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Dat laatste doen we gelukkig steeds meer. Een vaak terugkerend 
element in die gesprekken was het enorme versnipperde landschap 
aan talentprojecten in de regio. Dat was ook één van de eerste 
dingen die ik zelf merkte toen ik in 2019 in de Twente Board kwam 
en voorzitter van netwerkorganisatie IKT werd. We hebben vanaf 
dat moment geprobeerd al die talentprojecten te bundelen en 
een gezamenlijk programma op te zetten. Dat is nu gelukt. Het 
Talentpact is een feit. Er is nu geen obstakel meer om die focus op 
talent te vergroten en de connectie te maken met het regionale 
bedrijfsleven. Dat laatste gebeurt vanuit stichting Ondernemend 
Twente, dat de stem van ondernemers vertegenwoordigt binnen 
de Twente Board.

Drempel
Toch is er nog veel werk aan de winkel. Ik merk dagelijks dat het te 
vaak dezelfde bedrijven zijn die meedoen aan die talentprojecten. 
Het zijn meestal de bedrijven die opereren in de hightechhoek 
en dicht tegen de UT aanzitten. We moeten er hard aan blijven 
werken om de drempel tussen talent uit het hoger onderwijs in 
de regio en de gehele bedrijvenketen te verlagen. Meer spontane 
verbinding. Daarbij ook een oproep aan ondernemers: zet eens 
wat vaker creatieve vacatures op die beter aansluiten bij talent in 
de regio. Zorg dat je daarmee meer in beeld komt. De uitkomsten 
van het onderzoek van denktank Keeping Talent in Twente, nu 
een paar jaar geleden, zijn nog steeds actueel. Hierin werd pijnlijk 
duidelijk dat het veel bedrijven nauwelijks lukt in beeld te komen 
bij (internationale) studenten, die hier toch zeker zo’n vier jaar 
studeren. Dan missen we met z’n allen wel een belangrijke boot. 
Die boot kunnen we ook pakken door werk te maken van 
meer en beter aansluitende afstudeer- en stageplekken. Veel 
bedrijven achten zichzelf niet geschikt voor een wetenschappelijk 
afstudeeronderzoek of stageplek. Maar is dat ook echt zo? Denk 
niet te snel als MKB-bedrijf: wij zijn te praktisch ingesteld en 

hebben niks te zoeken in de wetenschappelijk hoek. Er kan vaak 
meer dan je denkt. En ook hier geldt: samen bereik je meer. Wij 
hebben in Oldenzaal Talentgroep Twente in het leven geroepen. 
Een cluster van vijf bedrijven rondom het thema ondernemerschap 
en talent. We hebben de handen ineen geslagen om samen 
de randvoorwaarden te scheppen die nodig zijn voor die 
verbinding met talent, meer innovatie en voor meer afstudeer- en 
stageplekken, óók vanuit het wetenschappelijk onderwijs. 
Dat werpt z’n vruchten af.

Laten we optimaal gebruikmaken van het sterke netwerk in de 
regio. INN’Twente is daarin als verbindend netwerk een goed 
voorbeeld. Als we alle bedrijven laten meedoen, bieden we al die 
jonge talenten in Twente een prachtige toekomst. Het netwerk 
is er met Ondernemend Twente al. Hierin zijn dé 15 relevante 
netwerken verenigd. Nu nog in actie komen, pas dan boeken we 
echte vooruitgang.  \

Regina Nieuwmeijer 
Ondernemer, voorzitter IKT, 

bestuurslid Ondernemend Twente

De sleutel 
ligt bij de 
ondernemers
Het woord ‘talent’ lijkt de laatste jaren als soort mantra 
in Twente te klinken. We moeten er iets mee, zoveel is 
duidelijk. Want hoe houden we onze regio aantrekkelijk 
voor talent? Hoe brengen we afgestudeerden in contact 
met het regionale bedrijfsleven? En wat heeft dat talent 
zelf eigenlijk nodig? Die laatste vraag verdwijnt nog wel 
eens naar de achtergrond. Zonde. We moeten niet alleen 
over talent praten, maar vooral ook met talent.

Fotografie Carolien Abbink
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INN gesprek

Even voorstellen

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Lars Smook T 
Lisanne Foss (23)
Voltooide de bachelor Human 
Resource Management en de 
master Business Administration 
aan Saxion en de UT. Bleef 
verbonden aan de UT en is 
nu onderzoeker bij de groep 
Change Management & 
Organizational Behaviour. Haar 
ambitie: verbinding tussen en 
persoonlijke ontwikkeling van 
jonge professionals in Twente. 
Woont in Hengelo.

Ramon Krabbe (29)
Ramon Krabbe uit Hengelo 
studeerde Small Business 
op Saxion en startte in 2018 
zijn eigen recruitmentbureau 
Applicant. Door recruitment 
te combineren met slimme 
software probeert hij de 
aansluiting tussen vraag en 
aanbod op de arbeidsmarkt te 
verbeteren. 

Sjoerd Jansen (25)
Oldenzaler Jansen studeerde 
Human Resource Management 
en Bestuurskunde. Is nu junior 
onderzoeker bij Kennispunt 
Twente, dat de kennispositie 
van de Twentse gemeenten 
en Regio Twente versterkt. 
Wordt gedetacheerd aan 
het Talentpact en focust op 
het aantrekken, opleiden en 
behouden van talent voor de 
arbeidsmarkt. 

Ze zijn het er alle vier over eens: praat mét talent en 
niet alleen over talent. Dat is precies wat we hier doen 
in dit rondetafelgesprek. Dit keer in het gloednieuwe 
pand van marketingbureau Vazquez aan de Parkweg in 
Enschede, waar het bruist van de creatieve energie en 
frisse geesten. Adolfsen, Foss, Krabbe en Jansen zijn de 
verpersoonlijking van jong talent in Twente en zien de 
talentopgave bovendien als hun persoonlijke missie.

Annelot Adolfsen (31)
Beleidsadviseur bij Medisch 
Spectrum Twente (MST).
Houdt zich daar bezig met 
leren en ontwikkelen en heeft 
JongMST opgericht. Denkt in 
mogelijkheden, is ondernemend 
en gelooft in nieuwe combinaties 
en krachten bundelen.
Voltooide de Pabo en een 
master Psychologie en woont in 
Enschede.
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Vier keer een frisse blik in het rondetafelgesprek

De talentopgave 
is van ons allemaal

Hij valt maar meteen met de deur in 
huis. Sjoerd Jansen, vanuit Kennispunt 
Twente gedetacheerd bij Talentpact, 
gooit de vraag op tafel. ‘Waar hebben 
we het nou eigenlijk over in Twente 
als we praten over jong talent? Je sluit 
al snel bepaalde beroepsgroepen uit, 
maar iedereen heeft een talent. Toch 
zie je dat het bij het talentvraagstuk 
vaak over hoger opgeleiden gaat. Daar 
is de arbeidsmobiliteit vaak het hoogst. 
Zij oriënteren zich nationaal of zelfs 
internationaal op een baan. Jonger, 
hoogopgeleid talent is daarom het 
lastigst te behouden voor de regio. 

De talentopgave ligt dichtbij het 
arbeidsmarktvraagstuk. Er is nou 
eenmaal meer vraag dan aanbod in 
vooral de techniek en ICT, en ook de zorg 
en het onderwijs staan natuurlijk voor 
uitdagingen. Er blijft een enorme behoefte 
aan slimme, jonge mensen. De wereld ligt 
voor hen open en die wereld zou vaker 
Twente moeten zijn.’

Thuiskomen
De focus voor het gesprek is hiermee 
vastgesteld. Oldenzaler Jansen weet 
overigens zelf hoe het is om Twente, al dan 
niet tijdelijk, te verlaten. Zijn leertraject 

is bewonderenswaardig. Hij begon op het 
vmbo en eindige met een masterdiploma 
Bestuurskunde van de Radboud 
Universiteit in Nijmegen. Foss maakte 
een soortgelijk studie-uitstapje. Ze liep 
stage in Utrecht en woonde toen tijdelijk 
in Deventer. ‘En ik was dan blij als ik weer 
thuiskwam in Twente, waar inmiddels mijn 
voormalige UT-docenten mijn collega’s zijn. 
Best grappig’, vertelt ze.

Hengeloër Krabbe zet de toon wat 
scherper en geeft een eerlijk antwoord 
als hem door de andere tafelgasten wordt 
gevraagd of hij wel eens overwogen  >
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heeft Twente te verlaten. ‘Ik heb daar best 
eens over nagedacht, maar wie niet. Wat 
ik merk, is dat de gemiddelde Twentenaar 
soms nog te conservatief werkt en denkt. 
Als ICT-ondernemer loopt je dan tegen 
muren aan. In het westen is er toch 
iets meer de cultuur van ‘we proberen 
het gewoon’. Toch ben ik blij dat ik ben 
gebleven, er liggen hier zoveel kansen. 
Kansen die ik eerder nog niet zag.’
Krabbe zette een jaar of drie geleden 
zijn recruitmentbedrijf Applicant op. Hij 
bedacht slimme software om sollicitanten 
te ‘rouleren’ binnen de regio, om zo 
(technisch) talent te behouden en de 
recruitmentkosten voor bedrijven te 
minimaliseren. Het werkt. Zijn bedrijf 
groeit en hij zoekt ook zelf nieuw talent. 
Krabbe: ‘Ik heb bij bedrijven gewerkt 
die de ene na de andere sollicitant 
binnenkregen, maar heb ook veel 
bedrijven gezien die maar niet op de radar 

van jong talent verschenen. Daarin zit 
nog een enorme mismatch. Je ziet dat 
de grote, vooral hightechbedrijven in de 
regio een vrij sterke aantrekkingskracht op 
jongeren hebben. Hoe mooi zou het zijn als 
zij die grote groep die ze niet aannemen, 
delen met het mkb? Dan los je al een groot 
deel van de talentopgave op.’

Zijn drie gesprekspartners vinden dat 
Krabbe een goed punt heeft, maar dat hij 
niet voorbij moet gaan aan de rol die het 
mkb hier zelf ook in kan pakken. Jansen: 
‘Dat zijn toch vaak oudere familiebedrijven 
die geen volledig uitgeruste P&O-afdeling 

hebben. Dat maakt het minder eenvoudig 
om zelf de telefoon te pakken om met die 
grote organisaties te bespreken wat er 
mogelijk is. Toch is de talentopgave van 
heel Twente.’

Mond valt open
Ook Adolfsen breekt een lans voor een 
collectieve, maar vooral ook mensgerichte 
aanpak van de talentopgave. Als beleids-
adviseur van het Medisch Spectrum 
Twente (MST) houdt ze zich bezig met 
organisatieontwikkeling, cultuur en gedrag 
en onderwijsinnovatie. Ze stond in het 
Enschedese ziekenhuis aan de wieg van 

‘ Veel bedrijven 
verschijnen niet  
op de radar van 
jong talent’ 
Ramon Krabbe, ondernemer Applicant
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‘Kijk eens over de grenzen van je discipline heen’ 
Annelot Adolfsen, beleidsadviseur MST

JongMST, een intern platform voor jonge 
professionals. Door elkaar te inspireren, 
stimuleert JongMST de ontwikkeling van 
deze doelgroep. Dat helpt bij het behoud 
van die talenten voor MST. 
Adolfsen studeerde psychologie aan 
de UT en is geboeid door de link tussen 
menselijk gedrag, creativiteit en innovatie. 
‘Creativiteit en oog voor de mensen zijn 
in een ziekenhuis heel belangrijk. De 
patiënt staat altijd centraal, zeker in deze 
coronatijd, maar de medewerkers zijn 
cruciaal om die patiënt goed te helpen. 
Kennisdeling en inspiratie vormen de 
sleutel, daar hebben veel jonge collega’s 
behoefte aan. Ik wil daarbij iedereen 
uitdagen wat vaker over de grenzen van 
je eigen discipline heen te kijken. Ik hoor 
vaak van collega’s die naar Twente zijn 
gekomen dat hun mond openviel van 
verbazing over de schoonheid en kracht 
van de regio. We mogen met z’n allen ook 

best wat trotser zijn op Twente. Een groot 
cliché, maar daarom niet minder waar.’

