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VOORWOORD

Goed dat we elkaar 
straks weer live kunnen zien

Wanneer je als ondernemer dit aan den lijve 
ondervind (1.500 Deventer steunaanvragen bij 
de rijksregelingen), ontstaat de behoeft elkaar 
op te zoeken. Het wrange is dat dit door Corona 
niet mogelijk was. Ook als je weinig problemen 
ondervindt of zelfs wanneer het je goed gaat, blijft 
de behoefte aan contact. Ondanks de voordelen die 
online vergaderen en netwerken ook hebben, niets 
komt in de buurt van menselijk contact.

Wij zijn daarom blij en opgelucht dat de situatie 
nu zo is dat we in het najaar weer bijeenkomsten 
kunnen gaan plannen. Wij kijken er naar uit u 
weer te zien en vooral te spreken. We trappen 
daarom af op 23 september met een einde van de 
middagbijeenkomst bij nieuwkomer in Deventer: 
Van der Valk Hotel. We houden het informeel om 
vooral u, mkb-ondernemer, de gelegenheid te 
geven volop te gaan netwerken. 

We organiseren deze bijeenkomst gezamenlijk 
met andere ondernemersorganisaties. Dit is 
niet voor niets. We hebben elkaar direct na het 
uitbreken van de Corona-crises opgezocht en 
zijn met activiteiten gezamenlijk met partners 
gemeente en provincie aan de slag gegaan. 
De samenwerking voelde goed en daarmee 
willen in de toekomst ook mee door gaan. 

Op initiatief van MKB Deventer wordt nu een 
nieuwe stap in de samenwerking gezet. We gaan 
elkaars projecten en activiteiten meenemen in 
de eerste lijngesprekken die we voeren met de 
Deventer ondernemers. Hiervoor is een toolkit 
ontwikkeld waarmee meer dan dertig actuele 
ondernemersvraagstukken met evenzovele 
bestaande activiteiten en projecten gematched 
worden. De onderwerpen lopen zeer uiteen: 

van zonnepanelen op bedrijfsdaken, HRM-subsidies, E-commerce 
tot innovatie en exportstimulering. Zo halen we gezamenlijk meer 
rendement uit de gesprekken en helpen we elkaar door de mkb-
ondernemer nog breder en beter te gaan bedienen. 

Wilt u hierover meer weten? 
Wij horen het graag. 

Ed den Besten, 
voorzitter MKB Deventer 
e.denbesten@mkbdeventer.nl. 

Ik schrijf deze column op het moment dat ons land zich nu snel aan de gevolgen van de Coronacrisis te 
boven aan het komen is. De vaccinaties gaan nu in een hard tempo dat het “oude normaal” zeer nabij 
is. We zijn dan sinds de aankondiging van de eerste lockdown bijna 15 maanden verder. Een lange tijd 
waarin veel Deventer bedrijven de pijnlijke gevolgen van (sterk) verminderde omzet hebben gevoeld. 
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LAAT HET ‘MERK DEVENTER’ VOOR JE WERKEN

Werk je vanuit het Havenkwartier of de Gasfabriek? Tien tegen één 
dat je doelgroep ervanuitgaat dat je innovatief en creatief bent. Het 
karakter van deze bijzondere locaties straalt namelijk af op jouw 
bedrijf. Als dat past bij je profiel is dat een interessante win-win 
situatie. Maar hoe zit het als je bedrijf ergens anders in Deventer...

> lees verder op pagina 44

DUURZAAM ONDERNEMEN IS TOEKOMSTBESTENDIG ONDERNEMEN

Dat je samen meer bereikt dan alleen, weten ze bij de Rabobank al 
heel lang. Het coöperatieve gedachtengoed zit immers in het DNA 
van de bank. Net als maatschappelijke betrokkenheid en werken aan 
een duurzame leefomgeving. Ondernemers die duurzaam (willen) 
ondernemen, kunnen dan ook rekenen op de kennis, faciliteiten en het 
netwerk van de bank.
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DÉ DEVENTER DOET PAS: DOET IEDEREEN IN DEVENTER GOED

> lees verder op pagina 20

Steeds meer winkeliers willen meedoen met dé Deventer Doet pas: de 
lokale cadeaupas die iedereen in Deventer goed doet! Dé Deventer Doet 
pas is een lokale (bank)pas waar je geld op kunt krijgen en waar je zelf
geld op kunt zetten.
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LAAT HET ‘MERK DEVENTER’ VOOR JE WERKEN

DÉ DEVENTER DOET PAS: DOET IEDEREEN IN DEVENTER GOED

voor ondernemenRUIMTE

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

Regio Stedendriehoek

Kantoor Apeldoorn  055 5260 860

Kantoor Zutphen      0575 519 466 

Kantoor Deventer  0570 614 607

E  stedendriehoek@thomapost.nl

I   www.thomapost.nl

Grote Overstraat 56, Deventer

Winkelruimte met een oppervlakte van ca. 93 m² in 
het karakteristieke centrum van Deventer. De Grote 
Overstraat is een leuke winkelstraat met vele horeca-
gelegenheden, unieke winkeltjes en speciaalzaken. 
Het pand is gesitueerd nabij het sfeervolle plein ‘de 
Brink’ en de Lange Bisschopsstraat..V.v. eigen nuts-
voorzieningen, toilet , pantry  CV + radiatoren.  

HUURPRIJS € 1.250,- per maand
te vermeerderen met btw.

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

Teugseweg 13, Deventer

TE HUUR

Op zéér korte afstand van op-/afrit van de snelweg 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 onderhoudsvriendelijk. 
Het buitenterrein is grotendeels verhard en in gebruik 
als parkeerruimte t.b.v. ca. 30 plaatsen

HUURPRIJS OP AANVRAAG te vermeerderen met btw.

Beschikbaar op kantorenpark “Hanzepark”  475 m2

kantoorruimte op de begane grond van een represen-
tatief vrijstaand kantoorgebouw,  inclusief circa 15 
parkeerplaatsen.  De op- en afritten van de A1 zijn 
binnen enkele autominuten te bereiken net als de 
provinciale wegen. Diverse voorzieningen o.a. entree, 
lift, pantry, vloerafwerking, scheidingswanden etc.

HUURPRIJS € 99,- M2 per jaar
te vermeerderen met btw en servicekosten

Zutphenseweg 51, Deventer

Beschikbaar op de bovenste (3e) verdieping (pent-
house-offi ce): kantoorunit van 322 m2 conform 
NEN-meting en inclusief bijtelling t.b.v. algemenen 
ruimten. Ligging is top want “Zonnestaete” ligt op 
nog geen 300 meter van de op- en afrit van de A1 
aan één van de drukste invalswegen van Deventer 
en de doorgaande weg naar Raalte en Zwolle. 

HUURPRIJS € 39.900,- per jaar te vermeerderen met btw

en servicekosten

Hamburgweg 2, Deventer

TE KOOP

GEZOCHT
voor opdrachtgevers zijn 

wij naarstig op zoek 

naar bedrijfspanden 

van groot tot klein.

Munsterstraat 3, Deventer

TE HUUR

Op goede zichtlocatie op het bedrijventerrein “Kloos-
terlanden“ gelegen multifunctioneel bedrijfsobject  
met afsluitbaar buitenterrein van ruim  480 m² .  De 
bedrijfshal is ca.  560 m² kantoor/kantine/toiletgroep
ca. 165 m2 en de entresol  ca. 160 m2.  Voorzieningen 
zijn o.a. overheaddeuren, laadkuil, heaters, rolluiken, 
inbraakalarm. Kantoor v.v. o.a. lunchruimte met 
keukenblok, systeemplafond.

PRIJS OP AANVRAAG

TE HUUR

TE HUUR

Maagdenburgstraat 32, Deventer

Op bedrijvenpark “De Weteringen” en op uitstekende 
zichtlocatie vanaf de snelweg A1.  Vanwege de aan-
wezigheid van koel- en vriescellen en de diverse 
geconditioneerde (productie)ruimten is het pand 
geschikt voor foodprocessing. Totaal ca. 1155 m² 
waarvan ca. 1020 m² bedrijfshal (incl. 65 m²  kantoor) 
en de 1e verdieping ca. 135 m² kantoor, kleedkamers 
(d+h), doucheruimtes en toiletten. 

VRAAGPRIJS € 750.000,- k.k.

TE KOOP

PENTHOUSE OFFICE



Hoe bereid je je hierop voor?
Allereerst is het belangrijk om te kijken of jouw 
sitearchitectuur goed op orde is: Hoe zit het 
gebouw van jouw website in elkaar? Zijn er dode 
hoeken of doodlopende straten? Als dat op orde 
is, moet je Google laat weten welke informatie 
er op jouw webpagina’s te vinden is. Dat kan 
door gestructureerde data toe te voegen aan 
elke webpagina. Vraag jouw webbouwer naar de 
verschillende mogelijkheden. Websites gebouwd 
in WordPress kunnen hiervoor bijvoorbeeld de 
Yoast-plugin gebruiken.

Meer dan ooit komt het nu aan op teksten. Geen 
teksten met zoveel mogelijk keywords erin, maar 
goede samenhangende teksten die jouw bezoekers 
vertellen wat je doet. Deze teksten moeten vooral 
origineel zijn en een goede structuur hebben. 
Dus werk met een goede koptekst en tussenkoppen. 
Tip: Als je alleen de koppen snelt, moet je weten 
waar de tekst over gaat. De koppen vormen als het 
ware een soort samenvatting. Zorg daarnaast voor 
goede benaming en omschrijving van afbeeldingen 
en video bestanden.

Van zoeker naar bezoeker naar klant
Omdat Google nu meer dan ooit complexe zoek-
opdrachten kan interpreteren en daarmee 
de zoeker betere zoekresultaten kan presenteren, 
betekent dat bezoekers minder vaak afhaken. 

Vooral in een niche markt zal dit interessant blijken. 
Mensen hoeven geen eindeloze zoekopdrachten 
in te voeren op zoek naar de juiste website. Door 
één complexere zoekopdracht in te voeren krijgen 
zij resultaten te zien die dichtbij het antwoord of 
oplossing ligt. De kans dat deze bezoeker blijft en 
klant wordt is daarmee groter.

Meer weten over MUM? 
Neem contact op met jouw webbureau 
of met Ionmoon.

Google MUM 
weet het beter

In het verleden heeft Google regelmatig 
haar algoritme veranderd. Dat is de 
methode die gebruikt wordt om te bepalen 
op welke positie een webpagina komt als 
een zoeker een zoekterm heeft ingetypt. 
Ook nu is Google bezig een grote wijziging 
uit te rollen. Met het nieuwe algoritme 
wordt Google steeds beter in het lezen en 
begrijpen van teksten. En zoals voorheen, 
heeft Google ook deze wijziging een naam 
gegeven: MUM 

Het nieuwe algoritme MUM is vele malen 
complexer dan het huidige systeem en 
kan veel meer berekeningen in één keer 
uitvoeren. Hierdoor kan MUM een tekst 
lezen én begrijpen en begrijpt het systeem 
tegelijkertijd de inhoud van een video, 
afbeelding of audio bestand. 
MUM wordt uitgerold in 75 talen, 
waaronder Nederlands.

Ionmoon
Antwerpenweg 4, Deventer
T 085 87 69 557
www.ionmoon.nl
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Het Notarieel
Bergweidedijk 12, Deventer
T 0570 61 97 92
www.hetnotarieel.nl

In de adviesgesprekken die ik met mijn cliënten voer, krijg ik 
regelmatig de vraag of ze naast een testament ook een levens-
testament nodig hebben. En of dat ook in één akte geregeld kan 
worden. Dat laatste is niet het geval, want deze akten zijn bedoeld 
voor verschillende levensmomenten.

In een testament neem je alle bepalingen op die ingaan als je er niet 
meer bent. Daarin regel je bijvoorbeeld wie je erfgenamen zijn, wat er 
na je overlijden met je bezittingen moet gebeuren, en/of wie er voor de 
kinderen gaat zorgen als beide ouders onverhoopt komen te overlijden. 
Voor de uitvoering van het testament wijs je een executeur testamentair 
aan, die na jouw overlijden deze zaken gaat regelen.

Een kleine zijstap naar het ondernemerschap. Want ben je ondernemer, 
dan kun je in je testament bepalen wie de onderneming na jouw 
overlijden moet gaan besturen. En dus ook: wie liever niet. Als jou 
iets overkomt, dan wil je dat iemand die verstand van zaken heeft het 
stokje van jou overneemt. Door in je testament een bedrijfsopvolger te 
benoemen, kun je voorkomen dat de continuïteit van de onderneming in 
gevaar komt. Of dat er geld aan het bedrijf onttrokken moet worden om 
erfbelasting te betalen. Hiervoor zijn in de wet spelregels opgenomen, 
waarmee je dit zo optimaal mogelijk kunt inrichten.

Terug naar de vraag waarom je nou een testament én een 
levenstestament nodig hebt. Stel, er gebeurt iets waardoor je er zelf 
nog wel bent, maar niet meer zelf kunt handelen. Steeds meer mensen 
vinden het een rustig gevoel om iemand aan te wijzen die dit dan 
namens hen mag doen. Dit regel je in een levenstestament. 
Daarin leg je persoonlijke wensen vast en machtig je één of meer 

In gesprek met Susanne!
Susanne Joosten, toegevoegd notaris 
bij Het Notarieel Deventer

mensen die jouw belangen mogen behartigen 
als je zelf (tijdelijk) geen beslissingen meer 
kunt nemen. Denk bijvoorbeeld aan medische 
behandeling, de zorg voor je huisdieren, een 
euthanasieverklaring of je financiën. Hiervoor wijs 
je de mensen aan die jij vertrouwt, zodat zij jouw 
zaken kunnen regelen op de manier zoals jij dat 
wilt. Op deze manier kun je bij ingrijpende situaties 
toch zelf de regie in handen houden.

Het Notarieel is er om hier samen met jou goed 
over na te denken. We geven je advies en zorgen 
dat jouw wensen nauwkeurig worden vastgelegd. 
Vragen? Kom gerust eens bij mij of één van mijn 
collega’s langs!

Voor meer informatie: 



E-commerce 
wijzigt per 1 juli

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

Vanaf 1 juli 2021 komen er ingrijpende btw-wijzigingen 
voor btw-ondernemers die internationaal online 
verkopen aan consumenten in andere EU-landen. Bijna 
alle onlineverkopen van goederen zullen belast worden 
in de lidstaat van de consument.

A. Drempelbedragen 
Per 1 juli 2021 vervallen de drempelbedragen voor intra-EU 
afstandsverkopen per afzonderlijk EU-land. Er komt 1 gezamenlijk 
drempelbedrag van 10.000 euro. Dit drempelbedrag geldt voor alle intra-
EU afstandsverkopen van goederen samen met de verkoop van digitale 
diensten aan consumenten in de EU. Voor de tweede helft van 2021 geldt 
een drempelbedrag van 10.000 euro. De daaropvolgende jaren geldt een 
drempelbedrag van 10.000 euro per kalenderjaar.

Als je totaalbedrag aan buitenlandse verkopen in EU-landen jaarlijks 
onder de 10.000 euro blijft, mag je als Nederlandse webshop 
Nederlandse btw in rekening blijven brengen. Met als randvoorwaarden 
dat het transport van de zending in Nederland begint en dat je een 
vestiging in een EU-land hebt. Vanaf het moment dat je boven het 
drempelbedrag van 10.000 euro komt, breng je het btw-tarief in rekening 
van het EU-land waar je klant gevestigd is. Dit geldt voor de factuur 
waarmee je het drempelbedrag overschrijdt.

Je buitenlandse btw-aangifte kun je op 2 manieren regelen. Je doet een 
lokale btw-aangifte per afzonderlijk EU-land waarin je hebt verkocht. 
Of je meldt je bedrijf aan voor de ‘Unieregeling’ binnen het nieuwe 
éénloketsysteem van de Belastingdienst.

B. Btw-vrijstelling 
Bij invoer van goederen in de EU geldt nu een btw-vrijstelling voor 
invoer-btw op zendingen met een waarde tot en met 22 euro. Deze 
vrijstelling vervalt per 1 juli 2021. Hiermee creëert de EU een ‘gelijk 
speelveld’ voor alle verkopers binnen en buiten de EU. Vanaf 1 juli 2021 
is bij invoer van goederen in de EU invoer-btw verschuldigd, ongeacht de 
waarde van de zending. Zendingen met een waarde tot en met 150 euro 
blijven wel vrijgesteld van invoerrechten.

C. Platformen
Een ondernemer is verantwoordelijk voor de btw-afdracht over 
producten die hij via een platform aan consumenten verkoopt. In de 
nieuwe btw-regels zijn de platformen verantwoordelijk voor deze btw-
afdracht als het platform een ‘actieve rol’ speelt. Een actieve rol is meer 
dan alleen digitaal vraag en aanbod bij elkaar brengen. Bijvoorbeeld 

bestellingen en betalingen van producten faciliteren. 
Het platform ondersteunt aankoop en levering van 
producten aan particuliere klanten en is daardoor 
btw verschuldigd in het land waar de klant woont. 
Let ook op de aanvullen voorwaarden!

Eénloketsysteem
Na de wetswijziging gaat de huidige MOSS-regeling 
voor leveranciers van digitale diensten in de EU op 
in het nieuwe éénloketsysteem ofwel One Stop Shop 
(OSS). De Nederlandse Belastingdienst regelt dat de 
via het OSS-portal aangegeven btw bij het juiste 
EU-land terechtkomt.

