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VOORWOORD

Van de voorzitter

Duurzaamheid is een breed begrip, maar het komt er 
in het kort op neer dat in een duurzame wereld mens 
(people), milieu (planet) en economie (profit) met elkaar 
in evenwicht zijn, zodat we de aarde niet uitputten.

De Wereldcommissie voor milieu en ontwikkeling omschrijft 
duurzaamheid als “ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het 
heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun 
eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen”. Kortom: de aarde 
zo gebruiken dat de toekomstige generaties er ook nog plezier van 
kunnen hebben. 

Als MKB Deventer dragen we hieraan graag een steentje bij. Het heeft 
ons aangezet om duurzame initiatieven van bedrijven te gaan bundelen 
en deze ter inspiratie van anderen uit te gaan geven. Met hulp (en geld) 
van Clean Tech Regio zijn twintig bijzondere duurzame initiatieven in 
de regio gebundeld onder de titel: Oog voor de Omgeving. Ik kan alvast 
verklappen dat er zeer bijzondere en spraakmakende en helaas te 
vaak onbekende verhalen bij zitten. Wenst u dit te ontvangen, neem 
dan contact met ons op. We gaan overigens door met het ophalen van 
duurzame initiatieven en wensen bij de ondernemers met als doel deze 
te verbinden aan andere initiatieven en stimuleringsregelingen om 
deze verder te brengen

Zonnepanelen op bedrijfsdaken
Samen met onze partner Bedrijvenparkmanagement gaan wij 
onze gezamenlijke leden benaderen voor meer zonnepanelen op 
bedrijfsdaken. Hiervoor is, geholpen door nieuwe subsidies, een extra 
interessant aanbod ontwikkeld voor bedrijven met een energieverbruik 
tussen de 50.000 en 100.000 kWh. Heeft u hierin interesse laat het 
ons weten.

Ook heb ik met veel plezier TV-serie De Wasstraat gekeken. 
Een zeer inspirerend serie over inzet van mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt bij Matz Carwash in Deventer. U treft in dit magazine een 
interview aan met Matz directeur Martin Kniest. Het interview bevat 
ook een oproep naar u Deventer ondernemer. Lees dit en raakt 
ook geïnspireerd.

U ziet we zitten niet stil op gebied van 
duurzaamheid. Over duurzaamheid moet je niet 
praten, maar doen. Heeft u ideeën, wij horen ze 
graag en brengen ze in uw en Deventer belang 
graag verder. 

U kunt op ons rekenen.

Ed den besten
Voorzitter MKB Deventer               
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STEL STAGEPLEKKEN BESCHIKBAAR VOOR VMBO-ERS

Autobedrijf Grouwstra werkt al jaren graag samen met Etty Hillesum 
Lyceum-De Marke op het gebied van VMBO-stages. Jaarlijks zoeken 
zo’n 500 leerlingen van het Deventer VMBO een stageplek van twee 
weken. Dit is ongeveer 50/50 verdeeld over de perioden mei en 
november. Het doel van de stage is de leerlingen kennis te laten..

> lees verder op pagina 42

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..
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“COACHING OP DE WERKVLOER. DAT IS ECHT MAGIE!”
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Wanneer je als werkgever iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt 
in dienst neemt, kan het zijn dat die persoon begeleiding of coaching 
nodig heeft. Wellicht heb je niet de mogelijkheid of de expertise om dit 
zelf te doen. De jobcoach van KonnecteD biedt uitkomst. De jobcoach 
ondersteunt en coacht de werknemer op zijn of haar werkplek..
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voor ondernemenRUIMTE

APELDOORN  •  DEVENTER  •  DOETINCHEM  •  ENSCHEDE  •  HENGELO  •  LOCHEM  •  WINTERSWIJK  •  ZUTPHEN

Kantoor Deventer 0570 614 607

E stedendriehoek@thomapost.nl

I www.thomapost.nl

Regio Stedendriehoek

Kantoor Apeldoorn 055 5260 860

Kantoor Zutphen     0575 519 466

Teugseweg 13, Deventer

Op zéér korte afstand van op-/afrit van de snel-
weg A1 gelegen moderne bedrijfshal met sfeervol
ingerichte kantoren tezamen in  totaal ca. 8.280 m2.  
Het pand is gebouwd in 2008 en door het gebruik 
van kwalitatief hoogwaardige materialen zeer onder-
houdsvriendelijk. Het buitenterrein is grotendeels 
verhard en in gebruik als parkeerruimte ca. 30 plaatsen.

HUURPRIJS OP AANVRAAG

Hunneperkade 8, Deventer

TE HUUR

HOOGWAARDIGE in 2004 gebouwde bedrijfshal met 
kantoorruimte. op steenworp afstand van het “Hanze-
trace”, de belangrijkste doorgaande weg (N348) 
en uitvalsweg van en naar de Rijksweg A1 en het 
centrum van Deventer Daarnaast beschikt het over 
eigen parkeermogelijkheid op het terrein en is er 
een fi etsenstalling. Zeer luxe en veel voorzieningen. 

HUURPRIJS OP AANVRAAG

v.l.n.r. Inge Noppers, Jan Wiggers, Conny Kolkman en 
Michael Maatman

Grote Overstraat 4-6, Deventer

TE HUUR

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. 

HUURPRIJS VANAF €  1.350,-
te vermeerderen met BTW

Courante bedrijfsruimte (1992) bestaande uit een 
twee bedrijfshallen (305m2 en 65 m2) met kantoor-
ruimte (265m2). Het buitenterrein is grotendeels 
verhard, afsluitbaar door middel van een schuifpoort 
en in gebruik als parkeer- of verkeersruimte. De 
bestemming laat de handel in auto’s, keukens, 
badkamer, tuin-artikelen e.d. toe!  Nabij de snelweg A1. 

VRAAGPRIJS € 495.000,- K.K.
Huur (met mogelijkheid van koop) is eventueel bespreekbaar.

Overkampsweg 25, Raalte

Vrijstaand bedrijfsobject bestaande uit een (gecom-
partimenteerde) bedrijfshal (4.000 m2)  met aan de 
voorzijde inpandige kantoorruimte, vergaderruimte, 
toiletten, kantine e.d. (270 m2)  gesitueerd op de 
begane grond en 1e verdieping. Aan de voorzijde 
is voldoende parkeergelegenheid aanwezig. Deels 
afsluitbaar verhard buitenterrein.

VRAAGPRIJS € 1.600.000,- k.k. 
HUURPRIJS OP AANVRAAG

Zutphenseweg 51, Deventer

TE HUUR

TE KOOP/ TE HUUR 

GEZOCHT
voor opdrachtgevers zijn 

wij naarstig op zoek 

naar bedrijfspanden 

van groot tot klein en 

zowel huur als koop

WEGENS VERHUIZING

Revalstraat 18, Deventer 

TE HUUR TE KOOP/ TE HUUR 

Beschikbaar op de bovenste (3e) verdieping (penthouse-
offi ce): kantoorunit van 322 m2. LIGGING IS TOP.  Op 
nog geen 300 meter van de op- en afrit van de A1 
aan één van de drukste invalswegen van Deven-
ter en de doorgaande weg naar Raalte en Zwolle. 
Representatieve hal met receptie en natuurlijk het 
bedrijfsrestaurant.

HUURPRIJS € 39.900,- per jaar te vermeerderen met 
btw en servicekosten



Antonia Advocaten I Mediators
Bergweidedijk 2, 7418 AD  Deventer
T 0570 61 91 55
E info@antonia-advocaten.nl
www.antonia-advocaten.nl

Steun- en herstelpakket 
Coronacrisis: NOW 3

Een paar highlights uit NOW 3
1.   De regeling is opgeknipt in 3 tijdvakken van drie maanden: tranche 3, 

4 en 5. Per tranche gelden er verschillende regels en vergoedingen;
2.   De subsidie wordt steeds verder afgebouwd gedurende deze 

periode. Hiermee wil het kabinet ondernemers de tijd en ruimte 
geven om waar het kan te overbruggen en waar het nodig is zich 
aan te passen aan de nieuwe economische werkelijkheid;

3.   De minimaal vereiste omzetdaling gaat omhoog. In de derde tranche 
is dit nog 20%, in de vierde en vijfde tranche moet de omzetdaling 
minimaal 30 % zijn;

4.   Het verlies in omzet moet worden vastgesteld in een 
aaneengesloten periode van 3 maanden, die moet beginnen op de 
eerste dag van de maand binnen de tranche waarin werkgever een 
beroep doet op de NOW;

5.   Het omzetverlies in deze periode wordt vergeleken met de  
omzet van 2019, gedeeld door 4;

6.   Er is een verbod op het uitbetalen van bonussen en dividend  
en het inkopen van aandelen;

7.   Een lager percentage van de loonsom wordt vergoed. In de NOW 1 
en 2 was dat maximaal 90% van de loonsom. In NOW 3 wordt het 
80% in tranche 3, 70% in tranche 4 en 60% in tranche 5;

8.   Eveneens wordt het maximaal te vergoeden loon per werknemer 
per maand (drastisch) verlaagd: in tranche 3 en 4 is dat maximaal 
€ 9.691,00 bruto per maand, in tranche maximaal € 4.845,00 bruto 
(een halvering derhalve);

9.   Er geldt een extra inspanning voor werkgevers in het kader van 
begeleiding van werk naar werk van de werknemers. Als een 
werkgever een ontslagaanvraag indient op bedrijfseconomische 
gronden, is hij verplicht om tijdens het subsidietijdvak telefonisch 
contact te zoeken met UWV, in het kader van de begeleiding naar 
nieuw werk van de werknemer. Het is nog niet duidelijk hoe de 
inspanningsverplichting er uit ziet in het geval van andere vormen 
van beëindiging (bijvoorbeeld de vaststellingsovereenkomst);

Er zijn ook wat versoepelingen 
te bespeuren
10.   De korting op de subsidie bij bedrijfs-

economisch ontslag via UWV is komen  
te vervallen;

11.   Werkgevers mogen tijdens de subsidieperiode 
de loonsom laten dalen tot een bepaald 
percentage, zonder dat dit negatieve gevolgen 
heeft voor de subsidie. 

Mocht u vragen hebben over de nieuwe 
NOW regeling, en in hoeverre deze regeling 
ondersteunend kan zijn voor uw bedrijfsvoering, 
neemt u gerust contact met ons op. 
Wij helpen u graag verder.            

Marion Bökkerink is gespecialiseerd advocaat 

arbeids-recht, mediator en 

eigenaar van Antonia 

Advocaten & Mediation

COLUMN

Omdat de impact van de coronacrisis voortduurt, heeft 
het kabinet een derde steunpakket in het leven geroepen. 
Een van de maatregelen is de verlenging van de steun-
maatregel NOW met 9 maanden. Tijdens deze periode wordt 
de subsidie steeds verder afgebouwd. Op deze regeling 
kan vanaf maandag 16 november 2020 een beroep worden 
gedaan. De regeling NOW 3 wijkt in veel opzichten af van 
NOW 1 en NOW 2, hoewel de strekking natuurlijk hetzelfde 
is: het ondersteunen van ondernemers en werkgevers. 
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Subsidieregelingen voor 
Overijsselse ondernemers
Speciaal voor MKB-ers zijn er verschillende subsidie-regelingen die juist nu belangrijk 
kunnen zijn. Doel van de regelingen in deze nieuwsbrief is: meer jongeren in het MKB, 
startende ondernemers ondersteunen met coaching en een financiële regeling voor 
het ontwikkelen van thuiswerkplannen.

Meer jongeren in het MKB
Ben je op zoek naar vers bloed in je onderneming 
en zou je graag een stagiaire op mbo-niveau, 
een BBL’er of juist een pas afgestudeerde hoger 
opgeleide willen inzetten voor een bepaalde 
opdracht? Maak dan gebruik van de regeling 
Jongeren in het MKB.
 
Jonge aanwas
De gevolgen van de coronacrisis voor de 
arbeidsmarkt zijn groot. Daardoor kun je als bedrijf 
vaak geen nieuwe mensen aannemen, terwijl er wel 
behoefte is aan jonge aanwas. Zeker als het gaat 
om digitalisering of het verduurzamen van je bedrijf. 
Of als je bezig bent om je bedrijf op het gebied 
van energie of circulaire economie te verbeteren. 
Tegelijkertijd is het voor jongeren momenteel extra 
lastig om een baan of stageplek te vinden. Met de 
regeling Jongeren in het MKB hebben Overijsselse 
jongeren meer kans om een baan in hun eigen regio 
of provincie te vinden

Waarvoor kun je subsidie aanvragen?
Voor het in dienst nemen van een starter op de 
arbeidsmarkt, die meewerkt aan de ambities 
van het bedrijf op het gebied van slimme en 
schone economie. Het kan bijvoorbeeld gaan om 
vraagstukken op het gebied van digitalisering, 
energie, klimaat of circulaire economie; Voor 
interne begeleiding van mbo-stagiaires en 
BBL-leerlingen.

Voor het in dienst nemen van een starter is het 
te ontvangen bedrag € 10.000,-. Voor begeleiding 
van een mbo-stagiair is het bedrag € 1.500,- en 
voor een BBL-leerling € 5.000,-. Je kunt voor 
maximaal 1 starter, 2 stagiaires en 2 BBL-
leerlingen subsidie aanvragen. 

Direct aanvragen
De provincie wil dat in Overijssel meer jongeren 
aan de slag gaan. Elke MKB-ondernemer kan de 
speciale regeling hiervoor direct aanvragen. Kijk 
wat de exacte voorwaarden zijn of vraag de regeling 
direct aan via www.overijssel.nl.

Start je eigen bedrijf met  
de Startversneller
Ben jij een startende ondernemer dan kun je 
deelnemen aan het vernieuwde programma de 
Startversneller, dat wordt uitgevoerd door Oost 
NL. Met de Startversneller krijg je een coach die je 
begeleidt. Hiervoor ontvang je een tegemoetkoming 
in de kosten van maximaal € 1.000,-. Ook neem je 
deel aan intervisiebijeenkomsten, zodat je elkaar 
als starter scherp kunt houden.
 
Voor wie?
Het programma de Startversneller is bedoeld voor 
startende ondernemers in de provincie Overijssel 
die niet langer dan 5 jaar staan ingeschreven bij de 
KvK. Belangrijke voorwaarde is dat je fulltime bezig 
bent met je bedrijf of van plan bent om dat te gaan 
doen. Wil jij met de Startversneller een vliegende 
start maken, kijk dan voor meer informatie en 
aanmelding op www.destartversneller.nl.
 
Informatiebijeenkomst
Op 8 april 2021 is er een digitale informatiesessie 
over de Startversneller. Tijdens deze bijeenkomst 
vertellen starters over hun ervaringen met dit 
programma en komen ook coaches aan het woord. 
Voor meer informatie over deze bijeenkomst kijk op:
www.destartversneller.nl   

Neem bij vragen contact op met het Subsidieloket: 
subsidie@overijssel.nl of 038 499 88 99  

Steun- en herstelpakket 
Coronacrisis: NOW 3



Wie kunnen een initiatief nemen om een WHOA-
traject te starten; de schuldenaar zelf, schuldeisers, 
aandeelhouders en ondernemingsraden. 
Zij kunnen de rechtbank dan vragen een 
zogenaamde herstructureringsdeskundige aan
te wijzen die vervolgens het akkoord voorbereidt 
en aanbiedt.

Deze wet biedt ondernemers mogelijkheden om te 
overleven als zij betalingsachterstanden/schulden 
hebben opgelopen door corona. Of door beperkende 
maatregelen die te maken hebben met corona. 
Dit is een ingewikkelde en vrij technische wet. 
De KvK gaat middels time-out-arrangement 
ondernemers met dienstverlening helpen 
bij het gebruik maken van deze wet. De KvK 
pakt knelpunten aan die ondernemers daarbij 
tegenkomen. Voor persoonlijk advies kunt u ook 
terecht bij de KvK. Of zij brengen u in contact met 
experts  bel hiervoor nummer 0800 2117.

WHOA Stappenplan:
1.  Leg afspraken vast in conceptakkoord 

(inschatting: vanaf 2 dagen tot maximaal  
8 maanden)

2.  Leg conceptakkoord voor aan schuldeisers  
(1 dag)

3. Organiseer een stemming (8 dagen)
4. Deel verslag van stemming (7 dagen)

5.  Advocaat dient homologatieverzoek in bij 
rechtbank (1 dag, zo snel mogelijk)

6. Bezwaarperiode (8 tot 14 dagen)
7.  Uitspraak rechter: homologatie akkoord (de 

rechter neemt na de zitting zo snel mogelijk een 
beslissing over jouw akkoord)

De WHOA komt dus als geroepen in de huidige 
tijd. Door de coronamaatregelen verkeren veel 
ondernemingen momenteel in financieel zwaar 
weer. Ondernemingen die nog wel levensvatbare 
bedrijfsactiviteiten hebben, kunnen met de WHOA 
een te zware schuldenlast die tot insolventie kan 
leiden, deze schulden buiten een faillissement  
om saneren. 

Durf op tijd voor te sorteren en neem 
contact op met uw adviseur.                 

Dreigend faillissement 
is nog te keren!
Op 1 januari 2021 is de Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA) in werking 
getreden. Met de WHOA wordt een nieuwe regeling in de Faillissementswet opgenomen. 
Deze maakt het voor schuldenaren mogelijk schulden te saneren door middel van het 
aanbieden van een onderhands akkoord. Ook schuldeisers die niet met het akkoord 
hebben ingestemd kunnen toch gehouden worden aan dit akkoord. Om die reden wordt 
het akkoord ook wel een ‘dwangakkoord’ genoemd.

COLUMN

Memoriaal
Smedenstraat 138, Deventer 
T  0570 61 34 72 
E  info@memoriaal.com
www.memoriaal.com



  MKB Deventer    9

Dreigend faillissement 
is nog te keren!