Gewoon gaan
Krabbe: ‘Een klant vertelde me dat hij een 
uitnodiging kreeg voor een bedrijvenbeurs 
in Delft, maar dat hij niet wilde gaan. Hoe 
groot is immers de kans dat een jonge 
werknemer uit die kant van het land hier 
naartoe komt, zo redeneerde hij. Precies 
die gedachtegang moeten we doorbreken 
met z’n allen. Bij de talentopgave hoort 
ook durf. Gewoon gaan!’
Adolfsen: ‘Klinkt als een bekend 
probleem. Wat ook mooi zou zijn: grotere 
organisaties die de kleinere bedrijven, of 
dat nou start-ups zijn of het mkb, meer 
helpen om voor het voetlicht te komen.’

Kritisch denken
Volgens Foss kunnen er nog veel stappen 
worden gezet om die talentopgave samen 

aan te vliegen en om initiatieven te 
bundelen. ‘Goed om te zien dat dat 
nu meer gebeurt vanuit de Young Twente 
Board en bij het Talentpakt. Ik zou alle 
bedrijven willen oproepen: laat jezelf aan 
ons zien! Ik heb op de universiteit geleerd 
kritisch en analytisch te denken en om in 
multidisciplinaire teams te werken. 
Dat zou ik wat mij betreft op veel 
verschillende plekken kunnen doen, maar 
ook ik weet vaak nog niet welke bedrijven 
er allemaal zijn.’

De conclusie van dit rondetafelgesprek: 
we kunnen er nog uren over doorpraten. 
De talentopgave in Twente kent niet één 
oplossing en is niet morgen verdwenen. 
De vier tafelgasten weten in ieder 
geval welke ingrediënten er nodig zijn: 
bundeling van initiatieven, lef, trots en 
persoonlijke aandacht. Dan komen we 
al een heel stuk verder.  \
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Tekst Marco Krijnsen  /  Fotografie Lars Smook

Het Enschedese bedrijf Denimtex draaide de afgelopen 
vijf jaar volledig op afstudeerders van Hogeschool 
Saxion. Zij werkten aan het doorontwikkelen en 
vermarkten van een uniek product: textielstuc op basis 
van afgedankte spijkerbroeken. Een innovatietrainee van 
Saxion gaat Denimtex naar een volgende fase brengen. 
‘Ons product moet straks in de winkel liggen.’

Wat hebben de kantoren van Rabobank Utrecht, een suite in 
Landgoedhotel de Wilmersberg en de vergaderzalen van het Twentse 
Bierbrouwerij Proeflokaal met elkaar gemeen? Het antwoord: 
gerecyclede spijkerbroeken aan de muur. Of zoals ze het bij Denimtex 
noemen: ‘jeans on the wall’. Het duurzame product bestaat uit ruwe 
hergebruikte textielvezels vermengd met natuurlijke lijm en komt uit 
de koker van schildersbedrijf Gebr. Van der Geest. 

Van nat naar droog
Kathrin Vulic is een van de afstudeerders die de afgelopen jaren met 
een onderzoeksvraag bij Denimtex aan de slag ging. Ze deed dat 
vanuit de opleiding Fashion & Textile Technologies. Sinds kort is Vulic 
bij het Enschedese bedrijf in dienst als research-developer. ‘In de 
praktijk doe ik op dit moment veel meer dan dat: van de marketing en 
logistiek tot het begeleiden van afstudeerders. Ik ben namelijk naast 
directeur Bas van der Geest de enige vaste werknemer.

Denimtex is terechtgekomen in een belangrijke fase. De circulaire 
wand- en plafondbekleding heeft zijn waarde bewezen op een 
groot aantal plekken in het land. Dat geldt bijvoorbeeld ook voor 
het textielstuc gemaakt van gebruikte bedrijfskleding, zoals bij 
ABN AMRO en Urenco, en voor jeansvezelbehang voor de winkels 
van Tommy Jeans. Het textielstuc wordt momenteel aangeboden 

in emmers van 13 kilo via interieurarchitecten. Dit volume is niet 
praktisch voor de webshop, waar het binnenkort beschikbaar moet 
komen voor de consumentenmarkt. Daarom komt er een droge mix 
van gerecyclede textielvezels en lijm, die na het vermengen met 
water klaar is voor gebruik door de doe-het-zelver. 

Vulic: ‘De komende tijd ligt de focus op een nieuwe huisstijl, een 
nieuwe website/webshop en het doorontwikkelen van een droog 
product. We hebben interesse in studenten die expertise hebben op 
het gebied van marketing, campagnes en hoe we onze klanten het 
beste kunnen bereiken. Daarnaast zoeken we iemand die zich volledig 
focust op zowel de business- als consumentenmarkt.’

Een half jaar is te kort
Wat Denimtex betreft zou dat in beide gevallen een innovatietrainee 
kunnen worden, een nieuw fenomeen in hbo-land. Zo’n trainee is 
een pas afgestudeerde student die zich bij een bedrijf een jaar lang 
bezighoudt met een specifiek vraagstuk. Saxion is momenteel druk 
bezig om de eerste kandidaten te selecteren. ‘We zien onszelf als 
een matchmaker tussen drie partijen: een student, een bedrijf en een 
lectoraat van Saxion’, zegt projectcoördinator Ilse Schreurs namens 
het Saxion Centrum voor Ondernemerschap.

De gedachte achter het innovatietraineeship is dat een 
afstudeeropdracht van zes maanden bij een bedrijf te kort kan zijn 
om een vraagstuk serieus te onderzoeken. Met een extra jaar in 
dienst van dat bedrijf is die mogelijkheid voor verdieping er wél. 
‘Wij horen van bedrijven dat ze graag meer willen dan dat halve jaar. 
Juist vinden ze innoveren belangrijk en ze willen het misschien net 
even anders aanpakken’, aldus Schreurs.

Masterclasses
De innovatietrainees komen in dienst van het bedrijf (waar ze vaak 
eerder hun afstudeeropdracht deden) en kunnen dan een jaar lang 
rekenen op begeleiding van een lectoraat van Saxion. Ze krijgen 
elke vrijdag masterclasses vanuit de hogeschool aangeboden 
over technologische ontwikkelingen, innovatiemanagement 
en -methodieken en persoonlijke ontwikkeling. Schreurs: 
‘Kennisoverdracht naar het mkb wordt op deze manier een stuk 
makkelijker. Het uiteindelijke doel, behalve het uitvoeren van een 
specifieke onderzoeksopdracht, is drieledig: het versterken van 

Innovatietrainee  
als springplank voor 
bedrijf en talent

‘�We�zijn�de�matchmaker�tussen�
student,�bedrijf�en�lectoraat’��
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het innovatievermogen, talenten in Twente houden en de banden 
aanhalen tussen onderwijs en bedrijfsleven.’

Intrinsieke drive
Saxion stelt wel eisen aan de innovatietrainees, voegt Schreurs 
er meteen aan toe. ‘We verwachten dat ze een intrinsieke drive 
hebben om te innoveren en impact te maken. Ze moeten graag hun 
innovatie- en managementskills willen ontwikkelen door zich een 
jaar lang in een onderwerp te verdiepen. Dat is dus wat anders dan 
de Fast Forward Traineeships, die we bij Saxion al meer dan twintig 
jaar kennen. Fast Forward is vooral bedoeld voor studenten die zich 

persoonlijk willen ontwikkelen bij verschillende organisaties.’

Voor Denimtex komt de innovatietrainee als geroepen, zegt Kathlin 
Vulic. ‘We hebben gemerkt dat afstudeerders heel waardevol kunnen 
zijn, omdat hun kennis up-to-date is en ze een frisse blik hebben. 
Nu is het tijd voor de volgende stap. Maar we zijn wel kieskeurig. 
Een trainee moet echt gemotiveerd zijn en dezelfde passie voor ons 
product hebben als wij.’

Nieuwsgierig naar de mogelijkheden voor een innovatietrainee? 
Meer informatie: innovatietraineeship@saxion.nl of 088-0196082.  \



INNOVATIE   /    12

‘We hebben hier in de regio een tekort aan IT-toppers. Studenten 
vertrekken na hun studie weer. Dat zien we vooral bij hbo-studenten 
die na hun studie naar het westen gaan. De wo-studenten in Twente 
komen vaak vanuit alle hoeken van de wereld en vertrekken dan 
na hun studie ook weer. Zonde, want dat zijn juist de talenten 
die we hier graag willen behouden. Er is al een tekort aan goed 
ICT-personeel en met de snel digitaliserende wereld, inclusief het 
bedrijfsleven in alle sectoren, wordt dat alleen maar groter. 
We merkten dat studenten eigenlijk geen goed beeld hebben 
van de kansen in Twente en de bedrijven waar ze zich kunnen 
ontwikkelen. Daarom stimuleert TalentIT ze om tijdens hun studie 
veel bij bedrijven over de vloer te komen, bijvoorbeeld voor een 
stage, afstudeeropdracht of zelfs als bijbaantje. Daarbij stellen 
we vragen als: ‘Wat drijft jou?’ en ‘Bij welk type bedrijf zou je 
willen werken?’ Zodat we een goede match kunnen maken en de 
studenten zelf ervaren hoe leuk en kansrijk deze regio voor ze is. 
En dat ze zelf gaan voelen dat we in deze regio heel blij zijn om je te 
hebben. Hier zitten de bedrijven écht op je te wachten. Andersom 
is het voor bedrijven ook heel positief: zij ervaren dan ook hoe 
belangrijk zo’n nieuwe impuls is binnen je organisatie. Iemand met 
een frisse blik en de meest recente kennis van zaken.’

Ken je kansen 
‘TalentIT is inmiddels twee jaar actief. Tijdens die twee jaar hebben 
we zo’n 180 studenten bij meer dan 40 bedrijven geplaatst. En 
steeds meer bedrijven melden zich. Dat is mooi want hoe meer 
diversiteit we hebben hoe beter we kunnen matchen. Zo hebben we 
nu een studententeam Esports vanuit het Saxion en de Universiteit 
Twente. Die jongeren zijn de hele dag bezig met bepalen hoe ze een 
spel zo goed mogelijk kunnen spelen, dat draait om big data kunnen 
analyseren. Stuk voor stuk studenten die dus heel graag en goed 
data-analyses uit kunnen voeren voor bedrijven. 