Opslag goederen
Wanneer je goederen voor je webshop in een 
magazijn in een ander EU-land opslaat heb je 
een btw-nummer van dat EU-land nodig. De door 
jou geleverde goederen vanuit het buitenlandse 
magazijn zijn belast met lokale btw. Ze worden vanuit 
dat land geleverd en je kunt je btw dan niet via de 
Nederlandse OSS-portal aangeven. Je doet btw-
aangifte in het betreffende EU-land.

Op de site van de KvK tref je een tool om een en 
ander te checken!

Onderzoek samen met je fiscaal adviseur of je 
na invoering van de nieuwe regels met een 
grotere btw-verplichting en aansprakelijkheid 
te maken krijgt!

COLUMN
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Powered by Allysia
Oprichtster van COOS is Allysia Machielsen. Vanuit 
haar studie Human Information Design and Strategy 
bij Saxion startte zij bij een IT-bedrijf. Na drie jaar
begon haar ondernemersbloed te kriebelen en 
besloot ze in 2019 zich volledig te focussen op 
het ondernemerschap. Allysia ondersteunt als 
marketing strateeg bedrijven en organisaties in hun 
strategie en daarna de uitvoering. Hier is bij veel 
bedrijven nog genoeg te winnen en Allysia helpt hen 
de kansen hierin te verzilveren. 

Net voor corona open
Aangezien ze niet alle dagen vanuit huis wilde 
werken, ging ze op zoek naar externe werkplekken. 
Bij verschillende locaties kon ze haar draai niet 
vinden. Allysia: “bij de horeca en wat grotere 
locaties als de Schouwburg kun je prima werken 
maar ik mistte ik het contact en het gevoel van 
saamhorigheid. Ik mistte de verbinding met 
andere ondernemers”. 

Toen Allysia via een mogelijke opdrachtgever in 
aanraking kwam met het pand aan Brink 66 besloot 

ze daarom zelf een coworkingspace op te zetten. De timing was 
uitdagend: COOS werd één maand voor de eerste lockdown geopend. 
De drive van Allysia en de sterkte van het concept - een zakelijk 
kleinschalig thuisgevoel midden op de Brink - zorgt voor succes.

Samen in hetzelfde Deventerse schuitje
COOS wordt nu door tien ondernemers parttime en fulltime als kantoor 
en ontmoetingsplek gebruikt. De verscheidenheid is groot: dit varieert 
van een IT-er, een journalist, een architect, een businesscontroller tot 
een animatiebouwer. Wat opmerkelijk is, is dat een aantal van deze 
ondernemers nog maar pas in Deventer wonen. Toch is het gevoel van 
saamhorigheid en een warm hart uit dragen voor de stad Deventer de 
verbindende factor tussen alle ondernemers bij COOS. Zo onstaan er 
ook kruisbestuivingen tussen de verschillende ondernemers en zijn er 
op projectniveau al meerdere samenwerkingen tot stand gekomen. 

Probeer COOS uit
De COOS-ers zijn blij met de locatie en het netwerk. Dit willen zij niet 
exclusief voor zichtzelf houden. Er is ruimte voor meer ondernemers. 
Maak daarom eens kennis en kom een dagje COOS ervaren. 
Ze heten je graag welkom!

www.coosdeventer.nl 

Coworkingspace COOS zorgt 
voor thuisgevoel en verbinding

Midden in het hart van Deventer aan de Brink, de huiskamer van Deventer, zit de coworkingspace van 
Deventer binnenstad: COOS. Een gedeeld kantoor waar inspiratie en actie samen komen. Waar serieus 
gewerkt wordt, mogelijkheden ontstaan en successen worden gevierd. Je vindt bij COOS niet alleen praktische 
zaken als werk- en vergaderplekken maar je ontmoet ook collega-ondernemers waar het fijn is mee te 
klankborden en kennis te delen.



HBO-ICT zoekt uitdagende 
projectopdrachten!
De opleiding HBO-ICT van Saxion is op 
zoek naar projectopdrachten die onze 
studenten binnen een van de verdiepende 
specialisatiethema’s van HBO-ICT kunnen 
uitvoeren. Voor deze specialisatiethema’s 
zijn wij continue op zoek naar organi-
saties die interessante en relevante 
projectopdrachten willen inbrengen, 
zodat we ons onderwijs blijvend 
kunnen laten aansluiten bij de nieuwste 
ontwikkelingen op het IT-vakgebied.

Rol van opdrachtgever
Bij deelname vervult u de rol van opdrachtgever. Samen met specialisatiedocenten van de opleiding HBO-ICT begeleidt u deze 
studenten. Bovendien verwachten we dat de studenten de beschikking krijgen over de benodigde informatie, data, et cetera om 
de projectopdracht te kunnen uitvoeren.

Meer informatie/deelname?
Deelname is kosteloos! Bent u geïnteresseerd in deelname aan een van de genoemde specialisatiethema’s, neem dan contact 
op met Tina Uda (docent/accountmanager opleiding HBO-ICT) of stuur een projectomschrijving. Zij is telefonisch te bereiken 
via 06-22466941 en/of via e-mail t.uda@saxion.nl. Alle projectopdrachten, die in september worden uitgevoerd, worden voor de 
zomervakantie voorbereid met een van de specialisatiedocenten van de opleiding HBO-ICT.

Bovendien is deelname aan (een van) onze vierdejaars 
specialisatieprojecten van HBO-ICT een effectieve manier om 
afstudeerders te werven met skills op het gebied van Software 
Engineering (SE), Business&IT of Infrastructuur. Na de specialisatie 
vervolgen de studenten hun opleiding met het afstudeerproject.

Alle genoemde specialisatiethema’s worden uitgevoerd in de periode 
september – januari en een aantal thema’s wordt ook uitgevoerd 
in de periode februari – juni. De eerste helft wordt gebruikt voor 
projectvoorbereiding (plan van aanpak of onderzoeksvoorstel); de 
tweede helft voor projectuitvoering.

1   Big Data Technologies, waarbij studenten leren hoe ze toepassingen kunnen bouwen die met behulp van data bedrijfs-
doelstellingen ondersteunen. De studenten leren om software te ontwikkelen waarbij machine learning een belangrijk 
component is, om bijvoorbeeld voorspellingen te doen. Maar ook leren ze hoe ze big data processing kunnen inzetten 
om streamingoplossingen te ontwikkelen voor problemen. De focus ligt daarbij op de software engineering. 

2   Advanced Application Development, waarbij hybride apps voor meerdere platformen worden ontwikkeld om samen 
met u de wereld een beetje mooier te maken. Dit kunnen idealistische (opensource-)projecten zijn of andersoortige 
projecten met een technische uitdaging. De studenten kunnen u helpen in het gehele software ontwikkelingsproces, 
van opstarten tot opleveren.

3   Internet of Things, waarbij de projecten op dit gebied heel divers kunnen zijn: van het programmeren van low-level 
microcontrollers en embedded computers om met sensoren bepaalde gegevens te verzamelen, tot het ontwerpen en 
bouwen van (prototypes van) complete systemen die data verzamelen, (al dan niet draadloos) versturen, analyseren 
en visualiseren. Idealiter hebben projecten een onderzoekscomponent (bijvoorbeeld selectie van geschikte sensoren / 
hardware). 

4   Business Improvement with Data, waarbij waarde wordt gegenereerd voor bedrijven, consumenten en burgers op 
basis van data-acquisitie, -analyse en -visualisatie.

5   Business & IT alignment, waarbij vooral ingezet wordt op het toepassen van instrumenten binnen het vakgebied IT 
Governance om IT effectief in te zetten en te gebruiken zodat deze alignment verbetert. Op basis van praktijkgericht 
onderzoek brengen de studenten een advies uit over alignmentverbeteringen. Thema’s zijn: project- en applicatieport-
foliomanagement, businesscasetechnieken, Enterprise Architectuur of meten van Business & IT alignment.

De opleiding HBO-ICT is op zoek naar uitdagende projectopdrachten op het gebied van:
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Aanspreken, uitspreken, bespreken, afspreken 
Ik hoor managers vaak verzuchten dat in hun teams vaker over 
elkaar wordt gesproken dan mét elkaar. Blijkbaar vinden we dat 
lastig, ingewikkeld, riskant. We zetten onze verstandhouding met 
collega’s liever niet op het spel. Morgen moet je immers opnieuw met 
elkaar aan het werk, en het moet wel gezellig blijven! Dus worden 
fouten of ergernissen vaak met de mantel der liefde bedekt en niet 
uitgesproken. Niemand brandt zich eraan, de irritatie blijft sudderen 
en neemt langzaam toe. Dat is een risico voor de werksfeer, teamspirit 
en daarmee de productiviteit. Bovendien onthouden mensen zichzelf zo 
de mogelijkheid om te leren en zich te ontwikkelen. Als je immers geen 
idee hebt van het effect van jouw gedrag, omdat niemand je daar op 
wijst of aanspreekt, kun je jezelf niet verbeteren. Precies om die reden 
vragen we vaak wél aan onze klanten om feedback: Wat gaat er goed, 
en wat kan er beter?

Geweldloze communicatie
Goede, opbouwende feedback bestaat uit een vijftal stappen en kent 
vaste spelregels. Die zijn te leren, te trainen en goed toe te passen 
op de werkvloer. In de jaren zestig ontwikkelde Marshall Rosenberg 
een methode die hij “nonviolent communication” (geweldloze 
communicatie) noemde. In de loop van de jaren is deze aanpak in 
meer dan 60 landen toegepast en een krachtig model gebleken om 
vreedzaam conflicten op te lossen, zowel op persoonlijk, zakelijk als 
politiek vlak. Het gedachtegoed van Rosenberg is gebaseerd op de 
vier elementen waarneming, gevoel, behoefte en verzoek – en vormt 
daarmee het fundament voor effectieve, constructieve feedback die 
verhelderend, doeltreffend en verbindend is voor samenwerking in 
teams. Het klinkt misschien zweverig en ingewikkeld, maar is in de 
praktijk juist zeer toepasbaar en eenvoudig.

Aan de slag 
Herkent u het communicatie-dilemma? Betrapt u zichzelf als 
leidinggevende ook wel eens op versluierend taalgebruik? Ziet u er 
soms tegenop om in werkoverleggen of functioneringsgesprekken 
heldere feedback te geven? Of herkent u in uw team de gewoonte 
om “over” in plaats van “met” elkaar te praten? Dan is er goed 

nieuws: Door coaching (individueel) of training (in 
teamverband) is daar veel aan te verbeteren. Oók 
(juist!) in Coronatijd. Nieuwsgierig geworden? Neem 
dan vrijblijvend contact met ons op. We vertellen u 
graag meer over “geweldloze communicatie” en 
de regels voor effectieve feedback.

                                
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). 

Communiceren; een containerbegrip. We doen het allemaal. De hele dag door, bewust en 
onbewust, verbaal en non-verbaal. We kunnen niet níet communiceren! We hebben niet alleen 
onze taal, maar ook onze stem, lichaamshouding, intonatie en nog veel meer mogelijkheden 
ter beschikking om uitdrukking te geven aan wat we voelen, willen, bedoelen – een hele 
kunst dus, om dat allemaal op precies de juiste manier en tijd in te zetten. Het is dan ook geen 
wonder dat communicatie op de werkvloer (en niet alleen daar!) zo nauw luistert, en soms 
een bron van onbegrip, irritatie en zelfs conflicten kan zijn. 

Communicatie

Langenberg Advies in Verandering
Bergweidedijk 2, Deventer
T 06 53 31 49 67
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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Zijn jouw medewerkers hun 
geldzorgen de baas?
Ruim 60% van de werkgevers heeft te maken met medewerkers 
met financiële problemen. En dat is niet zo gek: één op de vijf 
medewerkers heeft betalingsproblemen. Als werkgever heb je 
er hoe dan ook mee te maken. En het loont om ermee aan de 
slag te gaan. Immers, een werknemer met schulden kost een 
werkgever omgerekend zo’n 13.000 euro per jaar.

Er is hulp
De Bedrijvendesk van Moedige Dialoog Salland bestaat uit een groot
aantal partners met verschillende expertise, samen zorgen wij ervoor
dat u verder wordt geholpen met uw vraag. Wij zijn er voor bedrijven in
de gemeenten Deventer en Olst/Wijhe.

Heldere rol werkgever
Het is noodzakelijk dat werknemers de ruimte en veiligheid voelen
om financiële problemen bespreekbaar te maken. Het begint al bij
bewustwording bij leidinggevenden en werknemers dat financiële
problemen een groot en veelvoorkomend probleem zijn. Een open
organisatiecultuur, vertrouwen en een heldere rol van de werkgever. 

Niet die van hulpverlener, maar van een goede 
doorverwijzer. Met de aanpak Geldzorgen De Baas 
biedt Moedige Dialoog effectieve oplossingen en 
een concrete aanpak om financiële problemen voor 
de werknemer te voorkomen en om kosten voor de 
werkgever te verlagen. Wij bieden onder andere een 
scan, trainingen, morele arbeidsovereenkomst, be-
grijpelijke loonstrook en ander tools in het kader 
van bewustwording, vertrouwen en ondersteuning.

Moedige Dialoog Salland
Renate Smit / 06 - 41 87 27 53 
renate.smit@moedigedialoog.nl

KonnecteD
Lies Philippo / 06 - 55 10 71 98  
lies.philippo@konnected.nl
Inge van den Brink / 06 - 34 17 39 22 
inge.vandenbrink@konnected.nl
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De SER (Sociaal Economische Raad) is de belang-
rijkste adviesraad voor regering en parlement 
over sociaal-economische vraagstukken. In de 
SER werken de sociale partners (vakbonden 
en werkgeversorganisaties) en onafhankelijke 
kroonleden samen. Adviezen van de SER zijn in 
het verleden van wezenlijke invloed geweest op 
politieke beleidskeuzes. 

Kort gezegd komt het SER-advies ten aanzien 
van de arbeidsmarkt er op neer dat gepleit 
wordt voor meer zekerheid voor werknemers. 
De SER adviseert o.a.:

1    Het afschaffen van oproep (incl.nuluren) con-
tracten (uitzondering: studenten en scholieren);

2   Een minimaal tarief voor ZZP’ers;

3     Z  ZP’ers die minder dan € 30-35,00 per uur 
       verdienen, kunnen een arbeidscontract claimen;

4      Van uitzendkrachten mag alleen gebruik worden 
gemaakt bij ‘piek en ziek’;

5     Uitzendkrachten mogen maximaal 3 jaar  
via het uitzendbureau voor een zelfde  
werkgever werken;

6    Uitzendkrachten moeten vanaf het eerste 
moment exact dezelfde arbeidsvoorwaarden 
hebben als de medewerkers die bij het bedrijf 
zelf in dienst zijn. 

Een ingrijpende 
hervorming op de 
arbeidsmarkt: 
(fors) minder flexOp 2 juni 2021 heeft de SER zijn 

ontwerpadvies gepresenteerd. De 
SER adviseert het nieuwe kabinet 
fors te investeren in brede welvaart: 
in zekerheid van werk en inkomen, 
in toekomstig verdienvermogen, in 
sterke publieke dienstverlening en 
een duurzaam leefklimaat. 

Deze adviezen hebben de bedoeling meer gelijkheid, zekerheid en 
inclusiviteit voor werknemers te bewerkstelligen. Dat alle werk-
nemers ‘erbij horen’ en gelijke kansen hebben. 

Ik denk zeker dat het goed is dat kritisch naar de flexibele arbeids-
verhoudingen wordt gekeken. De SER is van mening dat de mate 
van ‘flex’ in Nederland doorgeschoten is. Nergens in Europa zijn er 
zoveel (onderbetaalde) ZZP’ers en nulurencontracten. In het NOS 
journaal kwam ook het voorbeeld naar voren van de medewerker die 
al 17 jaar via het uitzendbureau bij hetzelfde bedrijf werkt. Wat voor 
hem betekent dat hij bepaalde toeslagen niet heeft, geen kerstpakket 
krijgt, en een enorm pensioenverschil van – naar zijn zeggen - € 1.500 
netto. Maar voor dat alles heeft hij geen bestaanszekerheid, zoals zijn 
collega’s met een vast contract dat wel hebben. 

Tegelijkertijd betekent dit voor werkgevers meer verplichtingen. 
Uitzendkrachten worden (nog) duurder. Er zijn minder mogelijk-
heden voor een flexibele schil, die in vele branches onontbeerlijk zijn. 
Daarenboven is het streven van de SER dat er sneller sprake is van 
een dienstverband voor onbepaalde tijd. Waar ook allerlei bijkomende 
verplichtingen aan zijn verbonden, bv de loondoorbetaling bij ziekte en 
intensieve re-integratieverplichtingen bij langdurige ziekte. (Naar mijn 
mening is het hoog tijd dat dáár eens naar gekeken wordt, maar 
dat terzijde.) 

De voorzitter van de VNO-NCW (Ingrid Thijssen) vertelt bij 
EenVandaag dat de werkgeversorganisaties binnen de SER 90% 
van de werk-gevers in Nederland vertegenwoordigen, en dat deze 
adviezen door de achterban breed gedragen worden. Ook zij willen 
graag nieuwe zekerheden creëren op de arbeidsmarkt, zo geeft 
Thijsen aan. Hoe denkt u daarover? Uiteraard houden wij u van de 
verdere ontwikkelingen op de hoogte. Via deze column, maar ook op 
onze website en Linkedin. Mocht u vragen hebben over dit advies, of 
over andere arbeidsrechtelijke onderwerpen, neemt u gerust contact 
met ons op. Wij denken graag met u mee.

Breaking News!