Smart door de crisis
Bedrijven, overheden, maatschappelijke organisaties, culturele 
instellingen en burgerinitiatieven staan momenteel voor grote 
uitdagingen. De lockdown dwingt organisaties om snel te schakelen en 
om vernieuwend te zijn. Een frisse blik, nieuwe technologieën en extra 
handen kunnen juist nu goed van pas komen. Maar waar haal je die 
nieuwe perspectieven vandaan? “Ondernemers kunnen via het SDDC-
loket kosteloos een aanvraag indienen om talent in te zetten binnen 
hun bedrijf, om op die manier hun innovatiekracht te vergroten,” 
vertelt Bas. Dat talent komt van de vier kennisinstellingen: Aventus, 
Hogeschool Saxion, ROC van Twente en Universiteit Twente. 

Organisaties
Niet alleen het MKB kan gebruik maken van het loket. “We krijgen 
ook aanvragen binnen van culturele organisaties, stichtingen en 
burgerinitiatieven,” aldus Bas. Ondertussen hebben verschillende 
organisaties uit de regio Deventer al talent ingezet. Zo zijn tweedejaars 
bedrijfskundestudenten van Saxion een werkwijze en proces aan het 
ontwikkelen voor de begeleiding van ondernemers in ‘zwaar weer’, een 
opdracht van het Ondernemershuis Deventer. Voor XL Businesspark 

zijn twee UT studenten aan de slag met de 
ontwikkeling van het bedrijventerrein na corona. 
En de stichting Openbaar Onderwijs Deventer en 
Montesorri Onderwijs heeft een vraagstuk ingediend 
met betrekking tot het online mogelijk maken van 
rondleidingen door hun 19 schoollocaties. 
 
Studenten
De zoektocht van bedrijven naar talent blijkt sterk, 
en ook de studenten zijn zoekende. “We maken 
verrassende matches,” zegt Bas. “Studenten vinden 
het tegenwoordig ook moeilijker om geschikte 
stage- en afstudeeropdrachten te vinden. Ook 
zij kunnen zich bij ons melden. We kunnen niets 
garanderen, maar vraag en aanbod komen soms 
verrassend mooi en ook snel bij elkaar.’’ Zo zat 
Chelsea Scheerder, student forensisch onderzoek 
aan Saxion Hogescholen, met haar handen in 
het haar toen ze hoorde dat veel bedrijven niet 
het risico wilde nemen om nu een stagiair aan te 
nemen. Chelsea: “Het is sowieso al lastig om een 
stage te vinden in forensisch onderzoek, maar nu 
was het haast onmogelijk.” Haar studiecoördinator 
wees haar op SDDC. Zo vond ze een passende 
stageplek bij de Politieacademie, die ze inmiddels 
succesvol heeft afgerond.  

Hoe werkt het?
Via smartdoordecrisis.nl kun je als ondernemer, 
bedrijf, instelling of organisatie je vraagstuk 
indienen. Het SMART Match Team neemt contact 
met je op om de vraag in de juiste vorm te gieten. 
Vervolgens zetten zij de vraag uit en koppelt het 
team je aan studenten die je goed kunnen helpen 
bij je vraag. Weet je niet precies hoe je jouw 
vraag moet formuleren, maar wil je wel hulp van 
studenten? Vul ook dan het online formulier in en 
dan helpen zij je op weg. 

Kan jouw organisatie hulp gebruiken bij een 
(corona-gerelateerd) vraagstuk? Dien jouw vraag 
voor talent in via www.smartdoordecrisis.nl             

Novel-T
Hengelosestraat 500, Enschede 
T  053 483 6800 
E  smart@novelt.com
www.smartdoordecrisis.nl

Ga slim door de crisis: zet talent in!
COVID-19 treft veel mkb’ers en maatschappelijk 
ondernemers uit de regio flink. Voor sommigen is de focus 
op de korte termijn simpelweg om te overleven. Anderen 
verleggen hun vizier drastisch, op zoek naar lange termijn 
alternatieven of nog onbekende innovaties van producten 
en dienstverlening. “We zien ze allemaal voorbijkomen,” 
zegt Bas Olde Hampsink, projectleider van SMART Door De 
Crisis (SDDC). “Daarom hebben we een team van specialisten 
vanuit Aventus, Hogeschool Saxion, ROC van Twente 
en Universiteit Twente samengesteld die (innovatieve) 
vraagstukken van organisaties doorgronden en vervolgens 
koppelen aan de juiste mbo-, hbo- en wo-studenten.”



De aandacht voor duurzaamheid in werk is dan fors toegenomen. 
Inmiddels zijn in de meerderheid van de CAO’s die worden afgesloten, 
afspraken over duurzame inzetbaarheid gemaakt en daarmee staat het 
onderwerp op de agenda van werkgevers en ondernemers.

Duurzame inzetbaarheid
We spreken van “duurzaam” als we niet méér van een bron gebruiken 
dan datgene wat de bron ons geeft – zodat de bron niet opdroogt. Dat 
geldt dus ook voor medewerkers in bedrijven. Zeker nu mensen steeds 
langer zullen doorwerken en de gemiddelde leeftijd op de werkvloer 
stijgt, is het van groot belang om ervoor te zorgen dat werkgevers en 
werknemers “fit” en wendbaar blijven voor het werk, dat als gevolg 
van economische en technologische ontwikkelingen, globalisering 
en flexibilisering in hoog tempo verandert. Als je daar met elkaar 
in slaagt, levert dat meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een 
hogere productiviteit op. Bovendien is het van groot belang voor de 
continuïteit van bedrijven. Werk maken van duurzaamheid betekent 
aandacht voor de gezondheid, betrokkenheid en ontwikkeling van 
medewerkers. En dat loont!

Een leven lang leren
We kennen allemaal de uitspraken over gezamenlijke 
verantwoordelijkheid. Natuurlijk zijn werkgever en werknemer er 
beide, en gezamenlijk, verantwoordelijk voor dat de fit blijft passen 
en dat de bronnen niet opdrogen. Je bent nooit uit-ontwikkeld; een 
leven lang leren is de norm en wordt steeds belangrijker op de snel 
veranderende arbeidsmarkt. Zeker nu in Coronatijd banen onder druk 
staan, verdwijnen of van vorm veranderen (thuiswerken!) is het van 
groot belang dat medewerkers zich soepel kunnen aanpassen aan dat 
wat de arbeidsmarkt van hen vraagt. Ook de werkgever heeft daarin 
een belang én een verantwoordelijkheid; faciliteer je medewerkers om 
hun werk naar behoren te kunnen uitvoeren, fit, actief en gemotiveerd 
te blijven, waardoor je als bedrijf in staat bent en blijft om de juiste 
talenten aan te trekken en aan je te binden.

Duurzame aantrekkelijkheid
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, coach je 
medewerkers op houding en gedrag, steun ze en 
maak loopbaanplannen bespreekbaar. Daar wordt 
iedereen aantrekkelijk van! Weten hoe? Bel ons 
voor een vrijblijvende afspraak. We weten hoe ook 
jij aantrekkelijk kunt zijn en blijven, en we denken 
graag met je mee.                                  

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). 

Duurzaamheid staat in de spotlights, en duurzame inzetbaarheid heeft in het HR-domein en in het 
denken over loopbanen inmiddels een vaste plaats verworden. Zeer terecht raken steeds meer mensen 
doordrongen van het belang om duurzaam om te gaan met onze planeet – én haar bewoners. 

Duurzame inzetbaarheid, 
waarom zou je? 

COLUMN

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

 www.adviesinverandering.nl

langenbe rg
advies in verandering
coaching    change    consultancy

magenta roze
pms 2736
92-88-0-0
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2.000 euro voor Overijsselse 
familiebedrijven bij digitalisering, 
duurzaamheid en bedrijfsopvolging 

Ben jij ondernemer in een Overijssels 
familiebedrijf en wil je aan de slag met  
digitalisering of duurzaamheid? Of staat 
de volgende generatie in de startblokken 
om het bedrijf over te nemen? Dan is 
Family Next een steun in de rug!

Over Family Next
In Family Next werken de provincie Overijssel, 
Landelijk Expertisecentrum Familiebedrijven, 
Kennispoort Regio Zwolle, MKB Deventer en 
Ondernemend Twente samen om familiebedrijven 
verder te helpen. Het programma is er speciaal 
voor Overijsselse familiebedrijven met minimaal vijf 
werknemers  en tweede generatie aan het roer. 
De ondernemers worden onder andere geholpen 
met coaching en financiële ondersteuning.

Gratis sparren met 
collega ondernemer
U krijgt de gelegenheid om maximaal 12 uur te 
sparren met een ervaren collega-ondernemer die 
processen op gebied van opvolging, digitalisering 
en duurzaamheid al heeft doorlopen dan wel er een 
expertise in heeft. Er is een pool van deze collega-
ondernemers beschikbaar en op basis van uw 
wensen en voorkeuren wordt een match gemaakt. 
Er wordt dan een eerste kennismakingsafspraak 
gepland en bij wederzijds klikken start 
het sparringsproces. 

Leren van Elkaar kring
Per thema opvolging, duurzaamheid en digita-
lisering wordt parallel aan de sparringsessies ook 
een Leren van Elkaar kring georganiseerd. U krijgt 
de mogelijkheid om met collega-familiebedrijven 

in Overijssel gezamenlijk het door u gekozen 
thema verder uit te diepen en, de naam zegt het 
al, ook te leren van elkaar. Dit betreft een aantal 
bijeenkomsten en wordt door deelnemende 
ondernemers als zeer waardevol ervaren en ook 
niet onbelangrijk ook vanwege de netwerkfunctie. 
Vanwege Corona zullen deze sessies in eerste 
instantie digitaal aangeboden worden.

Voucher van 2.000 euro
In het sparringstraject en de Leren van Elkaar kring 
wordt inzicht, kennis en een netwerk opgebouwd. 
Het mooie is dat er ook een voucher van 2.000 
euro klaar ligt om ook aan de slag te gaan met 
deze zaken. U kunt een partij / bedrijf van uw 
keuze inschakelen voor implementatie van de 
kennis in uw bedrijf. De voucher geeft recht op een 
vergoeding van 50% van de gemaakte kosten met 
een maximum van 2.000 euro. Dit betekent dat u 
voor een traject van 4.000 euro u 2.000 euro via de 
voucher terugkrijgt (minder mag ook). 

Aanmelden
Wilt u meer weten of weet u al genoeg en wenst 
u zich aan te melden, dan kan dit via 
m.kok@mkbdeventer.nl & kirstenkamphuis@
cleantechregio.nl en respectievelijk  06 – 1280918 &  
06-108 90 446.  Wacht niet te lang, want op is op!   



Voedselverspilling tegengaan
Duurzaamheid is het thema van dit MKB magazine en tegelijk de 
basis van onze hulpverlening. Onze kerntaak, het verstrekken van 
voedsel aan huishoudens die dat (tijdelijk) nodig hebben, voeren wij uit 
met als missie het tegengaan van verspilling. Wij ontvangen voedsel 
en donaties van leveranciers. Lokaal van supermarkten, bakkers, 
agrarische bedrijven en particulieren. Landelijk en regionaal van 
grote producenten en via de distributiecentra van supermarktketens. 
Het gaat om producten die nog beperkt houdbaar zijn of waarvan een 
overschot is. 

Uitdagend jaar
In het afgelopen jaar hebben we met een zeer wisselend 
voedselaanbod te maken gehad. Komend jaar zien we als een uitdaging 
om de dienstverlening draaiend te houden en het aanbod op peil. 
Tegelijk zien we dat meer huishoudens gebruik zouden kunnen maken 
van de voedselbank én andere voorzieningen die Deventer voor deze 
doelgroep aanbiedt. 

Dat heeft geleid tot een gezamenlijk huisvestingsplan waarbij 
Voedsel-, Kleding- en Speelgoedbank onder één dak komen met 

eigentijdse ruimte voor ontmoeting en informatie. 
Verwante (hulpverlening)instanties kunnen er 
gebruik van maken voor hun spreekuren of 
informatiebijeenkomsten. Zo wordt een breed palet 
aan voorzieningen voor kwetsbare huishoudens 
zichtbaarder, bereikbaarder en laagdrempelig.

Lokaal samenwerken 
De ruimte voor deze column heeft Voedselbank 
Deventer aangeboden gekregen van Ionmoon (veel 
dank daarvoor!). Voor Voedselbank Deventer ligt 
er in 2021 een uitdaging die we niet aankunnen 
zonder de hulp vanuit de samenleving en het 
bedrijfsleven. Dus blijven we graag samenwerken 
met het MKB in Deventer en omgeving. Wilt u daar 
als ondernemer ook een bijdrage aan leveren, of 
bent u geïnteresseerd in de ontwikkelingen, neem 
dan gerust eens contact op met ons bestuurslid 
zakelijke contacten, Gerrit Boegborn (06 – 13654501 
of via g.boegborn@voedselbankdeventer.nl).            

Voedselbank Deventer 
Waar veel MKB bedrijven, ook in Deventer, hard werken om groei te realiseren verwacht 
Voedselbanken Nederland dat Corona voor een forse stijging in het klantenaantal zal 
zorgen. Een uitdaging voor een vrijwilligersorganisatie als Voedselbank Deventer.  
Eentje waarbij alle hulp welkom is en vele handen licht werk maken. 

Ionmoon BV
Antwerpenweg 4, Deventer
T 085 87 69 557
E info@ionmoon.nl
www.ionmoon.nl

COLUMN

Vele handen maken licht werk. Voedselbank Deventer werkt uitsluitend met vrijwilligers.
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Rijden op waterstof in Deventer? 
Dichterbij dan je denkt!
Je kunt geen krant meer openslaan of een nieuwssite 
bekijken op je telefoon of je komt iets tegen over 
waterstof. Inmiddels noemt één van mijn opdracht-
gevers me ‘Arjan Waterstof’. Dat is niet verwonderlijk 
als je daar dagelijks mee bezig bent. Als Deventernaar 
vind ik  het jammer dat er in Deventer nog steeds geen 
waterstoftankstation ligt. Als het aan mij ligt, verandert 
dat en wel op heel korte termijn!

Een introductie
Sinds 2015 ben ik bezig met duurzame mobiliteit (mijn eerste rit in 
een elektrische auto was in 2013). In 2017 kwam ik in aanraking met 
mobiliteit op waterstof. Dat is uitgegroeid tot mijn core business. Wat in 
2017 begon tot de eerste 24 uur Waterstof Challenge is uitgegroeid tot 
de Air Liquide 24 uur Waterstof Challenge. En er is zelfs een German 
24 hour Hydrogen Rally. Daarmee breide zich ook mijn netwerk op dit 
gebied flink uit. 

Over waterstof
Waterstof is onmisbaar als we over de energietransitie hebben. 
Groene energie komt van zon en wind. En helaas is die bron niet het 
hele jaar op hetzelfde niveau actief. En opslaan in een auto-accu is een 
leuk idee, maar daar kom je echt de winter niet mee door. Dan zou elk 
huishouden 26 auto’s voor de deur moeten hebben staan. Maar die 
hele transitie naar waterstof komt niet zo makkelijk op gang. 
Mobiliteit, rijden op waterstof, is de makkelijkste manier om die 
transitie op gang te brengen. Rijden op batterijen is een prima 
oplossing. Maar voor wie veel rijdt of heel veel moet vervoeren ziet 
toch al gauw de grenzen van de mogelijkheden. 

De kip-ei situatie
Om op waterstof te rijden, moet je echter eerst kunnen tanken. 

Maar voor een goede business case van een 
tankstation moet je afnemers hebben. Zie daar  
de kip-ei situatie.

Innoveren = denken en doen
Er is op het A1 Bedrijventerrein bij Truckpoint 
een waterstoftankstation gepland. En dat gaat 
er komen. Maar voor dat het zo ver is, moeten 
er nog een paar kogels door de kerk. We kunnen 
wachten tot het station er is en dan auto’s, bussen 
en vrachtwagens bestellen. Óf… we beginnen 
alvast met een kleine tankoplossing. Als het grote 
tankstation er is, zijn we daar klaar voor. 

Samenwerking is sleutelwoord
In mijn netwerk heb ik zowel de aanbieders van 
vervoeroplossingen (personenauto’s, bestelbussen, 
trucks, graafmachines, bouwmaterieel) én 
tankoplossingen (vergunningen, financieringen, 
mobiele stations, grote stations, waterstof). 
Kortom, de mogelijkheden zijn er. Ik weet dat er 
interesse is bij drie Deventer transporteurs, een 
ingenieursbureau en enkele grote bouwbedrijven. 
De groene waterstof kan geleverd worden vanuit het 
Deventer initiatief van GROHW. 

Stappenplan
In één keer van klein naar groot is meestal lastig. 
Ik zie mogelijkheden om klein te beginnen en 
in twee stappen door te groeien naar een groot 
tankstation. Heel klein beginnen kan: met een 
vergunningsvrije tankoplossing op basis van een 
eenvoudig flessensysteem met waterstofgas. 
Als je daarmee begint kun dat volgende week al 
operationeel zijn. Overweegt jouw organisatie om 
op waterstof te gaan rijden, laat het me weten. 
Ik zou graag Deventer op de kaart willen zetten 
op h2rijders.nl/tanken.  

Fast Concepts
Arjan de Putter  
T  06 41 28 90 84  
E  arjan@fastconcepts.nl



Nieuw: Zakelijk boodschappen doen

Zo makkelijk werkt het

Bestel je boodschappen  
via jumbo.com of de app

Klaar! Bestel makkelijk  
en snel nog een keer

Voordelig en snel alles in 1 keer

Al je 
boodschappen 

in 1 keer 
besteld 

 Registreer je
 op jumbo.com/ 

zakelijk

Betaal je boodschappen achteraf op rekening

Een fiscus proof factuur bij elke bestelling 

Eenvoudige registratie met je KvK-nummer

 Laat je boodschappen op je werk bezorgen of 
haal ze op

Ideaal voor:
· MKB
· Kinderdagverblijven
· Verzorgingscentra
· Iedereen die zakelijke lunches bestelt

Laat je boodschappen op je 
werk bezorgen of haal ze op

Hans Kok
Colmschate, Flora 2

Willem wist dat MKB Deventer ook een collectief energiecontract had 
en zocht contact. Hij kwam in contact met Geert Douw van PM Energie, 
die het MKB collectief begeleid. Toen Willem vertelde van het gedoe bij 
zijn vorige overstap en het feit dat dit nog steeds niet was afgehandeld 
bood Geert zijn hulp aan: “ik ga het voor je oplossen”. 