Tegelijkertijd kunnen zij dan eens meelopen bij het bedrijf. Die 
ervaring is heel belangrijk. Uit een onderzoek van ‘Keeping Talent 
in Twente’ bleek namelijk dat studenten na hun studie vertrekken 
omdat ze hier geen bedrijven kennen. Namen als Demcon, Thales 
of hun eigen onderwijsinstelling komen nog wel voorbij, verder 
hebben ze geen flauw idee. Nou, als je geen bedrijven kent om 
voor te willen werken, dan vertrek je naar de Randstad waar je ze 
waarschijnlijk wel kunt opnoemen. Wat TalentIT tussen de oren wil 
krijgen is dat er hier een breed portfolio aan bedrijven is waar je 
IT-werk kunt doen. Er zijn verrassende voorbeelden, zoals slagerij 
Huuskes, waar het gehele bestel-, productie- en leverproces volledig 
geautomatiseerd is met een groot eigen datacenter. 

Of Dynobend in Haaksbergen, die buigmachines maken waarbij 
de software helemaal bepaald hoe de buizen gebogen kunnen 
worden. Daar werken op de ontwikkelingsafdeling meer ICT-ers dan 
werktuigbouwkundigen. Wat we onder studenten ook steeds meer 
horen is dat ze een baan en bedrijf zoeken met maatschappelijke 
gedrevenheid. Een plek waar ze de wereld kunnen verbeteren, 
kunnen werken aan een schoner milieu of een positieve impact 
kunnen maken. Veel initiatieven en bedrijven in Twente sluiten daar 
perfect bij aan, daar moeten we werk van maken. Laten zien wat we 
in huis hebben. Die Twentse cultuur mogen we best wat meer in de 
etalage zetten. Niet zo van ‘Twente is het Silicon Valley van Europa’ 
ofzo, maar gewoon met onze eigen kracht en charme: hier kun 
je op een prettige en zinvolle manier werken bij bedrijven die
je écht waarderen.’  \

Het IT-talent van de toekomst hier in Twente houden. Dat is het doel van TalentIT Twente: een initiatief vanuit het 
Twentse bedrijfsleven en het onderwijs. Samen matchen zij studenten met bedrijven, om jongeren zo te laten ervaren 
welke mooie bedrijven en mogelijkheden er in deze regio allemaal zijn. Hoe dat matchen werkt en waarom dat zo 
belangrijk is, vertelt voorzitter Jeroen van de Lagemaat. 

Toekomsttalenten vasthouden 
door ze los te laten  

De�perfecte�match�tussen�student�en�bedrijf���

Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Lars Smook   >  Zuiderval 64, 7543 EZ Enschede  /  T 053 711 41 50  /  www.talentittwente.nl

Ian Besselink en Annemarijn Quittner
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Werknemersparticipatie

Wij begrijpen van klanten dat het lastiger wordt om de juiste 
mensen te vinden. Dat speelt onder andere in de (medische) 
technologie- en IT-sector.

Werknemersparticipatie en mede-eigenaarschap is een bewezen 
instrument om talent te binden aan een bedrijf en via het bedrijf 
aan een regio. Het geeft een stimulans aan de onderneming. 
Vaak blijven de sterke krachten en wordt nieuw (internationaal) 
talent aangetrokken, dat anders mogelijk niet binnengehaald zou 
zijn. Ook blijkt uit onderzoek dat werknemers bij een gunstige 
werknemersparticipatie gemotiveerder zijn en een hogere 
productiviteit hebben. De belangen van de werknemer en 
werkgever liggen meer op één lijn. 

De afgelopen jaren hebben wij (scale-up) bedrijven en 
instellingen mogen adviseren bij het opzetten van een 
werknemersparticipatieplan. Dat moet zorgvuldig worden 
voorbereid en tevens passen bij de omgeving en cultuur waarin 
de onderneming opereert. Na een inventarisatie van de huidige 
situatie vragen wij altijd aan de ondernemer: wat moet een 
werknemersparticipatieplan de onderneming brengen? 

Aansluitend werken wij een werknemersparticipatiestructuur uit, 
bijvoorbeeld in de vorm van een soort aandelen, certificaten, opties of 
Stock Appreciation Rights (SAR). Vervolgens stellen wij de benodigde 
documentatie en besluitvorming op en begeleiden wij de ondernemer 
bij de implementatie en (interne) communicatie. Ook arbeidsrechtelijke 
vraagstukken spelen daarbij een belangrijke rol, zoals gelijke 
behandeling van werknemers en het anticiperen op vertrekregelingen.

De overheid kan werknemersparticipatie 
mede ten behoeve van de regionale arbeids-
markt en het economisch herstel meer aanmoedigen. 
Nederland kan daarvoor kijken naar de landen om ons heen. 
In Estland, Zweden, Verenigd Koninkrijk en Duitsland worden 
de voordelen van werknemersparticipatie beter benut, onder 
andere door de implementatie van fiscaal gunstige regelingen. 
Werknemers mogen bijvoorbeeld een bedrag aan aandelen of 
certificaten belastingvrij ontvangen.

Het belang van werknemersparticipatie wordt inmiddels wel meer 
onderkend in Den Haag. De Tweede Kamer heeft in juni 2020 een 
motie ingediend met het verzoek om werknemersparticipatie 
te stimuleren en een internationale vergelijking te maken van 
maatregelen op het terrein van werknemersparticipatie. 
Recent heeft ook Techleap.nl samen met de Dutch Startup 
Association het belang van werknemersparticipatie onder de 
aandacht gebracht bij het kabinet.  

Hopelijk krijgt werknemersparticipatie een definitief plekje op 
de economische agenda van het regeerakkoord.  \

Op 31 mei 2021 is er een conceptwetsvoorstel gepubliceerd die de 
aandelenoptieregeling wijzigt. Het doel van het wetsvoorstel is om 
een aandelenoptierecht zo veel als mogelijk in de heffing te betrekken 
op het moment waarop liquide middelen beschikbaar (kunnen) zijn. 
Daarmee wenst de wetgever liquiditeitsproblemen die op het huidige 
heffingsmoment ontstaan waar mogelijk te voorkomen. 
De internetconsultatieronde eindigt op 30 juni 2021.

Het aantrekken en behouden van talent voor Regio Twente staat hoog op de agenda van 
Twente. Voor (jonge) bedrijven in de regio is het behoud van sleutelpersoneel en het 
aantrekken van talent essentieel om groei en innovatie te realiseren.

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

Mark Huizenga
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Sterk groeiend Demcon  
blijft geworteld in Twente
De ambities van Demcon zijn groot. De high-end technologieleverancier heeft inmiddels 
locaties in meerdere landen. Het hoofdkantoor blijft echter in Enschede, mede omdat  
CEO Dennis Schepper een sterke band met de regio heeft. De nieuwe Demcon Campus  
biedt straks volop ruimte voor verdere groei en nieuw talent.

De inspirerende nieuwe Demcon Campus draagt veel bij aan 
versterking van de Twentse economie. Daarmee wil medeoprichter 
en CEO Dennis Schipper teruggeven aan de regio wat hij zelf 
vele jaren heeft ontvangen. Demcon biedt meer dan ooit ruimte 
aan nieuw talent. Schipper: ‘Wij kunnen laten zien dat het hier 
gebeurt. Dat morgen hier vandaag al begint. We groeien hard op 
ontwikkeling, productie en assemblage. Dat blijven we doen 
in Enschede.’

Twee arbeidsplaatsen elders
Schippers visie is geen marketingverhaal. Hij en zijn 750 collega’s 
zijn ervan overtuigd dat groei alleen mogelijk is vanuit respect voor 
je roots en een heldere visie op de toekomst. Centraal in de visie 
staat de impact die Demcon wil maken. Schipper: ‘Dat doen we door 
technologische oplossingen te ontwikkelen voor maatschappelijke 
uitdagingen. Het gaat om innovatieve systemen en producten met 
slimme toepassingen voor onder andere zorg, veiligheid, water, 

Tekst Demcon  /  Fotografie Lars Smook
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Sterk groeiend Demcon  
blijft geworteld in Twente

energie en communicatie. Naast technologische vernieuwing zetten 
wij ons in voor stimulering van ondernemerschap en investering 
in talent en onderwijs.’ Daarmee wil Demcon nadrukkelijk ook 
impact maken in de regio. ‘Denk aan economische groei en nieuwe 
werkgelegenheid; bekend is dat elke hoogopgeleide werknemer in 
een bedrijf gemiddeld goed is voor twee arbeidsplaatsen elders in 
de regio.’

Band met Twente
Demcon telt in Enschede momenteel zo’n vijfhonderd medewerkers. 
De band met de regio wordt ook duidelijk uit onder andere nauw 
contact met Universiteit Twente, Hogeschool Saxion en ROC van 
Twente. ‘Veel afgestudeerden van deze drie vinden een baan bij 
ons’, vertelt Schipper. ‘Wij willen onze plannen voor Enschede 
gebruiken als een blauwdruk voor onze andere locaties. Met 
campusontwikkeling proberen we een inspirerende werkomgeving 
en ruimte voor groei te creëren.’

Eind dit jaar wil Demcon starten met de bouw van het nieuwe 
Demcon Headquarters op Kennispark Twente. Samen met het 
Demcon Innovation Center en nog twee andere panden vormt dit 
het hart van de Demcon Campus in Enschede. ‘Wij zien de campus 
als voedingsbodem voor een levendige hightechgemeenschap 
rond de Demcon Group’, zegt Schipper. ‘Het gaat om spontaan 
ontmoeten en verbinden. Onze groep blijft zich verder ontwikkelen 
als een collectief van bedrijven dat technologisch complexe 
systemen en apparaten ontwikkelt, produceert en assembleert.’ 
In 2025 verwacht Demcon ook 1.000 medewerkers in Enschede 
te tellen. De toeleveringsketen bestaat inmiddels uit zo’n 350 
bedrijven, veelal gevestigd in de directe omgeving.

Noaberschap
Ook Demcons director operations, Bianca Screever, ziet het belang 
van ‘noaberschap’. ‘Door verbindingen te leggen met raadsleden en 
gesprekken te voeren met je buren, ontstaan de mooiste dingen. 
Natuurlijk moeten er ook goede plannen onder liggen, maar die 
komen pas echt tot leven als je erover in gesprek gaat. Sterker nog, 
zo kunnen we ze blijven verbeteren.’

Screever vindt de aandacht voor de directe omgeving extra 
belangrijk nu Demcon groter en groter wordt. ‘Dat kan bedreigend 
overkomen op de andere bedrijven in de buurt, maar wij willen het 
juist laten voelen als een kans voor samenwerking. Zodat iedereen 
in onze omgeving weet dat we voor ze open staan.’ Dat blijkt ook in 
de praktijk, zegt Screever: ‘Mensen weten ons goed te vinden. Op 
basis van gedeelde gedachten over ondernemerschap, innovatie en 
praktische oplossingen komen we bij elkaar. Zo bieden we geregeld 

kantoorruimte aan voor startende bedrijven. Als wij nog een paar 
bureaus vrij hebben, waarom zouden we dat dan niet doen?  
Het helpt ons allemaal.’