COLUMN



De machine moet 
op tijd klaar 

Het enthousiasme straalt van de gezichten van Karin Leeftink en Carst Winter 
als ze vertellen over medewerkers Mike, Emiel en Maikel. De jongens werken alle 
drie bij Dupatech BV in Raalte, internationaal expert op het gebied industriële ver-
pakkingsmachines, voornamelijk voor de voedselindustrie. Voor het vinden van geschikt 
personeel en voor ‘coaching on the job’, werkt Dupatech samen met KonnecteD.

Karin, als directielid verantwoordelijk voor onder 
andere personeelsbeleid: “We kijken niet naar 
iemands opleiding of diploma, maar naar de 
persoon zelf. Wat kan iemand en wat wil iemand. 
Daarbij houden we rekening met de privé situatie 
van onze medewerkers. De balans moet goed zijn, 
dat betaalt zich terug op de werkvloer.”

Gemotiveerd 
Mike, Emiel en Maikel zijn gestart met het 
uitvoeren van werkzaamheden waar geen diploma 
voor nodig is: het schoonmaken van printers en 
thermoformers. Carst, salesengineer en nauw 
betrokken bij de werkplaats: “Het demonteren 

van de machines is interessant werk, maar het 
schoonmaken daarna is minder leuk. Het is de 
kunst om de jongens het hele proces gemotiveerd 
te houden. Gelukkig is het in elkaar zetten van de 
machine wel weer leuk!”

Ontwikkeling 
De jongens leren in de praktijk uiteindelijk meer 
dan alleen schoonmaakwerkzaamheden. Als 
ze gemotiveerd zijn, dan werken ze mee met 
bijvoorbeeld de kleurwerkspecialist van de printers 
of helpen ze mee met de revisiewerkzaamheden 
van machines. Carst: “Zo ontdekken de jongens 
wat ze interessant vinden en waar ze goed in zijn; 

Een duidelijk gezamenlijk doel verbindt

Carst en Karin van Dupatech
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bijvoorbeeld pneumatiek of kleurenwerk. Op die 
manier ontwikkelen ze nieuwe vaardigheden en 
doen ze specialistische kennis op.”

Gezamenlijk doel
Bij Dupatech werken tien monteurs in de werk-
plaats en zes mensen op kantoor. Mike, Emiel 
en Maikel horen er helemaal bij. Karin: “Onze 
organisatie heeft een platte structuur en cultuur, 
dat spreekt de jongens aan. Ze zoeken elkaar op en 
iedereen kan goed met elkaar overweg. Ook is er 
een duidelijk gezamenlijk doel: de machine moet 
op tijd klaar. En dat verbindt.”

Samenwerking 
De samenwerking met accountmanager Maarten 
Waalkens en werkcoach Judith Brouwer verloopt 
gesmeerd. Maarten: “We kennen het bedrijf en 
weten welke werkzoekende hier goed past.” Judith: 
“Ik zorg voor een warme overdracht. Kandidaten 
hebben ervaring opgedaan bij KonnecteD en dan is 
het tijd om ‘buiten’ aan de slag te gaan. Bij Karin en 
Carst zijn zij in goede handen.”   
    

Mike van Dupatech Emiel van Dupatech

Maarten en Judith van KonnecteD



Waarom
Inzicht in de energiehuishouding en het 
energieverbruik minimaliseren is een onderwerp 
wat steeds steviger op de agenda staat. Hetzij bij 
bedrijven, instellingen die de verantwoordelijkheid 
voelen om duurzaam om te gaan met energie en 
verspilling tegen te gaan. Hetzij door verschillende 
akkoorden zoals Parijs 2050 akkoord of de overheid 
die vanaf een bepaalde hoeveelheid verbruik het 
verplicht stelt om energie te monitoren.

Ook Pactum ziet deze beweging in de markt en wil 
graag zijn relaties de mogelijkheid bieden te voldoen 
aan deze wensen en eisen. Samen met EnBytez heeft 
Pactum twee Deventer bedrijven is besloten om 
eerst in het pand van Pactum, welke reeds duurzaam 
is opgezet, een energiemanagement systeem te 
installeren met als doel inzicht te krijgen en ervaring 
op te doen met de installatie en de functionaliteiten 
die het systeem biedt. 

Wie
Pactum Installatietechniek is een installatiebedrijf 
met een lange historie in Deventer (sinds 1933). 
Vanuit de vestiging in Deventer bedient zij, 
met zeventig medewerkers, zowel de lokale 
als regionale markt van de Stedendriehoek en 
het omliggende gebied. Pactum richt zich als 
totaalinstallateur op nieuwbouw, renovatie, 
verbouw, onderhoud en service en totaalprojecten 
in zowel de woningbouw als in de utiliteitsbouw. 
EnBytez is een relatief jong bedrijf met tientallen 
jaren ervaring op het gebied van meten en 
monitoren van o.a. energie data, GBS en sensoren. 
Enbytez richt zich op installateurs, adviseurs, 
kantoren, scholen en energiebedrijven met als doel 
inzicht te geven in verbruik en daarmee handvaten 
te geven onnodig energie verbruik te minimaliseren 
en installaties te optimaliseren. 

Pactum Installatietechniek & 
Enbytez werken nauw samen 
met energiemonitoring

Inhoudelijk
Sinds 2011 is Arjen Vels directeur en eigenaar 
van Pactum. Arjen: “Mij viel direct het hoge 
energieverbruik van onze vestiging op. Die was 
138.000 kWh op jaarbasis. Dit was voor mij 
onacceptabel. We promoten duurzaamheid bij 
onze relaties, dan moet je dus zelf het goede 
voorbeeld geven.” Via tal van doorgevoerde 
verduurzamingsacties, zoals het installeren 
van ledlampen, zonnepanelen, oppompen van 
koelwater en ook doorvoeren van organisatorische 
maatregelen is het verbruik teruggebracht naar 
40.000 kWh. De verwachting was dan ook dat we 
dit allemaal goed op orde hadden en het energie 
management systeem dit zou bevestigen.

Dit werd ook bevestigd maar toch zagen we nog 
mogelijkheden tot verbetering. Door het continue 
monitoren worden afwijkende patronen snel 
duidelijk. Op deze wijze hebben we geconstateerd 
dat met name het gasverbruik verder gereduceerd 
kan worden. Dit is mogelijk doordat je via 
monitoring perfect kunt zien hoe lang het gebouw 
er over doet om op temperatuur te komen. We 
kunnen nu in het stook seizoen een aantal uren 
per dag sparen door de installatie later in te laten 
komen en toch het comfort te behouden. 

Ook heeft Pactum ambities het wagenpark te 
verduurzamen door elektrisch rijden. Besloten 
is om het volledige wagenpark geleidelijk te 
elektrificeren zowel voor het kantoor als de 
monteurs. Momenteel zijn 10 auto’s elektrisch maar 
dat worden er snel meer. Bij elke elektrische auto 
die erbij komt, plaatsen we, ter compensatie van het 
energieverbruik, ook zonnepalen extra op ons dak. 
Ook hier is monitoring van belang want elektrisch 
rijden heeft een grote impact op het verbruik in het 
pand en daarmee op de hoofdaansluiting. 
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Met het energymanagement van EnBytez hebben 
we perfect inzicht in welke impact dit heeft en 
kunnen we daarop anticiperen zowel installatie 
technisch als mbt de benodigde grootte van de 
hoofdaansluiting. Door loadbalancing wordt het 
mogelijk slim te laden en het aantal laadpunten uit 
te breiden zonder dat de hoofdzekering er uit vliegt. 
Dit levert 2 ledig een kostenbesparingen op nl. het 
voorkomen van uitval van systemen en daarmee 
productiviteit verlies en het voorkomen van een te 
grote hoofdaansluiting wat aanzienlijk bespaart 
op de kosten.

Arjen: “het systeem heeft zich bewezen en wij 
gaan dit met EnBytez actief promoten bij onze 
relaties. Als installateur werd ik ook erg gelukkig 
van de simpele en eenvoudige installatie van het 
systeem. Naast een dashboard voor intern gebruik, 
visualiseren we via ons narrowcastingsysteem 
in onze ontvangstruimte ook de gerealiseerde 
verduurzamingen in het pand, zodat binnen-
komende relaties dit ook zien. Hieraan is steeds 
meer behoefte: niet alleen energie besparen maar 
dit ook actief uitdragen naar je klanten en relaties.”.

Dashboards
Maar hoe maak je een taai onderwerp leuk en 
eenvoudig te begrijpen? Roberto Pusceddu van 
EnBytez geeft aan; Dit hebben we opgelost door 

in plaats van grafieken met kilowatts en kubieke meters gas te 
visualiseren hoeveel eengezinswoningen er aan energie is opgewekt 
en hoeveel duurzame KM’s zonder uitstoot er geladen zijn met 
daarnaast de vermeden uitstoot in KG CO2. Dit geeft veel meer gevoel 
bij de gerealiseerde besparingen. De dashboards zijn gekoppeld aan 
het meetsysteem en worden continue geactualiseerd. De Dashboards 
kunnen helemaal gecustomized worden en geven een krachtige 
boodschap naar je bezoekers.

Resultaat
Arjen geeft aan; Uit de pilot bij de eigen vestiging van Pactum bleek 
dat door een nauwkeurige inzicht in het energieverbruik een extra 
besparing van zo’n 15% mogelijk. Dit was veelal gerealiseerd door 
organisatorische maatregelen die weinig tot geen geld kosten. De 
investering in het systeem was dan ook snel terug verdient. 

Toekomst
De overheid stelt nu al monitoren en rapportage verplicht vanaf 
jaarverbruiken van 50.000 KWh of 25.000M3 gas. De noodzaak om 
te monitoren en te rapporteren zal alleen maar groter worden om 
energieverspilling te voorkomen maar ook door o.a. wettelijke 
maatregelen, duurzaamheids certificeringen, gasloze gebouwen/
woningen, Elektrisch rijden en Zonne-energie. Met de Deventer 
bedrijven EnBytez en Pactum wordt het al oude credo 
“Meten is weten” een nieuwe invulling gegeven.

www.pactum.nl
www.enbytez.com



Het echte werk
Nu de streekproducten in de supermarkten liggen is het echte werk pas begonnen. 
“We moeten er voor zorgen dat de consumenten blijven kopen, dat de producenten 
voldoende en op tijd leveren zodat de schappen vol blijven liggen. De coöperatie heeft 
ook nog ambities om verder uit te breiden. Zowel qua afzetpunten als wat betreft 
assortiment. Daar komt ontzettend veel bij kijken. Het huidige bestuur verricht alle 
werkzaamheden vanuit hun passie naast hun eigen bedrijf. Dat is op lange termijn niet 
vol te houden, dus ook dat gaan we bekijken. Maar we kunnen er nu al trots op zijn dat 
we dit van de grond hebben gekregen. Op www.vanonzegrond.nl staat waar je terecht 
kunt voor de streekproducten Van Onze Grond. 

Sinds half april vliegen de lokale verse producten van de coöperatie 
Van Onze Grond uit de schappen bij tien supermarkten in Deventer. 
In ongeveer een jaar tijd is dit in eigen beheer van enkele boeren 
en winkeliers en met financiële steun van de gemeente Deventer 
en de Cleantech Regio ‘van de grond gekomen’. Een knap staaltje 
ondernemerschap. Een workshop Business Model Canvas (BMC) bij 
Ondernemershuis Deventer gaf inzicht hoe de samenwerking het 
beste vorm gegeven kon worden.  

Mariska Herrigel was vanaf het begin als projectleider namens de 
gemeente betrokken. “De raad wilde de afzet van streekproducten 
stimuleren en daarmee ook de verbinding tussen de inwoners in de 
stad en de boeren in de regio vergroten. Er waren wel eerder initiatieven 
geweest, maar die bleven kleinschalig. We hebben Marcel Fortuin vanuit 
De Gasfabriek gevraagd onderzoek te doen naar de oorzaken hiervan 
en wat er voor nodig was om de verkoop van streekproducten wel te 
laten slagen. Op basis van zijn bevindingen heeft de gemeente besloten 
om startkapitaal hiervoor vrij te maken. Vervolgens hebben we dit met 
geïnteresseerde partijen opgepakt. Al snel bleek dat er ook kansen 
lagen om dit met De Cleantech Regio in regioverband op te pakken. 
Daardoor konden we het merk beter neerzetten: met een breder 
bereik, breder assortiment en grotere volumes.” 

Eerlijke prijs
Rond september vorig jaar liep de projectgroep wat vast in het proces 
en is er onder begeleiding van Ondernemershuis Deventer een sessie 
Business Model Canvas (BMC) gedaan. Herrigel daarover: “Dat was 
een zeer waardevolle stap in het proces. Het gaf ons inzicht hoe we de 
samenwerking vorm moesten geven. Er is gekozen voor een coöperatie 
met een gelijkwaardige rol voor producenten en afnemers. De pro-
ducenten bepalen zelf hun prijs en de supermarkten zijn open over hun 

Ondernemershuis Deventer brengt ondernemers verder in alle fasen van ondernemerschap. Door te onder-
steunen met praktische hulp en kennis. Zoals het faciliteren van ruimtes en het geven van de workshop 
Business Model Canvas. En als aanjager, partner en verbinder., zoals bij het opzetten van een eco-systeem 
om meer startups aan te trekken en de kans te geven uit te groeien tot een scale-up. 

Van Onze Grond kwam met knap staaltje 
ondernemerschap van de grond

marge. Toch best uniek in deze tijd waarin prijzen van 
boeren vaak onder druk staan. Dit tekent ook de open 
houding en het vertrouwen in elkaar. We doen het 
echt samen. Het past bij de toenemende waardering 
voor verse producten en lokale betrokkenheid.”

Proces in beeld met BMC
De Business Model Canvas sessie maakte veel 
positieve energie los bij de groep. “Je gaat op 
een andere manier met elkaar in gesprek dan de 
standaard overleggen. Het stapsgewijs samen 
invullen van de canvas maakte het initiatief voor ons 
een stuk beeldender en helderder. Er moest nog 
zoveel gebeuren, we draaiden een beetje in rondjes 
omdat we niet precies wisten wat we nu het eerste 
moesten doen. Door die sessie werd dat duidelijker. 
Het bevestigde ook dat we allemaal hetzelfde 
in de wedstrijd zaten, dat we allen bijvoorbeeld 
gelijkwaardigheid zo belangrijk vinden. Ook werden 
voor ons de kernactiviteiten en de rolverdeling in het 
proces helder. Wie doet wat afzonderlijk en waar zijn 
we samen verantwoordelijk voor? De BMC legde ook 
duidelijk het belang van distributie bloot. Op basis 
van de BMC sessie hebben we op papier uiteengezet 
wat we verwachten van een logistieke partij en op 
basis daarvan is vervolgens een keuze gemaakt. De 
sessie gaf ons dus een goede slinger.” Ook waar-
deerde de groep dat Ondernemershuis Deventer de 
ruimtes faciliteerde. “Goed bereikbaar en corona-
proof. Daardoor hielden we ook meer budget over 
voor het opzetten van het project.” 

Van Onze Grond is te koop in o.a. de supermark-
ten van Willem van de Vlag (Spar De Worp) en 
Hans Kok  (Jumbo Colmschate). 
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ONDERNEMERSHUIS DEVENTER

In Deventer wordt geïnvesteerd in een breed start-up en scale-up 
klimaat om meer snelgroeiende bedrijven naar Deventer te trekken. 
Voor dit zogenoemde ecosysteem gaan De Gasfabriek, Saxion en 
het Ondernemershuis hun eigen aanbod gebundeld aanbieden en 
ontwikkelen ze een innovatieprogramma voor ondernemers die willen 
groeien. “Eigenlijk zijn we dus zelf samen ook een start-up.”

Alle drie organisaties zijn gevestigd op De Gasfabriek, een unieke plek 
met diverse partijen die in alle fasen van ondernemerschap een rol 
kunnen spelen”, vertelt Marcel Fortuin namens De Gasfabriek. “Je hoeft 
niet naar het Westen of het Noorden voor een inspirerende werkplek 
of studie. Deventer biedt dit allemaal al. We maken dit echter nog te 
weinig kenbaar. Er zijn wel heel veel initiatieven, maar deze zijn erg 
gefragmenteerd en te klein om een vuist te maken. Daarom heeft de 
provincie Overijssel ons gevraagd om dat te bundelen en samen kracht 
te zetten. Belangrijk doel hierbij is om gezamenlijk veel gerichter start-
ups te begeleiden in Deventer.”

Alle facetten van ondernemerschap
Door krachtenbundeling en een gezamenlijke programmering kunnen 
Saxion, De Gasfabriek en Ondernemershuis Deventer ondernemers bij 
alle facetten van ondernemerschap begeleiden. Studenten die willen 
ondernemen kunnen bij het Saxion Centrum voor Ondernemerschap 
terecht, startende kleinere bedrijven bij Ondernemershuis Deventer 
en gevestigde bedrijven die een volgende fase in willen kunnen bij het 
Innovatiecentrum terecht. Een ideale mix van partijen die zich ook nog 
eens op één locatie bevinden: Zutphenseweg 6. 

Gericht begeleiden studenten
Een concreet doel is om studenten van Aventus en Saxion die willen 
ondernemen zo goed mogelijk te ondersteunen om tot een start-up te 
komen. In het onderwijs wordt best veel gestart, deze studenten zijn de 
werkgevers van morgen. Emiel Pross, projectleider startup ecosysteem: 
“Wij moedigen heel veel studenten aan om te gaan ondernemen. De 
Gasfabriek is natuurlijk een inspirerende omgeving waar studenten 
die willen ondernemen terecht kunnen voor een werkplek, ontmoeting 
met klanten of een afspraak met het Ondernemershuis Deventer 
en De Gasfabriek. We kunnen dus snel de verbinding leggen voor 
studenten die de vervolgstap willen maken. Andersom kunnen vanuit 
Ondernemershuis of De Gasfabriek geïnteresseerden laagdrempelig 
aanhaken bij onze programma’s zoals Ondernemen als bijbaan, 
Afstuderen met je Bedrijf en Startup Cafes. Zo versterken we elkaar.”