Het inmiddels dikke dossier werd door Willem overgedragen aan 
Geert en binnen een paar dagen lukte het Geert het issue op te lossen 
en het dossier te sluiten. Willem: “ik ben als ondernemer het liefst 
met mijn klanten bezig en niet met gedoe rondom overstappen. Ik 
ben zelf erg service gericht en zoek ook leveranciers die dezelfde 
servicegerichtheid hebben. Dat betekent mooi zaken doen en daar 

Topservice bij energie-
inkoop MKB Deventer
Willem van de Vlag van Spar supermarkt De Worp maakte een overstap naar een 
andere energieleverancier en dat was de start van een hoop gedoe en zeg maar 
ellende. Betalingen en meterstanden werden verwisseld. Het voordeel van de lagere 
energietarieven woog bij lange na niet op tegen alle tijd en gedoe er omheen.

hou ik van. Dit trof ik ook aan bij PM Energie bij 
de instap in het MKB Energiecollectief. Ik kwam 
eigenlijk voor een overstap want ik wilde zo snel 
mogelijk weg bij mijn vorige energieleverancier. 
Zonder nog te zijn overgestapt werkte Geert het 
dossier als service voor mij weg. Ik kan het iedere 
ondernemer in Deventer aanbevelen. Naast de 
laagste prijsgarantie ook nog eens een topservice. 
Mijn overstap wordt in gang gezet!”.

Meer weten? Of een berekening van wat u kan 
besparen? Mail naar: g.douw@pmenergie.nl. 
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Topservice bij energie-
inkoop MKB Deventer

Uw voordelen in een notendop
•  Hoog rendement door collectieve aanpak; 
•  Goede inkoopvoorwaarden bij Deventer installateurs;
•  Wij doen het werk, u beslist; 
•  Aandacht voor kwaliteit van de installatie en eisen van verzekeraars;
•   3 jaar monitoring van uw energiehuishouding voor aanvullende 

besparingen;
•  Inclusief onafhankelijke oplevercontrole (optioneel).

Stappenplan 
1  Doorgeven interesse en aantal basisgegevens
2   Haalbaarheidsstudie o.b.v. basisgegevens
        •  Indicatieve businesscase
        •  Deelnameformulier
3  Subsidieaanvraag (optioneel)
4   Voorbereiden van de aanbesteding 

Netcheck, beoordelen elektriciteitsaansluiting, beoordelen dak en 
constructie, beantwoorden vragen installateur

5  Schouw ter plaatse
6  Collectieve aanbesteding
        •   Na afloop ontvangt u een maatwerk-offerte 

en aangepaste businesscase 
        •  Definitief besluit (over lease of koop)
7  Uitvoering
8  Oplevering
9  Beheer en onderhoud

U ontvangt 3 jaar lang de Energiemonitor voor meer 
inzicht en aanvullende besparingen. Tijdens het 
gehele traject is DEP beschikbaar voor vragen.

Wat moet u doen voor een eerste quick-scan? 
Voor vragen kunt u zich richten tot Mark van Mast, 
06-10983746 of mail naar info@pmdeventer.nl         

Parkmanagement Deventer
Zutphenseweg 6, Deventer 
T  06 10 98 37 46 
E  info@pmdeventer.nl

Deelname collectieve  
inkoop zonnepanelen

Vanaf 1 januari 2021 is het mogelijk om een 
investeringssubsidie aan te vragen voor zonnepanelen. 
De subsidie is beschikbaar voor bedrijven met een 
zogenaamde kleinverbruikersaansluiting en toch een 
redelijk energieverbruik hebben. Voor grootverbruikers 
blijft de SDE subsidie beschikbaar. In combinatie met de 
collectieve inkoop is het nu voor steeds meer bedrijven 
interessant om zonnepanelen te plaatsen.

Welke regelingen zijn er?
•  SDE subsidie voor grootverbruikers
•   Investeringssubsidie voor kleinverbruikers 

met een redelijk verbruik
•   Salderingsregeling voor kleinverbruikers 

(wordt afgebouwd)
•  Fiscale regelingen (EIA, KIA)

Nu interessant voor vrijwel alle bedrijven door collectieve inkoop en nieuwe subsidie



Jobcoach Astrid: “Coaching op 
de werkvloer. Dat is echt magie!”
Wanneer je als werkgever iemand met een afstand tot 
de arbeidsmarkt in dienst neemt, kan het zijn dat die 
persoon begeleiding of coaching nodig heeft. Wellicht 
heb je niet de mogelijkheid of de expertise om dit zelf 
te doen. De jobcoach van KonnecteD biedt uitkomst. 
De jobcoach ondersteunt en coacht de werknemer op 
zijn of haar werkplek. Jobcoach Astrid ondersteunt 
werknemers bij Mcdonalds. 

José Staartjes-Klein Beernink, manager bij McDonalds: “We hebben 
inmiddels al heel wat jaren ervaring met medewerkers met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Er zijn nu 7 mensen via KonnecteD in 
dienst, maar niet allemaal hebben ze een jobcoach nodig. Vier van hen 
wel. Als we merken dat iemand vastloopt, gaan we altijd eerst zelf met 
ze in gesprek. En lukt dat niet, dan bellen we Astrid.” 

Coaching on the job
Astrid Groot Zwaaftink is jobcoach bij KonnecteD. Een van de mensen 
die ze bij de McDonalds coacht is Wesley. Astrid: “Toen Wesley hier 
twee jaar geleden startte coachte ik hem ‘on the job’. Dat betekent dat 
je echt meewerkt met iemand en meteen kan coachen op het moment 
dat de medewerker ergens tegen aan loopt. Dat is voor mij echt magie. 
Je kunt meteen reflecteren en dat werkt fantastisch. Inmiddels heeft 
Wesley zich hier zo ontwikkeld dat hij nog maar weinig coaching nodig 
heeft. En dat komt mede door de strakke werkwijze bij McDonalds.”  

 
Vooraf opgesteld plan
Astrid: “We pakken de coaching echt met een brede 
blik op. Dat wil zeggen dat we niet alleen kijken 
naar iemands arbeidsvermogen en (aangepaste) 
werkplek, maar ook naar de leefgebieden 
gezondheid, wonen en financiën. Ik ben er in 
eerste instantie voor de werknemer. Omdat er 
veel aspecten aan bod komen, starten we met het 
maken van een plan. Zo weet iedereen waar hij of 
zij aan toe is en kunnen we goed evalueren.” 
Jose beaamt dat: “Korte lijnen zijn heel belangrijk. 
Astrid komt hier wekelijks voor de medewerkers en 
wij spreken elkaar sowieso elke twee weken. 
Als het nodig is overleggen we tussentijds 
telefonisch. Astrid voelt eigenlijk gewoon als een 
medewerker van ons.” 

Aanrader
José: “Ik zou het alle werkgevers aanraden. Een 
mens functioneert nou eenmaal het best als hij of 
zij lekker in z’n vel zit en zich gehoord voelt. En als 
een jobcoach daar aan kan bijdragen, waarom zou 
je het dan niet doen?”            
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Reden waarom MKB Deventer een workshop organiseerde voor 
haar leden die belangstelling hadden voor zaken doen met Amazon. 
MKB Deventer is blij dat ervaringsdeskundige Jaap Krijgsman van 
Alca Fashion uit Deventer zijn succes, maar ook de mogelijke valkuilen 
(en hoe deze te omzeilen) met de deelnemers aan de online sessie 
wilde delen.

Over Alca-fashion
Alca fashion is begin 2016 opgericht door Jan Krijgsman en Wim 
Hiemstra. De start van een website voor T-shirts voor mannen met een 
buikmaat van XL tot en met 8XL was voor beiden een nieuwe stap. Beide 
ondernemers kwamen er achter dat voor mannen met deze buikmaten 
er slechts vormloze en slecht zittende T-shirts beschikbaar waren. 
Tijd om hier wat aan te doen met de oprichting van Alca Fashion.

Succes!
De shirts worden verkocht aan particulieren via de eigen webshop 
alcafashion.nl onder de titel Life Fits Easy. De grote groei ontstond 
toen Jaap zijn assortiment ging aanbieden via Amazon in zeven grote 
Europese landen. Dubbel cijferige groei per maand was eerder regel 
dan uitzondering. Toen de verkoop via Amazon is Europa goed liep 
(40.000 klanten) is gestart met verkoop via Amazon USA. Na een 
aanloopperiode (moest alles zelf uitzoeken) bedient Alca Fashion 
inmiddels een gelijk aantalklanten of beter gezegd fans.

Onderscheidend vermogen is the key!
Jaap startte zijn presentatie met de indrukwekkende grootte van 
Amazon. Dit is indrukwekkend met ruim 320 miljoen verschillende 
producten. Dit is tevens een uitdaging: hoe val je hierin op?  Voor 
Alca Fashion was het hebben van een uniek product onder eigen 
gedeponeerd merk voor voorwaarde voor succes. Daarna volgt een 
groot en uitgebreid onderzoek naar relevante keywords. Zodra dit 
is bepaald is het zaak om snel aan goede reviews van klanten te 
komen. Het weggeven van eerste T-shirts bleek voor Alca Fashion een 
goede greep. Ook hielp het erg dat de T-shirts en ook Boxershorts 
een Amazon Prime Product werd. In Duitsland bestaat 50% van de 
kopers uit Prime-kopers. Voor 40 euro per jaar kopen bezoekers van 
Amazon het recht op gratis verzending en het als eerste ontvangen van 
prime-aanbiedingen. Het verdient ook aanbeveling om je voorraad bij 
Amazon neer te leggen (anders verkoop je niets). Bijkomend voordeel 

de verzendkosten zijn er veel lager dan we in 
Nederland aangeboden krijgen. 

Hulp
Er volgenden nog veel meer tips en trucs hoe 
je de omzet op Amazon kan voorspellen van je 
producten en hoe je simpel en effectief de BTW 
kan bijhouden en verrekenen met de verschillende 
belastingdiensten in de EU en de USA.  Hiervoor 
heeft Krijgsman een geautomatiseerd IT-systeem 
ontworpen, waar nu veel belangstelling uit de 
markt voor is. 

Tijdens de workshop bleken diverse deelnemers 
moeite te hebben c.q. hun tanden te hebben stuk 
gelopen bij entree bij Amazon. Terplekke bood Jaap 
Krijgsman aan om een afspraak te maken en met 
zijn hulp de ondernemers er door te helpen. Jaap: 
“ik gun mijn collega-ondernemers in Deventer 
ook hun succes op Amazon en draag daar graag 
mijn steentje aan bij.  Als je de spelregels en de 
randvoorwaarden kent is Amazon vandaag de dag 
voor veel ondernemers een krachtig verkoopkanaal.  

MKB Deventer dankt Jaap namens de deelnemers 
aan de workshop van harte voor zijn informatieve 
bijdrage en toegezegde hulp bij ondernemen 
op Amazon.    

Zaken doen met 
Amazon Europa & USA
E-commerce is het middel om exponentieel te groeien en binnen E-commerce is zaken doen met
Amazon daarin de overtreffende trap. Het perspectief is lonkend, wie wil dit nu niet. Toch zijn wel
een aantal voorwaarden en spelregels om succesvol te kunnen zijn op Amazon.



Kennissessies 
Ondernemershuis Deventer organiseert regelmatig 
kennissessies met experts om ondernemers direct 
van de juiste informatie te voorzien en vragen te 
beantwoorden. Afgelopen tijd zijn er kennissessies 
georganiseerd over financiële regelingen en liquiditeit, 
Tozo, Tonk en MKB voucher.

> Houd onze agenda in de gaten!

Online Ondernemersspreekuur 
Ben jij starter, scale-up of gevestigde ondernemer én heb jij vragen over 
het ondernemerschap? Maak dan gebruik van ons online spreekuur! 

Wij zitten iedere woensdag om 12:00 voor je klaar om jouw vragen 
te beantwoorden. Check onze website voor de link naar het online 
ondernemersspreekuur.

>  Iedere woensdag om 12:00 uur

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!

Zorgen over je onderneming?

Juiste sparringspartners en 
overbruggingskrediet geeft rust 
en nieuwe energie

Toen trainer coach Ernst Schorfhaar het 
door de coronacrisis helemaal de verkeerde 
kant op zag gaan met zijn bedrijf Schorfhaar 
Advies, heeft hij contact opgenomen met het 
Ondernemershuis Deventer. Hij zag via de 
website dat je een gesprek kon aanvragen. 
Dat bleek de beste beslissing te zijn die hij 
had kunnen nemen. “Na het gesprek was 
ik enorm opgelucht. De stress en zorgen 
gleden van me af door de oplossingen die ze 
mij boden.”

Lees het hele verhaal van Ernst op onze
website ondernemershuis-deventer.nl 

Met financiële en mentale ondersteuning 
komt Buro Holland crisis door

Op het moment dat Güliz Tomruk met haar opleidingsinstituut 
Buro Holland net uit het dal van de 1e lockdown begon te 
komen, werd de nieuwe aangekondigd. “Ik had die week juist 
een nieuwe docent aangenomen en het contract ondertekend 
voor een grotere locatie op een nieuwe plek. Een slecht moment 
om weer opnieuw tegen een periode zonder inkomsten en met 
extra vaste lasten aan te kijken. Ik dacht hoe ga ik dit weer 
overleven? Gelukkig kon ik weer rekenen op de steun van 
Ondernemershuis Deventer.”

Lees het hele verhaal van Guliz op onze
website ondernemershuis-deventer.nl 

“ Korte lijnen als zeer  
waardevol ervaren”

“ Het gesprek gaf  
me weer lucht”

Güliz Tomruk

Ernst Schorfhaar
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Door goed ondernemersadvies gaat De Reis-
genoot met vertrouwen het nieuwe jaar in

Singer songwriter en stadstroubadour Maarten van Veen klopte 
bij Ondernemershuis Deventer aan toen hij voor zijn bedrijf De 
Reisgenoot opnieuw een jaar tegemoet zag zonder optredens. 
“Ik ben naast muzikant ook ondernemer en heb echt wel de 
mindstate om flexibel te zijn. Maar het is door corona zowat 
onmogelijk om mijn werk te doen. Heel veel wat ik doe draait 
om de samenkomst van mensen en dat is juist wat nu aan alle 
kanten vermeden moet worden. Daarom heb ik gevraagd om 
mee te denken met mijn business.”

Lees het hele verhaal van Maarten op onze
website ondernemershuis-deventer.nl

ONDERNEMERSHUIS DEVENTER

Online Open Coffee 
Voor de eerste Online Open Coffee was er met 75 deelnemers  
een overweldigende belangstelling.

Het voordeel van online is dat je niet te maken hebt met een beperkt 
aantal deelnemers vanwege fysieke ruimte. Ook netwerken gaat heel 
effectief door gebruik te maken van breakout rooms.

> Iedere 2e donderdag van 10:00 – 11:30.

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

Dankzij Ondernemershuis 
Deventer lagere vaste lasten 
voor Bakery Sync Ok

Lieke Landré mailde Ondernemershuis 
Deventer toen de liquiditeit van haar 
duurzame bakery café Sync Ok snel achteruit 
ging door de verplichte sluiting in maart. “Ik 
vroeg of zij met mij konden meedenken in 
mogelijkheden om mijn bedrijf overeind te 
houden. Nog dezelfde middag belde één van 
de aangesloten advocaten terug met de optie 
van tijdelijke huurverlaging. Daardoor ging ik 
voorbereid en succesvol met de huurbaas 
in gesprek.”

Lees het hele verhaal van Lieke op onze 
website ondernemershuis-deventer.nl

Ondernemershuis Deventer
Zutphenseweg 6, Deventer
T  0570 – 75 80 21
E  info@ondernemershuis-deventer.nl
www.ondernemershuis-deventer.nl

“    En toen kwam ik wel in  
aanmerking voor TVL”

“ Veel geleerd van het  
commercieel sparren”

Lieke Landré

Maarten van Veen



Gedeputeerde Van Hijum begon zijn politieke 
carrière als raadslid voor het CDA in Zwolle en 
daarna (2003) maakte hij de stap tot lid van Tweede 
Kamer. Hier had hij de portefeuilles Verkeer en 
Waterstaat en Sociale zaken en Werkgelegenheid. 
In 2014 nam hij positie over van Theo Rietkerk als 
gedeputeerde in Overijssel voor economie. 

MKB Agenda voor de provincie
Eddy van Hijum is begaan met het midden- en 
kleinbedrijf in de regio. Van Hijum: “Onze mooie 
provincie telt tal van prachtige (familie)bedrijven die 
in hun nichemarkten fantastische prestaties leveren 
en daar tegelijkertijd heel bescheiden over zijn. Ik 
geniet erg van bezoeken aan deze bedrijven. Zo ben 
ik bij de start als gedeputeerde op stage gegaan 
bij diverse bedrijven in de regio en heb dagen 
meegelopen met de ondernemers. Zij gunden mij 
een kijk in de keuken van hun bedrijf en dat was erg 
inspirerend en leerzaam. Zo denk ik nog steeds met 
veel plezier terug aan de stage bij Machinefabriek 
Geurtsen in Deventer. Zaken die ik bij deze stages 
en latere werkbezoeken opsteek gebruik ik 
dagelijks nog. Zij vormen de inspiratiebron van 
ons handelen”. 

Een van de eerste zaken die Van Hijum in gang 
zette was het opzetten van de MKB-agenda voor 
de provincie.  Naast directe input uit de stages en 
werkbezoeken werden meerdere sessies gehouden 
met vertegenwoordigers van MKB-organisaties 
om input hiervoor te krijgen. Tevens werd goed 
gekeken naar landelijk instrumentarium en werd 

een achtpuntenprogramma opgezet voor de 
ontbrekende onderdelen. 

