Daarnaast zijn de appartementen comfortabel en duurzaam.
In energievoorziening en isolatie passen we state-of-the-art
technieken toe. De gebouwen hebben 4 woonlagen en bieden
ruimte voor parkeren (verhuur).

It’s happening here. Een plek met rauwe randjes
en een zweem van oude industriële bedrijvigheid.
Jouw nieuwe omgeving ademt ongebondenheid en
creativiteit. Vijftien jaar geleden is de ontwikkeling
van het Havenkwartier begonnen. Nu staan er
mooie oude panden met een nieuwe bestemming
én eigenzinnige nieuwbouw. In deze bruisende
buurt wordt gewerkt en gewoond. Er is volop
ruimte voor kunst, cultuur en een inspirerend
Kennisfestival. Lekker eten kun je om de hoek.
En vergaap je aan de schepen in de binnenhaven
die nog steeds in gebruik is.

Ruimte voor creatieve ondernemers
Je vindt een stukje Italië op de begane grond bij de
entree van het Havenkwartier. Bella Macchina voor
de liefhebbers van klassieke en moderne Italiaanse
auto’s. Zoals Alfa Romeo, Lancia, Fiat, Maserati en
Ferrari. Oude en nieuwe schoonheden worden hier
met liefde onderhouden of gerestaureerd.
Bij La Bottega word je iedere keer even
meegenomen naar dit zonnige land. Heerlijke
Italiaanse delicatessen van koffie, wijn tot olijfolie
en heerlijke kaas. Benvenuto! Er is ruimte voor
meer creatieve ondernemers die passen bij deze
bijzondere plek in de basis van de woongebouwen.
Interesse? Kijk naar www.staaldeventer.nl.
De verkoop is gestart. Naar verwachting gaat
in oktober de eerste spa de grond in en de
oplevering is twaalf maanden later.		
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Wil jij een eigen bedrijf starten? Dan ben je bij het Ondernemershuis Deventer aan het juiste adres. Wij willen
dat starters de vrijheid voelen om te ondernemen. Lees de verhalen van ondernemers Luuk en Marcel over de
start van hun bedrijf en de ondersteuning die ze daarbij kregen van het Ondernemershuis Deventer.

Ondernemershuis Deventer brengt
Luukse Dingen verder met netwerkcontacten
Na zijn deelname aan een Startersavond van Ondernemershuis
Deventer kwam het bedrijf Luukse Dingen in een stroomversnelling.
Luuk Harmsen: “Ik heb die avond ontzettend veel netwerkconnecties
opgedaan, echt bizar. Het heeft me verrast hoe belangrijk het hebben
van een netwerk is. Ik vind het erg tof om te doen overigens. Eigenlijk
zit je dan live in een 1-op-1 podcast met gelijkgestemden. Want je stapt
eventjes in elkaars leven, in elkaars werk, je hebt het over inspirerende
dingen, dat is al leuk genoeg. En als er dan vervolgens ook werk uit
voort komt dan is dat is fantastisch.

Jongste stadsdichter van Deventer
Naast een groot netwerk heeft Luuk ook een uitgewerkt Business
Model Canvas voor Luukse Dingen dankzij Ondernemershuis Deventer.
“Het is een heel fijn model, is makkelijk werkbaar en het heeft bij mij
voor overzicht gezorgd. Ik noem mezelf de sprekende dichter. Maar ik

Ondernemers ervaren dat ze er
niet alleen voor staan
“Ik stel het echt op prijs dat de gemeente Deventer
en Ondernemershuis Deventer ons op deze manier
ondersteunen!” “Fijn dat ik mijn verhaal kwijt kan” en
“Je begrijpt mijn situatie als mede-ondernemer.” Dit
zijn slechts enkele van de vele positieve reacties die het
Ondernemershuis Deventer krijgt tijdens het nabellen
van ondernemers die een financiële corona-maatregel
ontvangen. De aanpak is gericht op het succesvol

Fotograaf Ruben Terlouw

ben ook spreker, presentator en trainer, kortom: ik
voel me thuis op het podium. Mijn uitdaging zit in
keuzes maken, zonder me te beperken. Maar als ik
dan toch één concrete ambitie moet noemen? Dan
is het dat ik de jongste stadsdichter van Deventer
wil worden.”

doorzetten van het bedrijf of zonder schade het bedrijf
te beëindigen en in (tijdelijke) loondienst verder te gaan.
Dit met als doel de uitkeringsgelden te verlagen, de
ondernemers werkfit te houden en een overbrugging te
creëren voor een aantal ondernemers.
Het team biedt een luisterend oor, geeft waar mogelijk
direct advies en vertelt welke ondersteuning er mogelijk
is. Denk hierbij aan business coaching, hulp bij financiële
vragen, of loopbaanadvies. Vrijwel alle ondernemers geven
aan dat ze dankbaar zijn voor de geboden ondersteuning.

ONDERNEMERSHUIS DEVENTER

Ondernemershuis Deventer brengt het
bedrijf Ma.C Ellen verder met richting geven
Waarom afval produceren, als we het toch weggooien?”. Door deze
tekst op een poster van Loesje ging Marcel Ellen nadenken over een
alternatieven om producten te maken, te verpakken en te gebruiken.
De uitkomst vond Ellen zo fascinerend dat hij kort daarna met zijn
bedrijf Ma.C Ellen is gestart. Zijn missie is om met natuurlijke
materialen de wereld mooier te maken.
Het was ook de Cleantech Regio die Marc Ellen de doorslag heeft
gegeven voor het starten van zijn eigen bedrijf. “Zij hadden geloof
in biobased producten en gaven mij subsidie om onderzoek te doen
naar mycelium, het product waar ik nu mee werk. Om daarvoor in
aanmerking te komen moest ik me inschrijven bij de Kamer van
Koophandel. Toen was de kogel door de kerk. Vrij snel daarna ben
ik ook naar Ondernemershuis Deventer gestapt voor het opdoen van
ondernemersvaardigheden.

Investeren in jezelf als ondernemer
“Los nog van alle input die het Ondernemershuis
Deventer mij heeft gegeven, is alleen al het
aanmelden bij hun een grote stap voorwaarts
geweest. Want het is een keuzemoment om
serieus te gaan ondernemen. Het zijn met name
de gesprekken en vragen geweest die me verder
hebben geholpen om meer richting aan mijn
bedrijf te geven. Ik vind het heel mooi dat dit
soort initiatieven bestaan. En dat je niet heel
veel geld hoeft te betalen om toch zoveel steun
en diensten te krijgen.” 		

Wil jij een eigen bedrijf starten? Dan ben je bij het
Ondernemershuis Deventer aan het juiste adres. Kom naar
de maandelijkse startersavond of volg één van de workshops.

Corona Helpdesk
Ondernemend Deventer
Hoe sta jij er voor? Staat het water je aan de lippen?
Stress en slapeloze nachten van het piekeren hoe nu verder?
Je bent zeker niet de enige! Duizenden ondernemers
worden hard getroffen door de coronacrisis!
Kom op tijd in actie en voorkom problematische schulden.
Ondernemershuis Deventer kan je hierbij helpen. Met een
luisterend oor en praktische ondersteuning.

Je staat er niet alleen voor! Bel direct de
Helpdesk 0570 - 75 80 21 voor een luisterend
oor en persoonlijk advies.
Deventer organisaties werken met de Corona helpdesk samen
om ondernemend Deventer zo goed mogelijk te informeren en
te ondersteunen tijdens de coronapandemie. 		

Ondernemershuis Deventer
Zutphenseweg 6, Deventer
T 0570 – 75 80 21
E info@ondernemershuis-deventer.nl
www.ondernemershuis-deventer.nl
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Het grootste kunstwerk
van Deventer komt aan
de Nieuwe Markt
Het voormalige Gymnasium en MMS (middelbare meisjesschool) aan de Nieuwe Markt en
de Hofstraat in het historische centrum van Deventer wordt medio 2021 getransformeerd
tot Museum EICAS (European Institute for Contemporary Art and Science). Naast de
museumfunctie krijgt het karakteristieke gebouw ook een bijzondere woonfunctie – op de
bovenste twee verdiepingen worden namelijk 16 luxe stadsappartementen gerealiseerd,
die uitkijken op de schitterende binnenstad en de IJssel.

presentatie, wat uiteindelijk heeft geleid tot een
constructieve en fijne samenwerking. De opening
van het vernieuwde Hegius staat gepland medio
2022. Start van de verbouw is de zomer van 2021.
Architect Hans van Heeswijk tekende onlangs
voor deze unieke transformatie en heeft zowel het
museum als de appartementen ontworpen. Van
Heeswijk is een gevestigde naam, die als architect
eerder verbonden was aan onder andere Museum
MORE in Gorssel, de Hermitage in Amsterdam en
het Mauritshuis in Den Haag. Voor 1618 Vastgoed
reden om juist hem uit te nodigen voor een

Nieuwe appartementen
De in totaal 16 appartementen zijn riant en
fonkelnieuw. Sfeervolle elementen en iconische
details, zoals de raampartijen, de hoge plafonds
en het natuurstenen trappenhuis zullen met
de grootste zorg worden behouden – wat de
appartementen een tijdloze en luxe uitstraling

geeft. De prijzen variëren van 440.00 tot 695.000 euro voor de
penthouse op de bovenste verdieping. Blikvanger hierbij is de grote
glazen dakconstructie dat zal zorgen extra uitzicht en ook vanaf de
straat een waar blikvangend kunstwerk zijn.

Museum EICAS
EICAS zal een vaste collectie en wisselende exposities laten zien,
waarbij de nadruk ligt op de werken van de internationale Zerobeweging en de Nederlandse tak: Nul. De essentie van ZERO was om
te reduceren, te concentreren en artistieke vormen te innoveren. Het
manifest van 1963 stelt: “ZERO ist der Anfang. ZERO ist rund. ZERO
dreht sich. ZERO ist der Mond. Die Sonne ist ZERO. ZERO ist weiss. Die
Wüste ZERO. Der Himmel über ZERO” en reflecteert daarmee naar
de tijdsgeest zoals die ook gerepresenteerd werd in de inaugurale
toespraak van John F. Kennedy: “Together let us explore the stars,
conquer the deserts…”. Het illustreert de optimistische, experimentele
en innovatiegerichte houding die het fundament vormde van de
artistieke praktijk van ZERO en sluit daarmee naadloos aan bij de visie
en missie van EICAS en waar zij voor staat.
Uitgaande van deze naoorlogse non-figuratieve kunstvorm, heeft
EICAS nog meer te bieden, namelijk de unieke combinatie van kunst
en wetenschap. Nationale en internationale onderzoekende en
vernieuwende kunstenaars, maar ook wetenschappers en studenten
komen op symposia bijeen om de raakvlakken tussen kunst, cultuur

en maatschappij te duiden. De museumcollectie
en de tijdelijke tentoonstellingen vormen voor
deze talenten een belangrijke onderzoeks- en
inspiratiebron. EICAS zal zich zodoende met
name richten op (toegepaste) kunst, design en
architecturale vormgeving.
Het museum telt straks 1.500 m2 op de begane
grond en het souterrain. Een beeldentuin in de
binnenplaats van het gebouw ontbreekt niet,
evenals het museumcafé met aan de voor- en
achterzijde van het pand terrassen. EICAS verwacht
op jaarbasis zo’n 70.000 bezoekers te trekken.

Museum EICAS preview
Een voorproefje van EICAS is nu al te zien
in de Polstraat 6a te Deventer. Totdat het
Hegiusgebouw klaar is, toont EICAS daar de vaste
collectie, aangevuld met tijdelijke exposities van
verschillende hedendaagse kunstenaars.
Tot en met zondag 25 april 2021 is het werk van
Corrie de Boer en Semna van Ooy te zien.
Zie voor meer informatie: www.eicas.nl
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Centralize geeft gratis
webshop weg
In deze zware tijden voor de winkels besloot Centralize om
een gebaar te maken naar de winkels toe. Na beoordeling
van alle inzendingen aan de actie werd een volledig
geoutilleerde webshop gratis weggegeven. Via het online
platform De Ondernemer en In de Buurt werd de oproep
voor kandidaten uitgezet. Uit de vele tientallen reacties is
de net geopende bloemenzaak Bodhi Flowers in Diepenveen
als gelukkige winnaar gekozen. Dankzij deze actie beschikt
de bloemenzaak nu over een slimme webshop dat de fraaie
bloemstukken in de digitale etalage zet en deze verkoopt.
Koppelingen met de boekhouding, voorraadsysteem en
(online) marketingtools ontbreken niet.