Programma voor start-ups
“Over versterken gesproken, voor het opzetten van 
een programma om start-ups verder te brengen, 
worden er meerdere partijen betrokken om ons 
hierbij te ondersteunen”, benadrukt Alfred Liefers. 
“Vanuit Ondernemershuis Deventer zijn sowieso 
ook onze partners aangehaakt waaronder DEP, 
gemeente Deventer, MKB Deventer en Aventus. 
Daarnaast willen we ook de al bestaande initiatieven 
en netwerken zoals DKW, Cleantech Regio, Oost 
NL en VNO NCW betrekken. Het gaat er om dat we 
samen zorgen voor de juiste puzzelstukken waarmee 
we een innovatieve en inspirerende start-up en 
scale-up cultuur bereiken en ons als hotspot op 
de kaart zetten. Het is niet zo dat je een model uit 
bijvoorbeeld Eindhoven kunt kopiëren naar Deventer. 
De kracht zit in de personen en het netwerk wat we 
hier lokaal hebben.”

Saxion, Ondernemershuis Deventer en De Gasfabriek 
willen de komende periode zoveel mogelijk start-ups 
laten groeien. “Het zou mooi zijn als er ook een paar 
uitgroeien tot internationaal bekende scale-ups”, 
spreken de heren als wens uit. Dus wil je starten, 
groeien of innoveren? Stap uit je comfortzone en maak 
laagdrempelig gebruik van deze krachtenbundeling 
van kennis, expertise en ondersteuning. 

Ecosysteem voor meer 
start-ups en scale-ups 
in Deventer

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

Ondernemershuis Deventer 
brengt ondernemers verder

De drijvende krachten achter het project Ecosysteem voor startups en 
scale-ups: Marcel Fortuin, Emiel Pross en Alfred Liefers



Rob de Jong (Deventer Doet), Marco Kok (MKB 
Deventer) en Irene Huis in ‘t Veld (ambassadeur dé 
Deventer Doet pas) zijn blij dat dé Deventer Doet 
pas bij veel ondernemers enthousiast ontvangen 
wordt. ‘Veel ondernemers kenden de voorgangers 
van dé Deventer Doet pas al: de mantelzorgpas en 
de vrijwilligersverwenpas. Met de lancering van 
dé Deventer Doet pas ontstaat er nu één pas, eén 
mechanisme, met oneindig veel mogelijkheden om 
geld in Deventer te houden en rond te laten gaan. 
Dat is goed voor lokale ondernemers, goed voor 
lokale goede doelen, goed voor mantelzorgers, 
goed voor vrijwilligers en goed voor inwoners en 
bezoekers van Deventer.’ 

Dé Deventer Doet pas: doet 
iedereen in Deventer goed

Steeds meer winkeliers willen meedoen met 
dé Deventer Doet pas: de lokale cadeaupas 
die iedereen in Deventer goed doet! Dé 
Deventer Doet pas is een lokale (bank)pas 
waar je geld op kunt krijgen en waar je zelf 
geld op kunt zetten.

Waarom een lokale cadeaukaart? 
In Deventer wordt jaarlijks voor 8 tot 10 mln. euro aan landelijke cadeaukaarten gekocht. Hiervan komt 0% 
terecht bij lokale winkeliers en horeca. Zonde! Met dé Deventer Doet pas halen we een deel van deze omzet 
terug naar lokale ondernemers in Deventer. En met dé Deventer Doet pas kunnen specifieke doelgroepen, 
zoals vrijwilligers en mantelzorgers op sympathieke wijze extra worden gewaardeerd in combinatie met een 
lokale support aan ondernemers en goede doelen. 

Ook meedoen of de cadeaupas aanschaffen? 
Kijk op www.dedeventerdoetpas.nl of neem contact op met Irene Huis in ’t Veld, 
irene@dedeventerdoetpas.nl of via tel. 0570-6515805 keuze 3

“ Je goed voelen vinden wij belangrijk. Daar hoort ook 
goed doen voor anderen bij. Mantelzorgers kunnen 
al jaren met hun lokale pas bij ons terecht voor iets 
extra’s. Met dé Deventer Doet pas kunnen wij nu 
iedereen in Deventer verrassen als ze bij ons met 
deze pas betalen. Klanten bedanken voor hun lokale 
support: dat voelt goed en dat doet ons ook goed!”

 Marianne van der Liende
Eigenaresse DA van der Liende, Schalkaar 
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“ Lokale omgeving is belangrijk. Niet alleen de 
oorsprong van onze wijnen, maar ook de plek van 
onze wijnwinkel in Diepenveen. Wij doen mee met 
dé Deventer Doet pas om in Diepenveen en regio 
Deventer elkaar lokaal te helpen, te verrassen en 
te steunen. Ik proost samen met andere lokale 
ondernemers graag op het geld dat we samen terug 
gaan halen naar Diepenveen en regio Deventer.”

  Bert Nollen
Eigenaar Proef! Wijnwinkel, Diepenveen

“ Wij helpen onze klanten om van hun huis een thuis 
te maken. Thuis is de plek waar de gezelligheid is 
en waar je je fijn voelt. Zo is Deventer ook ons thuis. 
Meedoen met dé Deventer Doet pas voelt voor ons 
dan ook als helpen om iedereen zich thuis te laten 
voelen in Deventer. Als dank voor het bij ons komen 
winkelen, geven wij pashouders met liefde een 
spaarvoordeel om weer bij ons te komen. Daarmee 
zorgen we dat geld “thuis” blijft in plaats van de 
regio uitvliegt!”

Carla en Sylvia
Eigenaresses van Mourik Speciaalzaak voor 
Verf & Wonen, Deventer

“ Ons eten verbindt, maakt je blij en maakt je ook 
sterker. Verbinden, blij maken en sterker maken 
horen ook dé Deventer Doet pas. Logisch dus dat wij 
als Roasted meedoen. Met dé pas trekken wij meer 
klanten aan en kunnen wij nog meer verrassen en 
onze gastvrijheid tonen. En hoe leuk is het om door 
iets extra’s lokaal te doen, als ondernemers met 
elkaar meer terug te krijgen!”

Paul & Lily Stolte
Eigenaren Roasted Deventer

“ Deventer en koek zijn onlos(s)makelijk met elkaar 
verbonden. In de geschiedenis van Deventer staan 
we bekend als de meest authentieke koekbakkers. 
Zonde als dit verloren gaat doordat landelijke 
ketens onze lokale business wegvegen. Wij 
omarmen het initiatief van dé Deventer Doet pas 
om lokale specialisten in Deventer en omgeving nu 
ook te kunnen laten profiteren van de business van 
de cadeaukaartenmarkt. Want koek uit Deventer is 
toch het lekkerste cadeautje dat je kunt krijgen.”

Debby Verheyen
Eigenaresse Deventer Koekwinkel
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Aan de IIsselkade zit in een prachtig pand een even prachtig 
architechtenbureau: Van der Linde Architecten Zij ontwerpen / bouwen 
voor opdrachtgevers door heel Nederland met een team tien personen. 

Met Prive ontwerpen betreft voornamelijk aan-, ver- en nieuwbouw van 
het midden en hoog segment woningbouw en met Zakelijk ontwerpen 
werken wij aan appartementencomplexen, foodcourts en kantoren ect. 
Onze Interieur ontwerpen betreffen zowel de zakelijke als particulieren 
markt voorbeelden van onze werkzaamheden zijn woonkamer, haarden 
en tv-meubel, kleur en materiaal adviezen, kantines, entrees.

De architectuur van Van der Linde Architecten zorgt voor meer woon- 
en werkplezier voor iedere opdrachtgever en zijn of haar team. Dat is 
waar Van der Linde Architecten voor staat. De diversiteit van ons team, 
zowel qua vakdisciplines als nationa-liteiten, raakt de kern van onze 
bureaufilosofie: het bewerkstelligen van een optimale interactie tussen 
architectuur, stedenbouw en landschap. Daarbij staat voorop: eigentijdse 
architectuur met een warme uitstraling (modernisme) en sterk expressief 
beeld met de nadruk op functionaliteit/gebruikswaarde en duurzaamheid.

Nigel van der Linde: “ In het heden hebben wij in de prive en zakelijke 
sfeer veelal te maken met klanten waarbij verschillende culturele 
achtergronden spelen. Deze opdrachtgevers maken ons werk nog 
uitdagender en onze ontwerpen net even anders met behoud van onze 
visie! Voor vele opdrachtgevers werken wij zowel zakelijk als prive en 
zij zijn ons trotse visitekaartje. Een mooi recent project is het nieuwe 
hotel voor Deventer. 

Nieuw Hotel met 99 kamers langs A1
in Deventer: Holiday Inn Express
Het gaat om een Holiday Inn Express, met niet alleen 83 
kamers, maar ook zestien suites met keuken, zitgedeelte en 
afzonderlijk slaapgedeelte.

Het Hotel komt aan de Maagdenburgerstraat 2, in direct aan de afrit 
van de A1 en de snelweg, naast Wereldrestaurant A1. Van der Linde 

Architecten te Deventer heeft ontwerp gemaakt. 
Ook het naastgelegen restaurant is door dit 
bureau ontworpen.

De schop gaat met enkele weken in de grond, meldt 
een woordvoerder van Bruil bouw. InterContinental 
Hotels Group is het moederbedrijf van Holiday Inn. 
Dat is een van de grootste hotelbedrijven ter wereld 
met meer wereldwijd dan 800.000 kamers.

In Azië en Amerika waren al vestigingen van 
Holiday Inn Express & Suites, voor Europa is het 
een primeur, zegt een woordvoerder van Cycas 
Hospitality. Dat nieuwe zit volgens het bedrijf in 
de combinatie van hotelkamers, met zelfstandige 
suites met keukentje, apart zitgedeelte en 
afzonderlijk slaapgedeelte. Die suites zijn bedoeld 
bijvoorbeeld werknemers van bedrijven op het 
nabijgelegen industrieterrein De Wetering.

Centrale ligging Alle partijen noemen de ligging 
van Deventer als belangrijke factor om zich hier te 
vestigen. Vooral de snelweg A1, die het mogelijk 
maakt om in iets meer dan een uur in Amsterdam 
én Duitsland te zijn, wordt geroemd in een 
gezamenlijk persverklaring, waarin ook buslijn 6 
naar het station wordt genoemd. Bovendien zijn er 
vijf internationale vliegvelden binnen 90 minuten 
autorijden bereikbaar.

Deventer in trek!
In rap tempo komen er de laatste jaren hotels 
bij in Deventer. Zo heeft Van der Valk dit jaar nog 
een hotel met 140 kamers geopend te Deventer. 
Vanwege de toegenomen vraag wordt nu de 
capaciteit sterk vergroot. 

Van der Linde Architecten tekent 
nieuw hotel voor Deventer



COLUMN

Handelsmissie 
MKB Trade Office Malmö, 
10-12 november 2021

MKB Trade Office, recent ontstaan vanuit MKB Deventer, heeft als 
missie het internationaal bij elkaar brengen van ondernemers 
met als doel het bevorderen van onderlinge handelsactiviteiten: 
exportbevordering door samenwerking. Een van de middelen, die 
MKB Trade Office hiervoor inzet is de handelsmissie, waarbij bedrijven 
echt met elkaar in gesprek komen, waarna handelsrelaties kunnen 
worden opgezet. De eerstvolgende missie zal plaatsvinden van 10 t/m 
12 november aanstaande en heeft tot doel het leggen van business 
contacten met ondernemers en ondernemersvertegenwoordigers 
in Zweden, de regio Malmö. De missie wordt gezamenlijk uitgevoerd 
met de ondernemersvereniging uit Rostock, die ook met een mooie 
delegatie aanwezig zal zijn..

Het wordt een bijzondere reis, die op woensdag 10 november vroeg 
begint in Deventer. Daar staat de enige echte Go Ahead Eagles 
spelersbus voor ons klaar, die ons in ongeveer 8 uren naar Malmö 
brengt, met een kleine nautische onderbreking tussen Puttgarden in 
Duitsland en Rodby in Denemarken. In de bus kunnen we elkaar leren 
kennen en kan de voorbereiding op de ontmoetingen in Malmö verder 
gestalte krijgen. De bus is overigens voorzien van alle gemakken.
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Handelsmissie 
MKB Trade Office Malmö, 
10-12 november 2021

Prijzen
We verwachten uit te komen op een deelnameprijs van rond € 700, 
inclusief reis, verblijf en lunches en diners.

Het gezelschap vanuit Oost Nederland zal bestaan uit maximaal 
20-25 deelnemers, inclusief organisatie. Graag dus tijdig (liefst direct) 
uw deelname bevestigen.   

Het programma in Malmö ziet er als volgt uit:

Woensdag 10 november

Vertrek vanuit Deventer om 7:00. Na aankomst rond 17:00: 
Kennismaking met de delegatie uit Rostock, en diner met 
vertegenwoordigers uit Malmö. 

Donderdag 11 november

Ochtend – briefing en gezamenlijke bijeenkomst in samenwerking 
met Malmö Stads Näringslivskontor/Malmö Business (www.
malmobusiness.com/en) Bijeenkomst - Invest in Skåne /Europe 
Enterprise Network Locatie: Invest in Skåne/Malmö Stad.

Middag – rondetafelgesprekken met relevante lokale bedrijven in de 
verschillende sectoren logistiek, productie en dienstverlening (afhankelijk van de deelnemersprofielen).

Diner - in combinatie met leden van The Dutch Chamber (www.dutchchamber.se) en vertegenwoordigers van het 
bedrijfsleven en overheid.

[Alternatief voor logistieke bedrijven die naar Göteborg wensen te gaan. Reis (via trein) in de middag richting Göteborg en 
overnachting in Göteborg. Vrijdagmorgen - bezoek in de haven van Göteborg. Einde ochtend trein terug naar Malmö].

Vrijdag 12 november

Ochtend – collectieve bedrijfsbezoeken in/rond Malmö (afhankelijk van de deelnemersprofielen), indien mogelijk in kleine 
groepen. Gezamenlijke lunch + terugreis naar Nederland.    
                              
N.B.: Duidelijk is, dat het programma en de deelnemers vanuit Malmö zo veel mogelijk wordt afgestemd op de profielen 
van de deelnemers vanuit Oost Nederland en Rostock.
Overnachting in Sandvik Hotel, centrum Malmö of Park Inn by Radisson net buiten het centrum.

MKB TRADE OFFICE
Zutphenseweg 6B, Deventer
T  06 54 24 19 14
www.mkbtradeoffice.nl

Aanmelden
Aanmelden graag via mail: 
edeboer@mkbtradeoffice.nl . U ontvangt de 
bevestiging dan zo snel mogelijk.



We kijken meer dan ooit uit naar de aankomende zomer! Eindelijk 
weer een terrasje pakken op de Brink, lekker uit eten, een dagje 
pretpark, dierentuin of strand, of juist lekker afkoelen in een 
zwembad in de buurt. Dat geldt helaas niet voor iedereen... 

Opgroeien in armoede
Voor kinderen die opgroeien in armoede zal de 
aankomende zomer niet veel anders zijn dan het 
afgelopen jaar. Thuis is er geen geld voor een 
zorgeloos dagje pretpark, een middagje naar het 
zwembad of een ijsje eten op het terras.
 
Een Zomerpretpakket!
Ruim 300.000 kinderen en jongeren in Nederland 
groeien op in armoede. Dat er thuis weinig geld 
is, merken zij overal en altijd. Oók in de zomer. 
Kinderhulp helpt hen. Deze zomer met een 
Zomerpretpakket: een rugzak boordevol leuke 
spullen en doe-dingen. Een onbezorgd dagje in 
een pretpark bijvoorbeeld, naar de bioscoop, een 
leesboek, waterpistool en veel meer. Dingen die 
heel gewoon lijken, maar voor deze kinderen écht 
het verschil maken deze zomer. Zo ook voor Taiza 
(6). Zij ontving een Zomerpretpakket: “We zijn toen 
in de zomervakantie naar de film geweest.  
En dat was de eerste keer dat ik met mama naar  
de bioscoop ging!”.

Help mee en ga naar  
www.kinderhulp.nl/zomerpret  
om een donatie te doen. 

In Deventer leven zo’n 3.000 
kinderen onder de armoedegrens. 
Ruim 400 van hen ontvangen  
een Zomerpretpakket van  
de gemeente.  
 
Met voldoende donaties kunnen 
25 maatschappelijke organisaties 
in Deventer een pakket aanvragen 
voor meer kinderen!

Zomerpret?

Beleeft Isa toch 
een fijne zomer? Elke euro geeft een beetje meer pret!

KH_Advertentie_Zomerpret_V4_A4.indd   All PagesKH_Advertentie_Zomerpret_V4_A4.indd   All Pages 04/06/2021   12:3204/06/2021   12:32
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Beleeft Isa toch 
een fijne zomer? Elke euro geeft een beetje meer pret!
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Internationale werknemers 
zijn essentieel voor Quirem 
Medical, maar wat zijn de 
voor-en nadelen?