Samenwerking tussen partijen 
is de kracht
Het programma werd een succes en veel mkb-
ondernemers werden in hun ondernemen met 
provincieprogramma’s ondersteund. Hierbij 
schakelde de Overijssel ook goed met de landelijke 
overheid waardoor extra budgetten voor de 
Overijsselse economie en daarmee de ondernemer 
binnen handbereik kwamen. Een mooi voorbeeld 
hiervan is de programma Family Next waar 
familiebedrijven worden ondersteund op gebied van 
bedrijfsopvolging, duurzaamheid en digitalisering. 
Door een goed samenspel tussen provincie, 
onderwijs en bedrijfsleven (mede dank aan 
MKB Deventer) is 400.000 euro extra budget vanuit 
het rijk gemobiliseerd. Het mooie is dat het grootste 
gedeelte van dit bedrag via vouchers 1 op 1 aan 
deelnemende bedrijven ter beschikking komt. 
Zij kunnen daarmee concrete stappen zetten op 
gebied van bedrijfsopvolging, duurzaamheid 
en digitalisering. 

GO4export
Een ander mooi voorbeeld is de provinciale 
samenwerking op gebied van  exportstimulering. 
Waar voorheen diverse stakeholders elk een 
taartpunt uit het programma in hun eigen regio 
uitvoerden wordt nu integraal samengewerkt. 
Gezamenlijk is het programma GO4export 
opgetuigd waarbij de stakeholders elkaars 

“Dat is de kracht van Overijssel”, zegt gedeputeerde economie Eddy van 
Hijum van provincie Overijssel. Er bestaat een effectief  netwerk van actieve 
ondernemerscollectieven die de taal spreken van de mkb-ondernemer in de 
regio en hen weten te verbinden met het onderwijs (MBO, HBO en WO) en de 
overheid, gemeente en provincie. Overijssel wordt niet voor niets genoemd 
bij de ondernemers vriendelijkste provincies van Nederland. 

“ Samen krijgen we het voor elkaar” 
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achterban actief betrekken bij alle onderdelen 
van het programma. Van Hijum trots: “We krijgen 
hiervoor veel complimenten van het rijk en we 
zijn blij dat Gelderland hier nu ook op aanhaakt. 
Complimenten ook voor de rol die MKB Deventer 
speelt in GO4export”. 

En toen kwam Corona
Het MKB-programma was goed een jaar in deze 
coalitieperiode op gang toen Corona kwam. 

Net als in Deventer kwam er een speciaal 
Coronateam dat snel en daadkrachtig met plannen 
en uitvoering kwam. Van Hijum: “Tijdens de eerste 
maanden van de eerste intelligente lockdown 
hebben we veel capaciteit vrij gemaakt aan 
mensuren om ondernemers te informeren en te 
leiden naar de landelijke hulplijnen. Toen dit goed 
en wel op streek was werd goed gekeken naar 
zaken waaraan ondernemers behoefte hadden om 
versneld en ook beter uit de Coronacrises te komen. 

Miljoenen aan vouchers
Er kwamen vouchers om E-commerce en 
digitalisering bij mkb-ers aan te jagen. Hiervoor 
werd 1,5 miljoen voor opzij gezet. Dankzij het 
goede netwerk werd dit bedrag in 450 vouchers aan 
bedrijven in de hele provincie binnen enkele weken 
in de zomer van 2020 weggezet. Een prestatie van 
formaat  en Deventer liet zich hierin niet onbetuigd. 
Naar rato van het aantal ondernemers kwam de 
hoogste aantal deelnemers uit Deventer. Per 
1 februari jl. is opnieuw 1,2 miljoen op deze regeling 
vrijgemaakt. Ook is veel geld vrijgemaakt om 
bedrijven te stimuleren om stageplekken voor 
MBO-ers en HBO-starters op de arbeidsmarkt in 
dienst te nemen. 

Toekomst
Overijssel is een actieve partner voor het mkb in 
Overijssel. Het is de droom van Eddy van Hijum 
dat het MKB-programma verder gaat dan de 
gebruikelijke coalitieperiode. Voor de continuïteit is 
het van groot belang dat de aandacht voor de motor 
van de Overijsselse economie blijvend is. Zo bouwen 
we aan een krachtige Overijsselse economie met 
een bovengemiddelde werkgelegenheid.  

Dankzegging
MKB Deventer dankt Overijssel van harte voor het 
getoonde partnership voor en vooral tijdens de 
Coronaperiode. MKB Deventer heeft  in Overijssel  
een stevige partner voor blijvende impulsen voor de 
Deventer economie en haar ondernemers.  

miljoenen voor het Overijsselse mkb
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“ België heeft heel wat meer te 
bieden dan gezellige Mannekes Pis 
met een zakske frieten in de hand”

Erik Schroeven heeft al heel wat kilometers op de teller, 
internationale ervaring en een breed netwerk, bij de 
Nederlandse Kamer van Koophandel voor België en 
Luxemburg (NKVK) waar hij momenteel directeur is 
van deze NL Business Hub in België. Hier timmeren ze 
hard aan de weg om de Nederlandse ondernemer 
kennis te laten maken met de Belgische markt die 
talloze kansen biedt.  

Tijdens een interactief “webinar” in december met MKB Trade Office 
stelden we NKVK aan de deelnemers vanuit Deventer voor en zochten 
we naar zakelijke mogelijkheden. Een vijftiental ondernemers uit 
Deventer en omstreken, die geinteresseerd waren in export naar 
België waren hierbij aanwezig. Naast algemene informatie werd 
specifieke zaken uitgewisseld en werden veel vragen gesteld. 
Resultaat: een aantal interessante contacten gelegd en voor een aantal 
ondernemers de eerste stappen naar de Belgische markt gezet.

Wat doet de NKVK?
Ook al zijn België en Nederland al geruime tijd elkaars tweede 
handelspartner, België is soms ietwat moeilijk te doorgronden 
voor de assertieve Nederlander. “Dat is waar ik in het spel kom”, 

zegt Erik “de Nederlandse ondernemer wegwijs 
maken in het prachtige, bourgondische Belgische 
zakenlandschap”. 

Hoe helpt de NKVK jou als bedrijf?
Wat lijkt op een haakse stap van zijn commerciële 
loopbaan bewijst Erik het ongelijk, “het draait in al 
mijn functies om relaties, waarbij het creëren van 
vertrouwen en verbinding centraal staat”. Dit is ook 
gelijk hoe Erik de rol van de NKVK omschrijft; “Ons 
doel is om in deze snelle, evaluerende en onzekere 
wereld van vandaag een zachte landing te verzorgen 
voor bedrijven- een “one stop shop”. Al met al 
willen we meer richting geven aan de Benelux 
maatschappij van morgen – een digitale wereld van 
vertrouwen en verbinding”. 

Hierbij staat voor Erik, een echte Bourgondiër, 
het menselijke aspect centraal, “zoals je kunt 
voorstellen kunnen we nu niet veel evenementen 
organiseren en voeren we handel bevorderende 
activiteiten uit in de context die ons vandaag de 
dag gegeven wordt. Dat betekent regelmatig met 
de leden en bedrijven praten, de juiste vragen 
stellen, goed luisteren om dan hetzelfde te doen 
met een andere partner. Uiteindelijk matchen we 
deze twee partijen zodat ze er beiden iets uithalen”. 
Op deze manier heeft Erik al vele Nederlandse 
ondernemers, groot en klein, geholpen om 
succesvol te ondernemen bij onze zuiderburen. 

Ook ondernemen in België?
Wil jij ook graag jouw kansen ontdekken in België? 
NLinBusiness en de NL Business Hub-NKVK 
BeLux, helpen je graag.   

NL Business Hub - NKVK BeLux
Louizalaan 500 - 1050 Brussel – België
T  +32 2 209 04 77 / +32 483/488.646 
E  erik.schroeven@nkvk.be 
www.nkvk.be



Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwikkeling: Europa investeert in zijn platteland

Vervolgens verschijnen de profielen (foto en tekst) 
van de bedrijven die aangeven hun combinatie 
van niveau en opleiding graag te willen ontvangen 
als stagiair. De a.s. stagiair leest het verhaal 
en reageert naar de stagecoördinatoren van de 
bedrijven.  Als extra service bieden wij aan om 
concrete stageopdrachten aan de juiste stage-
coördinatoren te koppelen. Inmiddels zijn er zo al 
bijna honderd stage-opdrachten ingeplugd. 
Wenst u dit ook? Stuur uw te vervullen stage-
opdracht aan ons door en wij zetten dit voor u 
door. Dit is kosteloos. 

Good practise
In 2018 is het boek en internetplatform 
Made in Deventer uitgegeven. Hiervan bestaat ook 
een Engelstalige uitgave. Tot die tijd werden de 
internationale studenten van Saxion voor stages 
doorverwezen naar de Groningen Export Vereniging. 
Sinds 2018 worden de studenten verwezen 
naar www.madeindeventer.com waar zij 250 
exportprofielen van Deventer bedrijven vinden. 
“Na verwijzing naar deze website zie ik de 
internationale studenten niet meer bij mijn bureau 
komen”, aldus een stagecoördinator. Dit prikkelde 
om hier meer mee te gaan doen. 

MKB Deventer heeft een webportaal gelanceerd met daarin meer dan 350 
stageprofielen van Sallandse bedrijven. De student is op www.vindstages.nl zelf 
aan zet. Hij / zij geeft het niveau van zijn / haar opleiding aan (van praktijk-
onderwijs t/m Universiteit) en vervolgens opleiding en gewenste gemeente. 

Meer dan 350 profielen van 
stage verlenende bedrijven, 
doet u ook mee?
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Waarom een stageportaal?
Uit onderzoek blijkt dat 55% van de HBO-studenten 
de regio verlaat mede vanwege het vooroordeel dat 
in het midden en westen van ons land de betere 
stage-adressen bij grote bedrijven van het land 
zitten (“staat goed op mijn CV zo’n groot bedrijf”). 
Ook blijkt dat 85% van de Saxionstudenten van de 
locatie Deventer spontaan geen naam kon noemen 
van een Deventer bedrijf. Tijd om de studenten te 
gaan vertellen welke fantastische bedrijven wij 
hier hebben, wat ze doen en vooral dat het er goed 
stagelopen en daarna werken is. 

Actieve promotie naar studenten
Onderdeel van de portaal is ook de promotie 
ervan onder de studenten in de regio. De 
stagecoördinatoren van MBO- en HBO-instellingen 
zijn aangehaakt op de website. Ook zetten wij online 
marketing in naar de studenten toe. 

Geef je stage-opdracht door
Op de site plaatsen wij ook actuele stage-
opdrachten.  Als extra service bieden wij aan om 
concrete stageopdrachten aan de juiste stage-
coördinatoren te koppelen. Inmiddels zijn er zo al 
tientallen stage-opdrachten vervuld. Wenst u dit 
ook? Stuur uw te vervullen stage-opdracht aan ons 
door en wij zetten dit voor u door. Dit is kosteloos. 

Meedoen?
Wilt u als bedrijf / organisatie ook met een profiel 
op deze website staan? Dit kan kosteloos, 
stuur een bericht naar m.kok@mkbdeventer.nl en 
wij nemen contact met u op voor een interview en 
een foto-afspraak.

Marco Kok, MKB Deventer
Telefoon 0570-758021.         

Vindstages.nl: een stageportaal voor Salland & StedendriehoekMeer dan 350 profielen van 
stage verlenende bedrijven, 
doet u ook mee?



Het doel van de stage is de leerlingen kennis te laten maken met 
verschillende branches / beroepen opdat zij daarna een goede 
keuze kunnen maken welke beroepsopleiding zij willen vervolgen
na het VMBO. 

Daad bij het woord
(V)MBO-ers met belangstelling voor autotechniek zijn al jarenlang 
welkom bij Autobedrijf Grouwstra. Eigenaar Edwin Grouwstra: “als 
leerlingen ons bellen hebben we altijd plek. Ik vind het belangrijk dat 
we als bedrijf maar vooral ook als automotive sector hiervoor open 
staan. Er is een tekort aan technisch personeel en als leerlingen 
belangstelling tonen moeten we onze deuren open zetten om hen 
te laten zien wat voor een mooi vak automotive is. Zo houden we als 
sector voldoende instroom van geïnteresseerde en gekwalificeerde 
toekomstige werknemers”.

Dani Klunder kiest voor  
MBO Automotive
Afgelopen november liep VMBO leerling Dani 
Klunder twee weken stage bij Grouwstra in de werk-
plaats. Dani: “ik wil graag automonteur worden zocht 
daarom naar een stageplaats bij een autobedrijf. 

Autobedrijf Grouwstra werkt al jaren graag samen met Etty Hillesum Lyceum-De Marke op 
het gebied van VMBO-stages. Jaarlijks zoeken zo’n 500 leerlingen van het Deventer VMBO een 
stageplek van twee weken. Dit is ongeveer 50/50 verdeeld over de perioden mei en november. 

Oproep: stel stageplekken 
beschikbaar voor VMBO-ers 



Ik heb e-mailen gestuurd naar allerlei autobedrijven in Deventer met 
de vraag of ik kan stagelopen. Autobedrijf Grouwstra reageerde als 
enige en gelukkig positief. Ik werd goed opgevangen door het team van 
de werkplaats en onder hun goede begeleiding heb ik ook leuke dingen 
mogen doen. Het leukste vond ik het vervangen van de wiellagers van 
de wielnaaf. Op school krijgen we veel theoretisch les en hier mag je 
het gewoon doen. Ik vind dat erg leuk en weet nu helemaal zeker dat 
ik de opleiding MBO Autotechniek ga volgen. Ik heb het zo leuk gehad 
bij Grouwstra dat ik graag als MBO-stagiair hier terug kom”. Tot slot 
vragen we aan Dani wat leuker is school of stage? Daar komt een 
duidelijk antwoord op: stage bij Grouwstra!

Over Autobedrijf Grouwstra
Autobedrijf Grouwstra is sinds 1991 een begrip in Deventer. Begonnen 
in Schalkhaar maar het bedrijf zit sinds 2003 aan de huidige locatie 
op Handelspark de Weteringen. Sinds 2007 heeft Grouwstra een 
tweede vestiging aan de Revalstraat: Grouwstra Personen en 
Bedrijfsauto’s BV. In 2009 werd deze vestiging uitgebreid met Saab 
service Deventer. Nu kunnen Saabliefhebbers daar terecht voor 
onderhoud en reparaties van hun auto. Bij beide vestigingen werken 20 
medewerkers, waarvan de helft in de beide werkplaatsen actief is.

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 
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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Beide ondernemers besloten dit aan te pakken 
en uitvoerder Erik de Boer (NBDA) van deze 
regeling tipte hen op de Duitse markt en gaf daarbij 
ook handvatten mee. Eén van deze handvatten 
was Jan Temmink. Jan is Duitslandspecialist en 
expert in het aan tafel brengen van Nederlandse 
ondernemers met Duitse beslissers. Het mooie is 
dat hij de bezoeken ook goed met de ondernemer 
voorbereid, ook mee gaat met de afspraken en ook 
de follow-up begeleidt. 

Dit bleek een succesfactor te zijn. Eddie: “Zaken 
gaan in Duitsland anders dan in Nederland 

en belangrijk is dat je dit mee neemt in al je 
klantcontact. Zo hebben we met Jans hulp een 
“Duitse” offerte gestuurd en geen Nederlandse die 
de Duitsers veel te informeel vinden. Dit heeft er 
toe geleid dat we de eerste klanten nu in Duitsland 
hebben en dit zal naar verwachting snel gaan 
groeien. We bieden oplossingen die de Duitsers niet 
voor handen hebben. Zij nemen voor hun nieuwe 
oplossingen de tijd om dit goed te doorgronden en 
ook de partner beter te leren kennen. Dit hebben we 
nu met een paar Duitse modeketens doorlopen. Dan 
ontstaat vertrouwen en daarna ook het zaken doen. 
Nu de eerste launching customers op de Duitse 

Waar een interview voor het boek Made in Deventer niet toe kan leiden. 
Marco kok van MKB Deventer interviewde Eddie Smeink en Pieter van Andel 
van fullservice e-commerce specialist Factif. Tijdens het interview attendeerde 
hij beide ondernemers op de regeling Starters International Business. 

Factif zet flinke stap 
op de Duitse markt
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markt een feit zijn, verwacht Factif in 2021 meer 
zaken te doen. Pieter: “ons streven is elke maand 
een nieuwe Duitse klant en gezien de enthousiaste 
reacties van de eerste Duitse klanten is dit reëel. 

Over Factif
Sinds de oprichting in 2007 heeft Factif zich 
gespecialiseerd in het bouwen en onderhouden 
van succesvolle webshops op gebied van mode en 
schoeisel. Het bijzonder is dat de meeste klanten 
hierin fysieke winkels / winkelketens zijn die het 
online kanaal willen combineren met de winkel: 
omnichannel. Door deze focus is Factif uitgegroeid 
tot één van de weinige specialisten op dit vlak in 
Nederland. Het winnen van de Thuiswinkel award in 
dit segment onderstreept dit. Reden waarom steeds 
meer mode- en schoeiselwebshop de weg naar 
Factif weten te vinden.

Het team van 12 personen is gericht op alle 
aspecten die een webshop succesvol maken. 
De varieert van zoekmachine-optimalisatie, het 
onderhouden van een actieve community, bewerken 
van conversie tot en met de (retour)logistiek. 
Wat Factif echt uniek maakt, zijn de slimme 
koppelingen met de verschillende kassasystemen. 
Dit blijken maar weinig bedrijven goed te kunnen 
regelen. Veel aanbevelingen komen daarom van 
kassaleveranciers: “als je het goed wilt regelen 
moet je bij Factif zijn”.