Centralize biedt een totaaloplossing voor E-commerce in de vorm van
een webkantoor al dan niet in combinatie met de realisatie van een
webshop. Het bedrijf bouwt webshops voor product- en/of dienstaanbod
en centraliseert meerdere processen achter jouw (digitale) onderneming
en brengt deze samen in één omgeving, jouw digitale kantoor, ook wel
webkantoor genoemd. Centralize is een digitaal label van Mailstreet B.V.
uit Deventer.
MailStreet helpt organisaties effectiever met hun klanten te
communiceren. Zij vertalen klantdata naar persoonlijke en
onderscheidende print en mail of digitale berichten en managen dat
proces tot op de deurmat of in de mailbox van de ontvanger. Met de
jarenlange expertise en state-of-the-art ICT oplossingen worden
verschillende boodschappen perfect op maat gesneden en naar de
verschillende doelgroepen verzonden, zowel op papier als digitaal.

Digitaal waar mogelijk en papier
voor meer impact
Van oudsher is MailStreet de partij voor het persoonlijk versturen
van (grote) mailingen. Denk hierbij aan Direct mail, factuurstromen,
informatieve brochures, (zorg)polissen en voorwaarden,
klantonderzoeken en andere gepersonaliseerde communicatiemiddelen.
Ze hebben één ding gemeen: het zijn contactmomenten die een
onderneming de kans biedt om de relatie met de klant te optimaliseren.
Een steeds groter probleem voor ondernemingen om dit goed te kunnen
doen vormen data en content die zijn opgeslagen in verschillende
systemen van verschillende afdelingen (sales, finance, martketing etc.).
In het verleden communiceerden bedrijven via 3 of 4 kanalen maar
tegenwoordig is het aantal te managen kanalen ruim 20, wat zorgt voor
uitdagingen en problemen om op een consistente manier omni-channel

Foto: Danny Hollering (manager Centralize) geeft uitleg over het
webkantoor achter een webshop.

(een uniforme en gesynchroniseerde merkbeleving
over alle kanalen met informatie uit één bron) te
kunnen communiceren.
“De stap om webshops niet alleen te koppelen met
zaken als voorraadbeheer, logistiek, boekhouding
maar ook een grote online en offline toolkit is een
hele logische stap daar we deze expertise van
offline en online communicatie bij MailStreet in huis
hebben”, zegt Centralize manager Danny Hollering.
“Het webkantoor is zeer gebruiksvriendelijk, kent
een gunstig prijsniveau en is ook modulair van
opbouw. Je kunt met de basis starten (webshop
met webkantoor) en daarna het webkantoor
geleidelijk gaan uitbreiden met diverse modules als
bijvoorbeeld een module voor marketing: het maken
van een (online) folder, unieke (gepersonaliseerde)
kortingskaarten of fysieke of digitale mailings. Dit is
allemaal snel en eenvoudig op te zetten zonder
grote investeringen. 		

Centralize
Lübeckstraat 7, Deventer
T 088 67 67 743
E info@centralize.nl
www.centralize.nl
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De waarde van een medewerker
Wat is een medewerker waard? Die vraag stelde ik mezelf net voordat ik begon aan het
schrijven van deze column. Dat had ik beter niet kunnen doen, want plak daar maar eens
een prijskaartje op. Hoe ga je dat meten? Op basis van salaris, competenties, of op basis van
dienstjaren? Een onmogelijke opgave kan ik u inmiddels vertellen.

Duurzaam inzetbaar is de trend

Contact

Maar waarom wil ik het eigenlijk weten? Op die vraag kan ik gelukkig
wel snel antwoorden, omdat ik zie dat er veel wordt geïnvesteerd in de
duurzame inzetbaarheid van onze medewerkers. We houden hem of
haar immers graag fit, gelukkig, gezond en vooral up-to-date! En als
opleider spreekt dat laatste mij natuurlijk aan, maar waar komt die
drang vandaan?

Micha te Wieske is na zijn studie HRM aan de
AMA in Deventer gestart met het organiseren
van bedrijfstrainingen op het gebied van talen
zoal Engels en Duits en diverse Microsoft- en
managementtrainingen. En, zoals je van een
moderne opleider mag verwachten, zijn wij ook volop
bezig met digitaal leren, oftewel E-learning.

Human capital als brug naar de toekomst
Meer dan ooit zijn wij de waarde van medewerkers gaan zien en
gebruiken. We weten dat ze langer mee moeten kunnen dan ooit
tevoren. En vergeet niet dat de wereld in een rap tempo aan het
veranderen is. Pas als we een medewerker op de juiste waarde weten te
schatten, kunnen we de juiste middelen inzetten om hem of haar ook op
waarde te houden.

Dhr. M. (Micha) te Wieske,
Directeur OCD Opleidingen BV

Van onschatbare waarde
Laten we eerlijk zijn! Het antwoord op mijn vraag is eigenlijk heel
eenvoudig. Een goede medewerker is natuurlijk van onschatbare
waarde. We eisen als maatschappij steeds meer. Lange openingstijden,
snelle leveringen, persoonlijk contact en vul maar in.
Ik durf te zeggen dat we daarbij soms vergeten dat al die inzet
opgebracht moet worden door mensen net als u en ik. Dan is het
duurzaam inzetbaar houden van onszelf en onze collega’s ineens niet
meer zo gek. Sterker nog, in de komende jaren komt er steeds meer
internationalisering en digitalisering op ons af. Tijd om ons te wapenen
met kennis en kunde.

Subsidies kunnen helpen
Wie mijn columns de afgelopen tijd heeft gelezen, weet dat ik graag schrijf
over de kracht van subsidies en hoe die een boost kunnen geven aan
het investeren in uw medewerkers. Zo zijn er dus ook subsidies die de
investering in duurzame inzetbaarheid aanjagen. Denk maar eens aan de
ESF subsidie, SLIM subsidie of het aankomende STAP budget.
Allemaal mogelijkheden om uw bedrijf en uw medewerkers weer
helemaal klaar te maken voor de toekomst. Wilt u hierover eens van
gedachten wisselen? Neem dan gewoon contact met mij op.

OCD opleidingen
Keizerstraat 39, Deventer
T 06 41 48 61 65
E m.tewieske@ocdopleidingen.nl
www.ocdopleidingen.nl

DOSO maakt werk van betekenis
Waar sociaal ondernemen in essentie om draait is:
zorgen voor een positieve impact voor de samenleving.
Hoe je dat vorm geeft, is voor iedere ondernemer
verschillend. Ingrid Dalhuisen is accountmanager bij
KonnecteD. Zij is verantwoordelijk voor de regio OlstWijhe, en haar werk gaat op voor alle branches.

Ingrid: “Het komt regelmatig voor dat een ondernemer openstaat
voor sociaal ondernemen, maar niet precies weet hoe het werkt.
De ene ondernemer wil een medewerker aannemen, de ander wil
producten/diensten bij ons inkopen en weer een ander wil zich
inzetten voor scholing en ontwikkeling van onze kwetsbare groepen.
Ook zijn er ondernemers die al iemand op het oog hebben, en willen
weten of er subsidie- en/of begeleidingsmogelijkheden zijn. Omdat de
mogelijkheden zo divers zijn, hebben we een Adviesgesprek Sociaal
Ondernemen. In zo’n gesprek tasten we af wat een ondernemer voor
ogen heeft. Alles komt in zo’n gesprek aan de orde, van jobcoaching en
werkleerroutes tot subsidiemogelijkheden.”

De begeleiding pakken we niet alleen op,
maar met hulp van Corinne, Alex’ jobcoach en
consulent gemeente Olst-Wijhe. Die samenwerking
werkt prettig.”

Adviesgesprek Sociaal Ondernemen
Ingrid: “Het fijne aan DOSO is dat alles bespreekbaar is en de lijnen zijn kort. Dat maakt het verschil.
Voor alle vormen van sociaal ondernemen geldt:
aandacht is de key. Je kiest er bewust voor, met
alles dat erbij komt kijken. Het gevolg is dat je iets
in beweging brengt; een positieve impact hebt op
iemands leven. Daar doe je het voor.
Dus voor ondernemers die twijfelen of vragen
hebben; neem gerust contact op voor een adviesgesprek over sociaal ondernemen! Wij helpen je
daar graag bij!”

Praktijkroute
Zo kwam ook Dutch organic soil optimizers (DOSO) bij KonnecteD
terecht. Zij bewerken mest van koeien tot mestkorrels voor
bodembemesting, waardoor het geen afvalstof wordt, maar een
voedingsstof voor de optimale groei van planten, vruchten en gewassen.
In het proces ontstaat ook nog eens groen gas, waar zo’n 400
huishoudens profijt van hebben. Alles gebeurt met lokale middelen.
Hans Sleurink, een van de drie eigenaren van DOSO: “We kwamen via
een kennis in contact met Alex; een jongen die we wel een kans wilden
bieden. Maar hoe we dat het beste konden aanpakken wisten we niet.
Na een adviesgesprek met Ingrid van KonnecteD, bleek dat Alex via een
praktijkroute bij ons aan de slag kon om werkervaring op te doen.”

Al doende leert men
Hans: “We wisten niet zo goed wat we konden verwachten, maar
dachten; we beginnen gewoon. Alex kan prima ingezet worden om
het productieproces in de gaten te houden. Zorgen dat er voorraad is,
bakken legen zodra ze vol zijn, opruimen en schoonmaak, dat soort
dingen. Hij doet zijn werk goed. Toch weten we inmiddels ook dat we
hem niet vast in kunnen roosteren. Alex heeft het soms wat lastiger en
dat wil dan nog wel eens resulteren in een mindere dag of week.” Wij
stimuleren Alex om, ook als het even iets minder gaat, toch elke dag te
komen om zo ook de structuur vast te houden.
Alex mocht in januari een contract voor 25 uur in de week ondertekenen. Hans: “Alex is een goed jong en we zijn erg blij met hem.

KonnecteD
Bij ons werkleerbedrijf draait het om mensen
met een afstand tot werk en werkgevers die
sociaal ondernemen. Wij verbinden werkenden,
werkzoekenden en werkgevers vanuit ons motto:
Maak werk van betekenis.

KonnecteD
Schonenvaardersstraat 9, Deventer
T 0570 67 95 00
E info@konnected.nl
www.konnected.nl
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Dylan Jongsma kiest
enthousiast voor de bouw

Afgelopen november liep Dylan Jongsma twee weken “snuffelstage” bij Aannemersbedrijf
Haafkes in Deventer. Het doel van deze stages is de leerlingen kennis te laten maken
met het beroep van hun interesse. De snuffelstage is voor veel leerlingen bepalend voor
de studiekeuze en daarmee vaak ook voor de beroep wat ze later gaan uitoefenen.

Voor Dylan is de keuze al sterk bevestigd: “ik werd bij Haafkes in het
bouwteam opgenomen en mocht meewerken aan alle klussen rondom
de verbouwing van het kantoor van Ieder1 in Deventer. Ik wil graag
timmerman worden en mocht meehelpen aan het aanbrengen van de
fundering tot en met het werken op het dak. Dit smaakt naar meer en
ik ga kiezen voor de bouwopleiding van de Technicampus en kom dan
graag weer terug bij Haafkes”.

Familiebedrijf
Haafkes is een derde generatie familiebedrijf onder leiding van de
neven Fons en Lucas Haafkes. De hoofdvestiging met 75 medewerkers
bevindt zich in Goor. Na de overname van bouwbedrijf Veldwachter in
2001 beschikt Haafkes al bijna 20 jaar over een vestiging in Deventer
waar 30 medewerkers werken aan bijzondere opdrachten.

Veel uitdagende unieke (utilitaire) projecten
Haafkes legt haar focus op bijzondere uitdagende projecten met
een hoge moeilijkheidsgraad, waarbij gebruik wordt gemaakt

van innovatieve technieken (o.a. BIM & LEAN).
Commercieel directeur Peter Meerman:
“hoe moeilijker, hoe leuker het wordt is ons
motto. We zijn specialist in de ultiliteitsbouw,
sportaccommodaties, verduurzamen en onderhoud
van woningen en bedrijfspanden. Het merendeel
van de projecten doen we één op één met de klant.
We halen in interactieve sessies met de klanten,
de architect het beste in elkaar naar boven. Het
resultaat is dat onze projecten daardoor slimmer,
sneller, mooier, duurzamer en binnen budget
worden opgeleverd.