Samen talent behouden
Screever en Schipper volgen de ontwikkelingen van Kennispark 
Twente op de voet. ‘Het wordt een geweldige plek voor nieuwe 
ontwikkelingen en ideeën die ruimte nodig hebben voor testen 
in het veld’, zegt Schipper. ‘Het wordt een proeftuin voor al 
die technische innovaties waar we zelf een rol in spelen’, vult 
Screever aan. ’Hoe gaaf is dat? Daarbij spelen ook de bedrijven in 
de toeleveringsketen een belangrijke rol. Om talent te behouden, 
helpt een gezamenlijke inspanning om talent verder te ontwikkelen. 
Meedenken en ruimte en mogelijkheden bieden. Wij staan daar 
open in en willen beweging stimuleren. Dat versterkt uiteindelijk 
de hele regio.’ \

‘�Op�basis�van�ondernemerschap,�
innovatie en praktische 
oplossingen�komen�we�bij�elkaar’

Capitool 40A, 7521 PL Enschede  /  T 088 115 2000  /  www.demcon.nl
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Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Lars Smook

Nieuwe koers voor UWV 
Werkbedrijf in Twente
Het UWV in Twente en de Achterhoek gooide begin dit jaar het roer om.  
Jan-Willem te Dorsthorst vertelt vanuit zijn nieuwe rol als rayonmanager over de 
hernieuwde structuur en hoe UWV talent in de regio beter van dienst kan zijn.

De arbeidsmarkt verandert en de roep om talentvolle 
medewerkers groeit, ook in Twente. UWV  beweegt 
mee en wil wendbaarder zijn in haar dienstverlening. 
Aanwezig en zichtbaarder in de regio, met een platte 
structuur die ruimte biedt voor flexibiliteit. Het doel 
is duidelijk: beter aansluiten bij de behoeften van de 
klant, minder mensen met een (grote) afstand tot de 
arbeidsmarkt en het nog beter benutten van talent 
in Twente.

‘Binnen UWV houdt het nieuwe plaatje in dat er 
landelijk nu twintig rayonmanagers zijn die, met 
uitzondering van de vier grote steden, minimaal twee 
arbeidsmarktregio’s aansturen’, vertelt Te Dorsthorst. 
‘In mijn geval dus Twente en de Achterhoek. Met deze 
verandering heeft UWV de slagkracht in de regio 
vergroot. Ik heb meer bevoegdheden om de mensen 
die tegenover ons zitten bij bijvoorbeeld het Werkplein 
snel te helpen met maatwerk. Dit gebeurt samen met 
gemeenten, sociale partners en scholingsinstituten. 
Door talenten, interesses en motivatie van mensen 
snel in kaart te brengen, helpen we zowel burgers als 
bedrijven vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op 
elkaar af te stemmen.’

Leerwerkloket Twente
De nieuwe UWV-structuur is zeker niet alleen een 
intern feestje. Te Dorsthorst komt desgevraagd 
meteen met projecten die baat hebben bij de nieuwe 

aanpak. ‘Het Leerwerkloket Twente is een treffend 
voorbeeld. Dit is een onafhankelijk loket voor ‘leven 
lang ontwikkelen’, zoals we dat noemen. Thuisbasis is 
de Lansinkveste in Hengelo. Een mooie samenwerking 
tussen de Twentse gemeenten, ROC van Twente en 
UWV. Burgers kunnen bij ons terecht met vragen over 
hun loopbaan. ‘Welke opleiding moet ik volgen om mijn 
kansen op de arbeidsmarkt te vergroten?’ We werken 
daar met talentscans om hun talent, interesses en 
motivatie naar boven te krijgen. Die gegevens koppelen 
we rechtstreeks aan behoeften van werkgevers. 
Bij zo’n systeem loop je tegen allerlei regels aan 
rondom privacy en data. Zo’n systeem wordt extern 
gebouwd, maar wie is dan de eigenaar van de data en 
hoe zorgen we ervoor dat die data niet voor andere 
doelen wordt gebruikt? Door onze nieuwe structuur 
hebben we dit snel op het hoofdkantoor in Amsterdam 
kunnen aankaarten en daardoor wordt er werk van 
gemaakt. Dit zou vorig jaar veel meer tijd en moeite 
hebben gekost.’

Kijken en kopiëren 
Te Dorsthorst merkt vanuit zijn nieuwe rol dat 
Twente als arbeidsmarktregio vooroploopt met een 
aantal initiatieven. ‘Neem het Twents Fonds voor 
Vakmanschap, inmiddels steeds vaker geroemd. Dit 
is een door de Twente Board gesteund project voor 
werkenden en werkzoekenden uit Twente die zich 
willen om- of bijscholen. Ook werkgevers die hun 
personeel kansen willen bieden, kunnen er terecht. 
Een leven lang ontwikkelen is enorm belangrijk en dat 
lijken we in Twente steeds beter te begrijpen. Veel 
regio’s zijn inmiddels hier komen kijken en kopiëren 
dit concept. Dat gebeurde ook in de Achterhoek, 
met het Achterhoek Fonds voor Talentontwikkeling. 
Daar konden wij op onze beurt ook weer van leren, 
want in de Achterhoek participeerden de werkgevers 

‘ Meer slagkracht en 
bevoegdheden zorgen  
voor�meer�maatwerk’
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Jan-Willem te Dorsthorst bij Werkplein Twente

Hengelosestraat 51, 7514 AD Enschede   /  T 06 52 35 34 23

Minder coronawerkloosheid
De hernieuwde koers van UWV helpt ook bij de aanpak van 

het Regionaal Mobiliteitsteam Twente. Deze teams worden 

landelijk in het leven geroepen. Te Dorsthorst: ‘Dit is een 

nieuw loket voor werkgevers die door de coronacrisis afscheid 

moeten nemen van personeel. Wij willen die werknemers snel 

van werk naar werk begeleiden. Een nieuwe aanpak, zeker voor 

UWV en gemeenten. De samenwerking met sociale partners 

en werkgeversorganisaties is daarin essentieel. Zij zitten vaak 

al aan tafel als een werkgever in de problemen komt en leggen 

die signalen bij ons op tafel. Met dezelfde, eerdergenoemde 

instrumenten als van het Leerwerkloket onder de arm begeleiden 

we mensen naar een nieuwe baan. Geen gat op je cv dus, geen 

inkomensverlies en alle nare dingen die daarbij komen kijken.’ 

al wat langer actief in dit soort projecten dan in Twente.  Als 
rayonmanager kon ik die verbinding tot stand brengen.’ 

Andere blik
Te Dorsthorst sluit af met een oproep. ‘In Twente doen we het 
op de arbeidsmarkt iets beter dan gemiddeld in Nederland. De 
werkloosheid is hier lager. Maar je ziet steeds vaker dat gewilde 
werknemers snel worden gevonden door bedrijven. Zeker als ze 

vooral blijven kijken naar diploma’s en kwalificaties, zoals ze van 
oudsher al deden. Er is een grote groep die niet kan voldoen aan 
die eisen, maar toch over volop talent en motivatie beschikt. Kijk 
dus eens met een andere bril naar je potentiële nieuwe collega, kijk 
meer naar talent, interesses en motivatie. Daarmee kunnen we met 
z’n allen werkloosheid en ook arbeidsongeschiktheid voorkomen. 
Dat zie ik als een verantwoordelijkheid van ons allemaal.’  \

‘ Ieder mens heeft talenten  
die voor werkgevers  
interessant�kunnen�zijn’
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Sietze HenstraTekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Lars Smook
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Alle aandacht voor 
buitengewoon talent
EEGA Plus biedt training, opleiding en coaching aan jongeren die iets anders zoeken dan het reguliere 
onderwijs. Een vorm van aangepast beroepsonderwijs, met als doel een betaalde baan. Algemeen 
directeur Sietze Henstra licht de bijzondere aanpak toe en vertelt over de situaties die hem bijbleven. 

‘Hoe zou het inmiddels met hem gaan?’ Sietze Henstra vraagt 
het zich hardop af. Hij vertelt enthousiast over een van de 
deelnemers aan een traject van EEGA Plus die een speciaal plekje 
in zijn hart heeft. ‘Een jongen met een aangeboren dwarsleasie 
die al vanaf zijn geboorte in een rolstoel zit. Volgens mij zat hij 
zelfs in het Nederlandse jeugdteam voor rolstoelbasketbal. Laag 
in zelfvertrouwen, maar wij hadden vrij snel in de gaten dat hij 
cijfermatig bijna een genie is. Via ons loopbaantraject belandde 

hij in een stage bij Menzis. Daarna kon hij blijven. Dat is al acht 
jaar geleden en voor zover ik weet zit hij er nog altijd. Hij was 
gewend dat het altijd ging over wat hij niet kan, over zijn handicap 
en de beperkingen. Wij keken juist naar zijn talenten. Een andere 
benadering dan dat het voortdurend gaat over hulpmiddelen. We 
benaderden hem als zelfstandig volwassene en gingen na een 
intensieve kennismaking van acht weken samen een missie aan.’

Minimaal mbo niveau 2
Hij is een van de vele deelnemers die EEGA Plus in de loop der jaren 
aan een baan hielp. De loopbaanorganisatie heeft doorlopend 
enkele honderden deelnemers. Er stromen er zo’n 60 per jaar in, 
meestal tussen de 18 en 27 jaar oud. Opdrachtgevers zijn meestal 
het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen, gemeenten 
en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, maar 
ook bedrijven en particulieren. ‘Onze doelgroep slaagde er niet 
in een kwalificatie in het mbo te bemachtigen. Ze hebben dus 
geen beroepsdiploma’, vertelt Henstra. ‘Dat heeft niet zozeer met 
intelligentie te maken. Wel met persoonsgerichte componenten 
of een bepaalde ziekte of diagnose. Meer dan de helft van onze 
deelnemers heeft een vorm van autisme. Ze hebben moeite 
aansluiting te vinden in het reguliere onderwijssysteem en op de 
arbeidsmarkt. Dat betekent overigens niet dat we onze omgeving 
autismevriendelijk inrichten, om het zo maar te zeggen. Juist niet. 
Wel focussen we op persoonlijke aandacht en coaching. Ons doel is 
een diploma op minimaal mbo niveau 2 en een baan op de reguliere 
arbeidsmarkt. De koppeling van die twee is belangrijk en we 
ontvangen een zogenaamde ‘no cure, less pay’ vergoeding.’

Niet langer vluchten
EEGA Plus werkt met een multidisciplinair team van opleidings-
coaches, werkcoaches en gedragscoaches. Deelnemers krijgen er 
meer tijd dan in de meeste andere re-integratietrajecten, die vaak 
niet langer dan zes maanden duren. De route van EEGA Plus duurt 
vaak zo’n tweeënhalf jaar. EEGA Plus werkt zoveel mogelijk met 
praktijkstages en onderhoudt daarvoor nauwe banden met tal van 
organisaties. Henstra: ‘Daar zijn we zorgvuldig in. We krijgen wel 
eens een belletje van een bedrijf: ‘Heb je vijf mensen voor me?’ 

Zo werkt het hier niet. We doorlopen een uitgedacht traject met veel 
aandacht voor talent. Verder is persoonsontwikkeling essentieel als 
je als werknemer onderdeel van een team wordt. Zoals ze bij ons 
binnenkomen, wordt ‘m dat nog niet. Onze deelnemers laten zich 
aanvankelijk nog niet vaak zien aan een lunchtafel. Ze hebben vaak 
de neiging te vluchten als het spannend wordt. Ik zie ze dan zo voor 
me, ergens in een groot ROC-gebouw, hopend dat ze onzichtbaar 
kunnen worden. In onze aanpak hebben we voortdurend voor ogen 
dat ze een zelfstandig werknemer kunnen worden. We zijn geen 
welzijnswerker of hulpverlener. We bouwen aan hun zelfvertrouwen 
en focussen op kleine succesjes op de korte termijn. Als ik hen dan 
echt zie groeien in zo’n traject, word ik gelukkig.’  \

‘ Persoonsontwikkeling is 
essentieel�in�een�team’

‘We�focussen�op�kleine�succesjes’

EEGA GROEP
EEGA Plus is een van de zeven bedrijven onder de vlag van de 

EEGA Groep, in 1984 ontstaan in Borne. De bedrijven hebben ver-

schillende expertises en staan in het teken van sociaal en maat-

schappelijk ondernemen. De andere zes zijn EEGA Expertise, Mens 

& Zo, Facet Werkt, MijnFlexPlek, Pixelpanters en Potential4u. Met 

deze zeven leden biedt EEGA Groep een breed palet. Denk aan 

onderzoek en assessments, loopbaanbegeleiding, trainingen, 

tweede spoortrajecten, persoonlijke ontwikkeling en marketing. 