De klanten van Factif zitten door het hele land en 
inmiddels zijn ook diverse Belgische webshops 
klant geworden bij Factif. De online markt in 
Nederland en zeker op modegebied, is zeer 
concurrerend. Pieter van Andel: “we acteren daarin 
op een hoog niveau en dat maakt Factif interessant 
voor buitenlandse webshops. Het leuke aan ons 
werk is dat bijna alle mode- en schoeiselklanten 
winkels hebben en door onze online activiteiten 
de winkelomzet ook versterkt wordt (vaak rond de 

10%). De online shops zorgen voor continuïteit en 
daardoor voor bestaansrecht van de winkels en 
daarmee de aantrekkelijkheid van onze steden 
en dorpen”.

Toekomst
De techniek ontwikkelt zich steeds verder door. 
Het online shoppen wordt steeds mobieler en ook 
afrekensystemen worden steeds eenvoudiger. 
Zo heeft Factif de landelijke primeur voor een 
Schoenwinkel, waarmee je met een Tikkie 
schoenen kunt betalen. Doordat de bank de adres 
gegevens heeft, kunnen de schoenen ook direct 
verzonden worden. Dit is heel gebruikersvriendelijk, 
scheelt inlogtijd en komt de conversie ten goed. 
Factif loopt hierin graag voorop!  

Pieter van Andel



Wekelijks trekt winkelcentrum Keizerslanden meer dan 50.000 
bezoekers. Dat is meer dan welk ander winkelcentrum in Deventer dan 
ook. Voor Matthieu de Leeuw, supermarktmanager van Albert Heijn en 
voorzitter van de winkeliersvereniging, is dat hoge bezoekersaantal een 
logisch gevolg van een set aan goed doordachte maatregelen. Zoals de 
verbouwing, die startte in 2017. 

Helemaal vernieuwd
‘Winkelcentrum Keizerslanden bestaat nu 29 jaar, het is een begrip in 
Deventer’, vertelt hij. ‘Maar we merkten wel dat er iets moest gebeuren 
om het aantrekkelijk te houden. Daar hebben we ons als winkeliers 
over gebogen, samen met de gemeente en de projectontwikkelaar. Vier 
jaar geleden, in het jubileumjaar, ging de eerste schop de grond in, en 
ondertussen is het winkelcentrum helemaal vernieuwd.’

Tijdens de verbouwing ging de verkoop grotendeels door, zegt De 
Leeuw. ‘Bestaande ondernemers hebben een nieuwe plek gekregen, 
nieuwe ondernemers zijn erbij gekomen en de supermarkten zijn 
enorm vergroot in aantal vierkante meters. Keizerslanden heeft nu 
bijna 2,5 maal zoveel winkelruimte als vóór de revitalisatie.’ En, niet 
onbelangrijk: de bereikbaarheid en toegankelijkheid zijn toegenomen. 
Ook is er parkeerruimte bijgekomen, waar bezoekers gratis 
kunnen parkeren.

De kracht van Keizerslanden
De Leeuw klinkt trots als hij het heeft over ‘zijn’ winkelcentrum: 
‘We hebben hier een hele mooie mix van winkels. Er zijn twee 
heel grote supermarkten van Albert Heijn en Lidl die elkaar niet 
beconcurreren maar juist perfect aanvullen doordat ze elk hun 
eigen publiek trekken. Daartussen zit een grote diversiteit van lokale 
ondernemers.’ De Leeuw somt het aanbod op: ‘Een zuivelhoeve, 

opticiens, veel horeca, een bank, kledingzaken, een 
juwelier, een groentenspeciaalzaak, een bakkerij, 
een Blokker, drogisterijen, een slijterij, een 
bloemist. Er is voor iedereen wat en er is ook van 
alles wat, dit is echt een serieus winkelcentrum. 
Voor al je dagelijkse boodschappen kun je hier 
terecht en dan slaag je in één keer. Dat is de kracht 
van winkelcentrum Keizerslanden.’

Daarnaast roemt De Leeuw de wijk waar het 
winkelcentrum als een parel middenin ligt. ‘De wijk 
is echt betrokken bij het winkelcentrum. Mensen uit 
de wijk komen hier winkelen en veel mensen uit de 
wijk werken bij ons. Er hangt altijd een erg prettige 
sfeer. No nonsens, maar wel met ruimte voor een 
praatje of een grapje.’

Schoon en veilig
Hoeveel mogelijkheden winkelcentrum 
Keizerslanden ook heeft, de huidige coronacrisis is 
een drama voor iedereen, zegt De Leeuw. ‘Sommige 
bedrijfstakken worden onevenredig geraakt. Met 
pijn in het hart kijk ik naar de horecaondernemers, 
maar ook andere niet-essentiële winkels hebben 
het zwaar. Verschrikkelijk. Dat in veel winkels geen 
licht meer brandt is niet goed voor de maatschappij 
en niet goed voor de mens.’

Ondanks alles probeert de winkeliersvereniging 
Keizerslanden er toch het beste van te maken. 
‘We proberen ons winkelcentrum schoon en veilig 

Winkelcentrum Keizerslanden is gebouwd op succes. Het uitgebalanceerde 
winkelaanbod zorgt voor aantrekkingskracht in de wijde regio. Door corona zitten veel 
winkeliers nu noodgedwongen op hun handen. Maar ze kunnen niet wachten om hun 
deuren weer open te gooien en hun plannen uit te rollen.

Winkelcentrum 
Keizerslanden is klaar 
voor de toekomst
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Winkelcentrum 
Keizerslanden is klaar 
voor de toekomst

Corona Initiatief Fonds
De ondernemers van winkelcentrum 
Keizerslanden deden succesvol een beroep 
op het Corona Initiatief Fonds van de 
gemeente Deventer. Het fonds is opgezet 
om in deze moeilijke tijd een economische 
impuls te geven aan positieve ideeën die 
de aantrekkelijkheid en gastvrijheid van 
de stad bevorderen. Winkeliersvereniging 
Keizerslanden kreeg een subsidie van 
12.500 euro voor de sfeerverlichting rond 
de feestdagen. 

‘We wilden rond de Kerst graag open tot 
middernacht, om meer spreiding van 
klanten te organiseren’, vertelt Matthieu 
de Leeuw. ‘Daarnaast kwamen we er in 
overleg met de gemeente op dat er in deze 
tijd meer behoefte is aan vrolijkheid en een 
prettige, enthousiaste uitstraling die van 
ver zichtbaar is. Door extra te investeren in 
feestverlichting wilden we een bezoek aan 
ons aantrekkelijk maken. Voor dit initiatief 
hebben we een bijdrage gekregen uit het 
Corona Initiatief Fonds. Ook in komende 
jaren maken we weer gebruik van onze 
sfeerverlichting, dus ook op lange termijn 
zijn we geholpen door de bijdrage uit het 
fonds. Het was een steuntje in de rug, 
een lichtpuntje voor ondernemers in deze 
donkere tijd.’

te houden. We hebben routing aangebracht, stukken afgeschermd. 
Alle ondernemers doen consequent en op hoog niveau mee aan de 
coronaveiligheid. We hebben goed contact met de politie en met 
de BOA’s die ons helpen om de afstand extra goed te bewaren als 
er markt is en die toezicht houden op het dragen van mondkapjes. 
Daarnaast zorgen winkeliers ervoor dat de wagens schoon zijn en ze 
hanteren actief deurbeleid. Doordat het bij ons zo ruim is opgezet, 
zijn de maatregelen net wat makkelijker te regelen en vol te houden.’

Plannen voor 2021
De Leeuw hoopt dat klanten de deuren van ondernemers weer 
weten te vinden, zodra het weer kan en mag. ‘Dat hoop ik voor 
ondernemers in heel Deventer, maar natuurlijk in het bijzonder voor 
ons winkelcentrum Keizerslanden. Onze winkeliersvereniging had 
een mooi programma uitgedacht voor 2020. Met seizoensgebonden 
activiteiten rondom bijvoorbeeld de lente en Halloween. We kunnen 
niet wachten om die plannen alsnog uit te rollen. De scenario’s liggen 
klaar, als we open mogen staat iedereen paraat. Ik hoop dat mensen 
dan massaal komen om zich te laten verrassen door ons grote 
en uitgebalanceerde aanbod.’    

GEMEENTE DEVENTER



De serie volgt de medewerkers van autowasstraat Matz Carwash 
in Deventer, waarvan de meeste medewerkers een afstand tot de 
arbeidsmarkt hebben. De serie gooide hoge ogen en de medewerkers 
zijn inmiddels Bekende Nederlanders geworden. “Er komen van heinde 
en verre mensen naar de wasstraat om met de jongens op de foto te 
gaan, we krijgen kaarten, taarten, het is niet normaal wat er gebeurt. 
We krijgen mensen vanuit het hele land die de jongens willen zien en 
hun auto laten wassen, ook ontvangen zij honderden felicitaties op hun 
verjaardag“, vertelt Kniest.

Zijn carrière is net een achtbaan. Na de dansacademie werd hij latin 
dancer en zwierde en zwaaide hij zich samen met partner naar de 
top vijf van de wereld. Jarenlang was hij op televisie te zien, dansend 
op de achtergrond bij grote zaterdagavondshows. Daarna leerde hij 
onder meer autodealers verzekeringen verkopen en op het aller-
allerslechtste moment begon hij met geleend geld een discotheek. 
Die ging failliet. Kniest bleef achter met schulden en moest zijn 
boodschappen regelmatig doen van statiegeld. Zijn ervaringen 
met hulpverleners zetten hem aan het denken én leren. Terwijl 
hij langzaam weer boven Jan kwam, volgde hij een opleiding tot 
schuldhulpverlener en begon gezinnen met schulden te helpen.
Toen gebeurde er iets wat niet alleen zijn leven veranderde, maar 
uiteindelijk dat van tientallen Deventenaren. Een vriend van Kniest: 
Henk Koning, franchisenemer van verschillende McDonald’s-filialen, 

werd een keer verschrikkelijk slecht geholpen bij 
een wasstraat. De meeste mensen kiezen daarna 
voor een andere wasstraat, maar hij begon er zelf 
een. Dat viel niet te combineren met het fastfood, 
waarop hij Kniest vroeg om de zaak te leiden. 
Makkelijker gezegd dan gedaan, maar inmiddels is 
het zijn eigen zaak en is het bedrijf een voorbeeld 
voor de branche en veel gemeenten.

Bij Matz werken zestig mensen, van wie meer dan 
90 procent met een – nu dus overbrugde – afstand 
tot de arbeidsmarkt. Onder hen statushouders, 
ex-verslaafden en Wajongers, ook is elke afkorting 
uit het autismespectrum vertegenwoordigd. Prima 
werknemers, mits goed begeleid.

Jaarlijks vinden hier 150.000 wassingen plaats, 
waarvan 25.000 ‘vips.’ Op een gemiddelde zaterdag 
zijn dat er achthonderd. Een sociale onderneming, 
winstgevend, met naast Deventer ook een filiaal 
in Zutphen.

Menselijkheid
Hoe verklaart hij het succes? “Ik denk dat mensen 
wel even toe zijn aan menselijkheid en oprechtheid. 
We zijn natuurlijk heel erg met het coronaverhaal 
bezig, maar we willen ook wel even wat anders. 
Misschien zijn we toe aan een beetje warmte. 
Uiteindelijk hebben ruim 750.000 mensen de serie 
bekeken en dat is best veel. 

“Tientallen tot soms honderden reacties per dag en heel veel mensen die speciaal naar Deventer komen om de 
jongens van De Wasstraat te zien.” De reacties op de documentaireserie over Matz Carwash die de NPO in januari 
jl. uitzond zijn stuk voor stuk lovend en enthousiast. “Bizar wat er allemaal is gebeurt en hoe dit nog steeds 
doorloopt”, zegt directeur Martin Kniest.

Heel Nederland houdt van Matz
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Reacties uit het hele land
De serie trok en trekt nog steeds veel aandacht van de pers. Er zijn 
lovende artikelen verschenen in o.a. de Volkskrant, De Stentor, VPRO 
gids (voorpagina), TROS Kompas. De meest bijzondere reactie is 
dat delen van de uitzendingen in kerkdiensten over het hele land 
zijn verwerkt. De recensies waren zonder uitzonding positief: De 
Volkskrant: “De Wasstraat ontroert op onnadrukkelijke wijze en een 
prominente TV-recensent noemt De Wasstraat nu al het beste TV-
programma wat we in heel 2021 te zien krijgen. De mooiste reacties 
kwamen van bedrijven die aangeven het voorbeeld van Kniest te willen 
volgen en ook iemand  met afstand tot de arbeidsmarkt in dienst 
hadden genomen. 

Oproep: DOE MEE in Deventer! 
De vele reacties hebben Martin Kniest en zijn team gesterkt om het 
ingeslagen pad verder te vervolgen. Martin spreekt diverse bedrijven 
in Deventer die zijn voorbeeld willen volgen, maar aangeven geen 
‘Martin Kniest’ in hun organisatie hebben voor de juiste begeleiding. 
Daar is nu een oplossing voor gevonden: Matz Social. Matz Social is 
onlangs opgericht en heeft als doel het creëren van een langdurige 
en duurzame werkrelatie tussen werkgevers uit het MKB met een 
maatschappelijk hart en werknemers met een overbrugbare afstand 
tot de arbeidsmarkt. Het is in dit proces essentieel om de werkgever 
op de juiste wijze te begeleiden en tegelijkertijd het maatschappelijke 
aspect te waarborgen. Uit de praktijk is gebleken dat bedrijven uit het 
MKB met een maatschappelijk hart bereid zijn om deze doelgroep te 
integreren binnen hun bedrijf. Men struikelt echter over de randzaken 

die gefaciliteerd dienen te worden alvorens deze 
medewerkers succesvol geïntegreerd kunnen 
worden. Hierin biedt Matz Social uitkomst.

Binnen Matz Social werken uitsluitend goed 
opgeleide professionals die gespecialiseerde 
hulp en coaching op maat bieden. De organisatie 
focust zich op het bieden van jobcoaching, 
maatschappelijke begeleiding, budgetcoaching 
en taalontwikkeling. Tevens worden externe 
specialisten verbonden aan Matz Social. 
Denk hierbij aan juridische medewerkers, 
psychologische hulpverleners, huisartsen en 
voeding & sportcoaches. 

Er zijn reeds samenwerkingen aangegaan met 
bedrijven die maatschappelijk ondernemen. 
Geïnteresseerde bedrijven zijn meer dan welkom en 
kunnen samen met Martin onder het genot van een 
bak koffie samen de mogelijkheden bespreken. 

Voor meer informatie: info@matzsocial.nl of 
+ 31 570 62 46 48

In de volgende editie geeft Martin het 
interviewstokje door aan………        

MKB Deventer lanceert het MVO-predicaat 
Hart voor Deventer. Hiermee laat de houder zien 
dat hij/zij zichtbaar en actief werk maakt in zijn/
haar organisatie om mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt een plek en kans te geven. 
Matz Carwash is het eerste bedrijf dit het schild dat 
bij het predicaat hoort, in ontvangst neemt. 



Duurzame inzetbaarheid, sterke klantcommunicatie en efficiency. Het zijn een paar punten die 
Niels Heemskerk op zijn to do-lijst heeft staan. Sinds 1 januari 2021 is hij de nieuwe algemeen directeur 
van Groen Woning- en Projectinrichting in Deventer. “Er zijn zoveel mooie bedrijven in Deventer en ik 
ben er trots op dat Groen daar één van is.”

In de spotlight: Niels Heemskerk  
de nieuwe algemeen directeur van Groen 
Woning- en Projectinrichting in Deventer

Heemskerk fietst vaak van zijn woonplaats Gorssel naar het kantoor 
van Groen Woning- en Projectinrichting. “Ik fiets dan altijd over 
het industrieterrein Kloosterlanden. Ik heb een voorliefde voor 
industrieterreinen, omdat daar de bedrijvigheid is en het de motor is 
van de Nederlandse economie. Er zijn mensen hard aan het werk om 
hun klanten te helpen. Als ik daar in alle vroegte overheen rijd, kan ik 
genieten dat de bedrijven weer bezig zijn met het opstarten van een 
nieuwe dag.” 

Sterke klantcommunicatie
Als nieuwe directeur ligt de focus van het beleid van Heemskerk op 
sfeer maken, voor klanten én voor medewerkers. “Onze slogan is: 
sfeermakers bij uitstek”, vertelt Heemskerk. “We maken sfeer voor 

onze klanten en dat doen we goed. We scoorden in 
2020 een 8,4 voor klanttevredenheid. Onze klanten 
waarderen ons vakmanschap, de goede service, 
de klantvriendelijkheid en ons ruime assortiment. 
Daar zijn we trots op, al ben ik vooral benieuwd 
naar wat we beter kunnen doen. Wij willen een 
lerende organisatie zijn waar feedback krijgen 
wordt gezien als iets moois.” 

Groen vraagt klanten actief om feedback te geven 
op de dienstverlening. “In 2020 kregen we als 
feedback dat onze klanten graag op de hoogte 
gehouden willen worden tijdens het proces”, 
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Over Groen
Met aandacht voor detail en vakkundig 
personeel, creëert en levert Groen Woning- 
en Projectinrichting al meer dan 40 jaar 
maatwerk. Door de jaren heen heeft de 
onderneming zich ontwikkeld van een bedrijf 
dat rollen tapijt uit voorraad verkocht tot een 
full-service interieurspecialist. 

Vanuit de inspirerende showroom in 
Deventer wordt het meest complete 
assortiment vloeren, raamdecoratie, 
meubels, meubelstoffering, wandbekleding 
en buitenzonwering geleverd. Met dit ruime 
assortiment, gecombineerd met de kennis 
en kunde van het vaste team, geeft Groen 
iedere woning en elke werkplek de gewenste 
sfeer. “Wij zijn sfeermakers bij uitstek.”

Kennismaking met Groen
Niels Heemskerk is getrouwd met Janneke en heeft twee dochters, Jet (5) en Lara (2). Samen wonen ze in Gorssel. De rust, 
de ruimte en de toegang tot de natuur bevalt Heemskerk goed. Even wat anders dan zijn voormalige woonplaats Rotterdam. 
Daar studeerde hij Economie. Heemskerk houdt van lezen, hockeyen, tennis en van golfen op het Sallandsche. 