Passie voor techniek en jongeren
Peter Meerman is sterk betrokken bij de regio en
dan specifiek op het vlak van jongeren interesseren
voor de techniek. Zo is Meerman bij tal van
organisaties bestuurlijk betrokken zoals Platform

Techniek, Technicampus (mede bedenker) en Bouwmensen. Niet voor
niets werd Peter in 2016 verkozen tot Deventer MVO-ondernemer
van het jaar. De MVO-prijs: Meerman “bij ons staat de deur voor
jongeren die stage willen lopen altijd open. Of het nu gaat om een
snuffelstage van twee weken van het VMBO tot MBO en HBO-stages
van vijf maanden”.
Bij Haafkes worden (V)MBO-leerlingen aangetrokken en opgeleid
door enkele goed gekwalificeerde leermeesters. En dat doen
ze goed: diverse keren werd Haafkes genomineerd als beste
leerlingbouwplaatsproject in de regio Noordoost-Nederland.

Toekomst
De ambitie is de komende jaren verder te focussen op de utiliteit,
sportaccommodaties en verduurzaming en onderhoud voor woningen
voor coöperaties in een straal van 50/60 kilometer rondom de
vestigingen. Voor bijzondere werken zoals de olympische turnhal in
Heerenveen worden uitstapjes buiten de regio gemaakt. Dit geldt ook
voor werken in het buitenland. Dit is geen doel op zich, maar ontstaat
door het meegroeien met de wensen van de klant.

Stage bij het VMBO
Bij De Marke gaan 250 derdejaars VMBO-ers 2 weken op stage in de
maand mei en 250 vierdejaars 2 weken in november. Voor De Marke
is stage-coördinator Patrick Grijpma eerste aanspreekpunt voor de

stages. Overigens kent Etty Hillesum Lyceum
naast stages in de techniek ook stages voor andere
sectoren zoals zorg, horeca, ICT en detailhandel.
Patrick maakt graag kennis met nieuwe bedrijven
met stageplekken. Op basis van wensen van het
bedrijf kijkt Patrick in samenwerking met de
praktijkdocenten vervolgens welke leerlingen daar
het beste bij matchen en wordt het contact gelegd.
Patrick: “we hechten veel waarde aan een goede
relatie met de bedrijven.
Naast stages voor onze leerlingen is er ook
behoefte aan het delen van kennis en materialen,
bijvoorbeeld door het geven van gastcolleges
binnen school, bedrijfsbezoeken door leerlingen
en het volgen van docentenstages bij bedrijven.
Zo verkleinen wij de kloof tussen onderwijs en
bedrijfsleven. De stages voor onze leerlingen zijn
zeer belangrijk voor hun beroepskeuze. We zien ze
na stage bijna altijd zeer gemotiveerd terug komen,
daarom roepen we het Deventer bedrijfsleven ook
op om medewerking aan de stages te verlenen.
Heeft u interesse? Reageer dan naar
p.grijpma@ettyhillesumlyceum.nl of 06-51557768.
Ik neem dan contact met u op.
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Rabobank en MKB Deventer
bestendigen hun duurzame
samenwerking
Ondernemersvereniging MKB Deventer (1.200 leden) en Rabobank Salland ondertekenden een
samenwerking voor 2021. Beide organisaties werken op tal van ondernemersonderwerpen al nauw
samen en dit wordt nu bestendigd met de verlenging van een samenwerkingsovereenkomst.

De samenwerking van de afgelopen jaren had met name het karakter
van een sponsorovereenkomst. Zowel MKB Deventer als Rabobank
willen meer investeren in een gezamenlijk partnership. In de nieuwe
overeenkomst staat dit partnership dan ook centraal. ‘We zien dat
elkaars activiteiten goed overeenkomen en dat is een prima basis voor
een partnership’, aldus Ed den Besten, bestuurslid van MKB Deventer.

De activiteiten van MKB Deventer worden uitgevoerd
onder de slogan “Samen Groeien”. Ed den Besten:
‘Door elkaars kennis, netwerk en projecten mee
te nemen in de gesprekken met ondernemers
stimuleren we de groei en ontwikkeling van het lokale
bedrijfsleven en maken we samen de regio sterker’.

Zowel MKB Deventer als Rabobank richten zicht op het versterken
van het ondernemersklimaat voor MKB in Deventer en de omliggende
regio. Rabobank geeft hier invulling aan door te investeren in de
toekomstbestendigheid van ondernemers. ‘De nadruk hierbij ligt met
name op Duurzaam ondernemen en Energietransitie’, aldus Marco
Dirksen, directievoorzitter van Rabobank Salland. ‘Dit doen we via het
agenderen van deze thema’s op relevante bestuurstafels in de regio.
Ook stellen we onze kennis en netwerk beschikbaar en bieden we
verschillende programma’s en kennissessies aan voor ondernemers.
Als maatschappelijk betrokken bank willen we zo van toegevoegde
waarde zijn voor de regio Salland’.

Een mooi voorbeeld van de samenwerking is het
ontstaan van de succesvolle portal Vindstages.nl en de
exportactiviteiten vanuit het nieuwe exportbureau voor
de Stedendriehoek: MKB Trade Office. De stageportal
kwam in een stroomversnelling door raad en daad
van de Rabobank en de succesvolle exportactiviteiten
zijn ontstaan uit een serie samen georganiseerde
exportborrels voor de wederzijdse leden door
MKB Deventer en Rabobank.
Rabobank en MKB Deventer kijken gezamenlijk uit
naar gezamenlijke nieuwe initiatieven die het ondernemen in Deventer en de regio sterker maken.

Voedselbank Deventer
Bestuurslid Gerrit Boegborn, geflankeerd door Peter van
den Bos en Herbert Voordes van Solid Partners.

Bijna 300 huishoudens en meer dan 600 personen. Ruim
1600 vierkante meter vloeroppervlakte. En meer dan
125 vrijwilligers. Zomaar wat cijfers over Voedselbank
Deventer. Want daar hebben we het over.
Wekelijks zijn er bijna 300 huishoudens en meer dan 600 personen
afhankelijk van de voedselbank in Deventer. Simpelweg omdat ze niet
of nauwelijks in staat zijn in hun levensbehoefte te voorzien. Iedere
week krijgen zij een voedselpakket om deze behoefte deels in te vullen.
Vaak vinden mensen het moeilijk om bij de voedselbank aan te
kloppen. Het grootste struikelblok is schaamte. Of ze weten niet dat ze
recht hebben op een voedselpakket. In Deventer is het zo dat slechts
15% van de mensen die recht hebben op een voedselpakket, deze
ook wekelijks ophaalt. Veel te weinig natuurlijk. Door allerlei acties
proberen wij ook deze 85% te bereiken. Hierdoor, en uiteraard door
de negatieve gevolgen van Corona (faillissementen, meer mensen
werkeloos), ligt het in de lijn der verwachting dat het aantal klanten dat
een beroep zal doen op de voedselbank, fors zal stijgen.
Mede om die reden heeft Voedselbank Deventer een extra
bedrijfshal moeten huren aan de Harderwijkstraat. Naast de uitgifte
van voedselpakketten, worden deze ruimtes ook gebruikt als
distributiecentrum voor andere Voedselbanken in Overijssel. Wekelijks
komt er een groot aantal vrachtwagens om voedselproducten te
leveren. Deze worden dan aangeboden door organisaties als Jumbo,
Albert Heyn en Plusmarkt.
Alle voedselbanken in Nederland werken uitsluitend met vrijwilligers.
In totaal zijn er ruim 125 vrijwilligers verbonden aan Voedselbank
Deventer. Dat varieert van bestuurslid tot loods medewerker,
administratie, logistiek medewerker, intake medewerkers voor

Voedselbank Deventer
Harderwijkerstraat 21, Deventer
T 0570 62 54 22
E info@voedselbankdeventer.nl

potentiële klanten, kortom een compleet bedrijf.
Er is dan ook altijd wat te doen.
Voedselbank Deventer kan bestaan door giften,
donaties en sponsoring o.a. door kerken,
particulieren en bedrijven. Die donatie kan een
financiële bijdrage zijn maar ook zeker in de vorm
van een donatie in natura. Een mooi voorbeeld
hiervan is onze samenwerking met Solid Partners
in Deventer. Het bedrijf van Herbert Voordes
en Peter van den Bos. Tot op heden werken wij
met een verouderd computersysteem en dito
werkplekken. Solid Partners heeft zich bereid
verklaard 5 werkplekken in te willen richten met
nieuwe computers zodat de mensen op kantoor
van de voedselbank de komende jaren beschikken
over een moderne werkplek. Natuurlijk zijn wij als
Voedselbank erg blij met deze mooie bijdrage.
Spreekt het je aan onze kwetsbare doelgroep te
willen steunen. En wil ook jij met jouw organisatie
je steentje bijdragen aan het wel en wee van
Voedselbank Deventer, in welke de vorm dan
ook. Neem dan gerust eens contact op met ons
bestuurslid zakelijke contacten, Gerrit Boegborn.
Hij is te bereiken op 06 – 13654501 of via
g.boegborn@voedselbankdeventer.nl
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Hoe sexy zijn pensioenen?
Hoe sexy straks het strand?
Als het over pensioenen gaat, hebben we
al snel de neiging een andere kant op te
kijken. Moeilijke materie, veel rekenwerk,
onduidelijke wet- en regelgeving, dubieuze
beleggingen, een ‘ver van mijn bed show’.
Pensioenen zijn als onderwerp lastig en niet
sexy. Dat vormt een hoge drempel.
Onnodig, vinden Marco Meussen en Rob Peters.
Drempels kun je slopen en sexy is ook niet het
juiste woord voor de wereld van de pensioenen. Wél
is het een dynamische wereld waar je goed de weg
moet kennen, om door de bomen het bos te zien.
De heren van Pitaal, zijn pensioenadviseurs, kennen
alle ‘afslagen’ en elke boom in het bos.
P(ensioen) en I(nkomen), samen is dat Pi, een
wiskundig begrip. Taal staat voor de klantvriendelijke, begrijpelijke communicatie over deze
onderwerpen waar we, of we willen of niet, állemaal
mee te maken hebben, zo leggen zij uit.

In 2016 is het laagdrempelige Deventer bedrijf
gestart en met hun dertig jaar ervaring stellen
Marco Meussen en Rob Peters zich met Pitaal tot
doel, financiële rust te brengen in een snelle roerige
wereld van inkomen en het sparen voor later.
De tijd van nu kunnen we met recht, roerig, noemen.
Corona laat toekomstverwachtingen wankelen.
We leven vandaag de dag in een nerveuze,
koortsige wereld met schommelende beurzen. Veel
vraagstukken gáán over geld in je éigen beurs.
Over de betekenis van een faillissement, voor
je gezin of voor de werknemers van je bedrijf,
wil je liever niet nadenken. Flexwerken kan
een stoorzender zijn bij het verkrijgen van een
hypotheek. Kan je op je oude dag in je vertrouwde
huis blijven wonen? Je zult maar ernstig ziek
worden met als gevolg, arbeidsongeschiktheid.
Je moet financiële afspraken maken bij
samenwonen/trouwen. Wat zijn de consequenties
van een scheiding?

Pensioen en inkomen heeft met je leeftijd te maken en leeftijd speelt
hierbij, in de meeste gevallen, een grote rol. De pensioenspaarpot
wordt belegd. In veel gevallen geldt; hoe ouder je bent en dus dicht op
je pensioendatum zit, hoe minder risicovol er wordt belegd. Hierdoor is
de daling van je rendement dus kleiner. Hoe jonger je bent, hoe meer
tijd je hebt voor financieel herstel.
Jong of oud, er zijn verschillende opties en hoe een en ander in elkaar
steekt, laten we ondernemers van uiteenlopende bedrijven duidelijk
zien. Ook hun werknemers nemen we daarin mee.
We hebben gezien dat alle zekerheden dit jaar behoorlijk op drijfzand
zijn komen te liggen. Garanties voor een goed inkomen en/of een
pensioen later, zijn niet meer zo vanzelfsprekend. Dat zal iedereen wel
met ons eens zijn.
Volgens Peters, stelt Pitaal zich ten doel te zorgen voor financiële rust.
Niet alleen zakelijk, maar ook privé. Door controle te houden over je
zekerheden en je financiële plaatje helder te schetsen, zo vult Meussen
aan. Wij durven te zeggen dat bij 90% van werkend Nederland, het
financiële plaatje volstrekt niet duidelijk is.
Heb je wel de juiste pensioenregeling? Blijft de zaak goed lopen? Hoe
zeker ben je van de consequenties? Heb je dan voldoende inkomen,

bijvoorbeeld als je pensioen is gehalveerd? Door op
tijd mét kennis én met regelmaat in te spelen op
belangrijke gebeurtenissen, kun je controle houden
over je zekerheden.
De waarde van nú werken is, dat je straks kunt
genieten van een welverdiende lange (strand)
vakantie. Je hebt vast wel een idee wat je in die
‘vakantie’ allemaal zou willen doen. Dan moet je
daar wel overzicht over hebben.
Het leven is, volgens de heren van Pitaal, vooral
nu behoorlijk grillig. Er kan zomaar, onverwacht,
iets de hoek om komen. Dit behoeft geen verdere
uitleg denken zij zo.