Het werkgebied strekt zich uit over de provincies Overijssel, 

Drenthe, Gelderland, Utrecht en Flevoland. De hoofdvestiging 

van EEGA Groep is in Deventer en er zijn ook kantoren in onder 

andere Hengelo en Zwolle.

Zutphenseweg 33, 7418 AH Deventer  /  T 0570 63 84 70  /   www.eegaplus.nl
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Match op aangeboren drijfveren en waarden 
Bij een vacature stellen we allereerst met jou een blauwdrukprofiel 
op met de kernwaarden die je nieuwe collega moet hebben om de 
bijdrage te leveren die je van hem of haar verwacht. Voor een goede 
samenwerking zorgen we ervoor dat minimaal één kernwaarde 
matcht met die van de direct leidinggevende. Deze blauwdruk 
zetten we ook in bij de werving en selectie van kandidaten. Die 
mensen laten we een Core Values Index (CVI) maken om zo inzicht 
te krijgen in hun kernwaarden. Stel, de kandidaten hebben vrijwel 
dezelfde competenties en servicegerichtheid is voor de functie 
heel belangrijk. Met een CVI brengen we bijvoorbeeld aan het licht 
wie er van nature blij van wordt om anderen te helpen. Of dat een 
kandidaat inderdaad daadkrachtig, pro-actief en oplossingsgericht 
is, zoals hij of zij zegt. Kortom, door de blauwdruk van de functie 
naast die van de kandidaten te leggen, weet je wie er bij de rol past. 
Niet om wat hij of zij kan, maar om de waarden die jullie delen. Een 
nieuwe collega die het werk doet waarvoor hij of zij bedoeld is, die 
er energie van krijgt en daardoor met plezier werkt, beter presteert 
en niet snel ergens anders zal gaan solliciteren. 

Let’s meet & match
Heb je straks iemand bij wie de papieren kloppen, of ga je voor 
iemand wiens hart er sneller van klopt? Klop daarvoor bij ons aan en 
ga voor de match die je meer werkplezier en rendement oplevert. 
Bel met Sandra van der Kaap op 053 303 16 85 of mail 
naar sandra@burokaap.nl.  \

Zoek je een nieuwe medewerker? Kijk dan eens een 
keer niet naar cv, werkervaring en diploma’s. Wil je 
namelijk echt slagen, dan ga je niet aan de rol met 
degene met de beste papieren, maar met degene 
die het beste past bij de rol. Iemand die van nature 
voor de job is gemotiveerd en daar energie van krijgt 
omdat het aansluit bij zijn of haar kernwaarden.  
Bij Buro Kaap weten wij die match te maken.  

Waar let je op bij een sollicitant?
Of de papieren kloppen of dat 
iemands hart er sneller van klopt?

Tekst Marcel Jiskoot  /  Fotografie Buro Kaap  >  Hengelosestraat 112, 7514 AK  Enschede  /  T 053 303 16 85  /  www.burokaap.nl
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Over ‘moedige gesprekken 
voeren�en�samen�verteren’

Dat executive coaching werkt, dat weten we - vanuit 
wetenschappelijk onderzoek - redelijk zeker. Wat het oplevert, 
daarvan weten we ook steeds meer. En wat precies maakt dat 
executive coaching werkt, begint zich langzaamaan af te tekenen. 

Zo weten we dat geen enkel coachingsmodel (we hebben er 
zo’n 450 wereldwijd) exclusief kan claimen dat het een positieve 
uitkomst in coaching voorspelt. Ook hebben persoonlijk-
heidskenmerken van de coach weinig voorspellende waarde. 

Wat dan wel? Onderzoek laat zien dat naast een goede 
werkrelatie tussen de cliënt en de coach ook de reputatie van 
de coach van belang lijkt, en daarnaast aspecten als goede 
resultaatformuleringen, zelfmotivatie en ambitie bij de cliënt, 
hoop en support.    

En in de praktijk dan?
Als professioneel Executive Coach met zo’n 3.000 vlieguren 
onderschrijf ik het meeste dat we in onderzoek zien. Toch zijn er ook 
elementen die in onderzoek minder aandacht krijgen, maar die ik 
wel heel vaak in mijn praktijk meemaak. 

Een senior manager, directeur of bestuurder die coaching zoekt, 
worstelt meestal met een vraag die hij/zij met weinig anderen kan 
delen. Én die hij/zij vaak zelf niet helemaal scherp ziet, het ‘eigen 
oog kan immers niet zien dat het kleurenblind is’. Ook is het soms 
pijnlijk of verrassend een mogelijk antwoord op de vraag onder 
ogen te (moeten) zien.

Een goede coach focust volgens mij dus op: een dusdanig veilige 
omgeving creëren dat er kan worden gezegd wat gezegd móet 
worden. Waarin de cliënt zich gehoord voelt, en waar tegelijkertijd 
nieuwe inzichten en doorbraken kunnen ontstaan. Waarin het 
pijnlijke van het (moeten) ontwikkelen gezamenlijk verteerd wordt 
en er daardoor een nieuwe, hanteerbare werkelijkheid voor de 
cliënt ontstaat.

Misschien is ‘moedige gesprekken durven en kunnen voeren om 
samen moeilijke kwesties te verteren’ wel een kernelement in 
effectieve executive coaching. 

Zoek je een uitstekende executive coach en heb je 
bij een coach op dit laatste punt een goed gevoel? 
Dan zit je redelijke safe. ‘Go for it!’  \

Je bent senior leider, en je zoekt een excellente executive coach in het 
woud van 60.000 coaches in Nederland... Hmmm… wat te doen?

Jelle Vos is CEO bij het Nederlands Centrum voor Executive Coaching, een alliantie van zo’n 40 Nederlandse 
en internationale top executive coaches. www.nederlandscentrumvoorexecutivecoaching.nl

Jelle Vos
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Het onvervalst vakmanschap 
van Tom Hemmink
Twente investeert volop in talent, onder andere met het Twents Fonds voor Vakmanschap.  
Wat levert dit op voor de deelnemers? Tom Hemmink van hightechtoeleverancier Tuinte  
uit Hengevelde gebruikt een scholingsvoucher uit dit fonds voor een training warmtebehandeling.  
‘Ik pas mijn nieuwe kennis meteen toe op de werkvloer.’

Tom Hemmink bij zijn werkgever Tuinte
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‘ Ik begon als leerling-plaatwerker 
en�ben�nu�teamleider’

Hemmink heeft voor dit gesprek zijn werk op de vloer even 
onderbroken. ‘Waar ik mee bezig was? Met een zogenaamde 
‘center finger’ die in een speciale machine van Tuinte Solutions 
een veertje vasthoudt. Die machine assembleert vliegwielen voor 
benzinemotors van een klant van ons. Zij leveren motormaaiers, 
kettingzagen, bladblazers, dat soort dingen. Die ‘vingers’ slijten, 
maar met de juiste warmtebehandeling gaan ze langer mee.’

Hengeveldenaar Hemmink is een vakman, zo veel is meteen 
duidelijk. Een vakman die letterlijk zijn halve leven al bij Tuinte 
werkt: 21 jaar. Hij is er echter nog lang niet uitgeleerd en blijft zich 
ontwikkelen. ‘Ik begon hier ooit als leerling-plaatwerker en ben 
nu teamleider van de werkvoorbereiding. Zie het als een soort 
meewerkend voorman.’ Hemmink werkt bij Tuinte aan specifieke, 
hoogwaardige machineonderdelen en speciaalmachines (machines 
die specifiek voor een klant gemaakt worden, meestal voor 
automatisering van een productieproces) voor een groot aantal 
klanten. Tuinte is toeleverancier voor grote fabrikanten als ASML, 
VDL, Thales, VMI en NTS.

Specialisme
Terug naar de ‘center finger’, of eigenlijk de warmtebehandeling 
daarvan. Hemmink startte in het voorjaar van 2021 met de training 
van STODT, een praktijkopleider in Twente met specialisme in 
metaal. Naast hem volgen nog vijf collega’s van Tuinte de cursus. 
Hemmink: ‘Warmtebehandeling is een vak op zich. Het is ontzettend 
specialistisch werk. We leren hier of en hoe we warmtebehandeling 
moeten toepassen. Ik merk nu al dat het me veel brengt. In de 
dagelijkse praktijk, maar ook zeker in gesprekken met klanten en 
potentiële klanten. Ik kan hen nu in een vroeger stadium beter 
adviseren. Als je je klant een tekening laat zien, moet je zelf ook 
begrijpen wat de achterliggende gedachte is. Die adviesrol wordt 
erg gewaardeerd, merk ik. Ik begrijp hun vraag beter en weet dan 
vervolgens wat de opties zijn.’

Internationaal lasser 
Het is voor Hemmink al de tweede keer dat hij een opleidings-
voucher vanuit dit fonds ontvangt. ‘In 2019 voltooide ik met  

zo’n voucher de opleiding ‘International welding practicioner’ 
bij Lastechniek Oost in Hengelo. Ik heb daar ontzettend veel 
geleerd over lastechnieken en ISO-normeringen en kon daardoor 
doorgroeien naar mijn huidige functie. Dat diploma is wereldwijd 
erkend. Niet gek hè, voor een jongen uit Hengevelde? Het is 
prachtig dat er ook voor vakmensen dit soort kansen zijn in Twente. 
Onvervalst vakmanschap dat zich blijft ontwikkelen is onmisbaar.’  \

Nijverheidstraat 30, 7511 JM Enschede  /  info@twenteboard.nl  /   www.twenteboard.nl

‘ Prachtig dat deze kansen 
ook�voor�vakmensen�zijn’

Leven lang ontwikkelen
Twente investeert in een Leven Lang Ontwikkelen. 
Door economische, maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen verandert de arbeidsmarkt in de regio in 
een hoog tempo. Investeren in vakmanschap blijft een must 
om de economie vitaal te houden. Daarom investeert de 
Twente Board met verschillende talentprojecten in talent. 
Het Twents Fonds voor Vakmanschap is daar een mooi 
voorbeeld van. Dit project is er voor werkenden, zzp’ers 
en werkzoekenden uit Twente die zich willen om-, her- of 
bijscholen in een vakrichting die helder perspectief biedt 
op de Twentse arbeidsmarkt. Ook voor bedrijven is het van 
groot belang talent aan te trekken en te behouden. Zonder 
talent kunnen bedrijven niet bestaan en niet doorgroeien. 
Maar hoe doe je dit? Hoe zorg je ervoor dat jouw mede-
werkers de juiste vaardigheden in huis hebben? En hoe 
blijf je als werkgever interessant voor talent? Techniekpact 
Twente heeft verschillende platformen in het leven 
geroepen, waar onder anderen mkb’ers en HR-professionals 
elkaar ontmoeten en kennis en kunde met elkaar delen. 
Meer informatie of aansluiten? 
Mail naar a.fiselier@techniekpacttwente.nl 

Help jij mee om talent aan te trekken, op te leiden en 
te behouden voor Twente? Maak dan samen met ons 
van Twente een hotspot om te werken, wonen en leven.
www.twenteboard.nl 
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UT-studenten�komen�tot�verrassende�oplossingen

Een zeppelin  
voor zonnepanelen

De energietransitie betekent de komende jaren veel extra werk 
voor de bouwsector. Woningen en bedrijfspanden zullen op 
grote schaal moeten worden voorzien van zonnepanelen, hybride 
waterpompen en andere CO2-verlagende maatregelen. Maar in 
een bebouwde omgeving is de inzet van kranen en bouwliften vaak 
lastig. Hoe zou je dat probleem met behulp van dronetechnologie 
kunnen oplossen?