45 werknemers en 
6 verschillende nationaliteiten
Anneke regelt, samen met haar collega, alle 
personeelszaken binnen Quirem Medical en kan 
een simpel antwoord geven op deze vraag: “we 
konden helaas niet voldoende, goed gekwalificeerd 
personeel in Nederland vinden. Werven in het 
buitenland werd noodzakelijk en inmiddels is het de 
normaalste zaak van de wereld om met meerdere 
nationaliteiten binnen ons bedrijf te werken”.
Inmiddels telt het bedrijf zo’n 45 hoogopgeleide 
medewerkers die uit verschillende landen komen: 
Iran, Portugal, Palestina, Italië en Sudan. Het feit dat 
in 2020 het bedrijf overgenomen is door het Japanse 
Terumo Medical maakt de kans dat er nog meer 
nationaliteiten bijkomen alleen maar groter. 
Het Europees hoofdkwartier van Terumo is 
namelijk in België.

Iraanse kennismigrant
helemaal op zijn plek
Quirem Medical is al sinds 2015 gevestigd in het 
oude MTS-gebouw aan de Zutphenseweg en 
koos Deventer onder andere vanwege de goede 
bereikbaarheid. Het is actief in een bijzondere niche 
in de medisch technologische industrie dat het 
internationaal de aandacht trekt van kandidaten 
die graag met de nieuwste beeldvormende en 
behandeltechnieken voor kankerpatiënten willen 
werken. Dat gold zeker voor Esmaeel Rangraz die 
zo’n 7 jaar geleden vanuit Iran naar België verhuisde 

Een van de pareltjes van het MKB in Deventer is Quirem Medical. Met hun innovatieve techniek 
richten ze zich op de behandeling van leverkanker door middel van radio-embolisatie, een 
vorm van inwendige bestraling. Ze zijn hierdoor zeer internationaal gericht op het gebied van 
supply chain, afzetmarkten, samenwerkingspartners en personeel. Aan het woord komen 
Anneke Steenhuis en Esmaeel Rangraz om met name dat laatste aspect toe te lichten. Want 
waarom zou je als ondernemer internationale werknemers aantrekken, wat zijn de voor – en 
nadelen en hoe kan het Expat Center East Netherlands hierbij helpen? 



  MKB Deventer    29

om daar zijn PhD te doen aan de universiteit 
van Leuven. Het onderzoek ging goed, maar een 
verblijfsvergunning in Belgie krijgen duurt erg lang 
en zijn vrouw vond helaas geen baan. Tijdens zijn 
promotie onderzoek kwam hij al in contact met 
Quirem en greep de kans om daar te gaan werken 
toen er begin dit jaar een passende vacature kwam. 
Dit betekende tevens het vervullen van een wens 
om in Europa te blijven en hier met zijn vrouw en 
dochter van 11 jaar te settelen. “Weggaan uit Iran 
was natuurlijk moeilijk, maar in Noord Europa zijn 
meer mogelijkheden voor ons en onze dochter. 
We zijn inmiddels gewend aan de cultuur en Quirem 
is een fijne werkgever, alleen het weer zal denk ik 
nooit wennen!”

Bewustwording MKB vergroten
Het gevoel van urgentie om met internationals te 
gaan werken leeft in de ene sector meer dan in 
de andere sector. In de IT, HighTech en MedTech 
speelt dit zeker, maar vinden veel ondernemers 
het toch nog lastig om de stap te zetten van een 
volledig Nederlands personeelsbestand, naar meer 
diversiteit en dus internationaler. Anneke beaamt dit 
en geeft aan dat dit bij Quirem ook speelde. “Je krijgt 
ineens te maken met de Immigratie & Naturalisatie 
Dienst (IND), werkvergunningen, verschillende talen 
en culturen op de werkvloer. Hoe ga je daar mee 
om ?!” Het valt of staat met goede voorbereiding en 
het inzetten van een expert. 

Expat Center East Netherlands
Industrieplein 2, Hengelo
T 0742 50 33 25
E info@ecen.nl
www.ecen.nl

Het Expat Center East Netherlands adviseert om te 
investeren in het erkend referent schap van de IND, zodat 
je deze kennismigranten kan aannemen. Doe met je 
team een interactieve workshop over cultuurverschillen 
op de werkvloer en zorg voor een warm welkom voor de 
internationale collega’s door gezamenlijke activiteiten 
te organiseren en hen te ondersteunen bij het verhuizen 
en settelen in de nieuwe omgeving. Het Expat Center 
heeft Quirem geholpen met advies rond de werk- en 
verblijfsvergunning en voor Esmaeels familie een woning 
gevonden. Ze hielpen ook met het registreren bij de 
gemeente en gaven informatie over scholen en baan 
mogelijkheden voor zijn vrouw, die van origine journalist is. 
In algemene zin streeft het Expat Center East Netherlands 
een grotere bewustwording onder MKB na om open te 
staan voor het aannemen van internationaal personeel.

Tips & tricks
Tips van Anneke voor haar collega HR-adviseurs: “wordt 
erkend referent als je deze stap zet en zorg voor goede 
communicatie naar de nieuwe medewerkers. Het hoeft 
niet moeilijk te zijn en uiteindelijk is het heel leuk om met 
collega’s te werken met zo’n verschillende achtergrond. 
Wij hebben nooit problemen met de cultuurverschillen en 
zien het als een verrijking. Uiteindelijk moet het gaan om 
het juiste talent op de juiste plek, niet om de afkomst.”
Esmaeel voegt daaraan toe: “be patient”, wees geduldig. 
Dat geldt zowel voor de kennismigrant als de werkgever, 
want soms zijn de procedures niet altijd logisch, ontstaat 
er een kip-ei situatie of is b.v. het vinden van woonruimte 
lastig. “Het Expat Center heeft ons goed geholpen, dat 
nam veel zorgen weg”.

Overweegt uw organisatie ook om met hoger opgeleide 
internationale medewerkers te gaan werken, maar loopt 
u tegen veel vragen aan? Neem contact op met het Expat 
Center East Netherlands voor advies en dienstverlening.
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Het MKB Deventer is de grootste 
lokale MKB ondernemersvereniging 
in Nederland. Meer dan 1200 leden 
die samen staan voor economische 
groei en een beter ondernemers-  
klimaat van onze stad. 
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Digitalisering
Stageportaal
Familiebedrijven

Wil je meer weten over wat wij 
voor je kunnen betekenen?
Kijk op www.mkbdeventer.nl
Of bel naar  0570-758021

Volg ons via:  E C D

Samen zaken doen, samen sterker worden, samen groeien. Dat is al 25 jaar het motto van 
MKB Deventer. Grote en kleine ondernemers, winkeliers, horeca-exploitanten en zzp-ers uit 
Deventer, staan er door MKB Deventer niet alleen voor. MKB Deventer zet ondernemers op 
het juiste spoor, denkt vooruit en maakt concrete plannen voor ondernemend Deventer. 
Groei ook met ons mee!

Diepenveen

37

Trainingen anti-
winkelcriminaliteit  
voor winkels

2

Nieuwe exportprofielen 
online gezet op 
madeindeventer.com

Stagebedrijfsprofielen 
verzameld en gezet op 
vindstages.nl

Bezoekers op 
mkbdeventer.nl

Voor opzet  Exportbureau 
Stedendriehoek: 
mkbtradeoffice.nl

200.000 euro
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Het verhaal van Deventer 
Deventer heeft een unieke combinatie van 
kwaliteiten. Die combinatie maakt dat Deventer 
verschilt van andere steden in de omgeving. 
Bij Apeldoorn denk je bijvoorbeeld aan grote 
kantoorgebouwen, verzekeraars en Paleis het 
Loo. Bij Deventer aan de historische binnenstad, 
bekende evenementen, kennisintensieve bedrijven 
en aan vernieuwende plekken zoals bijvoorbeeld 
het Havenkwartier. ‘En die unieke combinatie van 
kwaliteiten gaan we nog veel evidenter maken’, zegt 
Claire Evers, brandmanager bij Deventer Marketing, 
‘zodat het nog meer in ons voordeel kan werken.’ 

Laat het ‘merk Deventer’ 
voor je werken
Werk je vanuit het Havenkwartier of de Gasfabriek? Tien tegen één dat je doelgroep ervan 
uitgaat dat je innovatief en creatief bent. Het karakter van deze bijzondere locaties straalt 
namelijk af op jouw bedrijf. Als dat past bij je profiel is dat een interessante win-win situatie. 
Maar hoe zit het als je bedrijf ergens anders in Deventer gevestigd is? Vertelt dat ook iets aan 
je doelgroep?

‘ Met onze workshops prikkelen we 
bedrijven om met de merkbril op 
naar hun eigen projecten te kijken.’ 

Claire Evers, 
Brandmanager Deventer Marketing. 
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GEMEENTE DEVENTER

Deventer Marketing heeft als doel om Deventer 
stevig te positioneren zodat bewoners bezoekers, 
bedrijven en talent aangetrokken worden en aan 
Deventer gebonden worden. ‘Dat doen we door de 
belangrijkste kwaliteiten van de stad te verbinden 
met de merkwaarden.’ 

Kernkwaliteiten van Deventer
De kwaliteiten die het meest onderscheidend zijn 
ten opzichte van concurrerende steden beschouwen 
we als de kernkwaliteiten van Deventer. Claire: 
‘Natuurlijk zijn we innovatief en creatief. Deventer 
is een broedplaats van innovatie op het gebied 
van chemie, biotechnologie, duurzame circulaire 
economie en zorg. Tegelijkertijd staan we erom 
bekend dat we graag de handen uit de mouwen 
steken. Boeken, koek, bedden, cv-ketels, drukwerk, 
noem maar op. Hier wordt het gemaakt en ver-
handeld, ook over de grenzen - net als in de 
Hanzetijd. Daarnaast beschikt niet iedere stad over 
een gunstige ligging en infrastructuur. Centraal

tussen de Randstad en Duitsland. Aan de A1, aan 
de IJssel en aan het spoor. En de ondernemers? Die 
doen, waar het kan, zaken op basis van vertrouwen. 
Ze werken samen en durven te vernieuwen. Nieuw-
komers worden snel opgenomen in de sociale en 
economische netwerken. Dat resulteert in een vitale 
economie en een sociale samenleving. En daarmee 
onderscheiden we ons van andere steden.’ De 
dankbare taak van Deventer Marketing is om deze 
kernkwaliteiten in de etalage te zetten. Het ‘merk 
Deventer’ helpt daarbij. 

Het merk Deventer 
Een merk of brand is wat het publiek denkt, voelt en ervaart. Het is 
een set associaties in het hoofd. Een sterk merk helpt bij het benutten 
van economische kansen. Neem als voorbeeld de stad Rotterdam. 
De merkwaarden die bij deze havenstad horen, zijn Grensverleggend, 
Werelds en No-Nonsense. Eigenschappen die je ook herkent in 
Rotterdamse ondernemers en hun manier van zaken doen. Hoe zit 
dat dan met Deventer? Welke waarden worden aan ons toegekend? En 
dus - in meer of mindere mate - ook aan jou als ondernemer? 

Win-win situatie
Herken jij je bedrijf of organisatie in één of meer van deze 
eigenschappen? Daar kun je je voordeel mee doen! Hoe? 
Deventer Marketing nodigt je van harte uit voor een verkennend 
gesprek of een merkworkshop. Daarin wordt niet alleen onderzocht 
hoe jouw bedrijf bijdraagt aan het merk Deventer, maar ook hoe het 
merk Deventer voor jouw organisatie kan werken. Daarnaast is er 
een merkboek en een handige toolkit die je kunt opvragen. Hier 
zijn geen kosten aan verbonden. Meer weten? Neem contact op 
met Claire Evers via marketing@deventermarketing.nl of kijk 
op www.deventermarketing.nl.

Authentieke

Origineel, Echt, 
Betrouwbaar,
Groen, Puur

Eigenwijze

Sociale innovatie, 
Tegendraads,
Eigen gereid

Vernieuwende

Dynamisch,
Creatief,

Jong

Hanzestad

Handelsgeest, Ondernemend,
Internationaal, 

Historie

Merkwaarden van Deventer

‘Team Economie & Internationaal Beleid van de gemeente Deventer 
met de merkbril op tijdens een online merkworkshop.’
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www.vanlente.nl

BEVEILIGING

Van Lente Systeemintegratie is een erkend beveiligings-
bedrijf, zowel voor brandmeld- als inbraakinstallaties. Met 
tientallen jaren ervaring installeren en onderhouden wij 
uw brand-, inbraak-, camerabeveiligingsinstallaties en 
toegangscontrolesystemen.

ONBEZORGD ONDERNEMEN
De grootste uitdaging van beveiliging zit niet alleen in de 
kwaliteit van de oplossingen, maar eveneens in de manier 
waarop deze worden gecombineerd. Als systemen optimaal 
samenwerken, kunt u risico’s verminderen en beheersbaar
 maken en daarmee de veiligheid borgen. 

Van ideevorming tot oplevering beleeft u de 
zekerheid van ervaring. Met onze adequate 
aanpak en betrouwbare installaties heeft u 
uw beveiligingsvraagstukken onder controle.
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Daarnaast focussen we ons ook op het verstevigen van de onderlinge 
band tussen de ondernemers in het dorp. Dit zijn zowel de onder-
nemers met een vestiging in het dorp als ook de ondernemers die in 
Diepenveen wonen maar elders hun bedrijf hebben. Dit doen we door 
de organisatie van bijvoorbeeld open coffees, netwerkbijeenkomsten 
en de Oranjebraderie”. 

Een derde belangrijke taak is kenniscirculatie stimuleren tussen 
de leden. In het ledenbestand zit heel veel knowhow en dit wordt 
onderling graag gedeeld. Oorspronkelijk was de OVD opgezet 
als winkeliersvereniging, maar sinds 15 jaar is het een brede 
ondernemersvereniging met leden uit de zorg, de zakelijke dienst-
verlening, ICT, automotive, de groothandel en andere sectoren. 
Dit maakt kenniscirculatie extra interessant. Je kunt veel van 
andere sectoren leren. Daarnaast is de OVD de op één na grootste 
ondernemersvereniging in de gemeente Deventer. Zo zie je maar 
hoe ondernemend wij zijn!

Aanjager van initiatieven
De OVD is nauw betrokken bij de ontwikkelingen in en om Diepenveen 
en is daar ook samen met andere verenigingen aanjager van. Mooie 
voorbeelden daarvan zijn: de herinrichting van de Dorpsstraat, de 

Diepenveen op de kaart
De ondernemersvereniging Diepenveen (OVD) is 42 
jaar jong en zet zich in op tal van terreinen gericht 
op het activeren van de leefbaarheid van het dorp. 
Bestuursleden Rob Middeldorp en Maarten Stadhouders: 
“we vinden reuring in ons mooie dorp belangrijk en alles 
wat daar aan bijdraagt is goed voor het dorp en daarmee 
ook goed voor onze bijna 70 leden. 

bereikbaarheid van Diepenveen, het opzetten van de 
gemeenschappelijke ondernemersruimte De Zaak. 
Dit is de grote kracht van Diepenveen. Er is veel 
samenhorigheidsgevoel en de wil om ook de handen 
uit de mouwen te steken. In het verleden is de 
jaarlijkse braderie door de OVD opgezet en nu wordt 
deze met groot succes door vrijwilligers voortgezet. 
Daarbij probeert de ondernemersvereniging met 
kleine activiteiten onder de aandacht te blijven in 
Diepenveen en daarbuiten. Dit jaar heeft de OVD 
ook gebruikt gemaakt van het Corona Initiatief 
Fonds om acties uit te zetten in de Dorpsstraat. Dit 
heeft geresulteerd in aanvullende kerstverlichting, 
bloembakken en kleine leuke acties. 

Nieuwe initiatieven
De OVD ziet een duidelijke groei in het aantal 
overnachtingsmogelijkheden in het dorp. Graag wil 
de OVD dat deze ook lid worden van de vereniging. 
Het idee is te kijken of qua samenwerking tussen 
deze B&B’s onderling en met de horeca en 
detailhandel iets op te zetten is. 

Onderneem ook mee en wordt lid!
Werk of woon je als ondernemer in Diepenveen 
sluit je dan aan bij de OVD. Ondernemen doe je 
niet alleen. Het is met andere ondernemers erbij 
veel zinvoller en ook gezelliger. Naast het opdoen 
van kennis en vele ondernemerscontacten lever je 
ook met je lidmaatschap een actieve bijdrage aan 
het levendig houden van ons mooie dorp. Als je 
zowel lid wordt van de OVD als van het MKB, dan 
profiteer je ook van de voordelen die het MKB-
lidmaatschap kan bieden. De kosten voor het OVD-
lidmaatschap bedragen €140,00 per jaar. Kies je 
voor dat gecombineerde lidmaatschap, dan zijn de 
extra kosten voor het MKB-lidmaatschap €100,00 
exclusief btw. Wil je lid worden van de Ondernemers 
Vereniging Diepenveen of wil je een keer vrijblijvend 
aansluiten bij een bijeenkomst stuur dan een email 
naar info@ovdiepenveen.nl.

Ondernemers Vereniging Diepenveen
Dorpsstraat 16, Diepenveen
E  info@ovdiepenveen.nl
www.ovdiepenveen.nl



Marcel: “Ik houd ervan om in de tuin te werken. 
Zo ontstond ook mijn eerste ontwerp namelijk een 
volledig composteerbare bloempot, gemaakt op 
basis van mycelium. Geïnspireerd door de pakkende 

Gepassioneerd door de materie, de talloze 
mogelijkheden en het inzichtelijk hebben van 
afvalstromen drijft Marcel Ellen, met zijn bedrijf 
MA.C ELLEN tot nieuwe producten. 
En wat voor producten!