Pitaal, Pensioen en Inkomen
Keulenstraat 16, Deventer
T 0570 82 03 86
E info@pitaal.nl
www.pitaal.nl
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Ontwikkelfonds Cleantech
Regio stelt scholingsvouchers
beschikbaar
Het Ontwikkelfonds Cleantech Regio schoot op 1 april uit de startblokken. Het fonds
stelt voor 1,5 miljoen euro aan scholingsvouchers beschikbaar voor de beroepsbevolking
in de Cleantech Regio. Een unieke financiële impuls, waarmee iedereen een voucher kan
aanvragen voor doelgerichte om-, na- of bijscholing.

Met de scholingsvouchers verkleint het Ontwikkelfonds Cleantech
Regio de mismatch op de arbeidsmarkt in deze regio. De vouchers
helpen zoveel mogelijk inwoners hun weg te vinden van werk
naar werk in kansrijke sectoren. Ook wordt het op deze manier
gemakkelijker om de stap te zetten naar betaald werk.

Betere positie op de arbeidsmarkt
Hoe beter de vaardigheden van de beroepsbevolking in de Cleantech
Regio aansluiten op de vraag van bedrijven, hoe meer de economie in
deze regio groeit en bloeit. De gloednieuwe opleidingsvouchers van het
Ontwikkelfonds Cleantech Regio zijn bedoeld voor een (deel)opleiding,
cursus of training voor individuele werkzoekenden, werknemers
en zzp’ers. Maar ook werkgevers in deze regio kunnen vouchers
aanvragen voor hun werknemers.
De vouchers zijn op basis van ontwikkelbehoefte gericht te besteden
aan beroepsonderwijs dat niet regulier bekostigd wordt. Denk aan een
horecaman die netwerkbeheerder wil worden, een zzp’er die zich om
laat scholen tot rijinstructeur of een salesconsultant die graag een
baan in het onderwijs zou hebben. Op deze manier verbeteren mensen
hun positie op de arbeidsmarkt. Een mooie bijdrage aan het concept
van een leven lang leren!

Initiatief van DEP
Het initiatief voor de scholingsvouchers is afkomstig van het Deventer
Economisch Perspectief (DEP). In het DEP zijn MKB Deventer,
Deventer Kring van Werkgevers, Bedrijven Parkmanagement,
VNO-NCW Stedendriehoek, Saxion en de gemeente Deventer
vertegenwoordigd. Met medewerking van de provincies Overijssel
en Gelderland is het initiatief verbreed naar de Cleantech Regio, een
samenwerkingsverband van de gemeenten Apeldoorn, Brummen,
Deventer, Epe, Heerde, Lochem, Voorst en Zutphen.

Onderdeel van de Cleantech Regio
Het Ontwikkelfonds wordt mede gefinancierd vanuit
de Regio Deal Cleantech Regio. Met het sluiten
van de Regio Deal geven het Rijk, de provincies
Gelderland en Overijssel, gemeenten, ondernemers
en onderwijs samen invulling aan de ambitie
van de Cleantech Regio om groene, duurzame
en inclusieve economische groei te realiseren.
Het uitgeven van de scholingsvouchers door het
Ontwikkelfonds sluit hier mooi bij aan.
Thomas Walder, wethouder Werk en Economie in
Deventer, is enthousiast over de scholingsvouchers:
“Er zijn veel sectoren waar echt een groot tekort is
aan goed opgeleide mensen. Dit geldt bijvoorbeeld
voor de zorg, de logistiek en de bouw. Met de
vouchers wil het Ontwikkelfonds dat gat tussen
vraag en aanbod verkleinen en zowel de werkgever
als de werknemer een kans bieden.”

Drie concrete prioriteiten
Met de scholingsvouchers wil het Ontwikkelfonds
Cleantech Regio drie concrete prioriteiten
realiseren. Ten eerste een toename van technische
en ICT-vaardigheden van de beroepsbevolking,
zodat de Cleantech Regio alert in kan spelen op
de energietransitie en groei van de circulaire
economie. Daarnaast wil de Cleantech Regio, nu
en in de toekomst, beter vacatures kunnen invullen
in de zogeheten ‘tekortsectoren’. Dit zijn vooral de
sectoren zorg, logistiek en de bouw.

GEMEENTE DEVENTER

Een derde doel is het vergroten van de kans op werk en inkomen.
De opleidingsvouchers zijn nadrukkelijk ook bedoeld voor werkenden
die voor hun opleidingsbehoefte geen steun krijgen van de bekende
O&O-fondsen, denk aan een sector zoals de ICT.

Heldere spelregels
Geïnteresseerden mogen een (deel)opleiding, cursus of training
aanvragen voor alle opleidingsniveaus, van mbo tot wo. De
enige voorwaarde is dat de scholing beroepsgerelateerd en
competentiegericht is. De vouchers vertegenwoordigen per aanvrager
een waarde van € 1.000 tot € 2.500. Vouchers mogen alleen worden
besteed bij door het ministerie van Onderwijs erkende instellingen.
Uiteraard zoveel als mogelijk is bij regionale opleiders én uiterlijk
binnen zes maanden na afgifte. Ook mag de opleiding op het moment
van de aanvraag nog niet zijn gestart.

Spelregels voor werkgevers
Voor werkgevers geldt dat zij meedoen op basis van 50/50
cofinanciering: de helft van de kosten komen voor rekening van de
werkgever, het Ontwikkelfonds betaalt de andere helft. Werkgevers in
de Cleantech Regio die zijn aangesloten bij één van de bekende O&Ofondsen kunnen hun deel van de cofinanciering vergoed krijgen uit
deze fondsen. De maximale financiële bijdrage per bedrijf is

€ 25.000, gedurende de gehele looptijd van het
fonds (2021/2022).

Tijdspad
Tussen 1 april en 1 juli van dit jaar zijn naar
verwachting circa 250 opleidingsvouchers
beschikbaar, en nog eens circa 250 tussen
september en december. Eind 2021 stemt het
Ontwikkelfonds af hoeveel ruimte er nog over is om
ook in 2022 vouchers ter beschikking te stellen.

Interesse?
Geïnteresseerde werkgevers, werknemers,
werkzoekenden of zzp’ers kunnen zich aanmelden
voor een opleidingsvoucher via het aanmeldformulier op stedenvierkant.lerenenwerken.nl.
De adviseurs Leren en Werken van het
Leerwerkloket Stedenvierkant nemen vervolgens
contact op voor een persoonlijk gesprek. Hierin licht
de aanvrager zijn of haar ontwikkelbehoefte toe.
Komt hier groen licht op? Dan start de aanvrager
de (deel)opleiding, cursus of training en wordt de
factuur netjes betaald.		
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Integratie
Naadloze integratie tussen je Factif
webshop en product-, voorraad- en
klantinformatie uit je kassasysteem.

Groei
Samen met onze online marketing
specialisten werken aan het
maximaliseren van de resultaten.

Actie!
Ben je van plan om in je digitale
strategie te investeren?
Dan ben je nog net op tijd.
Neem contact met ons op voor een
gratis adviesgesprek.

Factif biedt met Factif ShopMaster een
krachtige e-commerce oplossing voor de
fashion retailer. In samenwerking met
de klant leveren onze specialisten een
compleet resultaat, dat verder gaat dan
vorm en techniek. Na oplevering van je
webshop zorgen we samen dat je online
resultaten blijven groeien.
Neem vrijblijvend contact met ons op.

Factif BV
Munsterstraat 20, 7418 EV Deventer
Telefoon 0570 609941
E-mail info@factif.nl

www.factif.nl

Fullservice e-commerce bureau

NIEUW LID IN BEELD

HydrotopWorks
HydrotopWorks is in 2018 opgericht en sinds januari
2019 met Han Meijerink als bedrijfsleider in Deventer
gezeteld. Han had daarvoor in commerciële en
technische functies in de bouw gewerkt en ergerde
zich aan de lelijke en onpraktische oplossingen voor
warmtepompen bij woningen. Daartoe uitgedaagd
besloot Han om zelf tot betere praktische en esthetische
oplossingen te komen voor het probleem van de
behuizing van warmtepompen.

een gepoedercoate aluminium schoorsteenkap.
Deze is op schuine daken van woningen te
plaatsen. De binnenunit van het systeem zit direct
daaronder op de zolder van de woning. Door de
fraaie schoorsteenkap is de buitenzijde van de
warmtepomp niet als zodanig herkenbaar. Het
installatiewerk is minimaal en de ontwerper van de
woning, net als de bewoner, hoeft zich niet druk te
maken over een losse buitenunit die in de tuin of op
een balkon moet staan.

HydrotopWorks biedt prefab warmte-pomp oplossingen voor seriematige toepassing In bestaande bouw en nieuwbouw. De oplossingen
zijn te verdelen in drie productgroepen. De HydroTop is de oplossing
voor in het dak. De HydroTop wordt, alsof het een dakraam is, via
een opening in het dak geplaatst. Het gedeelte dat energie uit de
buitenlucht wint, steekt circa 15 centimeter boven het dak uit. Han:
“we bouwen de HydroTops in een standaard uitvoering geschikt voor
iedere situatie en montage gaat zeer eenvoudig. Met transport en
kraan in eigen beheer plaatsen we de HydroTops vlot en soepel. Het is
in een handomdraai gebeurd en beperkt de traditionele overlast van de
vele transportbewegingen op een bouwproject hetgeen ten goede komt
aan het bouwproces. Bouwers houden daarvan”. Service en onderhoud
is van binnen de woning uit toegankelijk dus nooit meer het dak op.

Sterk in de belangstelling

De tweede productgroep; de hydroWall werkt op dezelfde manier
als de HydroTop met dien verstande dat de unit niet in de dak maar
in de gevel geplaatst wordt. De derde productgroep is de HydroCap.
Hierbij wordt de buitenunit van een warmtepomp weggewerkt in

De productgroepen van HydrotopWorks zijn
beschermd en van een octrooi voorzien en staan
sterk in de belangstelling van partijen in de
bouwwereld. Han: “vrijwel elke architect, adviseur,
ontwikkelaar, bouwer of installatiebedrijf die we
spreken is enthousiast over onze producten en
wil ermee gaan werken”. HydrotopWorks telt
momenteel vijf medewerkers en de verwachting
is dat dit door sterke vraag op korte termijn
verder gaat groeien. De productie is makkelijk
op te schalen.		

Hydrotopworks is blij met het
lidmaatschap van MKB Deventer.
Han: “we participeren dankzij
MKB Deventer nu in diverse
exportprogramma’s en ook
de stageportaal voorziet in
onze behoefte, we bevelen het
lidmaatschap van harte aan!”

HydrotopWorks B.V.
Paderbornstraat 8, Deventer
T 088 030 60 70
E info@hydrotopworks.nl
www.hydrotopworks.nl
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Wasconnect:
Duurzaamheid en besparen
kan wel hand in hand gaan
Mekenkamp: ‘Veel bedrijven huren bedrijfskleding maar krijgen dan te maken met lange
en complexe leasecontracten. Kopen is een alternatief, maar dan zijn de bedrijven zelf
verantwoordelijk voor het reinigen en het onderhoud. Wasconnect biedt hiervoor een
andere innovatieve oplossing. Bedrijven kunnen door deze nieuwe werkwijze hun uitgave
bijna altijd fors verminderen en ook heel belangrijk deze dienstverlening sluit aan bij de
duurzaamheidsdoelstellingen van onze klanten. Wasconnect heeft namelijk een “lokaal”
distributienetwerk waardoor er minder transportbewegingen nodig zijn.