Deze vraag vanuit Space53, het Enschedese test- en 
ontwikkelcentrum voor onbemande systemen in de lucht, 
kwam terecht bij een multidisciplinaire groep studenten 
van de Universiteit Twente. Ze volgen vanuit verschillende 
opleidingen de minor New Technology & Business Development. 
Programmadirecteur Marc Sandelowsky van Space53 schakelde 
de studenten niet zonder reden in: ‘Dronetechnologie is complex, 
omdat je met allerlei facetten te maken hebt. Niet alleen met de 
technologie zelf, maar ook bijvoorbeeld met de vraag wat juridisch 
wel of niet mag en hoe de omgeving reageert op de inzet van 
drones. Zo’n vraagstuk kun je niet neerleggen bij studenten van een 
en dezelfde opleiding. Je hebt meerdere disciplines nodig.’

Minder energie nodig
De UT-studenten hebben een diverse achtergrond, van werktuig-
bouwkunde en industrieel ontwerp tot gedragswetenschap 
en bestuurskunde. Het leverde in het geval van Space53 een 
vrachtzeppelin op. ‘Dat vind ik het mooie’, zegt Sandelowsky. 
‘Wij zijn als Space53 met drones bezig en gaan ervan uit dat die 
het antwoord zijn op alles. Maar deze studenten hebben verder 
gekeken en komen vervolgens met een heteluchtballon. Die zag 
ik niet aankomen.’

Het probleem met drones is dat er veel energie nodig is om ze 
in de lucht te brengen en op hoogte te houden. Bij het tillen van 
groot gewicht, zoals bouwmateriaal, is dat een extra handicap. Een 
heliumballon kent dat probleem niet. Helium is namelijk licht en 
drijft op lucht. Sandelowsky: ‘Ze hebben ‘the best of both worlds’ 
verenigd door voor het opstijgen dronetechnologie te gebruiken 
en helium voor het in de lucht houden van de ballon. Daarmee is 
ook een ander probleem getackeld. Bouwbedrijven zitten niet 
te wachten op een lawaaiige drone met grote propellers op een 
drukke bouwplaats. Deze zeppelin heeft daar geen last van.’

Mobiel landingsplatform
Het was niet de enige eyeopener die studenten voor Space53 in 
petto hadden. Een andere groep UT’ers ging aan de slag met een 
landingsplatform voor zogeheten UAM-drones (Urban Air Mobility). 
Deze drones zullen straks naar verwachting op grotere schaal 
worden ingezet voor het transport van personen en pakketjes of 
voor inspecties in de stedelijke omgeving. Ze zijn een alternatief 
voor het vervoer per vrachtwagens of personenauto’s en kunnen zo 
de leefbaarheid in de steden vergroten. Het probleem is dat er voor 
de drones te weinig geschikte landingsplekken in dichtbevolkte 
gebieden zijn. De studenten bedachten een vrachtwagen met een 
in- en uitvouwbaar landingsplatform. Deze kan op elke gewenste 
locatie staan, bijvoorbeeld naast een ziekenhuis om de snelle 
levering van organen of medicijnen via drones mogelijk te maken.

De studenten hebben hun idee in tien weken tijd ontwikkeld en 
doorgerekend. Een test met een prototype zat er in beide gevallen 
(nog) niet in. Programmadirecteur Sandelowsky zou graag zien 
dat beide ideeën in de volgende fase terecht komen. 

Met ‘challenge based learning’ zetten studenten van de Universiteit Twente hun 
tanden in complexe vraagstukken uit de samenleving. Het levert soms onverwachte 
oplossingen op, zoals een zeppelin voor het transport van zware bouwmaterialen 
zoals zonnepanelen. ‘Deze aanpak kan ons echt verder brengen.’



   25   /    

Drienerlolaan 5, 7522 NB Enschede  /  T 053 489 27 15  /  www.utwente.nl

‘Het liefst inclusief de oprichting van een start-up die het product 
in de markt zet. Dat is interessant voor de studenten, die zo leren 
hoe ze een bedrijf opzetten. Bovendien kan zo’n start-up, als die 
succesvol wordt, in de toekomst weer waarde teruggeven aan de 
universiteit. Het zou mooi zijn als het concept van ‘challenge based 
learning’ kan worden uitgebreid.’

Schone tribunes
Dat laatste is docent Raymond Loohuis van de Universiteit Twente 
met hem eens. ‘De studenten laten het bedrijf na tien weken als 
het ware achter met een cliffhanger. Jammer, want ze zijn in staat 
gebleken om in korte tijd heel interessante en concrete ideeën te 

ontwikkelen. Voor FC Twente bijvoorbeeld hebben ze een methode 
ontwikkeld om de tribunes effectiever schoon te maken en te 
houden. Voor Agar in Hengelo (een onderneming met verschillende 
zand- en betonbedrijven) is een app ontwikkeld om kennis te delen, 
de gezondheid van werknemers te verbeteren en de sociale cohesie 
te vergroten. Studenten benaderen vanuit meerdere disciplines een 
probleem. Dat zien bedrijven ook. We zijn nu twee jaar bezig met 
‘challenge based learning’ en de ervaringen zijn positief. Het is een 
goede manier om als universiteit de relatie met het bedrijfsleven 
te versterken. Hopelijk kunnen we ‘challenge based learning’ 
de komende tijd verder uitbreiden, zodat goede ideeën kunnen 
worden doorontwikkeld.’  \

UT-studenten�komen�tot�verrassende�oplossingen

Een zeppelin  
voor zonnepanelen

‘‘Challenge�based�learning’:�
studenten�zetten�tanden�in�complexe�vraagstukken’
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RauwPower:�levende�zuivel,�zuivel�voor�het�leven��

Uniek in Europa: Raw Milk 
Company uit De Lutte produceert 
rauw gefermenteerde zuivel  
Melk, de witte motor. Wie kent het niet van 
vroeger. Alleen: is melk eigenlijk wel goed voor 
elk? Veel mensen hebben helemaal geen baat 
bij dit gepasteuriseerde drankje, zo blijkt. Het 
familiebedrijf Raw Milk Company doet het daarom 
helemaal anders: zij maken wekelijks 15.000 liter aan 
rauwmelkse zuivelproducten die niet alleen lekker 
zijn, maar ook goed voor je. Zuivel waar alle essentiële 
voedingsstoffen nog in zitten. Eigenaar Tonny Mulder 
vertelt ons er alles over. 

‘In 2011 zijn we begonnen met de rauwmelkse zuivel die we 
nu op grotere schaal verkopen’, vertelt Mulder. ‘Reguliere 
melk wordt tegenwoordig zo erg bewerkt, dat je eigenlijk een 
heel ander product krijgt. Een product waarbij een deel van de 
goede eigenschappen verloren gaat. Veel mensen kunnen die 
hedendaagse koemelk maar slecht verdragen. Dat komt omdat 
alle melk sinds 1955 standaard gepasteuriseerd dient te worden, 
het wordt kort verhit om ‘schadelijke bacteriën’ te doden. Niet 
geheel toevallig: sindsdien zien we ook een enorme toename 
van allergieën en eczeem bij mensen. Is melk de witte motor of is 
melk de witte sloper, vraag je je dan af. Onze missie was geboren: 

een zuivelproduct maken dat wél goed voor je is. Dat begon 
met één emmertje rauwmelkse zuivel, toen wat meer, daarna 
werd het dagelijks. We merkten dat het product in onze winkel 
steeds uitverkocht was. Toen zijn we het op nog grotere schaal 
gaan produceren. We werken daarbij alleen samen met lokale en 
biologische boeren die overwegend grasgevoerde koeien hebben. 
Dat klinkt chic, maar betekent simpelweg dat in hun voer geen 

mais, soja of tarwe zit. De warme melk van die koeien zit binnen 
een uur bij ons in de tank, supervers dus. Vervolgens fermenteren 
we het minstens 24 uur: we voegen er melkzuurbacteriën aan toe. 
Zo behoudt het zijn positieve eigenschappen én is het makkelijk 
verteerbaar. De lactose in de producten wordt omgezet in melkzuur, 
daarom hebben zelfs lactose-intolerante mensen er baat bij, evenals 
personen met een koemelkallergie. Inmiddels maken we o.a. kefir, 
yoghurt, hangop en kwark.’

‘�Wij�combineren� 
eeuwenoude�bewaarprocessen�
met�moderne�techniek’

Wendy 
‘Ik gebruikte al jaren medicijnen tegen hooikoorts. Ik liep 
vaak dagen te snotteren, niezen en had opgezwollen ogen. 
Het voorjaar, dat waren zware dagen voor mij. Via vrienden 
hoorde ik over de voordelen van rauwmelkse zuivel, dus 
ik ging het ook proberen. Het werkt echt, niet te geloven. 
Ik heb geen medicatie meer nodig gehad. Ik vertel het nu 
iedereen die het maar wil horen!’ 

Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Lars Smook en Raw Milk Company
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Een gezonde levensstijl 
Een rondje op Google leert ons dat het nuttigen van rauwe melk 
een positief effect kan hebben op klachten als eczeem, astma en 
darmproblemen. Bovendien kan het je immuunsysteem een flinke 
boost geven. ‘Die reacties krijgen wij ook vaak van onze klanten’, 
vertelt Mulder. ‘Daar doe ik het voor, die mooie verhalen. Dat 
mensen zich echt geholpen voelen. Inmiddels komen er zo’n 600 
mensen wekelijks hun zuivel bij ons halen, we produceren 15.000 
liter per week. Geweldige aantallen, helemaal hier in Twente 
waar we over het algemeen toch vrij nuchter zijn. Eerst zien, dan 
geloven, dat idee. Tegelijkertijd is het ook heel erg ‘ons kent ons’ 
en verspreiden de positieve ervaringen zich als een lopend vuurtje. 
Ook steeds meer richting de bedrijven in deze regio. 

Wij willen graag samenwerken met bedrijven die de gezondheid van 
hun personeel hoog in het vaandel hebben staan en daar graag mee 
aan de slag willen. Raw Milk Company heeft veel kennis in huis over 
voeding en levensstijl en we geloven dat bedrijven meer preventief 
te werk moeten gaan: werknemers gezonde voeding aanbieden 
in de kantine bijvoorbeeld. Als bedrijf kun je daar denk ik best een 
beetje in sturen. Op den duur zal het ziekteverzuim dan ook zeker 
dalen. Wij willen met onze producten en onze kennis een bijdrage 
leveren aan die verandering. De producten zijn verkrijgbaar in alle 
natuurwinkels in heel Nederland en binnen Twente ook in de  
PLUS-winkels. En wie weet binnenkort ook bij uw bedrijf?’  \

‘�Als�bedrijf�kun�je�sturen:�
medewerkers�stimuleren�om�
gezond�te�eten�en�drinken’�

Jorrit 
‘Ik had al jarenlang darmproblemen, soms zelfs met 
een dikkedarmontsteking tot gevolg. Erg vervelend en 
vermoeiend. Ik kreeg allerlei medicijnen, antibiotica en 
onderzoeken, maar met weinig resultaat. Sinds ik de kefir 
van Raw Milk Company drink gaat het zoveel beter. Ik heb 
veel meer energie gekregen! Ik ben er erg tevreden over 
en het is nog lekker ook.’