De afgelopen periode rond COVID-19 deed een ieder beseffen dat dingen anders zouden moeten. Men ging 
massaal ‘ontspullen’, kringloopwinkels stroomden over, in de rij staan voor de ‘stort’ werd heel normaal. 
Dit alles maakte ook dat men is gaan beseffen dat dingen anders zouden moeten. Iets waar Marcel zich al 
langere tijd mee bezig houdt. Hij maakt namelijk lokaal (!) bij vraag, producten gebaseerd op natuurlijke 
materialen die, als ze niet meer nodig zijn ze ook weer kunnen worden teruggegeven aan de natuur. 
Ze zijn volledig opneembaar.

quote van Loesje: ‘Waarom afval produceren als 
het toch wordt weggegooid!’ ben ik mij verder 
gaan verdiepen in bestaande producten waar 
iedereen, bewust of onbewust, wel mee te maken 
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MA.C ELLEN
Bruynssteeg 5, Deventer
E mcellen1970@gmail.com
T  06 39 87 81 64
www.macellen.com

krijgt en ben ik gaan kijken of deze duurzaam zouden kunnen worden 
produceerd. Eén van deze producten is een natuururn, volledig 
composteerbaar. De urn is er in verschillende maten en vormen 
omdat het toch heel persoonlijk is wat voor jou het prettigst voelt. 
Eventueel is er een mogelijkheid om er kleding van de overledene in 
te verwerken. Beschilderen kan natuurlijk ook een optie zijn. Hiervoor 
werk ik samen met lokale kunstenaars als bijvoorbeeld Rien Renema. 
Het is fijn om samen te werken met verschillende mensen omdat je 
zo weer tot verschillende inzichten komt en daardoor vaak tot nog 
mooiere producten! De urnen zijn er voor zowel mensen als dieren.

De ontwikkeling van nieuwe producten staat niet stil. Zo zijn er 
inmiddels akoestische wandpanelen maar ook bijvoorbeeld plafond-
platen. Deze zijn net als de huidige platen brandwerend maar dan 
op volledig natuurlijke basis. Zowel de wandpanelen als de plafond-
platen kunnen worden gepersonaliseerd. Hierbij kan je denken dat 
bijvoorbeeld het bedrijfslogo erin wordt verwerkt of een afdruk van het 
geproduceerde zelf. Juist omdat ze niet standaard zijn kan je ze ook als 
een stukje kunst zien wat bijdraagt aan een aangenaam werkklimaat.”

“De ontwikkeling van MA.C ELLEN staat zelf ook niet stil en de vraag 
naar mijn producten neemt ook steeds meer vorm aan. Om aan de 
toenemende vraag te kunnen voldoen komt er op korte termijn een 
eigen kwekerij. De kwekerij zal op een zo duurzaam mogelijke 

manier gerealiseerd worden. Het idee is om er 
een aarden wal te plaatsen en een sedum dak 
zodat het de biodiversiteit ten goede komt. Het 
moet hier een soort van Groene Zone worden. 
Ook zal er het op een duurzame manier verwarmd 
worden. Als er bedrijven zijn die hier in willen 
investeren, bijvoorbeeld het leveren van duurzame 
verwarmingsbronnen dan zou dat super zijn. Het 
geheel zal worden gerealiseerd op de mooiste 
locatie van Deventer namelijk achter de Gasfabriek 
met het geweldige uitzicht op de IJssel! Hier heb ik 
nu al een werkplek en een moestuin en het is een 
geweldig inspirerende plek die nu ook zelfs op de 
route ligt van de IJsselbiënnale. Rien Renema, de 
kunstenaar waar ik veel mee samenwerk, is hier 
op het terrein ook bezig met een Stiltedome voor 
deze IJsselbiënnale.“



De kostprijs is de afgelopen jaren fors gedaald en marktpartijen 
hebben zich in hoog tempo ontwikkeld op basis van best practices 
wat de kwaliteit van systemen ten goede is gekomen. De kosten 
gedurende de levensduur van het systeem zijn bovendien beheersbaar; 
zonnepanelen hebben namelijk niet veel onderhoud nodig. Tevens zijn 
er meerdere subsidiemogelijkheden wat bijdraagt aan een degelijk 
rendement. Daarbij krijgt het lege dak een extra functie en kan het 
een bedrijf voorzien van duurzame energie. Kortom, zonnepanelen is 
voor veel bedrijven een kans!

Er zijn echter ook meerdere valkuilen waar een ondernemer 
rekening mee dient te houden. Zo blijkt de financiële haalbaarheid 
vaak te rooskleuring: subsidiemogelijkheden worden niet goed 
uitgelegd, belangrijke kostenposten worden niet meegenomen, 
de inkomsten worden ‘overdreven’ en/of er wordt geen rekening 
gehouden met toekomstige ontwikkelingen zoals het afbouwen 
van de salderingsregeling. 

Ook blijkt dat ondernemers problemen ervaren met verzekerings-
maatschappijen. Enkele voorkomende problemen zijn dat de dekking 
van de bedrijfsgebouwen, inventaris, en bedrijfsschade verzekering 
wordt ingetrokken, en er dus geen dekking meer is voor o.a. brand, 
storm, en waterschade. Dit kan fatale gevolgen hebben voor uw bedrijf 
continuïteit. Inmiddels heeft dit thema zelfs geleid tot kamervragen 
en wordt door de landelijke bond van verzekeraars hard gewerkt aan 
betere richtlijnen en eenduidige eisen.

Gelukkig is een groot deel van bovenstaande valkuilen op te lossen 
middels een goede voorbereiding en verdieping. Onderdelen hiervan 
zijn bijvoorbeeld het kiezen van de juiste materialen, componenten 
en installatiegrootte. Uiteraard dient het vervolgens correct te 
worden uitgevoerd. Realisatie van de installatie onder garantie 
van de juiste normen (bouwbesluit, BENG-eisen en scope 12) zal 
zonder meer helpen voor de kwaliteit op lange termijn maar zeker 
ook in gesprekken met de verzekeraar. Tegelijkertijd dienen de 
juiste processen te worden doorlopen, zodat alle betrokken zoals 
bijvoorbeeld RVO, CertiQ, de netbeheerder, het meetbedrijf en de 
energieleverancier tijdig de juiste informatie ontvangen. 

Zelf geen tijd om u hierin te 
verdiepen? 
Neem contact met ons op! Bij het energiecollectief 
hebben we onafhankelijke zon-specialisten die u 
graag het werk uit handen nemen en u helpen een 
zonne-installatie te realiseren! 

MKB Deventer beveelt dit partnerschap nogmaals 
van harte bij u aan! Namens MKB Deventer kan 
PM Energie u onder andere helpen met een van 
de volgende onderwerpen. 

Neem vrijblijvend contact op via 
g.douw@pmenergie.nl. 

Zonnepanelen op 
bedrijfsdaken – het aantal 
projecten neemt fors toe!
Onderzoek laat zien dat tweederde van de Nederlanders zonnepanelen op daken ziet als de meest 
populaire optie om de capaciteit van duurzame energieproductie verder uit te breiden. Ook ondernemers 
kiezen in toenemende mate voor zonne-energie om invulling te geven aan duurzaamheidsambities.

Zonnepanelen op het dak van I-Clean in Deventer

✔ 

✔ 

✔

✔ 
✔ 
✔

Collectieve in- en verkoop van elektra en gas 
Collectieve inkoop van grootzakelijke  
meetdiensten
Online inzicht in uw energieverbruik
Begeleiding bij realisatie van zonne-installaties
Optimalisatie van netwerkkosten 
Reductie van energiebelastingen
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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



THE BUYER 
JOURNEY IS 

NOTHING 
MORE THAN A 

SERIES OF 
QUESTIONS 

THAT MUST BE 
ANSWERED
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Aan het denken gezet
Dit verhaal bleef in mijn hoofd zitten en ik moest denken aan de raak-
vlakken die het heeft met mijn vakgebied. Vanuit mijn eigen onder-
neming help ik werknemers om zichzelf verder te ontwikkelen. En nu 
denk je; prima, maar wat heeft dat met die rokende regenpijp te maken? 

Het verband tussen deze twee zaken zit vooral in de kennis en 
vooruitgang die schuil gaan achter dit verhaal. Het afkoppelen van een 
regenpijp is namelijk niet gewoon de zoveelste ambtelijke regeling, 
bedacht ergens in Den Haag. Nee, onze natuur heeft schoon water 
nodig. Het is urgent en belangrijk en de manier waarop gezocht 
wordt naar mensen die deze noodzaak nog niet hebben ingezien, is 
buitengewoon ingenieus. Allemaal zaken die direct voortkomen uit 
kennis, voortgang en ontwikkeling.   

Welvaart en ontwikkeling
De ontwikkeling die je daarin ziet, heeft veel met mijn werk te 
maken. We leven in Nederland in grote welvaart en genieten van de 
hoogste standaarden in vrijwel alles. Gezondheidszorg, techniek, ICT, 
architectuur. En dat lijkt allemaal vanzelfsprekend. Maar dat is het 
allerminst. Sterker nog, het grote nadeel van het beste jongetje of meisje 
van de klas zijn; je kunt maar moeizaam nóg beter worden. 

Een leven lang leren
Maar precies dat is wel het doel van mijn organisatie, 
jezelf verder blijven ontwikkelen. Terwijl de 
concurrentie (zij met de rookmachine) ook niet 
stilzitten. Als we ons nog verder willen ontwikkelen 
dan moeten we het fenomeen van een leven lang 
leren omarmen. En niet alleen met mooie ideeën, 
regelingen en stimuleringsgelden, maar juist 
met slim boeren verstand zoals zij dat met die 
rookmachine hebben gedaan.

Persoonlijke ontwikkeling
We moeten inzien dat het niet gaat om de ont-
wikkeling die jouw werkgever van je vraagt. Het moet 
gaan om de ontwikkeling die jij van jezelf vraagt. 
Leren is niet moeilijk. Leren is niet alleen voor de 
“slimmerds” of voor de welgestelden. Leren is er 
voor iedereen, op iedere leeftijd en op alle niveau’s. 

Leven is synoniem voor leren. Zolang je leeft, leer 
je en zolang je leert, leef je. Leven in welvaart is een 
zegen, maar geen vanzelfsprekendheid. Om te blijven 
genieten van onze rijkdommen moeten we hard 
blijven werken aan onze ontwikkeling en we moeten 
er hoe dan ook voor zorgen dat er nooit rook uit onze 
regenpijp komt!!

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- en 
managementtrainingen. 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
06-41486165
m.tewieske@ocdopleidingen.nl

Een rokende 
regenpijp

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

Deze week hoorde ik een grappig verhaal. 

Om het milieu een handje te helpen, is het belangrijk dat het 
regenwater niet meer in het riool maar in de grond komt. 
Daarom wordt van de Nederlandse huizenbezitters verwacht zij 
de regenpijpen afkoppelen van het riool. Hoe controleer je als 
gemeente of mensen dat ook echt hebben gedaan? Tot zover 
wellicht interessant maar nu wordt het grappig. 

Ergens op een gemeentehuis in Nederland heeft een ambtenaar 
het volgende bedacht; Je stopt een rookmachine in het riool, 
blaast dan met een soort mega bladblazer die rook door het riool 
en dan ga je in de wijk rustig staan kijken om te zien bij welke 
huizen de witte rook uit de regenpijp komt kringelen.  



Van Lente biedt VMBO-leerlingen 
ruimte voor optimale beroepskeuze

Monica: “beroepen in de zorg, ICT, bouw en techniek staan nog
altijd in de top tien met de grootste vraag naar personeel. Bij Van
Lente willen we niet wachten en hopen dat het juiste talent op het
juiste moment voor ons gaat kiezen. Daarom zetten wij middels de 
Van Lente Academie volop in op het aanbieden van stageplekken en 
opleidingstrajecten. Wij zijn actief met het opleiden van BOL, BBL en 
HBO leerlingen en het doorontwikkelen van onze eigen mensen en 
medewerkers van klanten. Wij bieden uitdagende afstudeeropdrachten
en bouwen practicumkasten voor verschillende ROC ’s in Overijssel en
Gelderland. ‘Voor en door leerlingen’.”

Binden en boeien
“De stageperiodes van MBO en VMBO leerlingen zijn in onze ogen
het moment om de talenten er uit te plukken en hen een kans te
bieden om uit te groeien tot dé techneuten van de toekomst. Zij
vormen namelijk de ruggengraat van onze economie. Leerlingen
die wij begeleiden vanuit de academie kunnen we vormen naar onze

“Honderden leerlingen zitten zonder stageplek. En dat terwijl iedereen klaagt over een tekort aan 
goed opgeleid, technisch personeel. Bij Van Lente Systeemintegratie zijn wij er sterk van overtuigd 
dat je een voorkeur voor techniek niet vroeg genoeg kunt aanwakkeren. Daarom zijn wij voor-
stander van de (snuffel)stages en hebben we zelfs regelmatig basisschoolleerlingen die uit eigen 
beweging een paar dagen bij ons de techniek komen ontdekken, vertelt Monica Ubas, HRM-manager 
Van Lente Systeemintegratie.

eigen kwaliteitstandaarden. Als leerlingen samen 
opgroeien in de academie dan schept dat overigens 
ook een sterkere onderlinge band en zorgt het voor 
een stevige verbinding met Van Lente.”

Wie is Van Lente
Van Lente Systeemintegratie B.V. is opgericht in 1933 
en ontwerpt, realiseert en onderhoud duurzame en 
complete technische oplossingen op het gebied van 
industriële automatisering, gebouwautomatisering 
(Meet & Regeltechniek), elektrotechnische 
installaties en beveiligingstechniek. Met passie voor 
het vak verdiepen zij zich in de processen van de 
klanten en durven ze een tikkeltje eigenwijs te zijn, 
waardoor ze integrale systemen weten te bieden die 
de standaard overstijgen.
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Binnen de industrie is Van Lente dé partner van 
ideevorming tot oplevering, van sensor tot ERP. 
Voor nieuwbouw projecten, modificaties binnen 
productieomgevingen of migratie van oud naar 
nieuw, bieden wij oplossingen. Dit op het gebied 
van: productiemanagement, productie- en 
procesautomatisering, machinebesturingen, 
industriële communicatietechniek, gebouw 
gebonden installaties en paneelbouw. Onze klanten 
bevinden zich voornamelijk in de sectoren zuivel, 
aardappelen, veevoer en vleesverwerking. In deze 
sectoren wil Van Lente de ‘leading partner’ zijn.

Met ruim 170 medewerkers kampte Van Lente, 
net als veel branchegenoten met het probleem dat 
goed opgeleid technisch personeel schaars is. Een 
bijkomend probleem is dat door bezuinigingen in 
het praktijkonderwijs de technische ROC ’s niet 
meer in staat waren de lesmaterialen up-to-date 
te houden. Dan kun je twee dingen doen: er over 
klagen of zoals bij Van Lente er iets aan doen!

Nieuwste technieken en lesmaterialen
Peter Kiestra en Paul Christenhusz praktijk-
opleiders bij Van Lente; “op dit moment maken 
2.500 ROC leerlingen enthousiast gebruik van 
hightech en up-to-date technisch lesmateriaal. 
Hoe dat kan? De Van Lente Academie bedacht een 
aantal jaren geleden een roulerend uitleensysteem 
van praktijkmaterialen en afstudeeropdrachten, 
waar ROC ’s in Overijssel en Gelderland gebruik van 
kunnen maken. Het mooie is dat de lesopdrachten 
gemaakt worden door en voor stagiaires. Was 
het in het begin veel pionieren, nu zien we bij Van 
Lente dat steeds meer leveranciers de waarde van 
dit systeem inzien. Zij melden zichzelf aan met de 
vraag wat zij kunnen bijdragen. Dat vinden wij heel 
waardevol en bijzonder.”

Zonder (snuffel)stages geen 
juiste beroepskeuze (VMBO)
“Naast MBO is er veel belangstelling voor het voorliggende VMBO. Daar 
maken leerlingen een bepalende beroepsopleidingskeuze. Praktijk-
ervaring opdoen, zelf leren en ervaren tijdens de snuffelstage is daarbij 
zeer belangrijk,” aldus Patrick Grijpma van het Etty Hillesum Lyceum.

“Het technische VMBO kent twee periodes per jaar voor de 
snuffelstage. Tijdens deze twee weken krijgt de leerling de kans om 
bij een bedrijf van zijn / haar uiteindelijke beroepskeuze een kijkje in 
de keuken te nemen en belangrijk, ook mee te werken.”

“Op dit moment loopt Hünkâr Deniz de snuffelstage bij Van Lente. 
Hunkar wil later graag elektricien worden. Zijn docent tipte hem op 
Van Lente als stagebedrijf.” Hünkâr: “meneer Van der Meij zei dat ik 
goed zou passen bij Van Lente en dat klopt helemaal. We mogen na 
instructie direct met een mooie klus aan de slag, waarbij we de kans 
krijgen te werken met het nieuwste schakelmateriaal. Zo richt ik nu 
een besturingskast in en daar leer ik, geholpen door Peter en Paul, 
veel van. Ik kom als MBO-er Elektrotechniek graag weer terug bij 
Van Lente”. 

Van Lente is in 2018 verkozen tot beste Leerbedrijf van Overijssel en 
dat maakt dat (V)MBO-ers en HBO-stagiaires graag stage willen lopen 
bij Van Lente. Van Lente roept collega bedrijven in Deventer op om 
ook stageplaatsen voor VMBO-ers ter beschikking te stellen. Meer 
instroom in de techniek is nodig om straks voldoende personeel te 
kunnen krijgen.