Heemskerk werkt in inmiddels meer dan tien jaar bij Groen Woning- en Projectinrichting. Sinds 2013 is Heemskerk 
er aandeelhouder en verantwoordelijk voor de financiën. Op 1 januari 2021 heeft hij het stokje als algemeen directeur 
overgenomen van Eric Rumpf. Heemskerk: “Eric kent iedereen in Deventer. Hij was het gezicht van Groen. Daar was 
hij ontzettend goed in. Door COVID-19 is netwerken nu wat lastig, maar een goede kennismaking met ondernemers in 
Deventer staat hoog op mijn lijstje.”

aldus Heemskerk. “Onze klanten gaven aan dat we beter kunnen 
communiceren. Dus van aanschaf tot en met de oplevering, én 
tussentijds. In 2021 gaan we ons dan ook inzetten om onze processen 
te stroomlijnen, te automatiseren en te digitaliseren zodat onze 
backoffice efficiënter gemaakt kan worden. Hierdoor kunnen we 
ons werk zo optimaal mogelijk doen en onze klanten van de beste 
dienstverlening voorzien.”

Duurzame inzetbaarheid
“Ook willen we sfeer maken voor onze werknemers, want we doen 
dit werk met z’n allen”, vervolgt Heemskerk. “Ik vind het belangrijk 
dat er een goede werksfeer heerst. Dat mensen na een dag hard en 
resultaatgericht werken met een tevreden gevoel naar huis gaan. 
Om de volgende dag weer met plezier terug te komen. Belangrijk 
onderdeel daarvan zijn ook de fysieke werkomstandigheden: zijn de 
hulpmiddelen bijvoorbeeld toereikend en is een tegemoetkoming 
aan fysiotherapie nodig? Duurzame inzetbaarheid vind ik ontzettend 
belangrijk. Ook hecht ik grote waarde aan persoonlijke ontwikkeling 

en moedig ik trainingen en opleidingen aan. Voor de 
verkoop, monteurs en stoffeerders. Voor iedereen 
binnen Groen. Het is wat clichématig, maar ik wil 
ervoor zorgen dat iedereen in zijn kracht staat.”

Gevraagd naar welke groei hij met Groen door 
wil maken in de aankomende jaren, antwoordt 
Heemskerk: “De focus op groei heb ik op korte 
termijn niet. Ik wil continueren en de efficiency 
verbeteren. Natuurlijk willen we in de toekomst 
mee doen met grote aanbestedingen, maar daar 
gaan we geleidelijk naartoe werken. Want als 
we iets doen bij Groen, doen we het goed. Ons 
team bestaat uit specialisten. Onze medewerkers 
hebben veel ervaring en een aantal van hen zijn 
zelf ook ondernemer geweest. Die weten wat er bij 
ondernemerschap komt kijken en hoe belangrijk 
klanttevredenheid is. Dat maakt ons uniek.”            



Een ondernemer kan hiervoor een bijdrage krijgen 
van maximaal 27.500 euro, afhankelijk van de 
gekozen activiteiten. De regeling is bedoeld voor 
alle ondernemers in het MKB: van bouwbedrijf tot 
winkel, van campinghouder tot maakbedrijf en van 
agrariër tot evenementenorganisator. Ook zzp’ers, 
(erfgoed)stichtingen en verenigingen komen 
in aanmerking.

Het Midden- en Kleinbedrijf is de motor van de 
Overijsselse economie. Digitalisering is een must 
om als bedrijf of organisatie te kunnen voortbestaan 
en groeien. Innovaties zijn nodig om mee te gaan in 
de energietransitie, de overgang naar een circulaire 
economie en het bieden van een aantrekkelijke 
leefomgeving door onder meer een veerkrachtige 
culturele sector. Daar hoort uiteraard voldoende 
en goed opgeleid personeel bij. De provincie daagt 
ondernemers uit om te investeren in hun toekomst. 
Met de MKB-vouchers krijgen ondernemers hierbij 
financieel een flinke zet in de rug.

Voorbeelden van projecten die kunnen worden 
ondersteund: een winkelier die zijn klanten ook via 
een webshop wil bedienen, scholing van personeel 
in nieuwe technologie zoals augmented reality 
of gebruik van big data, haalbaarheidsonderzoek 
naar innovaties, ontwikkeling van duurzame 
verdienmodellen (energie, circulair), advies op 
gebied van cyberveiligheid, nieuwe manieren van 
contact met je publiek door livestreams, etc. 

De MKB Voucher komt in de plaats van een 
aantal succesvolle bestaande regelingen zoals 
de digitaliseringsvoucher, de innovatievoucher, 
de smart-industryvoucher en de Agro&Food 
Kennisvoucher. Daarnaast stimuleert de provincie 
via de nieuwe regeling doelen op gebied van retail, 
cultuur en human capital (scholing).

Meest ondernemersvriendelijke 
provincie
De provincie Overijssel is steeds in gesprek met 
ondernemers en instellingen. We willen weten 
waar zij behoefte aan hebben om stappen te 
zetten naar een schone en slimme toekomst. De 
MKB-voucher is een overzichtelijke, integrale 
regeling waardoor veel ondernemers maar 
bij 1 loket hoeven te komen. Een grote wens 
vanuit het bedrijfsleven. In de MKB-voucher 
zijn verschillende bestaande regelingen uit 
meerdere beleidsvelden samengevoegd. Met deze 
vernieuwing zetten we opnieuw een stap om de 
meest ondernemersvriendelijke provincie te zijn.

Activiteiten
Binnen de regeling worden drie  
activiteiten ondersteund:

1.  De aanschaf van producten of diensten ter 
ondersteuning van nieuwe verdienmodellen 
op gebied van verduurzaming en/of digitale 
dienstverlening of verkoop (max. € 2.500,-)

Om ondernemers en instellingen nog beter tot dienst te zijn, voegt de provincie 
Overijssel een aantal bestaande subsidieregelingen samen in één regeling: de MKB-
voucher. De MKB-voucher richt zich op ondernemers die zich voorbereiden op de 
toekomst door middel van innovatie, digitalisering en scholing. 

MKB Voucher van start 
2,7 miljoen voor 
mkb-ers beschikbaar
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Bijvoorbeeld: advies over (digitale) strategie en 
(digitale) verdienmodellen, advies over modulair 
productontwerp, advies over digitaliseren van 
voorraadmanagement, online bedienen van klanten, 
online inchecken, online leveren van diensten, 
webshops, digitale koppeling van bedrijfsprocessen, 
datamanagement, scan en/of advies op het gebied 
van cyberveiligheid, een boekingssysteem en 
ontwikkeling van apps.

Dit valt er niet onder: activiteiten gericht op 
het verbeteren van online vindbaarheid (SEO), 
websiteoptimalisatie, social media campagnes, 
reclame en advertentiekosten, realiseren 
inschrijfmodules voor (online) lessen en activiteiten.

2.   Onderzoek naar en ontwikkeling van nieuwe 
producten, diensten en productieprocessen 
of het verbeteren van bestaande producten, 
diensten of productieprocessen door toepassing 
van innovatie (max. € 10.000,-)

3.   Scholing m.b.t. vaardigheden of nieuwe 
verdienmodellen en technologieën  
(max. € 15.000,-)

Onder nieuwe technologie verstaan we zaken als 
Artificial Intelligence, Virtual en Augmented Reality, 
big data, internet of things, robotica.
Bij (online) verdienmodellen: social media 
marketing, Video (o.a. streamingsdiensten), 
affiliatiemarketing, content marketing, data 
analyse, webshops en e-commerce, inspelen 
op veranderende consumentenbehoefte en 
bestedingen, koppeling van lokale producten of 
diensten in de vrijetijdseconomie.

Aanvragen, wees er snel bij!
Per bedrijf kan maximaal € 27.500,- euro worden 
aangevraagd voor meerdere activiteiten, tot 
een maximum van 50% van de totale kosten. 
Voor de sectoren retail, gastvrijheid en cultuur/
maatschappelijk wordt maximaal 80% van de 
scholingskosten vergoed. Er is in 2021 in totaal 
2,7 miljoen euro beschikbaar. Hierin zijn de extra 
middelen voor digitalisering waarover Provinciale 
Staten gisteren besloten, al opgenomen. Het gaat 
om extra geld ter overbrugging van de coronacrisis.

Aanvragen: digitaal vanaf 10 februari via 
https://www.overijssel.nl/mkb-voucher        

MKB Voucher van start 
2,7 miljoen voor 
mkb-ers beschikbaar



Zet het netwerk voor 
je aan het werk!
Eind vorig jaar is wasmiddelenproducent Senzora lid geworden van ondernemersvereniging MKB 
Deventer. De reden is dat het bedrijf flink wil groeien: gestreefd wordt naar een verdubbeling van 
de omzet in komende drie jaren. Commercieel directeur Rob Muller: “dit gaat niet vanzelf, je moet 
daarvoor via je netwerk veel lijnen uitzetten om zo resultaat te boeken. MKB Deventer is een actieve 
vereniging die een prima netwerkpartner is gebleken bij onze groeistrategie”. 

Over Senzora
Senzora is een familiebedrijf dat met ruim zestig medewerkers 
tientallen miljoenen kilo’s waspoeder per jaar produceert waarvan de 
helft bestemd is voor export. Op bedrijventerrein Kloosterlanden staat 
een moderne zeepfabriek die in de zomer van 2018 werd uitgebreid 
voor moderne sodaproductie.
In Nederland en het Verenigd Koninkrijk heeft Senzora een sterke 
positie op de private labelmarkt voor waspoeders. In Nederland mag 
Senzora bijna alle supermarktketens tot haar klantenkring rekenen. 
Naast levering van private labels heeft Senzora ook onder andere de 
merken Tricel en Klok.

Bezoek Landenmanager Polen aan Senzora
De samenwerking startte met een bezoek van landenmanager 
Polen Elro van den Burg aan Senzora. NLinBusiness vroeg MKB 
Deventer of zij drie bedrijven wist die wat met Polen wilden aangezien 
hun landmanager een paar dagen in Nederland was. Door snel te 

schakelen en met hulp van het landenoverzicht 
van het exportboek Made in Deventer werd snel 
een afspraak en rondleiding bij Senzora geregeld. 
Dankzij de contacten van Elro is Rob Muller 
inmiddels bij acht potentiële relaties op bezoek 
geweest in Polen en zit het bedrijf nu dicht tegen de 
eerste omzet aan. 

Schakelen met stagiaires
Als maakbedrijf in Deventer heb je de verant-
woordelijkheid om ook stagiaires een plek te 
geven in je bedrijf vindt Rob Muller. “Via MKB 
Deventer kwamen we in contact met de opleiding 
International Business (IBS) van Saxion. We hadden 
de behoefte aan een marktonderzoek naar de 
Russische markt. We konden via IBS een Russische 
studente bij ons dit marktonderzoek laten uitvoeren. 
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Het mooie is dat zij nu bij ons een contract heeft gekregen om dit 
onderzoek ook in de praktijk te brengen. Dit ziet er veelbelovend uit. 
De stageportal vindstages.nl helpt daarbij goed”. 

Zoomsessies met Zuid-Amerika
Zuid-Amerika was een continent waar Senzora in het verleden weinig 
naar keek: te ver weg en daarmee te duur. Dit veranderde toen een 
concrete aanvraag uit Chili kwam en dit ook in order gaat komen. Toen 
MKB Deventer zoomsessies met overzeese posten van NLinBusiness 
in Colombia en Mexico aanbod hoefde Rob niet lang na te denken 
en meldde hij zich aan. De sessie met het Holland House Bogota 
mondde zelf uit in een online sessies met de inkoper van de grootste 
supermarktketen van Colombia. Dit leverde veel informatie op en 
leidde weer naar nieuwe leads. Op dit moment loopt een traject met 
een Chileense partner en zodra dit is afgerond worden de aangeboorde 
contacten in Colombia en ook Mexico weer opgepakt. Rob: “belangrijk 
is veel lijnen uit te zetten, niet alles wat je uitzet is ook raak. Je kunt 
zo ook zaken wat meer temporiseren, zoals nu met Colombia. Met de 
opgedane ervaring in Chili en de verdere informatie kan Colombia nu 
snel en ook beter opgepakt worden”.

Samenwerking met Rostock
MKB Deventer heeft een samenwerking met de Unternehmenverbande 
Rostock. Via zogenaamde “Steckbriefen” kunnen elkaars leden zichzelf 
presenteren en een zoekvraag stellen. Vervolgens wordt matchmaking 
toegepast voor de antwoorden in elkaars ledenbestand. De Senzora 
“steckbrief” leidde tot eerste contact in Duitsland en verrassend 
ook tot een waardevolle contact in Rusland waar Rostock ook mee 
samenwerkt. Ook hier is het van belang te zaaien en zorgen dat je op 
het netvlies komt van de mensen daar. Zo vergroot je de trefkans. 

IT-ondersteuning
Senzora had een kleine uitdaging op IT-gebied. In plaats van kostbare 
eigen tijd te spenderen naar de oplossing activeerde Rob zijn netwerk. 
Deze zoekvraag kwam ook bij MKB Deventer terecht. De door MKB 
Deventer aangedragen partij bleek verassend dichtbij en ook spot 
on te zijn. Het mooie dat MKB Deventer ook nog de tip gaf van een 
subsidieregeling van provincie Overijssel dat 50% van het gekozen IT-
traject vergoedde. 

Online verkoop
Eén van de merken van Senzora Klok wordt ook online verkocht. Hierbij 
wordt nauw samengewerkt met fulfilmentpartner Davo. Onlangs hield 
MKB Deventer een sessie over zaken doen met Amazon. Rob: “we 
waren helaas verhinderd voor deze workshop, maar de inhoud van 
de workshop is inmiddels gedeeld en we zijn in contact gekomen met 
de workshopgever die ons belangeloos van extra tips en trucs heeft 
voorzien. We weten nog niet of we hier op door gaan zetten, maar 
weten nu heel goed wat dit kan betekenen en wat daar voor nodig is”. 

Zaken doen met je Buren
Via MKB Deventer werd Senzora getipt op dit 
exportprogramma van GO4export. Duitsland was 
altijd het land waar de grootste concurrenten 
van Senzora zaten en weinig tot geen klanten. 
Via deelname aan dit programma moet daar 
verandering in komen. De eerste leads zijn 
inmiddels gekomen en worden nu opgevolgd. 

Meer inzet op marketing
Senzora heeft veel kennis en kunde gestopt in de 
producten. Deze staan als een huis en blinken uit in 
wasresultaten. Rob: “we zijn in Nederland wel eens 
te bescheiden hierover. In het buitenland willen ze 
juist de Nederlandse vlag op de verpakking zien. 
We zijn hofleverancier en de toevoeging van het 
kroontje bij de vlag maakt het helemaal compleet. 
De consument op de winkelvloer ziet in de 
Nederlandse vlag een kwaliteitskeurmerk en kiest 
daar vervolgens voor.

Wij gaan naast productfocus ook meer inzet 
plegen op marketing. Ons verhaal kunnen we nog 
beter voor het voetlicht brengen met campagnes 
op o.a. social media. Op het door MKB Deventer 
georganiseerde congres Deventer Grows Digital 
kwamen we in contact met een Deventer social 
media bureau die ons weer veel nieuwe inzichten 
heeft gegeven welke we willen gebruiken voor 
toekomstige campagnes”. 

Ga lokaal netwerken!
Bovenstaande voorbeelden geven aan door het 
stellen van de hulpvraag en het meedoen aan de 
organiseerde activiteiten er veel mogelijk is. 
In Deventer (en ook daar buiten) zit enorm veel 
kennis, kunde en netwerk en MKB Deventer kan 
dit voor je ontsluiten.  



Duurzame marketing
Het valt mij op dat claims in marketingboodschappen als ‘duurzaam’, ‘puur natuur’, 
‘plantaardig’ enzovoort niet altijd hout snijden. Regelmatig blijkt dat we producenten 
niet klakkeloos op hun blauwe ogen kunnen geloven. Kon dat eigenlijk überhaupt ooit? 
Duurzame marketing komt van binnenuit, zonder behoefte aan effectbejag.

Onlangs viel Ikea op pijnlijke wijze door de mand. Hun ‘groene pannen’ 
zouden vriendelijk zijn voor het milieu. Voor de anti-aanbaklaag werd 
niet langer het extreem giftige PFOA gebruikt. ‘Het is namelijk beter 
voor jou en voor de natuur om dit te vermijden,’ vermelde hun website 
quasi-betrokken. Ondertussen vergat de Zweedse meubelgigant 
gemakshalve te vermelden dat er een andere giftige stof voor in de 
plaats wordt gebruikt, die net zo belastend is voor mens en milieu. 
Dat hoeft toch niet op die manier, denk ik dan.

Ook in de voedingsindustrie wordt misbruik gemaakt van de 
goedgelovigheid van consumenten met aandacht voor de natuur en 
hun eigen gezondheid. Laatst zag ik een op pak rijst de claim ‘vegan 
& glutenvrij’. Alle rijst is van nature glutenvrij en uiteraard is het 
geschikt voor veganisten. Ook zijn ‘suikervrij’, ‘vetarm’ of ‘plantaardig’ 
allerminst garanties dat je een gezond product koopt. 

Geen claims
Het is misschien naïef, maar ik kan mij oprecht verbazen over de 
vele valse gezondheids- en duurzaamheidsclaims. Daarom ben ik bij 
marketingboodschappen in winkels altijd op mijn qui-vive. Wat mijn 
eigen bureau Vsee Search Marketing betreft, ben ik ervan overtuigd 
dat de beste reclame die je kunt wensen neerkomt op het leveren 
van kwaliteit. Geen bombastische claims vooraf, maar gewoon een 
tevreden klant tijdens en na het gedane werk. Ditzelfde geldt voor onze 
duurzaamheid als marketingbureau. Wij handelen eenvoudigweg. Hoe? 
Door al onze klanten rond de kerstdagen een aantal vierkante meters 
regenwoud te schenken. Hoe langer je klant bent van Vsee, hoe meer 
meters je ieder jaar krijgt. Wij doen dit niet zodat we kunnen roepen 
dat we duurzaam zijn. Het gaat ons namelijk om het regenwoud zelf en 
niet om hoe dat op ons afstraalt. 