Duurzaam wassen
Van Eekert: ‘Alle Wasconnect-wasserijen zijn
MVO-gecertificeerd. Er wordt op duurzame wijze
gewassen, met hergebruik van water en gebruik
van ECO-schoonmaakmiddelen. De bedrijfskleding
wordt altijd gereinigd door een gecertificeerde
wasserij in de regio. Dit transport is ook nog
eens elektrisch.’ De kleding die Wasconnect
levert aan haar klanten hebben allemaal het Fair
Wear label, een garantie dat deze kleding onder
eerlijke arbeidsomstandigheden is gemaakt.
Ook is er veel aandacht voor kwaliteit, zodat de

bedrijfskleding langer mee gaat. Bij aanschaf van
nieuwe werkkleding of vervangingen wordt de oude
bedrijfskleding ingenomen en gerecycled.
Bijzonder is dat Wasconnect de mogelijkheid
heeft tot een geavanceerd logistiek systeem t.b.v.
bedrijfskledingbeheer. Wasconnect werkt met een
RIFD-systeem. Hierbij worden een soort ‘miniantennes’ aan de kleding bevestigd. Deze RIFDtags bieden bedrijven mogelijkheden voor een
beter beheer. Het laat onder meer zien hoe vaak
een medewerker schone kleding ophaalt, hoeveel
kledingstukken een werknemer in bezit heeft en of
de kleding mee naar huis wordt genomen.

Duurzame Toiletdispenser
Een tweede belangrijke bedrijfsactiviteit is het
leveren van producten op gebied van toilethygiëne.
Alle producten en diensten hebben een
milieukeurmerk. Het toiletpapier is bv voorzien van
een Eco- en FSC-keurmerk. Oude toiletdispensers
worden gedemonteerd en gerecycled.

Wasconnect
Bergweidedijk 2, Deventer
E info@wasconnect.nl
T 085 049 9786
www.wasconnect.nl

In sommige gevallen laten we in samenspraak met
onze klant de distributie van toiletpapier, zeep,
handen droogpapier leveren door leerlingen van de
Praktijkschool. Op deze wijze leren de studenten in
de praktijk allerlei facetten van het logistiek proces
en dienstverlening.

Ambitie
De ambitie is om in deze facilitaire markt flink te
groeien. Voor de regio streeft Wasconnect naar
het marktleiderschap binnen nu en 5 jaar. Maar
belangrijker nog, is naast het streven van groei onze

dienstverlening zo duurzaam en klantvriendelijk
mogelijk te blijven uitvoeren.

Stage
Gezien de snelle en verwachte groei is versterking
van stagiaire van de opleidingen Commerciële
Economie en Administratie van harte welkom.
Spreekt ons verhaal je aan, reageer dan
naar info@wasconnect.nl. 		
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Meer inzicht in uw energieverbruik
Wist u dat we via ons energiecollectief ook meer
inzicht kunnen geven in uw energieverbruik? Wanneer
u beschikt over een slimme meter worden uw
meterstanden op afstand uitgelezen*. Hiermee is het
mogelijk om bijna continu signaaltjes te versturen,
waardoor u tot in detail inzicht kunt krijgen in de
momenten waarop u elektra en gas verbruikt!

Het collectief heeft hiervoor een energiemonitor,
welke steeds wordt uitgebreid met slimme tools. Zo
heeft u bijvoorbeeld niet alleen inzage in uw energie
als u daarnaar zoekt, maar wordt u ook actief
gealarmeerd als u onverwacht meer verbruikt.
Met de energiemonitor kunt u: Energieverbruik
vergelijken met andere periodes of uw andere
meters; Meters groeperen zodat eenvoudig totalen
kunnen worden berekend; De meetdata exporteren
naar bijv. Excel; Een alarm instellen zodat u
gewaarschuwd wordt bij overschrijdingen van door
u opgegeven waarden.
Wanneer u beschikt over een grootzakelijke
aansluiting met SDE subsidie (voor bijv.
zonnepanelen), dan is het ook mogelijk om de
opwekdata te integreren. Hierdoor heeft u in 1
applicatie inzicht in uw opwek, directe afname uit
uw eigen opwek, levering/teruglevering en dus ook
in het verbruik van uw pand.

Voorbeeld dagweergave

MKB Deventer beveelt dit
partnerschap nogmaals van
harte bij u aan!
Namens MKB Deventer kan PM Energie u
onder andere helpen met een van de volgende
onderwerpen.
• Collectieve in- en verkoop van elektra en gas
• Collectieve inkoop van grootzakelijke meters
• Online inzicht in uw energieverbruik
• Begeleiding bij realisatie van zonne-installaties
• Optimalisatie van netwerkkosten
• Reductie van energiebelastingen
Neem vrijblijvend contact op via
g.douw@pmenergie.nl. 		

Voorbeeld opwekdata geïntegreerd

PM Energie
T 085 21 00 578
E g.douw@pmenergie.nl
www.pmenergie.nl

* Heeft u nog geen slimme meter?
Dan kunnen we u helpen om deze aan te vragen.

De toekomst van werk
Veranderingen zijn van alle tijden. De quote “verandering is de enige constante” kan inmiddels, afgestoft en wel,
op een tegeltje en het is alweer een tijd geleden dat Nederlands bekendste transitiedeskundige, Jan Rotmans,
de uitspraak deed: “We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van tijdperken”.

Ook werk verandert. Economische ontwikkelingen, veranderingen in
bevolkingsopbouw, invloed van technologie en digitalisering, opvattingen
over inrichting van onze samenvatting, de energietransitie: dat alles
heeft invloed op banen en arbeidsmarkt.

Van competenties naar skills
Werk zal ook in een sterk veranderende omgeving een factor van belang
blijven. Mensen verdienen er hun geld mee, maar nog ook zingeving,
ontwikkeling, meedoen, sociale kontakten en onafhankelijkheid
zijn “opbrengst” van werk. Om ook in de toekomst te kunnen
blijven meedoen, wordt in veel bedrijven dan ook al jaren ingezet op
competentieontwikkeling. Een competentie wordt bepaald door kennis,
persoonlijke eigenschappen, vaardigheden en drijfveren. Organisaties
maken competentieprofielen zodat helder is welke verwachtingen zij
hebben van hun medewerkers in verschillende functies. So far so good.
Maar hoe toekomstbestendig zijn competenties?
Onlangs maakte het World Economic Forum een helder overzicht van de
Top 10 Skills die de arbeidsmarkt in 2025 van ons vraagt. Skills maken
dat je in staat bent om je baan uit te voeren. Je kunt ze ontwikkelen door
training en ervaring, en soft-skills vormen een belangrijke aanvulling
op hard-skills. Het overzicht maakt duidelijk waar het zwaartepunt
ligt: Je zou 8 van de 10 tot de soft-skills kunnen rekenen (persoonlijke
eigenschappen, sociale vaardigheden) en slechts 2 tot de functionele
of technische hard-skills. Het devies is dus om te werken aan het
ontwikkelen van je skills om ook in 2025 succesvol te kunnen zijn in je
baan en op de arbeidsmarkt. En dat is al over vier jaar!

Rol van de werkgever in toekomstgericht HRM
Als werkgever heb je een cruciale rol in het employable houden
van je medewerkers. Leren en ontwikkelen doe je immers samen.
Help je medewerkers om zelf regie over hun eigen ontwikkeling te
pakken en daarvoor de verantwoordelijkheid te dragen. Een echte
“werkondernemer” stippelt zijn/haar toekomst zelf uit en neemt initiatief
om talent, skills en drijfveren optimaal in te zetten. En: Natuurlijk geldt
dat ook voor de werkgever, manager of HR-professional zelf.

Leren en ontwikkelen
Hoe doe je dat nou, het stimuleren van ontwikkeling in je bedrijf?
Drie concrete tips:
1. Zorg

voor een heldere visie op trends en ontwikkeling van je medewerkers, die je verbindt aan je bedrijfsstrategie en communiceer die;
2. G
 eef medewerkers vertrouwen en verantwoordelijkheid om het werk

op hun manier uit te voeren (daar heb je ze voor
aangenomen, toch?);
3. Investeer in het voeren van “het goede gesprek”
over functioneren en groei met je medewerkers.
Meer weten? Neem dan kontakt met ons op voor
een vrijblijvend gesprek. We adviseren je graag
over ondersteuning, training, concrete acties en
eventuele subsidies. Óp naar 2025!		
magenta roze
pms 2736
92-88-0-0

langenberg
advies in verandering

coaching change consultancy
www.adviesinverandering.nl

Langenberg Advies in Verandering
Bergweidedijk 2, Deventer
T 06 53 314 967
E langenberg@adviesinverandering.nl
www.adviesinverandering.nl

MKB Deventer 39

Mondial Veldhoen Verhuizingen uit Deventer

Ongeveer 80% van de
offerteaanvragen
verloopt via internet
Verhuizen is voor veel mensen een stressvolle en onplezierige aangelegenheid.
Dat wordt anders wanneer je de klus laat klaren door professionals zoals Mondial
Veldhoen Verhuizingen. Al ruim 150 jaar verzorgt dit bedrijf verhuizingen van en naar
de Deventer regio. Wie al zo lang succesvol meedeint op de golven van de turbulente
economie heeft recht van spreken.

Nachtmerrie
En dat doen wij met de woordvoerder van Mondial
Veldhoen Verhuizingen, Geke Klein Velderman. “Als
je het helemaal platslaat, is verhuizen iets van A
naar B brengen”, legt hij uit. “Dat klinkt eenvoudig,
maar er komt nogal wat bij kijken om de logistiek
op de dag zelf verantwoord uit te voeren. Het is echt
vakwerk, wat nog wel eens wordt onderschat. Ik
begrijp natuurlijk dat financiële overwegingen een
rol spelen, maar als officieel Erkende Verhuizer
onderscheiden wij ons duidelijk van de doe-hetzelvers en de niet-erkende bedrijven. Al onze
medewerkers hebben een opleiding doorlopen en
beschikken over de benodigde certificaten.”

De meesten van ons weten vast nog hoe dramatisch
onze laatste doe-het-zelf verhuizing verliep. Een
groepje opgetrommelde vrienden begint om acht
uur ’s morgens vol goede moed. Volgens de man
des huizes zijn ze om 12 uur vast klaar. Terwijl zijn
echtgenote met een paar vriendinnen nog de laatste
kasten moet uitruimen, beginnen de mannen met
de grote en zware dingen. Al bij de eerste grote
tafel gaat het mis: het trapgat is te klein. Terug
naar boven, om de tafel te demonteren. Een van de
dragers verliest iets later de controle, waardoor de
wasmachine zeker een meter naar beneden van de
trap valt. Maar hopen dat hij niet kapot is. Als na
drie stressvolle en frustrerende uren de bestelbus
eindelijk ‘vol’ is, zit nog niet eens de helft van de
spullen erin. Bij aanvang van de tweede ronde
haken een paar van de vrienden al af. Tegen een uur
of vijf in de middag zijn alleen de man en vrouw en
hun beste vriend nog over. Bekaf en vol schrammen
en blauwe plekken moeten ze constateren dat nog
lang niet alles over is naar het nieuwe huis. Dan
spreekt zij de gedenkwaardige woorden: “Deze
nachtmerrie nooit meer!”

Vlekkeloos en zorgeloos
Klein Velderman krijgt aan de telefoon wel eens
de vraag of hij ‘een paar sjouwers’ kan leveren.
“Voor wie niet in het vak zit, is dat ook wat wij doen:
sjouwen”, zegt hij. “Als je bedenkt dat je het vak
pas na een jaar of zes, zeven praktijkervaring echt
onder de knie hebt, dan begrijp je dat er wel iets
meer bij komt kijken. Onze gediplomeerde mensen

“Vsee Search Marketing weet
precies hoe ze ons online
vindbaar moeten maken”

weten als geen ander hoe je spullen verpakt en hoe je de wagen laadt.
Naast verhuisdozen hebben wij ook garderobedozen speciaal voor
de hanggarderobe, we hebben glazendozen voor de kopjes en glazen
en schilderijdozen specifiek voor grote kunstwerken. We werken
met noppenfolie, inpakpapier, dekens, diepladers en kastendragers.
Grote, volumineuze dingen, zoals een glazen lampenkap, vervoeren
we in zogeheten barrels. Ons team heeft ruime ervaring in het zo
economisch mogelijk laden van de auto, zodat er nauwelijks meer
lucht in zit. Eigenlijk laadt de man die binnen de boel coördineert
de auto, omdat hij exact de juiste volgorde inschat. Het hele team
is perfect op elkaar ingespeeld om de transitie zo vlekkeloos en
zorgeloos mogelijk te laten verlopen.”