Etty Hillesum Lyceum zoekt stageplekken
Bij De Marke gaan 250 derdejaars VMBO-ers 2 weken op stage in de 
maand mei. In november gaan er nog eens 250 vierdejaars 2 weken 
op stage. Voor De Marke is stagecoördinator Patrick Grijpma vast 
aanspreekpunt. 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. De wensen van het stagebedrijf wordt in nauwe 
samenwerking met de praktijkdocenten gematcht met de best 
passende leerlingen. Patrick; “we hechten veel waarde aan een 
goede relatie met de bedrijven.”

“Wij delen graag kennis en materialen, bijvoorbeeld door het geven 
van gastcolleges binnen de 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 op om medewerking aan de stages te verlenen.”

Heeft u interesse? 
Reageer en stuur een e-mail naar 
p.grijpma@ettyhillesumlyceum.nl of bel 06-51557768.
Lerenbijvanlente.nl, Werkenbijvanlente.nl

Van Lente Systeemintegratie B.V
Herfordstraat 5, 7418 EX Deventer
T 0570 63 12 18
www.vanlente.nl



Wie duurzaam onderneemt, houdt in zijn 
bedrijfsvoering rekening met medewerkers, 
milieu en maatschappij. Directeur coöperatieve 
Rabobank Klaas Feenstra voegt daar graag nog 
wat aan toe: ‘Duurzaam ondernemen is ook 
toekomstbestendig ondernemen.’ Daar horen, 
zegt Feenstra, grote transities bij naar een 
nieuwe economie. ‘Transities op het gebied van 
digitalisering, circulair produceren en de toepassing 
van duurzame energiebronnen.’ Om te ontdekken 
wat ondernemers in deze regio nodig hebben om 
toekomstbestendig te worden en hoe de bank 

Dat je samen meer bereikt dan alleen, weten ze bij de Rabobank al heel lang. 
Het coöperatieve gedachtengoed zit immers in het DNA van de bank. Net als 
maatschappelijke betrokkenheid en werken aan een duurzame leefomgeving. 
Ondernemers die duurzaam (willen) ondernemen, kunnen dan ook rekenen op 
de kennis, faciliteiten en het netwerk van de bank. 

Duurzaam ondernemen 
is toekomstbestendig 
ondernemen

COLUMN

daarbij kan helpen, stuurt Feenstra een team aan 
dat zich verbindt aan allerlei initiatieven, netwerken 
en ecosystemen. Ook kunnen ondernemers 
gebruikmaken van het uitgebreide netwerk van de 
bank en van de mogelijkheden op het gebied van 
kennisdeling en financiering.

Kennis delen
Binnen de kring Midden Oost Nederland, een gebied 
dat zich grofweg uitstrekt van Meppel tot Apeldoorn 
en van Lelystad tot Hardenberg, is Feenstra 
verantwoordelijk voor het thema duurzaam 
ondernemen. De kennis en ervaring die hij opdoet 
in deze regio en vanuit andere Rabobankkringen, 
neemt hij mee naar Regio Zwolle. ‘In Eindhoven 
werkt de Rabobank bijvoorbeeld nauw samen met 
een aantal grote landelijke innovatiefondsen die ook 
voor onze regio zijn opengesteld. Veel ondernemers 
profiteren daarvan, omdat de bank samen met zo’n 
fonds goed en snel tot financiering kan overgaan. 
Om de innovatiekracht in deze regio te versterken, 
trekken we op met de kring Twente en leggen we 
verbindingen tussen de kennis daar, bijvoorbeeld 
die van de universiteit, en de toepassing in deze 
regio. Door meer samen te werken en te leren 
van andere regio’s, versterken we de hubs in 
de regio hier. Overigens gebeuren hier ook veel 
mooie dingen. Denk aan Perron038 en het Health 
Innovation Park in Zwolle. In Hardenberg ben ik 
aangesteld als kwartiermaker voor de IQ BLVD, een 
innovatieve hotspot die samenwerking binnen de 
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community. Daarin kunnen zij kennis uitwisselen 
en stimuleren wij ketensamenwerking.’

Hoewel vaak grootzakelijke ondernemingen koploper 
zijn op het gebied van duurzaam ondernemen, 
kunnen ook kleinere ondernemingen en innovaties 
van startups profiteren van programma’s van 
de bank, zoals Regio Zwolle Incubator, Rabo 
Innovatielening en Money Meets Ideas. 

‘Growing a better world together’
‘De Rabobank heeft al een aantal jaren een 
missie’, besluit Feenstra, ‘Growing a better world 
together’. Door hier maatschappelijke thema’s aan 
te verbinden, waaronder duurzaam ondernemen, 
wordt dit heel concreet en kunnen we hier als 
bank echt een rol in spelen. We zijn samen 
verantwoordelijk voor de welvaart in de regio nu 
en in de toekomst.’

Wilt u ook bezig met ondernemen gericht op een 
betere toekomst en wilt u weten wat de Rabobank 
voor u kan betekenen? Neem dan contact op met 
Klaas Feenstra via klaas.feenstra@rabobank.nl.

‘      Growing a better 
world together’

maakindustrie in de regio Vechtdal stimuleert met 
nieuwe innovatieve projecten. Talenten moeten we 
met dit soort projecten behouden voor deze regio.’

Financieringsvormen
Ondernemers die duurzaam willen ondernemen, 
kunnen gebruikmaken van verschillende, mede 
door de Rabobank, ontwikkelde programma’s. 
Enkele voorbeelden zijn Circo Tracks, MoveDigi of 
CE in 1 Day, dat zich richt op circulaire kansen. De 
programma’s creëren bewustwording: waar ligt de 
behoefte van morgen en overmorgen? En hoe zorg 
je ervoor dat je daar klaar voor bent?

Wie een nieuw businessmodel heeft ontwikkeld, 
kan bij de bank terecht voor financiering. De 
Rabobank werkt hiervoor vaak samen met andere 
partijen. Dat is niet voor niks. Het financieren 
van nieuwe businessmodellen en innovaties is 
risicovol. Het is vaak lastig inschatten hoe de 
markt reageert, of er voldoende afnemers zijn en 
of het bedrijf aan de aflossingsverplichting kan 
voldoen. Om ondernemers toch te kunnen helpen, 
onderzoekt de bank met partijen als Oost NL, 
Wadinko en de overheid hoe publieke gelden - 
subsidies en fondsen - en private gelden aan elkaar 
kunnen worden gekoppeld. Feenstra: ‘Bij Money 
Meets Ideas ontmoeten kansrijke start-ups onze 
informal investors, private banking klanten van de 
Rabobank. En koplopers op het gebied van innovatie 
en circulariteit kunnen deel uitmaken van onze 

Tekst: Jorien Marcus   Fotografie: Peter Timmer



SEO IS A 
MARATHON, 

NOT A SPRINT
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Micha te Wieske

NIEUW LID IN BEELD

Rutger: “Tijdens mijn carrière bij Shimano ben ik betrokken geweest 
bij veel internationale en complexe terugroepacties. Gewoonlijk vroeg 
ons hoofdkantoor in Japan aan het Europese kantoor om hierin het 
voortouw te nemen. Terugroepacties gebeuren altijd onverwachts en 
komen nooit goed uit. Toen ik onlangs op zoek was naar een bedrijf dat 
mij zou kunnen ontzorgen bij het managen van een recall, kon ik geen 
geschikt noch betaalbaar bedrijf vinden. Daarom heb ik besloten om 
mijn eigen bedrijf te starten dat deze service aanbiedt.”

Zoals in veel gevallen, maar nog meer voor terugroepacties, is 
voorkomen beter dan genezen. Het goede nieuws is dat er veel kan 
worden gedaan om de kans op een terugroepactie te verkleinen.

Rutger: “Het lijkt vanzelfsprekend, maar weet welke eisen er aan 
jouw producten gesteld worden voordat je deze op de markt brengt. 
Zorg ervoor dat de producten die je verkoopt voldoen aan de relevante 
wetten en normen. Dat geldt ook als je “slechts” de importeur bent. 
Test je producten bovendien regelmatig en audit het fabricageproces. 
Zorg er ook voor dat dit contractueel gedekt is met leveranciers. Met 
mijn juridische achtergrond kan ik bedrijven hierbij ook adviseren.”

Soms is het niet duidelijk of een product wel of niet uit de markt 
gehaald moet worden. Een risicobeoordeling zal dan uitsluitsel 
kunnen geven. RecallDesk kan daarbij helpen. Voor het geval een 

RecallDesk
Rutger Oldenhuis, voormalig hoofd Juridische Zaken 
bij Shimano Europe, is zijn eigen bedrijf gestart dat 
gespecialiseerd is in terughaalacties, ook wel product 
recalls genoemd. RecallDesk, zoals het bedrijf heet, is 
een ‘one-stop-shop’ dienstverlener voor bedrijven met 
een (potentiële) terugroepactie. 

terugroepactie niet kan worden vermeden, is 
het goed om te weten dat een goed uitgevoerde 
terugroepactie een merk niet hoeft te schaden, 
maar in plaats daarvan het vertrouwen van 
klanten juist vergroot. Hiervoor is een goede 
voorbereiding essentieel.

Rutger: “Wat echt helpt is het hebben van een recall 
plan, afgestemd op jouw organisatie. Het direct 
beschikbaar hebben van een recall plan voorkomt 
stress en bespaart tijd en geld. RecallDesk kan 
bedrijven helpen bij het opstellen van een recall 
plan. Een recall training met het beoogde recall 
team zou het spreekwoordelijke puntje op de i zijn.”

Een terugroepactie loopt al snel in de papieren en 
kan een zware wissel trekken op het personeel. 
RecallDesk is gespecialiseerd in het begeleiden of 
ondersteunen van recalls, van kleinere tot complexe 
recalls, in Europa en daarbuiten. Ongeacht de 
grootte van de organisatie en de terugroepactie, 
RecallDesk kan een oplossing op maat leveren.

Last but not least, onder Nederlands (verzekerings)
recht kan een aanzienlijk deel van de recall kosten 
voor vergoeding in aanmerking komen.

Rutger: “RecallDesk heeft waardevolle expertise 
en een bewezen staat van dienst met betrekking tot 
het claimen van recall kosten. Dit zal zeker nog een 
meerwaarde zijn voor onze klanten.”

Exportlanden: wereldwijd met focus op EU.
www.recalldesk.com 

RecallDesk
Zutphenseweg 6, Deventer
T  06 27 04 87 49
E  info@recalldesk.com
www.recalldesk.com
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‘Je moet het 
familie-element niet 
onderschatten’

Koen (34) zoekt ondersteuning bij family next:

Overijsselse familiebedrijven spelen een grote rol in de Overijsselse economie. Dit blijkt uit 
cijfers van het CBS. Bijna 40 procent van de totale omzet van het Nederlandse niet-financiële 
bedrijfsleven komt van Overijsselse familiebedrijven. Dat maakt de provincie de koploper 
van het land.

Krachten gebundeld
Dat de familiebedrijven een belangrijke rol spelen 
in Overijssel, is dus geen verrassing. Volgens het 
CBS zorgen ze namelijk voor meer dan een kwart 
van de banen in de provincie. Om die kostbare 
familiebedrijven te ondersteunen is, in opdracht 
van Provincie Overijssel, in 2020 het programma 
Family Next gestart. Onder andere Kennispoort 
Regio Zwolle, Hogeschool Windesheim en Provincie 
Overijssel hebben daarvoor hun krachten gebundeld.

Family Next biedt familiebedrijven ondersteuning op 
de speerpunten: bedrijfsopvolging, digitalisering en 
duurzaamheid. Na het afronden van het programma 

kun je een voucher van 2000 euro aanvragen 
om jouw plan van aanpak mee uit te voeren. 
Het geld is beschikbaar gesteld door het Rijk 
en Provincie Overijssel. 

Eddy van Hijum (49), gedeputeerde van Provincie 
Overijssel (portefeuille Economie en Financiën) is 
blij met het programma: “De provincie speelt een 
landelijke voortrekkersrol op het gebied van het 
ondersteunen van familiebedrijven. Wij vinden dit 
een heel belangrijk onderwerp en ondersteunen 
deze bedrijven daarom ook financieel.”

Transitieopgaven
Bart Jeurnink (39) is adviseur bij Kennispoort Regio 
Zwolle en heeft een actieve rol binnen Family Next. 
Jeurnink: “Je ziet dat vele familiebedrijven kampen 
met uitdagingen op het gebied van duurzaamheid, 
digitalisering en bedrijfsopvolging. Het is heel 
fijn als je daar als klein familiebedrijf hulp bij kan 
krijgen.” Daarnaast is het programma volgens 
hem goed voor de werkgelegenheid in de regio. 
Overijsselse familiebedrijven die minimaal vijf 
werknemers hebben die geïnteresseerd zijn in 
minimaal één van de speerpunten, kunnen zich 
inschrijven voor het programma. Het is hierbij van 
belang dat er in ieder geval één keer sprake is 
geweest van bedrijfsopvolging in het verleden of 
een die eraan zit te komen.

Na inschrijving neemt Kennispoort Regio Zwolle, 
Ondernemend Twente of MKB Deventer contact met 
je op. Je krijgt dan contact met een adviseur, zoals Bart Jeurnink (39) adviseur bij Kennispoort Regio Zwolle
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Bart. Hij matcht je dan met een ondernemer die ervaring heeft op het 
speerpunt waar je als bedrijf geïnteresseerd in bent. Want dat is bij 
Family Next het belangrijkste: je krijgt advies van ondernemers die in 
hetzelfde schuitje hebben gezeten.

Coach bij Family Next
Henk Wiersma (67) uit Hardenberg is zo’n ondernemer. In 2015 nam 
zijn zoon Frank het bedrijf Itter in Hardenberg over. Sinds het begin 
van Family Next zet hij zich in als coach. Hij helpt andere familie-
bedrijven op het punt van bedrijfsopvolging. Wiersma: “Het is op 
mijn lijf geschreven omdat ik dat zelf ook ervaren heb.” De 67-jarige 
verdient er enkel een kleine vrijwilligersvergoeding aan, maar hij vindt 
het vooral leuk om kennis en ervaringen te delen. Op dit moment 
coacht hij met plezier twee familiebedrijven. “Het is ook weer niet dat 
we daar een dagtaak aan hebben. Soms is het zo dat we twee of drie 
keer afspreken en soms ben je er wat langer bij betrokken als het 
klikt”, aldus Henk Wiersma.

Keukentafelgesprek
De 67-jarige uit Hardenberg heeft zich weleens verbaasd 
over hoe sommige bedrijven nog helemaal niet bezig zijn met 
bedrijfsoverdracht. “Ik ben bij een bedrijf geweest waar de vader 
74 jaar was en de zoon 47 jaar en waar nog helemaal niet over 
bedrijfsoverdracht werd gesproken”, vertelt Wiersma. Hij ziet niet echt 
nadelen aan het programma maar wil wel voorkomen dat hij in de 
vaarwateren komt van mensen die professioneel begeleiding bieden bij 
bedrijfsopvolging. De ene keer is een gesprek volgens hem zakelijker 
dan een andere keer. En soms is het gewoon een keukentafelgesprek.

Familie-element niet onderschatten
Momenteel zijn er zo’n vijftig familiebedrijven bezig met het pro-
gramma. Zo ook Koen Nijland (34) uit Heeten. Hij zit in het programma 
voor ondersteuning bij bedrijfsopvolging, maar wil ook graag meer 
weten van automatisering en digitalisering. De 34-jarige Koen neemt 
binnenkort samen met zijn broer het bedrijf Nijland Cycling over van 
zijn vader. Hij hoopt door Family Next meer inzicht te krijgen in hoe 
andere families omgaan met bedrijfsopvolging. De fietsfabrikant uit 
Heeten heeft nu één coaching sessie gehad met een groter bedrijf 

uit de fietsenbranche. “We kwamen tot het inzicht 
dat je het element van dat het familie is niet moet 
onderschatten”, zegt hij.

Ondergeschoven thema
Wanneer Koen Nijland en zijn broer Luuk het bedrijf 
Nijland Cycling overnemen is nog niet duidelijk. 
Wel staat het op de planning voor dit jaar. In de 
toekomst hopen de broers ook te kunnen investeren 
in automatisering, digitalisering en robotisering. 
Koen ziet het als een kans om te groeien. Zo 
wordt er al gedacht aan lasrobotten en een CNC 
gestuurde buizenbuiger*. De 34-jarige: “Wij zijn 
een klein familiebedrijf en dat is ook vaak wel 
een thema dat ondergeschoven wordt. De heren 
gaan nu een datum plannen om langs te gaan bij 
hun coach, de grote fietsenfabrikant. Daar speelt 
automatisering, digitalisering en robotisering een 
grote rol. Koen Nijland: “Dan zal dat thema ook 
zeker wel ter sprake komen.”

Voorzichtiger bij grote investeringen
Dat het thema ondergeschoven wordt, komt vaker 
voor. Judith van Helvert werkt als Associate Lector 
Familiebedrijven bij het Landelijk Expertisecentrum 
Familiebedrijven. Judith: “De betrokkenheid van 
de familie bij een bedrijf maakt in veel gevallen dat 
bedrijven voorzichtiger zijn met grote investeringen. 
Ze streven eerder naar stabiele groei dan naar 
explosieve groei.” Maar dit kent volgens haar ook 
een weerzijde. Familiebedrijven willen namelijk 
wel geld vrijmaken voor en investeren in bepaalde 
ontwikkelingen wanneer zij daar écht in geloven.