Prullenbak
Al sinds onze oprichting in 2009 doen wij aan relatiegeschenken. 
Maar na de ambachtelijke bonbons (met ons logo) en de USB-sticks 
(met ons logo) begon de actieve deelname aan deze toch enigszins 

zinloze consumptie ons tegen te staan. Vanuit 
onze innerlijke drijfveer wilden we een duurzaam 
relatiegeschenk geven, iets dat niet het risico liep 
in de prullenbak te belanden. In 2017 kwamen 
wij in contact met Matthijs Bol van Work With 
Nature, die ons enthousiast maakte om stukjes 
regenwoud in Costa Rica te adopteren. Het voelt 
aanmerkelijk  beter om die weg te geven in de vorm 
een kerstcadeau. Dit verhaal gaat dus eigenlijk 
helemaal niet over Vsee, maar over Work 
With Nature.

Vsee Search Marketing
Keulenstraat 10a, Deventer
T  085 002 1 777
E  info@vsee.nl
www.vsee.nl



  MKB Deventer    41

Work With Nature
De jungle van Costa Rica met haar hoge 
biodiversiteit staat bekend als een paradijs 
voor échte natuurliefhebbers. Tijdens een 
backpackavontuur in Costa Rica werden de 
toentertijd 17-jarige Matthijs Bol en Maarten 
van der Beek dan ook op slag verliefd op het 
regenwoud. Ze ontdekten dat de lokale bevolking 
het regenwoud bezit. Van generatie op generatie 
geven zij hun stukje grond door. Vanwege de 
armoede laten veel inwoners zich ertoe verleiden 
hun land te verkopen aan grote bedrijven als 
Chiquita en Dole, met alle destructieve gevolgen van 
dien. Zonder ingrijpen zal het regenwoud van Costa 
Rica binnen tien jaar volledig zijn verdwenen. 

Om deze bedreiging een halt toe te roepen richtten 
Matthijs en Maarten hun stichting Work With Nature 
op. Ze studeerden biologie en tropische bosbouw en 
stelden zichzelf ten doel om ongeveer 2.000 hectare 
regenwoud te beschermen. Dit doen ze door 
stukken op te kopen en door de lokale bevolking 
bewust te maken van het belang van dit unieke 
stukje aarde. Nu, zestien jaar later, bezit Work With 
Nature 131 hectare regenwoud. Dat lijkt weinig, 

maar er komt ieder jaar 30 tot 50 hectare bij en het 
doel van 2.000 hectare blijft scherp in beeld.

Een stukje regenwoud
Dus sturen wij sinds 2017 al onze klanten als 
kerstcadeau een stukje regenwoud. Het certificaat 
dat ze ontvangen, staat er garant voor dat die grond 
in ieder geval de komende eeuw daadwerkelijk 
regenwoud blijft. En het leuke is dat het een 
metafoor is voor ons werk. Wij leiden onze klanten 
namelijk door de jungle van online marketing, 
dus in die zin zijn wij een gids die zijn klanten 
meeneemt op een avontuur. 

Wij geven hen een kijkje in deze wereld en delen 
onze kennis zonder terughoudendheid. Delen is 
immers vermenigvuldigen. Datzelfde geldt voor 
ons jaarlijkse kerstcadeautje. Door dit initiatief van 
Work With Nature te delen en mensen te wijzen op 
het concreet goede doel, hopen we dat die 2.000 
hectare sneller binnen handbereik zal komen. 
Niet omdat wij daarmee goede sier maken, 
maar omdat we hart hebben voor de natuur. 
Dat is duurzame marketing.  



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! 

0570 75 80 21  |  info@ondernemershuis-deventer.nl

Zutpenseweg 6, Deventer  |  Ma t/m do 9.00 - 17.00 uur

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.   
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Online wegwijzer voor 
ondernemers …inDeventer!
Deventer Marketing heeft in samenwerking met het Ondernemershuis Deventer 
een nieuwe website gelanceerd over ondernemen in Deventer: www.ondernemen-
indeventer.info. Deze website bundelt informatie over ondernemen in Deventer 
aan bestaande bedrijven én bedrijven die zich in de gemeente willen vestigen. Het 
platform heeft als doel de zichtbaarheid van Deventer online te vergroten. 

Informatie en inspiratie
Alle benodigde informatie rondom ondernemen in Deventer wordt via 
de website overzichtelijk weergegeven, waarna wordt doorgelinkt naar 
websites met meer informatie. Door deze wegwijzer maken we het 
de (toekomstige) ondernemer makkelijker om online door Deventer 
te navigeren en kennis op te doen. Op de site staat informatie over 
verschillende sectoren en er wordt verwezen naar organisaties die 
helpen bij bijvoorbeeld het aanvragen van een subsidie of de aankoop 
van een bedrijfspand. Ook worden organisaties, ondernemers en 
producten in ‘de spotlight’ gezet en is er een agenda met interessante 
activiteiten voor ondernemers. Zo laten we op een inspirerende manier 
zien wat Deventer in huis heeft en is informatie voor ondernemers 
beter vindbaar.

Volop in ontwikkeling
Het Ondernemershuis Deventer en Deventer Marketing lanceren 
binnenkort ook de website ‘werken-indeventer.info’. Op deze website 
wordt relevante informatie over het werkklimaat in Deventer 
gebundeld en staan werknemers in Deventer in ‘de spotlight’ met 
hun inspirerende verhalen. Ook worden er per sector openstaande 

vacatures voor werk- en stage zoekenden getoond, 
door een koppeling te maken met de nieuwe 
talentenplatforms www.vindwerk.nl en www.
vindstages.nl. Deze laatstgenoemde websites zullen 
ook binnenkort worden gelanceerd.

Het komende jaar worden er voor inwoners en 
bezoekers nog een tweetal websites ontwikkeld 
door Deventer Marketing. Deze websites zijn gericht 
op de thema’s talent en wonen. De vernieuwde 
vrije tijd website deventer.info is in 2020 al online 
gegaan. Alle vijf websites worden aan elkaar 
gekoppeld op één platform, dit maakt het navigeren 
tussen de verschillende thema’s eenvoudiger. En zo 
vind jij online gemakkelijk je weg …inDeventer!

Nieuwsgierig geworden? 
Kijk op: www.ondernemen-indeventer.info 



Een plasticvrije badkamer
Shampoo Bars is in 2018 opgericht door Marc Koehl, Mark Sanders en Lyan 
Garritsen. De milieustraat in alle huishoudens en vooral het plastic afval 
overschot zette hen aan het denken. Er moet wat gebeuren, zo kan het 
eigenlijk niet langer. Onder het mom van “begin bij jezelf” hebben zij het 
initiatief genomen om een webshop op te richten met als doel het gebruik 
van plastic (shampoo) flessen te minderen.

Eigen productie in Deventer
In veel badkamers vind je veel plastic flacons 
met shampoo, conditioner en douchegel. De drie 
ondernemers hebben gezamenlijk de stap gezet 
om hiervoor duurzame cosmetica alternatieven 
mogelijk te maken. Plasticvrij douchen kan door 
een betaalbaar alternatief aan te bieden voor plastic 
flessen in de badkamer. Om te beginnen met een 
shampoobar, welke je het beste kan omschrijven 
als een shampoo in vaste vorm. Shampoo Bars 
produceert deze in eigen beheer in Deventer. In 
de korte termijn van het bestaan is de afzet flink 
gegroeid. Na twee jaar gebruiken zo’n 40.000 
huishoudens in Nederland en België de shampoos, 
conditioners en body bars van Shampoobars. De 
dagelijkse productie bedraagt ruim 500 Bars per 
dag en is op schaalbaar tot 1.800 per dag. Vanwege 
de aanhoudend sterke groei wordt geïnvesteerd in 

een nieuwe machines met een capaciteit van 
9.000 bars per dag. Deze vinden hun weg 
naar veelal Lifestyle winkels, drogisterijen, 
speciaalzaken, conceptsores en via de webshop 
naar de consument (70%). 

Veel besparing!
Gemiddeld verbruikt een mens zo’n 15 a 20 
shampooflessen per jaar, waar je met een zestal 
bars ruim genoeg hebt om een even lange tijd te 
overbruggen. De rekening is snel gemaakt: je haar 
wassen met vaste shampoo scheelt op termijn 
enorm veel plastic afval. Let wel 91% van al het 
plastic wordt niet gerecycled en het duurt 400 jaar 
voordat de natuur plastic kan afbreken. Voor een 
groot deel komen deze in de oceaan terecht en richt 
daar veel schade aan vogels, zeedieren en vissen 
(circa zevenhonderd soorten dieren eten plastic). 
De voorspelling is dat de oceanen halverwege 
deze eeuw uit meer plastic dan vis zal bestaan. 
Je bespaart flink op plastic afval en bespaart 
er daarnaast veel geld mee. Dit is ook logisch 
verklaarbaar: een traditionele shampoo bestaat 
voor 80% uit water en dat is zonder van het geld 
en levert ook onnodig waterverbruik op. Het water 
komt immers al uit de douche. Beter voor je haar 
en het milieu!

Natuurlijke ingrediënten 
De shampoo, conditioner en body bars bestaan uit 
veelal natuurlijke grondstoffen en bevatten bijna 
geen chemische bewaarmiddelen in tegenstelling 
tot de klassieke shampoos. Deze (vaak voor 80% uit 
water bestaande shampoos) spoelen weg via het 
douchewater en komen dan in de natuur terecht. 
Uiteindelijk zijn de vele chemicaliën in shampoos 
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ook niet goed voor je haar. Ze reinigen dan wel duchtig je hoofdhuid, 
maar spoelen samen met het vuil ook alle voedende en beschermende 
laagjes weg. Fragiel haar wordt zo extra afhankelijk van detergenten 
en andere onnatuurlijke bestanddelen. De shampoo bars wassen, 
hydrateren en ontwarren op basis van essentiële oliën en natuurlijke 
cleaners als alternatief voor detergent. Het is ook hun verhoogde 
concentratie aan natuurlijke oliën, die antibacterieel werken, die hun 
extra lange bewaartijd garanderen. Een puur en zeer efficiënt product. 
Een Conditioner Bar zorgt voor extra voeding voor haar dat wat extra’s 
nodig heeft en maakt het pluisvrij en makkelijk doorkambaar. 

Duurzame productie en verpakking
De Shampoo, Conditioner en Body Bars worden door Shampoo Bars 
ontwikkeld en geproduceerd in Deventer, Nederland. Want duurzaam 
is ook dichtbij. 

De Bars worden met zorg samengesteld met natuurlijke ingrediënten 
en worden duurzaam en 100% plasticvrij geproduceerd (ook geen 

microplastics!). Hierna worden de Bars in het 
magazijn in Deventer opgeslagen. Vanuit het 
magazijn worden de Bars duurzaam verpakt in het 
inpakcentrum waar de medewerkers de pakketten 
met zorg samenstellen en inpakken in een volledig 
biologisch afbreekbare verpakking. Vanuit het 
inpakcentrum wordt het pakketje verstuurd per 
post of via Fietskoeriers. De verpakking waarin 
de Shampoo Bars worden verpakt en verstuurd is 
volledig biologisch afbreekbaar en 100% plasticvrij. 
De groene ‘opvulchipjes’ zijn samengesteld uit 
100% natuurlijke grondstoffen: lucht, water en 
plantaardig zetmeel. Het wordt binnen zeer korte 
tijd biologisch afgebroken en is onschadelijk 
voor het milieu. Deze opvulchips kunnen worden 
hergebruikt, weggegooid of gecomposteerd en zijn 
volledig oplosbaar in water.

Toekomst
De toekomst ziet er goed uit voor Shampoo bars. 
Het assortiment groeit, evenals het 
personeelsbestand (14) en ook het aantal 
afnemers groeit flink. Het buitenland lonkt, 
de ambities is verder Europa te gaan veroveren 
te beginnen in Duitsland.                                   

Shampoo Bars
Solingenstraat 33, ZP Deventer
T  06 42 46 14 28 (bereikbaar via WhatsApp)
E  info@shampoobars.nl
www.shampoobars.nl



Human capital
Organisaties draaien voor het grootste deel op menskracht. Wat mij 
betreft kan het niet genoeg worden benoemd, medewerkers zijn het 
belangrijkste kapitaal van een organisatie, het zogenoemde human 
capital. Belangrijk dus om hen actief, betrokken, fit en bij de tijd te 
houden. De overheid helpt daar graag bij.   

Investeren in kennis
Ik zeg niets nieuws als ik vertel dat we leven in een wereld die snel 
twee grote veranderingen ondergaat. Ten eerste digitaliseren we en ten 
tweede globaliseren we in rap tempo. Bijblijven is wel het minste wat je 
moet doen, maar om voorop te kunnen lopen, vraagt om een dagelijkse 
investering in kennis en kunde van uzelf en uw medewerkers.      

Subsidies
Bovenstaande heb ik natuurlijk niet in mijn eentje bedacht. Wie 
veel leest en zijn oor te luister legt, weet inmiddels ook dat deze 
ontwikkelingen gaande zijn en dat deze in de komende jaren alleen 
maar toe zullen nemen. Exact om die redenen spelen overheden 
wereldwijd in op deze thema’s. In Nederland en Europa zijn al jaren 
hele mooie subsidieprogramma’s actief die helpen bij het investeren in 
uw human capital. 

Binnen handbereik
Lastig, nee hoor! Gek genoeg hebben veel ondernemers nog vaak een 
gevoel van onbehagen als het om subsidies gaat. “Dat is toch heel veel 
werk?”, hoor ik vaak. Of: “Ja, dan stop je daar tijd in en dan krijg je 
jaren later een heel klein bedrag terug”. 

Gelukkig is er goed nieuws. Ook de overheid heeft deze kritiek gehoord 
en beter nog, er iets mee gedaan. Veel subsidies zijn laagdrempelig 
geworden, zoals het aanvragen ervan en er wordt vaak op basis van 
een voorschot uitbetaald. Boter bij de vis zullen we maar zeggen.

Win-win
Een beetje van mijzelf en een beetje van Maggi, een slogan die vrijwel 
iedereen kent. Bij investeren in personeel kan het net zo gaan. Wij 
hebben zelf geïnvesteerd in een medewerkster die u kan adviseren en 

indien gewenst ook kan helpen met de aanvraag. 
Neem gerust eens contact met ons op. Een win-win 
situatie, zou ik zeggen.

Contact
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 trainingen met 
onder andere Sharepoint en Excel. En, zoals je van 
een moderne opleider mag verwachten, zijn wij ook 
volop bezig met digitaal leren, oftewel e-learning.       
                     
Dhr. M. (Micha) te Wieske, 
Directeur OCD Opleidingen BV      

Tijdens een van mijn dagelijkse wandelingen langs de IJssel viel mijn oog op een briefje van 50 euro, 
altijd leuk! Je hoeft er weinig tot niets voor te doen en het is toch een leuk bedrag. Mijn gedachten 
gingen direct naar al die subsidiegelden van de overheid die wachten op een mooie bestemming. 

Soms ligt het geld gewoon 
voor het oprapen

COLUMN

OCD Opleidingen
Keizerstraat 39, Deventer
T 06 41 48 61 65
E m.tewieske@ocdopleidingen.nl
www.ocdopleidingen.nl
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Met dit consortium ontwikkelen we het meest optimale systeem 
voor de gehele waterstofketen op lokale schaal: van productie tot en 
met benutting. De centrale vraag die wij beantwoorden luidt: ‘Hoe 
kunnen we met groene waterstof productie overbelasting van het net 
voorkomen, zodat we op korte termijn lokaal en betaalbaar kunnen 
blijven verduurzamen? Om deze vraag te kunnen beantwoorden 
wordt naast de productie van waterstof ook gekeken naar de 
benutting van zuurstof, warmte en hoe we het lokale net positief 
kunnen ondersteunen. Daarnaast ontwikkelen we een digitaal 
handelsplatform, waar de we energiestromen slim aansturen en 
onderling verrekenen. 

De lokale groene waterstofknooppunt dient dus meerdere doelen:
• Het produceren van groene waterstof op lokale schaal;
•  Het direct benutten van lokale duurzame energie om de congestie  

op het net te verminderen;
•  Gebruik maken van de bijproducten van elektrolyse:  

zuurstof en warmte;
• Het ontwikkelen van een digitaal handelsplatform.

Op dit moment is de stad Deventer de pilotlocatie, 
maar dit is slechts het begin van GROHW. 
Uiteindelijke doel is het maken van een blauwdruk, 
die toepasbaar is in soortgelijke gebieden in heel de 
wereld. Dit betekent dat we zullen proberen om de 
lessen trekken uit de ontwikkeling van het Deventer 
project en onze bevindingen evalueren & vertalen 
naar een standaard methodologie: de blauwdruk.  

Waar staan we nu?
De verkennende fase voor het project is afgerond: 
we weten dus nu op welke locaties we een 
elektrolyser willen plaatsen en hoe groot die 
elektrolysers zullen zijn. Volgende stap is de 
basic engineering van zowel het systeem als 
de apparaten (elektrolyser, opslag, etc.) en 
ontwerpen we het handelsplatform. Hiermee 
kunnen we een inschatting maken van de totale 
projectkosten; cruciale input voor de business 
case- en financieringsanalyse. Eind 2021 kunnen 
we dan met een hopelijk positieve financiële 
investeringsbeslissing de volgende fase in. 
Nadrukkelijk willen we met deze partners namelijk 
niet alleen ontwerpen, maar ook realiseren.
Voor deze volgende fase zijn we nog opzoek naar 
leveranciers van duurzame lokale energie en naar 
potentiële afnemers van duurzame lokale energie, 
waterstof, zuurstof en/of warmte.

Ben jij een van die partijen, of wil je meer weten 
over het project? Kijk dan vooral op grohw.nl of 
stuur ons een bericht via de contactpagina.  