Online is cruciaal
Ruim vijf jaar geleden beschreven we in ditzelfde magazine hoe
belangrijk de online aanwezigheid is voor Mondial Veldhoen
Verhuizingen. “Dat is nu nog veel belangrijker geworden”, bevestigt
Klein Velderman. “Voorheen hadden we de Gouden Gids of
reclameborden bij Go Ahead Eagles, maar nu verloopt ongeveer
80 procent van de aanvragen online. Het is dus cruciaal dat je daar
gevonden wordt. Het online marketingbureau Vsee uit Deventer
helpt ons daar al ruim zeven jaar bij. Als je in Google ‘verhuizing’ en
‘Deventer’ intikt, vind je ons direct onder de advertenties. Vsee heeft
onze website gebouwd en verzorgt met SEO onze vindbaarheid op
internet. Momenteel verbeteren we onze zichtbaarheid in Zutphen,

Vsee Search Marketing
Keulenstraat 10A, Deventer
T 085 00 21 777
E info@vsee.nl
www.vsee.nl

wat voor ons een groeimarkt is. Wie via ‘Zutphen’
op onze website komt, wordt verwelkomd met
het stadsgezicht van Zutphen en kan ons via een
Zutphens telefoonnummer bellen. De mensen van
Vsee weten precies hoe ze dat moeten doen.”

Goede naam
Vanwege de coronacrisis hanteert Mondial
Veldhoen Verhuizingen strengere regels dan
normaal. Gelukkig blijven de offerteaanvragen
binnenstromen. “De huizenverkoop zit nog steeds
in de lift”, verklaart Klein Velderman. “Anders
dat de kantoorverhuizingen zijn er flink wat meer
particuliere verhuizingen. Daarbij gaat het ons
om het leveren van kwaliteit. Ik kan voor morgen
wel drie extra verhuizingen boeken, maar als ik
daar geen gediplomeerde mensen naartoe stuur,
gooi ik onze goede naam te grabbel. En die goede
naam is goud waard, aangezien wat wij doen niet
zichtbaar, niet tastbaar en niet voelbaar is. Als
onze klanten een paar weken na de verhuizing een
housewarmingparty houden, merken de gasten het
schilderwerk op, of die nieuwe keuken. Er is niemand
die zal zeggen: ‘Tjonge, jij bent mooi verhuisd!’ Tenzij
de gastheer en gastvrouw zelf vertellen hoe prettig
hun verhuizing is verlopen. Ouderwetse mond-opmondreclame blijft de beste vorm van aanbeveling.
Maar dan moeten de mensen ons de volgende dag
wel op internet kunnen terugvinden.”
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SLIM doen!
Samen GROEIEN
door samen DOEN
De werkgroep HRM van MKB Deventer* vraagt een SLIM subsidie aan
om leren en ontwikkelen in de regio Deventer te stimuleren. Graag
leggen we uit welke aanpak we hanteren en hoe u mee kunt doen!

Wij bieden u een adviesgesprek aan waarin een
HR professional samen met u de HR cyclus van uw
bedrijf doorlicht. U kunt aangeven waar u tegen
aanloopt en samen kijkt u naar de mogelijkheden
die er zijn voor optimalisatie. Hoewel het
adviesgesprek u niet verplicht tot afname van
verder HR advies, zoeken we wel naar bedrijven
die de ontwikkeling van hun medewerkers verder
willen vormgeven.
De SLIM regeling biedt subsidiemogelijkheden
voor loopbaanadvies en de ontwikkeling of
implementatie van HR-instrumentarium. Blijkt uit
het adviesgesprek dat uw organisatie hier behoefte
aan heeft en heeft u interesse, dan bieden wij u
hiervoor een kennisvoucher(s) aan.
In 2021 is er ruimte voor cofinanciering van 25
loopbaantrajecten (maximaal 3 per organisatie)
en 5 adviestrajecten voor ontwikkeling /
implementatie van ontwikkelinstrumentarium.
De kennisvouchers die hiertoe ter beschikking
komen bedragen EURO 1.000,- voor een

loopbaantraject en EURO 2000,- voor de
implementatie van ontwikkelinstrumentarium.
U draagt zelf (minimaal) hetzelfde bedrag bij.

Doet u mee?
MKB Deventer vraagt op dit moment subsidie aan.
Er zijn al een aantal geïnteresseerde organisaties.
Wij horen graag of u ook interesse heeft! Is dit het
geval, dan houden we u op de hoogte houden van
de subsidietoekenning. Na toekenning nemen we
contact met u op voor een adviesgesprek.
Heeft u vragen, dan beantwoorden wij deze
graag op 0570 758021. 		

Foto: v.l.n.r.: Cindy van Son (Son&Klaar), Ina Mossink (Talentum et
Gloria), Marco Kok (MKB Deventer), Marieke Langenberg (Advies in
Verandering) en Herman Mossink (Talentum et Gloria).
*De werkgroep HRM stelt zich als doel om HRM binnen Deventer
bedrijven verder te stimuleren. Naast deze subsidie-aanvraag
voor het leren en ontwikkelen bestaan er meerdere ideeën zoals
praktische HRM-workshops, een best practice HRM-handboek
voor en door Deventer bedrijven. Heb je ook suggesties?
Wij horen deze graag van u.

Rodney Schwarz houdt HRM-ers
in Deventer een spiegel voor
Op 2 maart jl. hield de HRM-werkgroep* van MKB Deventer
een livestream over de toekomst van werk. Rodney Schwartz
van het IT-bedrijf Tasper gaf de aanwezigen een inkijk in
zijn visie hierop. Met Tasper werkt Rodney nauw samen met
bedrijven die werk willen maken van het flexibiliseren van de
secundaire arbeidsvoorwaarden.
Vaak hebben bedrijven vuistdikke handboeken, maar door de
arbeidsvoorwaarden te flexibiliseren en gebruik te maken van software
is het een stuk overzichtelijker. Rodney en zijn team richten dit in bij
400 veelal grote organisaties en bedrijven in Nederland. Deze inkijk
heeft mede zijn visie gevormd over HRM-beleid. Onderstaand enkele
passages uit zijn workshop. De gehele workshop is te zien op Youtube
via MKBDeventer.nl.
Rodney: “het gaat om de samenhang tussen vrijheid, verantwoordelijkheid en vertrouwen in elkaar. Managers moeten leren steeds meer
los te laten en teams de vrijheid geven zaken onderling op te lossen.
Belangrijk daarbij zijn de waarden van het bedrijf: waarom bestaan
we en wat is onze missie”. Een mooi voorbeeld is het antwoord dat
een conciërge van de NASA gaf in 1962 op de vraag van President
Kennedy die daar op werkbezoek was over wat zijn taak was.
“Ik draag bij aan een man op de maan zetten was het antwoord”.
Hoeveel werknemers in jullie organisaties geven zulke antwoorden
of blijft het bij de specifieke taak die de werknemer uitvoert?
Ik hoop voor jullie dat dit het eerste antwoord is, dan gaat het
verantwoordelijkheidsgevoel verder dan sec zijn of haar eigen taak.
Je maakt er een beter en ook veel leuker bedrijf van.
Het meest killing voor innovatie is een afdeling innovatie.
De verantwoordelijkheid voor innovatie wordt dan afgeschoven op
een kleine groep mensen, terwijl innovatie van iedereen moet zijn
wil het succesvol zijn. De verantwoordelijkheid van het ziekmelden
is ook zoiets. Nu wordt veelal bij de manager neergelegd en die
moet het vervolgens met het team gaan oplossen. Waarom geen
ziekmelding gewoon direct bij het team, het gevolg is dat direct
praktisch geschakeld wordt om taken te herverdelen. Ook zul je zien
dat ziekmeldingen dan minder snel gedaan worden bij b.v. mooi weer.
Je zadelt je collega’s dan op met extra werk.
Een ander voorbeeld is hoe bedrijven omgaan met jong talent in hun
organisatie. De meeste bedrijven willen graag betrokken en zelfstandige
medewerkers, maar juist tijdens bijbaantjes en stages leren we ze dat ze
opdrachten moeten uitvoeren en nemen we ze niet mee in het geheel.

Eigenlijk slaan we hier de basis (vrijheid,
verantwoordelijkheid en vertrouwen) over. Wat
zonde is, want hoe kun je het een verwachten als ze
het ander hebben geleerd. Daag jong talent uit om
de eerste weken van de stage door het hele bedrijf
te gaan en vragen te stellen over hoe en waarom
bepaalde bedrijfsprocessen zo lopen. Neem ze mee
in het geheel. Talent wordt zo veel meer uitgedaagd
en je krijgt veel bruikbare feedback en de kans
dat het talent na de stage ook bij je organisatie wil
blijven worden wordt zo veel groter.
Iedere organisatie heeft een koers nodig. Een
organisatie kun je zien als een schip waarbij een
kapitein de koers uitzet en waarbij eendrachtig
samengewerkt wordt om te zorgen dat het schip daar
komt. Ga als manager niet micro-managen en geef je
team het vertrouwen zulke zaken zelf op te lossen.
Ik wens jullie en vooral jullie medewerkers dit toe.
*Marieke Langenberg, Herman & Ina Mossink, Cindy van Son, Marco Kok
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Rabobank Salland en Young Eagles:

bovengemiddelde aandacht
voor jeugd
De jeugd heeft de toekomst. Deze slogan van Rabobank
en de Go Kids Club klinkt de trouwe supporters van
Go Ahead Eagles vast niet onbekend in de oren. Iedere
thuiswedstrijd galmt deze zin door de speakers van
stadion De Adelaarshorst. Het zal daarom best even
wennen zijn voor de fans dat de naam van de kidsclub
eerder dit seizoen is veranderd in ‘Young Eagles’.
De jarenlange samenwerking tussen Go Ahead Eagles en
Rabobank Salland, hoofdsponsor van Young Eagles,
blijft echter als vanouds.

Het is al meer dan zestien jaar geleden dat Rabobank Salland
Business Partner werd van Go Ahead Eagles. Het bleek de start
van een prettige samenwerking, die in het jaar 2015 verder werd
geïntensiveerd. Sindsdien is Rabobank Salland de trotse hoofdsponsor
van de toenmalige Go Kids Club, nu dus Young Eagles.
De jeugd krijgt bij Rabobank Salland bovengemiddeld aandacht.
Jongeren worden aangemoedigd om al op jonge leeftijd bewust om te
gaan met geld, want jong geleerd is oud gedaan. De samenwerking
met Go Ahead Eagles is een mooi instrument om dat doel te bereiken.
Zo werd in 2019 de Go Ahead Eagles Jongerenrekening opgezet.
Kinderen tot en met 17 jaar kunnen zo’n rekening openen of hun
bestaande Raborekening omzetten naar deze betaalrekening voor
kinderen/jongeren.
Jongeren met deze rekening maken onder andere kans op
rondleidingen door De Adelaarshorst, voetbalclinics en Eaglesshirts. Daarnaast wordt er bij elke door Go Ahead Eagles gewonnen
thuiswedstrijd een bedrag van € 1,- op hun rekening gestort. Nog
meer reden voor de jonge supporters om hun club hartstochtelijk
aan te moedigen. Elk kwartaal verloot Rabobank Salland vier
toegangskaarten onder de rekeninghouders voor een thuiswedstrijd
van Go Ahead Eagles. Nu er geen supporters aanwezig mogen zijn bij
wedstrijden is de prijs omgezet naar een lidmaatschap van
Young Eagles.
Het is best lastig om in deze tijd de jonge supporters actief en
betrokken te houden binnen Young Eagles. Maar binnen de
mogelijkheden die er zijn, lukt dit gelukkig goed. Zo hebben we voor

de Kowet Kuikens (0-6 jaar) een kleurplaatactie en
voor de Kootjes (7-11 jaar) organiseren we een Q&A
met spelers van het eerste elftal. Voor de oudste
groep, de Harly’s (12-16 jaar) staat er een training
op het programma die wordt verzorgd door Jelmer
Sevenster, fysiektrainer van het eerste elftal.
Samen met Rabobank Salland zetten wij ons
met veel plezier in voor de Young Eagles. Want in
verbinding blijven met elkaar is één van de grootste
uitdagingen van deze tijd. We mogen de jeugd
hierbij niet uit het oog verliezen. Hopelijk klinkt ‘de
jeugd heeft de toekomst’ snel weer door ons mooie
stadion en kunnen we onze Young Eagles weer
fysiek ontmoeten bij onze activiteiten.
Aanmelden voor Young Eagles kan door een e-mail
te sturen naar youngeagles@ga-eagles.nl.
Miranda van Beijnum
coördinator Young Eagles		

Rabobank
Hanzeweg 3, Deventer
T 0570 508 555
www.rabobank.nl

Roto Tweewielers verkoopt
bedrijfsfietsen via online
Platform De Ondernemer
Fietsen staat steeds meer in de belangstelling van bedrijven. Indien personeel zo veel
mogelijk op de fiets naar het werk gaat, is dit gezonder, minder co2 uitstoot en het scheelt
parkeerruimte. Het mooie is dat de overheid dit ook nog een fiscaal stimuleert.
Reden waarom ondernemer Wilco Wolterink een online campagne ging
draaien met het platform De Ondernemer. De eerste resultaten dienen
zich aan. Wilco: “tijdens de campagne kwamen de eerste reacties
en aanvragen al binnen. Het mooie is dat dit nog daarna ook lang
doorwerkt, bedrijven waren er toen nog niet aan toe, maar onthouden
je boodschap en komen er maanden later nog op terug”.