Ellen 
‘Dit zijn voor mij producten zoals ze horen te zijn: 
puur natuur. Ik werk als orthomoleculair therapeut en 
gebruik de zuivelproducten ook in mijn praktijk omdat 
ik veel voordelen zie, vooral voor mensen met darm- en 
spijsverteringsklachten. Het is zelfs onderzocht dat je 
bepaalde bacteriën in het lichaam, die soms helemaal zijn 
uitgestorven, weer kunt aanvullen met kefir en hangop. Dat 
is essentieel, want ons brein reageert op onze spijsvertering 
en andersom. Zo hebben sommige mensen bijvoorbeeld 
concentratieproblemen. Als je dat verder uitzoekt zie je 
vaak dat bepaalde bacteriën niet aanwezig zijn. Die kun je 
dan aanvullen met producten van Raw Milk Company. Het is 
als het ware een bouwsteen om de biodiversiteit in je lijf te 
behouden en aan te vullen. Heel helpend, niet alleen voor je 
lichaam maar dus ook voor je brein.’ 



Ondernemen

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Lars Smook

Engels praten bij de koffieautomaat op het werk. 
In veel sectoren zijn we er al aan gewend, ook in 
Twente. Het is immers geen nieuws meer dat de regio 
schreeuwt om hoogopgeleid talent en daarbij kijken 
we ook over de grens. In Twente zijn er duizenden 
onvervulbare vacatures en de pijlen worden steeds 
vaker gericht op internationaal talent. Toch vraagt 
deze route een andere manier van werken en denken. 

T ‘   Twente: stel je open 
 voor internationaal talent’
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Michelle Ekkelkamp van het Expat Center 
East Netherlands (ECEN), dat valt onder 
de oostelijke tak van het World Trade 
Center (WTC), weet hoe het is om huis 
en haard achter te laten en te vertrekken 
naar het buitenland. Ze ging zelf twee 
keer het avontuur aan. Ekkelkamp en 
haar man woonden en werkten in zowel 
Singapore als Engeland. Ze kregen daarbij 
hulp met hun ‘relocation’. ‘En dat was 
ontzettend fijn. Er komt nogal wat op je 
af als expat. Hoe kom je aan een DigiD en 
burgerservicenummer (BSN)? Hoe kies je 
je huisarts? En niet onbelangrijk: waar ga 
je wonen en hoe bouw je daar een sociaal 

netwerk op? Ondernemers hebben vaak 
geen tijd voor die rompslomp en dan is het 
prettig dat een Expat Center de helpende 
hand biedt. Bedrijven hebben behoefte 
aan één informatiepunt als ze werknemers 
uit het buitenland hiernaartoe willen 
halen. Van de werving en selectie tot 
de werkvergunning, van huisvesting tot 
taalcursussen. Zo’n spin in het web die 
daarbij helpt, is dan belangrijk.’

Blijven plakken
Met de praktische zaken rondom 
internationaal talent zit het dus inmiddels 
wel goed in Twente, maar er is meer 
nodig. Want hoe zorgen we ervoor dat ze 
hiernaartoe komen of hier blijven plakken? 
Minder dan de helft van de hoger opgeleide 
bètastudenten woont drie jaar na het 
afstuderen nog in Twente, zo bleek uit een 
in 2019 gehouden onderzoek onder zo’n 
800 alumni van de Universiteit Twente en 
de hogescholen Saxion en Windesheim. Uit 
onderzoek van denktank Keeping Talent 
in Twente bleek recent dat internationale 
studenten de regio vaak verlaten omdat ze 
geen match zien op de arbeidsmarkt. Met 
andere woorden: het lokale bedrijfsleven 
lijkt (nog) niet altijd klaar om met 
internationaal talent te werken. 

‘Gelukkig zien we nu wel dat het Twentse 
ecosysteem steeds beter ingericht wordt 
op het behouden van internationaal 
talent’, vertelt Ekkelkamp. ‘Er wordt op dat 
vlak meer samengewerkt door overheden, 
bedrijven en de kennisinstellingen. We 
hebben die internationale kenniswerkers 
hard nodig. Er is zeker geen sprake 
van verdringing, zoals soms nog wordt 
gedacht. Er zijn in de sectoren voor 
hogeropgeleiden simpelweg te weinig 
Nederlanders. Het knelt nu vooral in de 
techniek en de IT. Dan kun je je natuurlijk 
afvragen of we onze studenten wel voor 
de juiste sectoren opleiden, maar er spelen 
veel dingen mee in dit verhaal. Denk ook 
aan de vergrijzing. Feit is: wil je als bedrijf 
innoveren, dan moet je ook openstaan 
voor een ander arbeidspotentieel en 
dat kunnen heel goed internationale 

kenniswerkers zijn. Ofwel talent 
dat rechtstreeks uit het buitenland 
hiernaartoe komt, ofwel buitenlanders die 
al in Nederland of zelfs al in Twente zijn, 
denk aan studenten.’

Drempelvrees
Ekkelkamp ziet bij sommige bedrijven 
drempelvrees om personeel uit het buiten-
land te halen. ‘Grote organisaties hebben 
hun internationale personeelsbeleid op 
orde, maar kleinere bedrijven hebben die 
slagkracht en kennis niet. Willen ze een 
specialist uit het buiten-land, dan moeten 
ze veel dingen zelf regelen. Ik vind dat we 
dit in Twente meer gezamenlijk kunnen 
aanpakken. De Twente Board pakt hierin 
nu meer positie vanuit bijvoorbeeld 
het programma Talentpakt. Een goede 
ontwikkeling. Ik zou verder ondernemers 
willen oproepen iets meer uit het hier en 
nu te treden als het gaat om werving van 
internationale medewerkers. Denk er nu 
al over na hoe je je bedrijf internationaler 
inricht. Dan ben je er klaar voor als het 
moment is gekomen dat je echt geen 
Nederlanders meer kan krijgen in bepaalde 
posities. Bedrijven als Demcon en Thales 
kwamen daar jaren geleden al achter.’

Goed voorbeeld doet 
goed volgen
Ekkelkamp ziet de laatste jaren in Twente 
gelukkig steeds meer bedrijven die het 
onder de knie hebben en internationaal 
talent verwelkomen. ‘Het is dan vaak twee 
stappen vooruit en eentje achteruit, maar 
dat is niet erg. Bedrijven op Kennispark 
Twente stellen zich nu echt open voor 
internationaal talent, denk aan Xsens 
en Micronit uit Enschede, of Malvern 
Panalytical uit Almelo. Ook de wat kleinere 
bedrijven als El Niño uit Enschede en Bruco 
Integrated Circuits uit Borne zijn in mijn 
ogen mooie voorbeelden.’ Ekkelkamp 
vindt dat internationaal talent zelf ook 
aan de bal is. ‘We moeten internationale 
studenten bewust maken van een 
carrièrestart in Nederland, maar ze moeten 
het natuurlijk wel zien zitten. Ik denk dat 
Twente hen veel te bieden heeft.’  \

‘   Twente: stel je open 
 voor internationaal talent’
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Twente, dé plek om  
carrière te maken

Wereldburger Justine Blanford maakt het verschil in Twente

Twente.com laat in Twente én daarbuiten zien hoe het is om te wonen en 
werken in Twente. Alleen maar boeren en trekkers? Echt niet. In Twente 
vind je juist veel mogelijkheden voor een carrière en is er veel ruimte voor 
technologie en innovatie. 

Een wereldburger en een aanwinst voor Twente. Zo zou je 
Justine Blanford gerust kunnen omschrijven. De UT-hoogleraar 
ging een jaar geleden samen met haar gezin het avontuur aan en 
streek neer in Enschede. 

De vraag waar ze vandaan komt, is voor Blanford niet eenvoudig te 
beantwoorden. ‘Ik ben geboren in Trinidad en Tobago, opgegroeid 
in Suriname en Engeland en heb hiervoor met mijn man en kinderen 
elf jaar in de VS gewoond.’

In 2019 zette Blanford voor het eerst voet aan de grond in 
Enschede. Het jaar erop ging ze als professor voor de faculteit ITC 
van de Universiteit Twente aan de slag. ‘Een bruisende stad die 
groter is dan wat we gewend waren in Pennsylvania. Tegelijkertijd 
sprak de directe verbinding met de natuur in de omgeving ons aan. 
Precies wat we zochten. We woonden daarvoor aan de voet van 
bergketen de Appalachen en hadden eigenlijk overal de auto voor 
nodig. Nu niet meer, gelukkig. We stappen nu op onze fietsen.’

Fietsen
De coronapandemie gooide voor het avontuur van de familie 
Blanford gelukkig geen roet in het eten, maar zorgde wel voor 
onzekerheid. ‘Welke vlucht kunnen we nemen? Mogen we wel reizen 
van de VS en van Nederland? Het compliceerde onze missie, maar 
we hielden de moed erin. We arriveerden een jaar geleden op een 
desolaat Schiphol en in een doodstille stad. Zo hadden we Enschede 
niet leren kennen.’ Blanford prijst de hulp van het Expat Center 
van WTC Twente én van haar faculteit. ‘Het Expat Center heeft 
ons fantastisch geholpen met alle rompslomp én op persoonlijk 
vlak. Dat geldt ook voor de staf van het ITC. Ik voelde me daar 
direct onderdeel van een warme, internationale gemeenschap. We 
konden bovendien een huis met tuin huren van een collega, dus de 
quarantaineperiode kwamen we goed door. Inmiddels voelen we 
ons thuis in ons eigen huis. Met fietsen, uiteraard. Dat waren de 
eerste aankopen.’

Geo-health
Blanford is zeker op professioneel vlak een aanwinst voor de 
regio en voor de UT. Ze bouwde jarenlange expertise op in 
haar vakgebied: geo-health. Dat gaat over de integratie van 
geografische informatie, technologie en ruimtelijke concepten 
in de epidemiologie. ‘Ik focus me op een beter begrip van 
ziekten en gezondheidsrisico’s en de toepassing van geo-spatial 

‘  We maken met de  
faculteit�ITC�het�verschil’
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technologieën om dit te bereiken. Dit vakgebied was heel lang 
een technische niche, maar dat verandert door de vooruitgang in 
technologie en dataverzameling. De rol van realtime data en grote 
datasets is belangrijk geworden. Mondiale coronadashboards 
waarmee besmettingen inzichtelijk worden gemaakt, benadrukten 
de importantie van dit werkveld. Op het ITC zet ik een nieuw 
onderwijsprogramma op waarmee we zorgen voor kennis- en 
capaciteitsopbouw in bijvoorbeeld Afrika en Azië. Ontzettend 
waardevol werk. Ik heb het gevoel dat we de wereld hiermee een 
stukje beter maken. We maken in en vanuit Twente het verschil.’