11 lokale bedrijven slaan  
handen ineen voor de energie-
transitie middels waterstof
Een collectief van 11 lokale bedrijven en instellingen bundelen hun krachten om de energietransitie te 
versnellen door samen te werken aan het project GROHW. De deelnemende partijen zijn voorloper in eigen 
branche en delen hun kennis en ervaring in dit project. Samen bouwen wij aan de energietransitie met 
groene waterstof als belangrijkste bouwsteen. GROHW staat voor GReen Oxygen, Hydrogen and Wasteheat. 



Tekort aan gekwalificeerde 
digital marketeers
Het tekort aan gekwalificeerde digital marketeers 
begint bij de opleiding. Vaak sluit de ervaring 
en kennis die studenten opdoen op school, niet 
naadloos aan in de praktijk. Dit is deels te verklaren 
door de snel veranderende (online) wereld. Digital 
marketing beweegt op een dynamisch speelveld. 
Een goede digital marketeer is op de hoogte van de 
laatste trends en ontwikkelingen en weet deze ook 
toe te passen in de praktijk.

Verwachting en werkelijkheid
Wanneer je geen organisatie als thuisbezorgd.
nl of bol.com bent, worden jouw online vacatures 
waarschijnlijk moeilijk vervuld. Enerzijds komt dit 
vaak door de verwachting aan skills van een digital 
marketeer, anderzijds komt dit door de schaarste 
op de markt. Veel organisaties willen graag iemand 
die direct waarde kan toevoegen zonder daarin veel 
tijd te investeren. Helaas is deze verwachting, in de 
huidige tijd, moeilijk waar te maken. 

Flowmundo: opleiden – 
trainen - verbinden
Flowmundo biedt hier een oplossing. De juiste 
mensen vinden, op de juiste plek plaatsen, opleiden 
waar nodig, begeleiden en uitzwaaien wanneer 
de tijd rijp is. Flowmundo biedt online marketing 
studenten een kans om zich al te ontwikkelen 
tot een young professional tijdens de studietijd. 
Veel studenten kiezen ervoor om een bijbaan te 
hebben bij een callcenter of de lokale supermarkt. 
Studenten die kiezen voor Flowmundo, kiezen voor 
een mooie start van hun carrière. 

Meer digital vacatures, 
schaarste aan goede 
digital marketeers

Het tekort aan goede digital marketeers is geen onbekend probleem. 
De uitdaging om dit vraagstuk op te lossen, wordt alleen maar groter. 
Kan de ‘gap’ tussen vraag en aanbod worden verkleind?

Flowmundo
Leeuwenbrug 107, Deventer
E info@flowmundo.nl
T  053 20 32 399
www.flowmundo.nl
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Meer digital vacatures, 
schaarste aan goede 
digital marketeers

Zij hebben een bijbaan waarin zij worden opgeleid 
en getraind om na het afstuderen direct aan de slag 
te gaan als een young digital professional, met de 
nodige werkervaring om direct in een volwaardige 
functie te stappen. 

Verder kijken dan de reguliere 
online marketing student
‘’We merken vaak dat er animo is vanuit studenten 
buiten de reguliere marketing richtingen. 
Vaak zitten hier studenten tussen die in de basis 
over de vaardigheden beschikken om te kunnen 
groeien naar een goede digital marketeer. Wij 
vinden het belangrijk dat de student gemotiveerd 
is om stappen te maken in het digital marketing 
werkveld. Wanneer iemand graag wil en we merken 
dat de student potentie heeft, geven wij hen deze 
kans. Wij zijn er immers om de studenten op te 
leiden en begeleiden in de werkzaamheden’’. 

Talent Farm & TOP programma
De studenten die bij Flowmundo beginnen starten 
in de zogeheten Talent Farm. In de Talent Farm 
werken de studenten onder begeleiding van 
de senior digital marketeer bij Flowmundo op 
kantoor. In de Talent Farm worden de studenten 
opgeleid waar nodig en begeleid in de digital 
marketingwerkzaamheden die zij uitvoeren. 
‘’Wanneer we merken dat de student klaar is om 
de volgende stap te maken, gaat hij of zij over 
naar het TOP-programma.’’ Wanneer studenten in 

het TOP-programma komen worden zij op locatie 
geplaatst bij een van de opdrachtgevers om daar 
zelfstandig de digital marketingwerkzaamheden uit 
te voeren. 

Flowmundo Academy
Maandelijks wordt er een inspiratiesessie 
georganiseerd voor de studenten en daarnaast 
krijgen zij elke maand een persoonlijk ontwikkel-
gesprek. Het grootste doel van Flowmundo is om 
de student op te leiden en te ontwikkelen naar een 
echte young professional. Door de maandelijkse 
sessies, coaching op persoonlijk en vakinhoudelijk 
vlak, verbinding met gelijkgestemden, begeleiding 
vanuit senior digital marketeers wordt dit waar-
gemaakt. Zo starten de studenten met een 3-0 
voorsprong op de rest van hun medestudenten op 
de arbeidsmarkt en krijgen organisaties hun digital 
marketing werkzaamheden uitgevoerd.           



COLUMN

Vandaag zijn we te gast in de fotostudio van Evert van 
de Worp. Wie is deze mensen-mens achter de camera? 
Wat is zijn kijk op de wereld door zijn lens? Een mooi 
portret van deze bevlogen ondernemer.

 1   Wie is Evert van de Worp en noem één 
onverwachte eigenschap of interesse 

van jezelf. Ik ben fotograaf, daar ben ik mee 
opgegroeid. Mijn vader was ook fotograaf, ik ging 
altijd met hem mee. Zo ben ik er ingerold. Lachend 
voegt Evert eraan toe: “Ik kan ook niets anders”.
Het vak verandert wel, iedereen kan tegenwoordig 
foto’s maken met zijn telefoon. Toch kan de 
professionele fotograaf nog het verschil maken.
Een interesse is wellicht dat ik een fanatiek 
drummer ben. Daarnaast heb ik veel hardgelopen, 
maar door een knieblessure ben ik overgestapt naar 
het wielrennen.

2  Wat zijn je belangrijkste doelstellingen 
voor dit jaar?

Als eerste hoop ik dat het weer een enigszins 
“normaal” jaar zal worden. Dat ik zonder 
belemmeringen kan werken. De situatie is beroerd, 
maar ik moet zeggen dat het ook wel went. 
Ik heb verrassende dingen gemaakt in de afgelopen 
periode. Maar ik ben wel klaar met de situatie, 
de angst voor besmetting, etc. Ten tweede, het is 
ook een uniek tijdsbeeld, nu met de mondkapjes, 
afstand en glazen schermen overal. Dat moet 
vastgelegd worden voor het nageslacht. Met 
mondkapjes op gebeurt er genoeg, het geeft ook 
wel een krachtig beeld. Je ziet alleen de ogen en de 
kracht in de ogen.

3   Wat maakt jouw bedrijf uniek? 
Nou mijn bedrijf is niet specifiek uniek. 

Ik vind mijn werk heel leuk en veelzijdig en hoop 

Het ‘perfecte plaatje’ 
De roze loper uit voor 
Evert van de Worp 
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dat ik dat ook uitstraal. Ik weet niet of een bepaalde stijl heb, hoewel 
soms collega’s wel zien dat foto’s door mij gemaakt zijn. Ik zie mensen 
maar heel kort, dan vind ik het belangrijk om een ‘soort van’ connectie 
te maken. Mensen stellen zich kwetsbaar op voor de foto, dan wil ik 
dat ze blij zijn met het resultaat. Nu durf ik ook door te vragen en de 
regie te nemen, dat was toen ik begon soms wel anders. Maar door die 
vragen te stellen kom ik dichter bij de mooiste foto. Je hebt echter niet 
altijd alles in de hand, dat zie je nu maar weer eens met corona.

4  Welke impact heeft het corona-virus op  
jouw bedrijfsvoering?

In 2020 heb ik een kwart minder omzet gehad. En daar ben ik nog wel 
“blij” mee. In april en mei werd er veel afgezegd, maar daarna heeft 
het nog aardig door gehobbeld. Ik probeer de kosten in de hand te 
houden. Grote evenementen zijn er voorlopig nog niet, maar ik ben niet 
zo zeer op zoek gegaan naar ander werk. Toch heb ik in de corona- 
periode ook wel een aantal nieuwe klanten gekregen. 

Is het geven van workshops iets voor jou? 
Daar richt ik mij niet op. Heb ik in het verleden wel eens gedaan, ik kan 
mensen zeker iets leren. Maar het moet wel betaalbaar zijn en binnen 
de huidige maatregelen passen. 

 5   Wat verwacht je van MKB-Deventer?
 Sinds 2019 ben ik lid. Ik lees de nieuwsbrieven en het 
magazine. In een andere tijd zou ik wel naar de netwerkavonden gaan. 
Voor mijn gevoel is het MKB actief genoeg met de mailingen en  
het magazine.

 6  Hoe houd jij je hectische job vol?
 Het afgelopen jaar viel de hectiek mee en heb ik veel gesport. 
In de voorgaande jaren was het soms inderdaad hectisch, maar ik 
vind mijn werk zo leuk, dan is het geen stress. Sporten doe ik graag, 
om fit te blijven. Werken is voor mij zeker geen straf.

 7  Welke “leassons learned” wil je aan andere  
ondernemers meegeven?

Zolang je leuk vindt wat je doet is het prima! 
Het is mooi als je fluitend aan het werk kunt gaan.

8   Wat beschouw je als je grootste succes tot nu toe? 
Dat ik, in deze digitale tijd, nog steeds bestaansrecht heb. 

Mijn klanten zijn erg divers, de opdrachten ook. Fotografie voor 
bedrijven en particulieren van producten tot portret en groepsfoto’s op 
locatie of in mijn studio. Die afwisseling is juist leuk. Maar het contact 

met mensen tijdens het fotograferen is wel het 
leukste voor mij. Soms mag ik iemand fotograferen 
die het zelf niet ziet zitten. Om dan de connectie te 
maken en zorgen dat hij of zij toch tevreden is over 
de foto. Dat is geweldig. Voor de juiste foto doe ik 
veel, ik heb er geen probleem mee om ergens op te 
klimmen of vies te worden.

9 Voor welke uitdagingen sta je?
 Ik wil dit werk graag nog tien tot vijftien 
jaar doen. Fysiek zal dat wel lukken, maar ik 
hoop dat er dan ook nog voldoende werk is. Dat ik 
meerwaarde kan blijven leveren, aandacht kan en 
mag besteden aan de foto’s die ik maak. 

10  Als je terugkijkt op je carrière, 
wat wil je dan bereikt hebben?

Ik wil mensen ontroeren met foto’s. Bijvoorbeeld 
met mooie foto’s van kinderen ouders of opa en 
oma blij maken. Die foto blijft altijd. Dat moment leg 
ik vast. Wat me echt raakt zijn de reportages die ik 
soms mag maken van mensen die ongeneeslijk ziek 
zijn. Die laatste momenten vastleggen. Dat is zo 
mooi om te doen.                             

v.l.n.r.: Gerdy Pusceddu-Smoes, Evert van de Worp, 

Petra Kluft-Van Goethem en Pascal Hulsegge.



De Zwarte Silo ingericht  
als livestream studio

Het markante pand ‘de Zwarte Silo’ in het Havenkwartier van Deventer  
(voorheen Fooddock) wordt getransformeerd tot een multifunctionele horecalocatie. 
Buren Studio Groen+Schild hebben een plan ontworpen, naadloos passend bij het 
industriële karakter van de silo. 

Op enkele borreltafels na is van de oude foodhal 
weinig meer terug te vinden. De Zwarte Silo 
doet haar naam eer aan; de architecten hebben 
ruim baan gegeven aan de kleur zwart, waardoor 
het geheel een stoere en tegelijkertijd intieme 
uitstraling heeft gekregen. 

Bourgondisch eten en drinken  
voor een breed publiek
Naast dat voor de inrichting een specialist in de 
arm is genomen, is Frank Hendriks, founder van 
de Twentsche Bierbrouwerij Proeflokaal, nauw 
betrokken geweest bij de samenstelling van de 
menukaart. Met een onderscheidend bourgondisch 
foodconcept zal een breed publiek kunnen 
worden bediend. Liefhebbers van zowel vlees, 
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vis als vegetarisch komen ruim aan hun trekken,  
waarbij de inzet van een imposante Asado grill  
een prominente rol bij de bereiding van de 
gerechten vervult. 

Comfortabel en veel vierkante meters
Waar men in de foodhal zelf op pad moest voor 
eten en drinken, zal de gast in het nieuwe concept 
aan tafel worden bediend en is er aan het eind 
van het verblijf slechts één afrekenmoment. Het 
grand-café heeft straks 145 zitplaatsen met veel 
vierkante meters, zodat het moeiteloos kan voldoen 
aan eventuele richtlijnen met betrekking tot afstand 
houden. Met enige regelmaat zal het verblijf worden 
opgeluisterd door muziek en/of acts, waardoor 
uiteten een volledig verzorgd avondje uit wordt! 
Zo zullen liefhebbers bijvoorbeeld eenmaal per 
maand kunnen genieten van een ware jazzclub 
in samenwerking met de organisatie van 
“Taste of Jazz”.

Vergaderen en vieren
Het aangrenzende Pakhuis is een ware kameleon, 
welke zich moeiteloos aanpast voor ieder gewenst 
event: een vergadering, personeelsfeest of een 
borrel. In de ruimte zijn isolerende maatregelen 
getroffen, waardoor het klimaat is geoptimaliseerd 
en de akoestiek is verbeterd. De ruimte is verder 
voorzien van nieuwe geluidsapparatuur en 
verlichting. Voor de zakelijke markt zijn er diverse 
arrangementen beschikbaar om uw verblijf zo 

comfortabel mogelijk te maken en zijn we de 
gehele week geopend.

Professionele studio  
De opening is uitgesteld van 1 december naar 
1 maart, maar inmiddels lijkt deze datum helaas 
opnieuw niet haalbaar. Betrokken ondernemers 
Frank Hulscher en Maurice Endeman hebben 
daarom besloten de locatie beschikbaar te stellen 
als professionele opname- en livestream studio. 

Het pand heeft immers nog steeds een 
onweerstaanbare aantrekkingskracht voor foto- 
en filmcamera’s. In een samenwerkingsverband 
is binnen een week een studio gebouwd met de 
nieuwste camera’s en beste audioapparatuur en is 
corona-proof ingericht.

Livestream opnames zijn uitermate geschikt 
om het netwerk te onderhouden middels 
bijvoorbeeld een onlinecongres of een bedrijfs-
presentatie. Net als thuiswerken heeft online 
contact met de geoogde doelgroep een vaste plek 
in de eventmarkt verworven en daarom zal live-
streaming in de toekomst een vast onderdeel blijven 
uitmaken van de faciliteiten. Voor MKB-leden 
gelden speciale tarieven.
     
Meer informatie over de studio is op te vragen via 
studio@zwartesilo.nl, de website www.zwartesilo.nl 
of frank@zwartesilo.nl (06-10943884) 

De Zwarte Silo
Zuiderzeestraat 2, Deventer
T  06 10 94 38 84 
E  studio@zwartesilo.nl
www.zwartesilo.nl
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MKBmagazine

Editie 35 | juni 2020

Communicatie
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MKBmagazine

Editie 36 | oktober 2020

E-commerce

Gasfabriek breidt uit!
Het terrein van de Gasfabriek 

krijgt een grote metamorfose en 
uitbreiding de komende jaren

MKB

Business Coach Joris
Joris Braakhekke
www.businesscoachjoris.nl

Clean up facilities 
Danny suk 
Www.cleanupfacilities.nl

Smits Factor
Danny Smits
www.dannysmits.nl

Gerina’s Vishandel b.v.
Mevr. G. Duyst-terBeek

Stadspracht B.V.
Dhr. M. Stadhouders

Tijdlab
Thomas Verhoeven
www.tijdlab.nl

Althea Plastics Products BV
Dhr. H. Altena
www.altheaproducts.eu

Inuteq Int. B.V.
Dhr. R. Bokslag
www.uniteq.com

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
•   Oplage 2.300 stuks
•   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 

Advertentietarieven
Achterpagina  € 499,00
Voor- en achteromslag 1/1 pagina € 399,00
Voor- en achteromslag 1/2 pagina € 229,00
Advertentie binnenwerk 1/1 pagina € 299,00
Advertentie binnenwerk 1/2 pagina € 179,00
Advertorial 1/1 pagina  € 299,00
Advertorial 2 pagina’s (spread)  € 399,00
Column 1/1 pagina  € 299,00

Bovengenoemde bedragen zijn excl. btw.                                

Marlene Haage is binnen MKB Deventer verantwoordelijk 
voor de commercie van het MKB Magazine, ledenwerving 
en leden-beheer binnenstad. U kunt haar contacten op 
m.haage@mkbdeventer.nl of 06 24 229 190.  

MKB Deventer heet de 
volgende nieuwe leden welkom 
binnen de vereniging

Tarieven, verschijningsdata 
en aanleverspecificaties 
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MKBmagazine

Editie 34 | april 2020

HRM

Stageportal 
met honderden 
stageprofielen

www.stageinregiosalland.nl
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MKBmagazine

Editie 37 | decem
ber 2020

Export

Wie bezorg jij een glimlach?   
Geef de Deventer Doet pas cadeau!

Lees meer op pagina 24
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konnected.nlSchonenvaardersstraat 9, 7418 CC Deventer

Wanneer je als werkgever iemand met een 

afstand tot de arbeidsmarkt in dienst neemt, 

kan het zijn dat die persoon begeleiding of 

coaching nodig heeft. Wellicht heb je niet de 

mogelijkheid of de expertise om dit zelf te 

doen. De jobcoach van KonnecteD biedt 

uitkomst. De jobcoach ondersteunt en coacht 

de werknemer op zijn of haar werkplek. Zo 

kunnen jullie lekker samen aan de slag!

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.

Coaching op 
de werkvloer. 
Dat is echt 
magie!

Astrid Groot Zwaaftink
jobcoach