Over Roto Tweewielers
Met meer dan twintig jaar aan ervaring is ROTO Tweewielers de
grootste fietsenwinkel in Deventer en omgeving. In 1999 werd het lintje
geknipt bij de opening van een pand met een oppervlakte van 450m².
Door de jaren heen bleek dit oppervlakte te klein te zijn. Inmiddels
beschikt Roto Tweewielers aan de Ceintuurbaan over een ruim pand
van 1.000 m². Sinds 2016 staat Wilco Wolterink samen met zijn team
van twaalf fietsprofessionals aan het roer bij Roto Tweewielers.

Focus op elektrisch
Roto Tweewielers loopt graag voorop in de branche. Wilco:
“We houden innovaties en ontwikkelingen altijd goed in de gaten en
spelen we hierop in. We weten wat onze klanten willen en daarom
voeren we naast de bekende Nederlandse fietsmerken, ook onbekende
merken waarmee we on ze klanten verrassen”. In het assortiment
nemen E-bikes en elektrische scooters een prominente plek in. Roto
beschikt over het grootste assortiment van de regio en hierin wil Roto
zich verder specialiseren. Deze specialisatie valt ook op in de regio.

Deventer werd altijd al goed bediend. De laatste
jaren komen daar, geholpen door mond-op-mond
reclame, in toenemende mate klanten uit de regio
erbij. De E-bike maakt een sterke groei door,
zo’n 70% van alle verkochte fietsen is een E-bike.
Het gebruik is daarom al lang niet alleen meer
voorbehouden aan senioren, iedereen fietst nu op
een E-Bike.
Bedrijven weten de weg naar Roto tweewielers nu
goed te vinden. Geholpen door fiscale regels ter
stimulering van het fietsen voor woon-werkverkeer
gaan steeds meer bedrijven over tot aanschaf van
E-bikes. Een werknemer kan deze vervolgens
aantrekkelijk leasen tegen ongeveer 10 euro in
de maand. Reden waarom steeds meer bedrijven
bij Roto Tweewielers aankloppen voor aanschaf
van E-bikes.			

Roto Tweewielers
Ceintuurbaan 199A, Deventer
T 0570 67 62 50
E info@rototweewielers.nl
www.rototweewielers.nl
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Via E-Learning naar
Duurzame inzetbaarheid
Op dinsdag 14 januari 2020 om 11.00 uur exact schoof ik aan bij Hans Wessels en Maarten Kuiper van
Sportbedrijf Deventer. Reden? De start van een samenwerking rondom het thema duurzame inzetbaarheid
van de medewerkers van Sportbedrijf Deventer. Vanzelfsprekend weet ik niet van iedere opdracht de exacte
startdatum en tijd, maar deze is blijven hangen omdat de uitdaging van het sportbedrijf en onze visie van de
oplossing zo perfect op elkaar aansloten.

Sportbedrijf Deventer
Sportbedrijf Deventer is hét adres voor alle
sportgerelateerde zaken en exploiteert
Sport- en Belevingscentrum De Scheg,
het Borgelerbad en meerdere sporthallen
in Deventer en omgeving. Daarnaast is
Sportbedrijf Deventer verantwoordelijk
voor de ondersteuning en advisering van
sportverenigingen, sportstimulering en
ontwikkeling van bewegingsconcepten.

we een gezamenlijk projectteam samengesteld met
diverse medewerkers uit beide organisaties.

Hans Wessels

Hoe houden wij onze medewerkers up-to-date
Sportbedrijf Deventer zocht naar een manier om grip te krijgen op
de aanwezige kennis bij medewerkers als het gaat om kritische
bedrijfsprocessen. Ook binnen het sportbedrijf ziet men de systemen
steeds sneller veranderen en de eisen aan het personeel stijgen. Zo
wil het Keurmerk Veilig en Schoon, dat onlangs voor De Scheg en het
Borgelerbad verlengd is, dat ze aan kunnen tonen dat medewerkers
de benodigde kennis hebben. En dat kan prima met een online
toetssysteem.

Hans Wessels
Als initiatiefnemer en kartrekker van dit project binnen Sportbedrijf
Deventer is Hans mijn directe gesprekspartner, of beter gezegd onze
directe gesprekspartner. Na de eerste verkennende gesprekken hebben

Hans is nu ruim 23 jaar in dienst als Manager
HRM binnen Sportbedrijf Deventer en de grote
aanjager van dit project. Het up-to-date houden
van medewerkers is een opgave op zich, maar is de
afgelopen jaren wel steeds urgenter op de agenda
gekomen. Door de strengere eisen die aan de
branche worden opgelegd wordt er vaker en sneller
een kennisupdate van deze medewerkers verwacht,
aldus Hans.

Blijf bij de tijd
“Dat is dus een uitdaging”, legt Hans uit.
“Gelukkig maken de digitale mogelijkheden die we
tegenwoordig hebben het steeds makkelijker om

OCD opleidingen
Keizerstraat 39, Deventer
T 0570 62 96 82
E info@ocdopleidingen.nl
www.ocdopleidingen.nl

hier in te voorzien. Via een mooie e-learning tool
gaan wij onze medewerkers in de komende jaren,
stelselmatig een kennis-check aanbieden. Op die
manier houden we vinger aan de pols en kunnen
we tijdig bijsturen als onverhoopt blijkt dat er
medewerkers zijn die de boot dreigen te missen.”
Hierbij snijdt het mes natuurlijk aan twee kanten.
Het geeft de medewerkers binnen de organisatie
rust om te weten dat het kennisniveau nog
volledig op peil is en het geeft het management de

plezier en samenwerking om samen de klus te klaren. We zien vaak
een levenslange samenwerking ontstaan vanuit dit soort inhoudelijke
projecten.

Micha te Wieske
Ik ben Micha te Wieske, auteur van dit artikel en directeur van
OCD Opleidingen. Na mijn studie HRM aan de AMA in Deventer
ben ik gestart met het organiseren van bedrijfstrainingen.

mogelijkheid om al in een vroegtijdig stadium te
signaleren als er onverwachte uitkomsten zijn.
Tot slot geeft het ons de kans om in de nabije
toekomst ook het updaten van deze kennis via
e-learning vorm te geven. Hiervoor denken we aan
een proces van Test-Train-Toets. De medewerker
test zijn kennis, traint zichzelf op ontbrekende
onderdelen en sluit het proces af met een toets
om zijn kennis te borgen. We denken hierbij aan de
mogelijkheden van micro learnings om te trainen.
De leerstof wordt beknopt en visueel in brokjes van
enkele minuten aangeboden. Eenvoudig inpasbaar
in de werkdag. Een mooie win-win voor iedereen,
vindt Hans.

Daag jezelf uit
Binnen OCD Opleidingen werken wij en leveren wij
onze diensten conform dit motto. Dit geldt voor
deze opdracht natuurlijk net zo. De uitdaging in dit
project zit hem, zoals zo vaak, in het vastleggen en
omzetten van de kennis die binnen de organisatie
beschikbaar is naar een vorm die voor iedere
deelnemer toegankelijk is.
Hiervoor maken wij gebruik van de zogenaamde
inhoudsdeskundigen. Dit zijn medewerkers van
Sportbedrijf Deventer die alles weten over een
bepaald proces. Door deze te koppelen aan onze
onderwijskundige kunnen we de bedrijfsspecifieke
kennis omzetten in didactisch, overdraagbare kennis.
Het hele proces berust op maatwerk. Het vraagt
om flexibiliteit en vertrouwen, maar bovenal om

Micha te Wieske

OCD Opleidingen
Wij werken met een team van ruim 50 specialisten en geven
maatwerktrainingen op het gebied van talen zoals Engels,
Nederlands en Duits en diverse Microsoft trainingen met
onder andere Sharepoint en Excel, maar ook op het gebied van
Management trainingen staan wij voor je klaar. En, zoals je van
een moderne opleider mag verwachten, zijn wij ook volop bezig
met digitaal leren, oftewel e-learning.
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Ondersteuning familiebedrijven
Ondersteuning familiebedrijven
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COLUMN

De roze loper
uit voor DAVO
We blijven ondernemen en hebben het Hof van
Twello overgenomen, samen met een extra
compagnon, Adriaan Verkerk. Daar maken we
Buitenpost van: een nieuwe uitstraling. Daar is
een streekwinkel, landgoed, fruitgaard en een
blotevoetenpad. We zijn het nu aan het opknappen,
er is veel te doen. We hebben veel hulp van
vrienden en medewerkers van DAVO. Er is veel
werk verzet en nog te doen. De horeca gaan
we daar herinrichten. We hebben een
nieuwe bar gebouwd en zijn het hele pad
aan het opknappen. De winkel hebben we
onder handen genomen en de camping in
ere hersteld. Een boerencamping met 25
plaatsen. We werken in alle bedrijven met
lokale producten van lokale leveranciers.

2	
v.l.n.r.: Jos Schmitz, Marijn Kroon en Arnoud Pijpker

Hoe een hobby een serieuze business kan worden
lees je in dit interview met Marijn Kroon van
DAVO Bieren uit Deventer.
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Wie
is DAVO Bieren en noem één onverwachte
eigenschap of interesse van jezelf.
DAVO is ontstaan vanuit een hobby. We zijn gestart met ons drieën, Jos
Schmitz, Arnoud Pijpker en ik: Marijn Kroon en inmiddels hebben we
50 medewerkers. Wat in 2010 begonnen is als onze hobby bierbrouwen
in de schuur, is nu ons werk en onze passie. We hebben alle drie een
achtergrond in de horeca. We brouwden 50-60 liter per dag en lieten
veel mensen proeven en zo is het idee ontstaan om voor de hele stad
te gaan brouwen. In 2012 zijn we DAVO gestart met Hoppen Blond,
een vrij bitter bier van 7,5% (IPA nu). Dat was is no time uitverkocht.
We hebben het uitgeleverd aan slijterijen en cafés. Van het een
kwam het ander. We wilden een eigen brouwerij en door middel van
crowdfunding zijn we in april 2016 gestart. Daarna zijn we begonnen
met rechtstreekse verkoop aan de consument. Vervolgens hebben we
in 2018 een tweede café in Arnhem geopend en in juli 2020 een café
in Zwolle gestart. Hier hebben we helaas maar kort gedraaid i.v.m. de
lockdown en de crisis waarin we nog steeds zitten.

Wat zijn je belangrijkste
doelstellingen voor dit jaar?
We hebben dromen en weten waar we over een
paar jaar willen staan. Door de coronacrisis zijn
we wel twee jaar teruggeworpen, maar we gaan er
vanuit dat we er weer bovenop komen. We maken
gebruik van enkele overheidsregelingen zoals
TVL en NOW, maar deze regelingen dekken lang
niet alles, er moet continu geld bij. We hebben
besloten om niemand te ontslaan. Iedereen krijgt
doorbetaald. Overheidssteun is netto 65% en de
rest leggen we zelf bij. Het begint nu een moeilijke
situatie te worden. We willen onze mensen graag
behouden, ze zijn belangrijk voor ons.
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	Wat maakt jouw bedrijf/organisatie uniek?
Ons bedrijf is uit hobby voortgekomen
en heeft het sociale grondslag. We zijn goed voor
onze mensen, ook voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt. We hebben een ongedwongen
sfeer, iedereen is welkom. Hier zitten verschillende
groepen aan tafel: van lopende band medewerkers
tot medewerkers van een advocatenkantoor.
Verschillende doelgroepen en iedereen gaat met
een fijn gevoel de deur uit. We betrekken lokale
leveranciers in ons concept. We proberen onze

maatschappelijke functie te vervullen door sponsoring door middel van
Migoloo bier en steunen zo Aiden en Tristan die de Atlantische oceaan
overroeien, in hun strijd tegen de plastic soep. We laten onze klanten
nu ook kennis maken met bier in blik. Grappig feitje: we moesten wel
150.000 blikjes inkopen. Hebben we toch maar gedaan. Ook hier weer
de lokale leverancier ingeschakeld, nl. Trivium Packaging en MUS
verpakkingen. Alle cadeauverpakkingen en karton komen van Smurfit
Kappa bijvoorbeeld.

vind ik ook heel bijzonder. Maar als ik op een
vrijdagmiddag om 17.00 uur hier het terras oploop
en het volle bak is, denk ik dat is toch maar mooi
bedacht met z’n allen. Het is een succes. Dit geldt
voor onze bieren, de inrichting, de uitstraling van
het pand en het merk, bier en de marketing en
vooral ook hoe wij communiceren met onze klanten.
Tof dat het aanslaat.