Alle partijen lijken tot nu toe erg tevreden met 
Family Next. Ook de samenwerking met MKB 
Deventer, Ondernemend Twente en Provincie 
Overijssel loopt volgens Bart van Kennispoort 
Regio Zwolle goed. De mooiste uitkomst is 
volgens hem de bewustwording bij een deel van 
de familiebedrijven over dat er iets kan en moet 
veranderen binnen de thema’s: duurzaamheid, 
digitalisering en bedrijfsopvolging.

*Een CNC gestuurde buizenbuiger is een machine 
die grotendeels zelfstandig buizen kan buigen.

Koen Nijland (34) ©Foto van Ruud Dilling



een heel seizoen lang ongemakkelijk en 
onwerkelijk aanvoelen.”  

Loyale Business Partners
Inmiddels kan ook de voorzichtige conclusie 
worden getrokken dat Go Ahead Eagles het 
seizoen 2020/2021 zonder al te grote financiële 
kleerscheuren is doorgekomen. “Mede door 
de loyaliteit van onze supporters en Business 
Partners kunnen we stellen dat Go Ahead Eagles 
de achterliggende periode redelijk goed heeft 
doorstaan”, geeft Van Dop aan. “Het is fantastisch 
om te zien dat er júíst in mindere tijden door onze 
Business Partners een extra schepje bovenop is 
gedaan om de club gezond door de coronacrisis te 
loodsen. Meest in het oog springende voorbeelden 
zijn Jumper de Diersuper, die zich tot en met 30 juni 
2025 als hoofdsponsor aan Go Ahead Eagles heeft 
verbonden, en Retro Bridge, die zich tot en met 30 
juni 2026 de trotse hoofdsponsor van de Go Ahead 
Eagles Voetbalopleiding mag noemen.” 

Business Seat
Wilt u niets van de rentree van Go Ahead Eagles 
in de Eredivisie missen? Dan is een Business 
Seat in De Adelaarshorst absoluut de overweging 
waard. In de Business Club van Go Ahead Eagles 
worden elke thuiswedstrijd het zakelijke en het 
sportieve op een ongedwongen en laagdrempelige 
manier met elkaar verenigd. Een Business Seat 
is al vanaf € 1.200,- (exclusief btw) te verkrijgen. 
Geïnteresseerd? Neem dan vrijblijvend contact op 
met Go Ahead Eagles via commercie@ga-eagles.nl 
om de mogelijkheden te bespreken.

Go Ahead Eagles
Vetkampstraat 1, Deventer
E  commercie@ga-eagles.nl
www.ga-eagles.nl

Go Ahead Eagles maakt 
zich op voor de Eredivisie
Zinderend, zenuwslopend, onwerkelijk, bizar. Allemaal termen die op 12 mei 2021 voorbij-kwamen rond 
de ontknoping van seizoen 2020/2021 in de Keuken Kampioen Divisie, die Go Ahead Eagles uiteindelijk de 
tweede plaats en rechtstreekse promotie naar de Eredivisie opleverde.

Na een fantastische climax op de slotdag van de Keuken Kampioen 
Divisie maakt Go Ahead Eagles in het seizoen 2021/2022 weer zijn 
opwachting op het hoogste Nederlandse voetbalniveau. Dat betekent 
dat de club zich onder meer mag verheugen op het ontvangen 
van de Nederlandse topclubs aan de Vetkampstraat. Daarnaast 
zullen er ook drie Overijsselse derby’s in De Adelaarshorst op het 
wedstrijdprogramma staan. Een prachtig vooruitzicht, zeker als Go 
Ahead Eagles ook weer supporters en Business Partners in het 
Home of Football mag verwelkomen. 
 
Samen juichen 
“Het begint er steeds meer op te lijken dat we de derde coronagolf 
achter ons hebben gelaten”, klinkt het positief uit de mond van 
Jan Willem van Dop, algemeen directeur van Go Ahead Eagles. “De 
eerste stappen naar het ‘oude normaal’ zijn gelukkig gezet en de 
vaccinatiegraad in Nederland groeit met de dag. Eindelijk mogen 
we weer activiteiten ondernemen die het leven zo waardevol maken. 
Een terrasje pakken. Een weekendje weg met vrienden of familie. 
Een dagje winkelen. Naar de bioscoop. En uiteraard niet te vergeten: 
een bezoek aan De Adelaarshorst om weer samen te juichen voor Go 
Ahead Eagles. Gelukkig maar, want voetballen in lege stadions bleef 
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KonnecteD en In het Veld 
werken samen in gloednieuw 
hotel Van der Valk

Marlijn Gorkink is hoofd housekeeping bij In het Veld Groep, 
een regionaal familiebedrijf dat facilitair maatwerk levert op het gebied 
van schoonmaak, bedrijfscatering en housekeeping. Marlijn: “Een 
paar jaar geleden hadden we wat mensen nodig in de catering. In het 
Veld is PSO gecertificeerd en we zijn het gewend om met mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt te werken. Ik kwam in contact 
met Lies Philippo van KonnecteD en dankzij haar konden we meteen 
mensen inzetten. Dat beviel goed, en zo hielden we contact. Ook voor 
schoonmaakmedewerkers kunnen we altijd snel met elkaar schakelen.” 

Speeddate Van der Valk 
In het najaar 2020 organiseerde KonnecteD samen met In het Veld 
en UWV een speeddate voor de nieuwe vestiging van Van der Valk. 
De gesprekken verliepen erg goed en vijf mensen konden starten. 
Marlijn: “Een daarvan is Marina. Zij maakte meteen een goede 
indruk en werkt sinds januari bij ons in de housekeeping. Ze komt uit 
Rusland en spreekt nu nog alleen Engels. Maar ze kan het Nederlands 
goed volgen. Ze doet haar werk hartstikke goed, we zijn erg blij met 

In het Veld en KonnecteD werken al een paar jaar 
samen als het gaat om mensen in de catering en 
housekeeping. Voor het nieuwe Van der Valk hotel 
aan de Birnieweg organiseerden ze samen met UWV 
een speeddate om medewerkers te werven. Inmiddels 
is het hotel geopend en zijn de medewerkers al 
helemaal eigen bij Van der Valk. 

haar. Marina:“I really like my work here. This is a 
beautiful place to work!” 

Coaching on the job 
Marlijn: “Soms hebben medewerkers extra 
begeleiding of ondersteuning nodig. Dat vind ik 
leuk, het geeft me energie. Ze zijn allemaal van 
grote toegevoegde waarde, en het is vooral mooi 
om te zien dat ze dat zelf ook gaan inzien. Twee 
kandidaten hebben een jobcoach, die begeleidt op 
de werkplek. Dat ontlast ons, zodat wij ons kunnen 
richten op de ontwikkeling van de vakvaardigheden. 
Tijdens de werkdag werken we met iPods, die de 
medewerkers meekrijgen. Daarop zien ze welke 
kamers ze moeten schoonmaken, wanneer ze vrij 
zijn en op welke extra aandachtspunten ze moeten 
letten. Na de diensten lopen we die samen door.” 

Toekomst 
In verband met corona zijn er minder gasten in 
het hotel, maar de toekomst ziet er goed uit. 
Marlijn: “Het hotel ziet er fantastisch uit en als de 
versoepelingen doorgaan verwachten we dat het in 
de zomer zeker vol zal zitten. Dan is het fijn om 
snel te kunnen schakelen met KonnecteD. Lies 
Philippo, accountmanager van KonnecteD: “We 
hebben inmiddels met zes andere kandidaten 
gesproken die meteen aan de slag kunnen zodra 
het drukker wordt.” 

Samenwerking 
Lies: “De brede samenwerking die we hebben 
met In het Veld zorgt dat we goed op elkaar 
zijn ingespeeld. Door mogelijkheden te zien en 
deze samen te benutten, vergroten we de kans 
voor mensen op een passende plek. Dat is altijd 
maatwerk. We trekken vaak op met het UWV en de 
partners waarbij In het Veld actief is. Zo versterken 
we elkaar en dat maakt het leuk.” 



Deze veranderingen dagen jou als ondernemer uit om op nieuwe 
klantbehoeften in te spelen met producten, services, diensten of 
kanalen. Dit biedt kansen voor innovaties en inkomstenstromen, 
met name op het gebied van e-commerce, digital, klantbeleving, 
transparantie en duurzaamheid.

Nieuwe normaal
Retail- en horeca ondernemers die zich het best weten te vormen 
naar het ‘nieuwe normaal’ en in staat zijn om echt onderscheidend 
vermogen te creëren, kunnen sterker uit de strijd komen en zijn de 
winnaars van morgen.

Get ready met Saxion
Saxion Hogeschool gaat samen met jou deze uitdaging aan en biedt 
daarom nu de leergang Toekomstgericht Retailmanagement en 
Leiderschap aan om met een frisse en proactieve blik naar je winkel(s) 

De retailwereld verandert snel 
Hoe blijf je succesvol?
De ontwikkelingen in de retail gaan razendsnel. De 
opkomst en toenemend gebruik door consumenten van 
e-commerce en andere winkeltechnologie, de noodzaak 
voor meer beleving in winkelcentra, veranderende 
consumentenbehoeften en bestedingen zijn uitdagingen 
die door de coronacrisis alleen maar zijn versneld. Door 
deze leergang wordt u geholpen te werken aan de winkel 
(en niet alleen in de winkel) om deze toekomstgericht 
te houden en zo ook aan te blijven sluiten bij de 
vernieuwing als een kernwaarde van jouw winkelgebied!!

Leergang Toekomstgericht Retailmanagement en Leiderschap

te kijken, kansen te zien, die op waarde te schatten 
en te benutten. Deze opleiding stoomt je klaar voor 
de winkel van de toekomst!
 
“ Met de leergang ‘Toekomstgericht retail-
management en leiderschap’ ondersteunen wij 
toekomstbestendige retail en horeca in onze 
Overijsselse steden en dorpen. Schrijf je nu in!”

-   Monique van Haaf,  
 gedeputeerde Provincie Overijssel

“ De Nederlandse retail verandert in een razend 
tempo. De functie van de retailer is in transitie. 
Consu- menten stellen steeds hogere eise 
Herpositioneren binnen het nieuwe speeldveld is 
noodzakelijk om toegevoegde waarde te kunnen 
blijven leveren.”

-  Conclusie retail 2030 (2017, Q&A Research & 
Consultancy I.O.V. Brancheorganisatie Inretail).

Persoonlijke ondersteuning
Wij bieden jou persoonlijke ondersteuning bij 
het ontwikkelen van een nieuw business model. 
Daarnaast helpen wij jou jezelf te spiegelen in 
een persoonlijk ontwikkelplan en waar zinvol 
de attitudes te veranderen. En je persoonlijke 
leiderschap en effectiviteit te verbeteren. 
Onderlinge interactie is heel belangrijk in de retail. 
Zelfkennis en -inzicht zijn daarom onmisbaar. Je 
leert over jouw gedragsstijl en je sterke en minder 
sterke kanten.

Tijdens deze leergang leer je hoe je een (nog) 
betere bijdrage kunt leveren aan de creatie van 
klantgerichte, concurrerende verblijfsgebieden 
in de diverse winkelcentra en dorpskernen 
van Deventer, de activiteiten en organisatie 
van winkeliersverenigingen, pandeigenaren en 
centrummanagers. En ook hoe je zelf aan de 
merkwaarden van je winkelgebied, of een groep 
branchegenoten daarbinnen, kan werken.
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Programma
Tijdens de bijeenkomsten wordt de theoretische basis gecombineerd 
met praktijkgerichte en actuele cases. De bijeenkomsten bevatten 
concrete voorbeelden en kennis die direct toepasbaar zijn in de 
eigen praktijk. De bijeenkomsten worden geleid door aansprekende 
gastsprekers en vakdocenten met ruime ervaring in de retailpraktijk. 
Action Learning is belangrijk bij deze opleiding. Je maakt opdrachten 
voor je eigen winkel(s). Je koppelt hiermee de theorie direct aan de 
praktijk. Je krijg begeleiding en tips bij het uitvoeren van de opdrachten 
en hebt ongeveer 5 uur per week nodig als voorbereidingstijd.

Tijdens de leergang wissel je ideeën uit en toetst deze met collega 
ondernemers. Door samen te sparren kom je tot een nog beter plan. 
In de sessies worden er subgroepen gevormd waarin je intensief met 
elkaar optrekt en elkaar van feedback kunt voorzien. In sommige 
gevallen ontstaan samenwerkingen tussen ondernemers die ook in 
de leergang uitgewerkt mogen worden.

Thema’s
Het programma is georganiseerd rondom 5 actuele retail thema’s 
(met in totaal 15 bijeenkomsten):

- 
-  

- 
- 
- 

Toetsing
Je maakt geen schriftelijke opdrachten of tentamens. Je geeft aan 
het eind van de opleiding een presentatie over jouw ondernemings- 
en persoonlijke plannen voor docenten, externe deskundigen 
(bijvoorbeeld regionale bankdirecteur, lectoren, branchevereniging) 
en medecursisten. Deze plannen zijn gericht zowel op de individuele 
onderneming als mogelijke samenwerkingsmodellen/ platformen met 
andere ondernemers binnen of buiten de leergang.

Doelgroep
De leergang is gericht op retailers die beschikken over een hbo 
werk- en denkniveau (hbo-diploma is niet vereist) en een aantal 
jaren werkzaam zijn als retailer. Je bent (mede) eigenaar van één of 
meerdere (fysieke) winkels of wellicht beoogd opvolger. Je wilt jezelf 
en jouw winkel(s) klaarstomen voor de toekomst. Ook franchisenemers 
en zelfstandig opererende filiaalmanagers zijn welkom.

Samenwerking
Saxion ontwikkelde deze leergang samen met 
de Rabobank, Retail Platform Overijssel
(RPO), SDBM Deventer en MKB Deventer. RPO 
ondersteunt, net als de provincie Overijssel, 
het initiatief. Een aantal colleges worden door 
het Centrum Management Academie (CMA) 
ingevuld. Om winkelketens te bedienen wordt 
deze leergang ook op andere hogescholen
aangeboden, op bijvoorbeeld de HAN. We 
bieden een inspirerende opleiding waar 
expertise en experience samenkomen.

Kosten
De kosten bedragen normaal €2.875. Dankzij 
een bijdrage van de Provincie Overijssel en MKB 
Deventer kan de leergang voor een veel lager 
bedrag worden aangeboden. Er geldt nu een 
speciale prijs van €350,- per deelnemer.

Algemene informatie
In april 2021 start de leergang op een locatie 
dichtbij jou als ondernemer. Er zal een leergang 
starten voor binnen- stadondernemers en 
een voor de winkeliers in winkelcentra of 
dorpskernen elders in de gemeente Deventer. 
De sessies starten aansluitend op de penings-
tijdens van de winkel om 18.30 tot 21.30 uur. We 
starten met een broodje om vervolgens aan de 
slag te gaan. In drukke of bezetting technisch 
lastige tijden (kerst, zomer) vinden er geen 
sessies plaats.

Contact
Voor meer informatie rondom de leergang:
Uw contactpersoon bij de winkeliersvereniging 
of Directie MKB Deventer: Marco Kok
06-21280918 of 0570-758021
m.kok@mkbdeventer.nl

Voor logistieke informatie en vragen rondom de 
aanmeldingsprocedures van de leergang:
Secretariaat Saxion SCE: J. Gerritsen 
j.gerritsen@saxion.nl

Voor inhoudelijke vragen m.b.t. de 
leergangopbouw en lessen: 
Kerndocent leergang: B. Engelen
06-51369918, ext0041041@saxion.nl

Trends en ontwikkelingen;
Omnichannel, creativiteit en innovatie; lokale samenwerking 
en platformen (kanalen en winkelconcepten);
Personeel, gastheerschap en winkelpresentatie;
Assortiment, logistiek en data;
Evaluatie, control en kwaliteitsmanagement.
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Export

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

Lees meer op pagina 24
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E-commerce

Gasfabriek breidt uit!
Het terrein van de Gasfabriek 

krijgt een grote metamorfose en 
uitbreiding de komende jaren

MKB

RecallDesk 
Dhr. R. Oldenhuis
www.recalldesk.com

Zanemoon
Dhr. A. Bakelaar
www.zanemoon.com

VOKU-EVENTS
Dhr. P. van Kuilenburg
www.voku-events.nl

Jazzband.nl
Dhr. M. Alders
www.jazzband.nl

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.                                

MKB Deventer heet de 
volgende nieuwe leden welkom 
binnen de vereniging

Tarieven, verschijningsdata 
en aanleverspecificaties 
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Het grootste kunstwerk 
van Deventer komt 

aan de Nieuwe Markt
Lees meer op pagina 20

HRM

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

  MKB Deventer    1

MKBmagazine

Editie 38 | februari 2021

Heel Nederland 
houdt van Matz

Lees meer op pagina 32

Duurzaamheid
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konnected.nlSchonenvaardersstraat 9, 7418 CC Deventer

Wanneer je als werkgever meerdere mensen 
in één keer wilt aannemen, dan kan het prettig 
zijn om de werving uit handen te geven. 
KonnecteD organiseert speeddates, waar 
werkgevers meerdere kandidaten ontmoeten, 
die passend zijn voor de openstaande functies. 
Daarbij werken we vaak samen met andere 
partners om ons netwerk optimaal in te zetten. 
Vaak ontstaan er mooie mooie matches, die 
bijdrage aan diversiteit op de werkvloer en 
een oplossing zijn voor jouw 
personeelsvraagstuk.

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.

We zorgen voor 
een mooie mix 
van mensen. 
Daarmee dragen 
we bij aan 
diversiteit op 
jouw werkvloer!

Lies Philippo
Accountmanager 