4	
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Welke impact heeft het corona-virus (COVID-19)
op jullie bedrijfsvoering?
Het hele bedrijf ligt stil en 80% van het bedrijf genereert geen omzet.
We halen alles uit externe verkoop en dat heeft heel veel impact.
De sfeer en stemming zijn anders. Het kost moeite om de boel bij
elkaar te houden. Mensen zitten thuis, gelukkig helpen ze ons nu met
ons project in Twello.
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Wat
verwacht je van MKB-Deventer?
Lastige vraag. We merken dat deze organisatie goed is in
advies geven en mensen verbinden met elkaar. Lijnen zijn kort.
Het bindt de ondernemers in de stad. Het idee dat je iets
gezamenlijks hebt.

6	

Hoe houd jij je hectische job vol?
We bedoelen: wat doe je om focus te houden en het nog
leuk te vinden allemaal. Er is nu veel afleiding in Twello. Veel buiten,
iets nieuws aan het bouwen, we hopen dat het snel open mag want
we willen het laten zien aan de mensen. Ruim vijf maanden zijn we
al dicht. Ik heb vier maanden lang gedacht dat het binnenkort goed
komt. Ik laat het over me heenkomen, ik neem het zoals het gaat en
blijf leuke dingen doen. Maar de laatste vier weken merk ik dat ik er
steeds meer moeite mee begin te krijgen. We houden vast aan de
gedachte dat we op korte termijn weer open kunnen en onze klanten
weer mogen begroeten. Daar doen we het immers voor. Dus we blijven
ondanks alles positief.

Voor welke uitdagingen sta je?
Overleven en er weer bovenop komen
en de volgende uitdaging aangaan. We willen
uiteindelijk een eigen productiebrouwerij naast deze
locatie. Al onze bieren die we momenteel brouwen
doen we zelf. We maken nu nog gebruik van een
productiebrouwerij die geen eigen merken heeft.
Dat zelf doen, dat willen we graag. Alles in eigen
hand. Geldt ook voor de hamburgers die we hier
serveren. Doen we in overleg met de boer. Maar bier
is ons product, dat willen we helemaal zelf in de
hand hebben.

10 

Als je terugkijkt op je carrière,
wat wil je dan bereikt hebben?
Een van de dingen is dat we door Nederland een
aantal horecazaken hebben. We hebben er nu al
drie en het hoeven er geen tien te zijn. We moeten
onze kans afwachten. We hopen dan een landelijk
merk te hebben en een eigen bierbrouwerij in de
stad met fijne medewerkers die het naar hun zin
hebben. Misschien hoeft dit geen 25 jaar te duren.
Ik weet het niet, voor nu is dit onze uitdaging en
daarna… wie zal het zeggen!
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 elke “leassons learned” wil je aan andere
W
ondernemers meegeven?
We hebben veel dingen geleerd door te doen. Duizenden dingen gedaan
en uitgeprobeerd. Niet bang zijn om dingen zelf op te pakken. Dit gaat
met vallen en opstaan. Er gaan soms dingen mis maar daar leer je
weer van.

8	

Wat beschouw je als je grootste succes tot nu toe?
Lastig om één ding uit te kiezen. Dat je momenteel in heel
Nederland ons bier kunt krijgen vind ik tof. En dat er cafés zijn
die helemaal toegespitst zijn op onze bieren in Arnhem en Zwolle
v.l.n.r.: Gerdy Pusceddu-Smoes, Petra Kluft-Van Goethem en Pascal Hulsegge.

MKB Deventer 51

De Zwarte Silo

Voor stoer en ongedwongen
eten, drinken, vieren
en vergaderen
Het pand heeft een ware metamorfose doorgemaakt de afgelopen maanden.
Met ondersteuning van buren Studio Groen+Schild is de stad een sfeervolle en
multifunctionele horecalocatie rijker. De huurders van een ruimte in de naastgelegen
Grijze Silo weten uiteraard als geen ander hoe je een silo een andere functie en
uitstraling kunt geven met behoud van het industriële karakter.

Degenen die inmiddels een sneak preview hebben
gehad zijn ronduit enthousiast. Bij binnenkomst
ervaar je nog steeds het rauwe randje, maar is de
inrichting stijlvol. Waar vroeger dokwerkers noeste

arbeid verrichten, is de voormalige fabriek nu een
comfortabele plek waar je luncht, dineert, borrelt
of met een goede kop koffie geniet van het uitzicht
over de haven.

De Zwarte Silo
Zuiderzeestraat 2, Deventer
T 0570 23 40 87
E info@zwartesilo.nl
www.zwartesilo.nl

In de grote open keuken trekt de imposante
Asado grill meteen de aandacht. De menukaart
is hoofdzakelijk authentiek en bourgondisch met
bijvoorbeeld snoekbaars uit de haven en vlees van
runderen uit de streek, maar ook liefhebbers van de
vegetarische en wereldkeuken komen ruimschoots
aan hun trekken. “We verwelkomen in De Zwarte
Silo graag een breed publiek en hebben daarom
gekozen voor een kaart waar iedereen gelukkig van
wordt,” aldus de ervaren chef-kok Robin.
“Er is altijd wel een reden te bedenken om het
leven te vieren” volgens initiatiefnemers Maurice
Endeman en Frank Hulscher. “Straks heeft men
veel in te halen en De Zwarte Silo heeft alles in
huis om dat mogelijk te maken.” Wat opvalt is
het podium met piano bij de ingang, hetgeen
vermoed dat er in de silo niet alleen gegeten en
gedronken zal worden. “Het lijkt ons als (live)
muziekliefhebbers erg leuk onze gasten regelmatig
een muzikaal toetje te serveren, waarbij je kunt
denken aan blues-, soul- en jazzartiesten. Ook hier
leent het pand zich immers uitstekend voor!”

Speciaal voor MKB-leden
Ook eens ervaren het betekent om “het leven
te vieren” in De Zwarte Silo?!? Gedurende de
maanden december en januari wilt u wellicht op
een bijzondere manier aandacht schenken aan
de afsluiting van het oude, dan wel het begin van
een nieuw jaar. De Zwarte Silo biedt gedurende
deze maanden speciaal voor MKB-leden en hun
medewerk(st)ers een feestelijk en smaakvol
3-gangen menu + onbeperkt drinken (maximaal
3 uur) aan voor slechts € 50,- per persoon.
Te reserveren vanaf 4 personen.
Voor zakelijke gasten is het opvallend ruime en
lichte Pakhuis is beschikbaar voor recepties,
borrels, personeelsfeesten en vergaderingen én
uiteraard goed bereikbaar voor gasten van buiten
de stad. Als kennismakingsaanbod bieden we
MKB-leden de ruimte tot en met 31 december 2021
gratis aan voor groepen van 80 personen en meer in
combinatie met een drank- en/of eetarrangement.
Meer informatie is verkrijgbaar via
info@zwartesilo.nl of 0570-234087.
U bent van harte welkom!
We zijn benieuwd naar uw reacties! 		
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Tarieven, verschijningsdata
en aanleverspecificaties
MKB Deventer Magazine 2021
• Op onze website www.mkbdeventer.nl staan weekblogs,
de columns uit ons magazine worden hierop doorgeplaatst.
• Fotomateriaal en teksten uit de advertorial worden
doorgeplaatst op de ledenpagina die elk lid heeft op
www.mkbdeventer.nl.
• Voor columns geldt exclusiviteit per branche.
• Inserts (zelf aanleveren) zoals folders en flyers kunnen
mee gevouwen en geseald worden voor € 300,00.
• Prijzen zijn gebaseerd op zelf aanleveren van
foto en teksten.
• Desgevraagd kunnen wij een tekstschrijver inschakelen
voor 60 euro per artikel en een fotograaf voor 75 euro.
• Wanneer u alle 5 uitgaven reserveert, u er
4 betaald en de laatste plaatsing gratis is.

Gegevens
•
•
•
•
•
•

MKB Deventer heet de
volgende nieuwe leden welkom
binnen de vereniging
COOS
Mv. A. Machielsen
coosdeventer.nl

Natrada B.V.
Dhr. R. van Huffelen
www.natrada.nl

Schorfhaar Advies
h.o.d.n. HDLG-groep
Dhr. E. Schorfhaar
www.ernstschorfhaar.nl

Boerhof
Projectinrichters
Dhr. R. Guijt
www.boerhof.nl

dir/Aktive
Dhr. O. Zernitz
www.diractive.nl

Thexton Armstrong
de Goeijen
Dhr. J.H. de Goeijen
www.degoeijen.tamkb.nl

SK Machining
Dhr. S. Koster
www.skmachining.nl

MKBmagazine

Editie 37 | december 2020

MKBmagazine

Editie 36 | oktober 2020

 plage 2.300 stuks
O
Kan vanaf www.mkbdeventer online bekeken worden
Full color
Vijf edities per jaar
56 pagina’s
Verschijningsdata: eind februari, april, juni, oktober en
medio december
• Thema’s: Duurzaamheid (februari), HRM (april),
Communicatie (juni), E-commerce (oktober), Export
(december)
• Deadline aanleveren: 1 februari, 1 april, 1 juni,
1 oktober, 25 november
• Aanlevering digitaal op: magazine@mkbdeventer.nl

MKB

Gasfabriek breidt uit!
Het terrein van de Gasfabriek
krijgt een grote metamorfose en
uitbreiding de komende jaren

Wie bezorg jij een glimlach?

Geef de Deventer Doet pas cadeau!

Advertentietarieven

MKBmagazine

Export

MKB Deventer 1

E-commerce

MKB Deventer 1

Heel Nederland
houdt van Matz

MKBmagazine

Lees meer op pagina 32

Bovengenoemde bedragen zijn excl. btw.
Duurzaamheid

MKB Deventer 1

Marco Kok is binnen MKB Deventer verantwoordelijk voor
de commercie van het MKB Magazine. U kunt hem
contacten op m.kok@mkbdeventer.nl of 06-21280918.

Stageportal
met honderden
stageprofielen
www.stageinregiosalla

nd.nl

HRM
MKB Deventer 1

Editie 34 | april 2020

€ 499,00
€ 399,00
€ 229,00
€ 299,00
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€ 299,00
€ 399,00
€ 299,00

Editie 38 | februari 2021

Achterpagina
Voor- en achteromslag 1/1 pagina
Voor- en achteromslag 1/2 pagina
Advertentie binnenwerk 1/1 pagina
Advertentie binnenwerk 1/2 pagina
Advertorial 1/1 pagina
Advertorial 2 pagina’s (spread)
Column 1/1 pagina

Lees meer op pagina 24

Bedenkt.
Ontwerpt.
Maakt.

Nieuw @

Holten Stationsstraat 1 Deventer Zutphenseweg 6

www.reclamemakers.nl
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& meer…
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Voor alle vormen
van sociaal
ondernemen geldt:
aandacht is key.
Daarmee breng je
beweging én een
positieve impact!
Ingrid Dalhuisen

Accountmanager KonnecteD

Sociaal ondernemen draait om het maken van
een positieve impact op de samenleving.
Hoe je dat vorm geeft, is voor iedere ondernemer
verschillend. Voor ondernemers die niet
precies weten waar te beginnen bestaat het
Adviesgesprek Sociaal Ondernemen. In zo’n
gesprek komen alle mogelijkheden aan de
orde, van het aannemen van medewerkers,
wegzetten van opdrachten, samenwerken in
werkleerroutes tot jobcoaching en subsidiemogelijkheden. Samen kijken we wat bij je past
en wat de mogelijkheden zijn. Ook zo’n
Adviesgesprek Sociaal Ondernemen inplannen?
Neem contact met ons op!

Bij ons werkleerbedrijf draait het om mensen
met een afstand tot werk en werkgevers die

sociaal ondernemen. Wij verbinden werkenden,

werkzoekenden en werkgevers vanuit ons motto:
Maak werk van betekenis.

Schonenvaardersstraat 9, 7418 CC Deventer

konnected.nl