Verborgen parel
Blanford vergelijkt het ITC met andere (academische) instellingen 
waarvoor ze werkte en laat er geen twijfel over bestaan. ‘Het ITC is 
een parel en het best bewaarde academische geheim van Twente 
en misschien wel van Nederland. De faculteit staat wereldwijd 
hoog aangeschreven. Of ik wil dat dit verandert? Ja en nee. 
Bescheidenheid en focus past bij ons in bepaalde opzichten en 
versterkt in mijn ogen het gemeenschapsgevoel. Wel mogen we 
richting bijvoorbeeld investeerders wel eens wat harder roepen.’

Internationale school
Terug naar haar privéleven. Of beter gezegd, dat van haar gezin. De 
kinderen van Blanford zijn 12 en 15. Geen ideale leeftijd om huis 

en haard achter je te laten en een nieuw bestaan op te bouwen, 
zou je zeggen. ‘Maar dat ging eigenlijk heel goed. De International 
School Twente (IST) speelt daarin een grote rol. Ze zijn daar perfect 
op hun plek en werden al snel vrienden met andere kinderen uit 
bijvoorbeeld Engeland, Thailand en Griekeland. Ze volgen er extra 
cursussen Nederlands en dat gaat al verrassend goed. Er is op de 
IST ook veel aandacht voor het persoonlijke. Ik had voor hen geen 
betere leeromgeving kunnen wensen.’

En haar man? ‘Simon vermaakt zich ook prima hier. Hij werd al 
meteen hockeytrainer bij hockeyclub EHV in Enschede. Daar 
hockeyen onze kinderen ook. Sport verbroedert, dat zie je in 
Amerika natuurlijk ook. Verder fietsen we zoals gezegd veel en gaan 
we elke zaterdag naar de markt in Enschede. We hopen snel de taal 
nog beter te leren en ook wat meer te kunnen genieten van 
het vrijetijdsaanbod in Twente. We waren verrast door hoe 
Twentenaren oud en nieuw vieren, wat een spektakel. 
Dat belooft nog veel goeds.’  >

‘We stappen zo veel  
mogelijk�op�de�fiets’
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Uitvinder Daniël Linschoten 
op zijn plek in Twente

Daniël Linschoten (29) maakte twee keer de keuze voor Twente: 
voor zijn studie werktuigbouwkunde en voor zijn eerste baan. 
Als engineer bij machinebouwer IMS in Almelo zit hij nog altijd 
uitstekend op zijn plek in Twente.

Hij is een schoolvoorbeeld van een techneut die al vroeg begon met 
knutselen. ‘De klassieke werktuigbouwkundige is al op jonge leeftijd 
in de weer met staal, apparaten of auto’s’, vertelt de geboren 
Amsterdammer. ‘Ik vond apparaten demonteren en monteren altijd 
interessant, maar was vooral bezig met kleinere dingen en met 
bouwpakketten van papier en hout. Vaak samen met mijn moeder, 
waarmee ik ook stad en land afliep voor techniekmusea. Ik wilde 
altijd al uitvinder worden en dat ben ik nu.’

Nauwkeurig en precies 
Dat ‘uitvinden’ gebeurt tegenwoordig bij IMS, waar Linschoten 
bleef plakken na een stage. Linschoten: ‘Ik heb ook in de rest van 
het land naar banen gekeken, bijvoorbeeld in Eindhoven, maar het 
werd toch weer Twente. Ik voel me hier thuis.’ Hightechbedrijf IMS 
bouwt al meer dan twintig jaar machines die bijvoorbeeld zorgen 
dat smartphones werken en auto’s met de nieuwste sensoren 
en camera’s rondrijden. Bij IMS draait het om: nauwkeurig en 
precies. Het bedrijf bouwt grote en complexe machines op maat 
waarmee minuscule producten nauwkeurig en snel in elkaar gezet 
worden. ‘Juist die schaal maakt het voor mij zo uitdagend’, vertelt 
Linschoten. ‘We zijn gespecialiseerd in nauwkeurige productie en 
dat doen we voor uiteenlopende klanten. Onze opdrachten zijn heel 
divers, in tegenstelling tot veel andere bedrijven waar je vaak maar 
aan enkele producten werkt. Ik werk hier vaak mee aan het gehele 
project. Van conceptschets tot het afleveren van de machine. Dat 
maakt het werk voor mij afwisselend. Ik richt me momenteel op 
een productiemachine die glazen producten in ‘wafers’ maakt, in 
een vacuüm omgeving, voor de slimme apparatenindustrie. Een 
spannend proces op microschaal. Ik maak hier geen grove dingen 
waarbij je uit de losse pols twintig millimeter plaatstaal pakt en 
er wat M16 bouten in plaatst. Soms gaan dingen wel op intuïtie, 
maar zodra het invloed heeft op het proces reken, simuleer en test 
ik eerst. Pas daarna pas ik het toe. Het leuke is verder dat je hier 
niet alleen met academici werkt. Het is een samenspel tussen veel 
verschillende mensen en opleidingsniveaus. De bedrijfscultuur is 
open en juist dan kom je tot verrassende oplossingen.’

Ander soort kleinschaligheid
Voordat hij het werkende leven in stapte, beleefde Linschoten een 
mooie studieperiode in Enschede. ‘Ook in mijn oriëntatie op een 
studie zocht ik al naar kleinschaligheid, maar dan op een heel ander 
niveau. Het persoonlijke van de Universiteit Twente sprak me gelijk 
aan. In Delft kan je ook terecht voor werktuigbouwkunde, maar 
daar is het een stuk massaler. Bovendien focus je op de UT sterk 
op toepassing. In mijn laatste bachelorproject over mechatronica 
kwamen bovendien veel disciplines samen, van wiskunde tot 
regeltechniek.’

Enschede als studentenstad maakte ook gelijk indruk op Linschoten. 
‘Er is een breed scala aan actieve studentenverenigingen en 
studieverenigingen. Of het nou om sport, cultuur of gezelligheid 
gaat. Veel studenten, waaronder ik, zijn hier van meerdere clubjes 
lid. Dat maakt de sfeer in de stad anders dan in de meeste andere 
studentensteden. Erg leuk.’

‘Ik�ben�uitvinder�op�microschaal’

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Lars Smook
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Engineer op de trombone 
Linschoten klopt op zijn werk regelmatig aan bij collega’s om te 
leren over hun projecten, bijvoorbeeld over hun werk voor de auto-
industrie. Of het nou om de R&D’ers of de bouwers in de werkplaats 
gaat, hij wil van hen leren. Het meest extreme voorbeeld van over 
de grenzen van je eigen discipline kijken, beleefde hij echter al 
tijdens zijn studie. ‘Ik heb een half jaar een minor gevolgd op het 
conservatorium in Enschede. Ik speel meerdere blaasinstrumenten. 
Ik ben nu nog steeds actief op de trombone in bigband Utmost 
van de UT en eerder ook op de hoorn in een symfonieorkest. Bij 

de studie werktuigbouwkunde kon je een verbredende minor 
volgen, zoals dat toen heette. Prima, zei ik, dan ga ik naar het 
conservatorium. Zat ik als engineer opeens tussen de professionele 
muzikanten in spé. Ze keken wat raar op in het begin, maar het was 
een prachtige ervaring. Ik leerde daardoor ook mijn eigen docenten 
meer waarderen. Bij een muziekdocent zie je gelijk of diegene 
subliem is in zijn vak. Een stukje op de piano spreekt voor zich. In 
de techniek is het een stuk minder duidelijk, maar ook op de UT 
besefte ik later dat ik met topdocenten te maken had. Daar heb ik 
veel aan gehad.’  \

‘De�sfeer�in�studentenstad�
Enschede�is�uniek’
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Van aanwezigheid naar prestatie 

De successen en uitdagingen 
van het thuiswerken 
We werken sinds vorig jaar massaal vanuit huis. 
Esther Koeman, HR consultant bij accountancy- en 
advieskantoor Baker Tilly, onderzocht hoe dat bevalt. 
Onder diverse klanten nam zij het ‘Belevingsonderzoek 
Thuiswerken’ af. Het resultaat? De meeste mensen 
willen ook in de toekomst een aantal dagen per week 
vanuit huis blijven werken. Daar kan de CEO van digitale 
beveiligingsspecialist Group2000 Richard Coppens zich 
zeker in vinden, want zijn team werkt al een jaar bijna 
geheel thuis. Baker Tilly en Group2000, die al ruim 30 
jaar een zakelijke relatie hebben, gingen in gesprek over 
de mogelijkheden van thuiswerken in de toekomst.  

‘We zijn het onderzoek gestart toen de pandemie net begon’, 
vertelt Koeman. ‘Omdat we benieuwd waren hoe medewerkers 
het werken thuis ervaren. Hoe is de dynamiek? En zijn er duidelijke 
afspraken gemaakt? Het was natuurlijk een hele uitdaging om 
een werk-privébalans te behouden toen we allemaal ineens aan 
de keukentafel moesten gaan werken. Toch zijn mensen best 
positief, zo blijkt uit ons onderzoek. Het indelen van eigen tijd, 

geconcentreerd kunnen werken en de ruimte om het werk op 
je eigen manier in te vullen, scoorden goed.’ Coppens reageert: 
‘Bij ons werkt nagenoeg iedereen thuis sinds vorig jaar. Van de 
vijftig mensen zijn er niet meer dan vijf bij ons op kantoor. De rest 
doet al het werk vanuit huis. We zijn een techbedrijf, we maken 
beveiligingsoplossingen voor wetshandhaving, inlichtingendiensten, 
telecom- en internetproviders. We werken dus veel met 
programmeurs en juist die groep ervaart het veelal als prettig om 
thuis te werken. Zij maken software en integraties met andere 
apparatuur, dat is behoorlijk ingewikkeld. Dan wil je je goed kunnen 
concentreren en zo min mogelijk fouten maken. Datzelfde geldt 
voor de afdeling product development, die bouwen aan nieuwe 

functionaliteiten. Of het nou een paar nieuwe knopjes zijn of een 
volledig nieuwe interface, je moet je op en top kunnen focussen. 
Als ze er zelf even niet uitkomen, bespreken ze het via Teams 
of Zoom. Even de schermen delen en het is zo opgelost. Die 
samenwerking en die kennisoverdracht kan prima online. In principe 
maakt het voor ons sowieso niet uit waar onze mensen werken, 
zolang ze maar een goede internetverbinding hebben. 
De communicatie is denk ik wel wat formeler nu alles digitaal is, 
er zijn immers geen koffiemomentjes meer.’

‘ Ik doe regelmatig een  
willekeurig�belrondje’� 
Richard Coppens
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In gesprek blijven 
Eén van de grootste uitdagingen, na een jaar thuiswerken, is 
medewerkers aangesloten houden bij je bedrijf. Koeman licht toe: 
’25 procent van de mensen geeft aan onvoldoende betrokken te 
zijn bij het team of de organisatie. Het is dus echt belangrijk dat 
we daar aandacht voor hebben, zodat iedereen vol energie zijn 
werk kan doen. Ook zijn er tussentijds misschien nieuwe mensen 
aangenomen, het is best ingewikkeld om je weg te vinden binnen 
een bedrijf als je nieuw bent en alles digitaal gaat.’ Coppens vertelt 
hoe zij dat aanpakken: ‘We proberen die communicatie echt op gang 
te houden. Zo onderhouden de afdelingsmanagers wekelijks contact 
met de mensen binnen hun eigen teams. Zelf doe ik dat trouwens 
ook, dan doe ik een willekeurig belrondje in Teams. Gewoon om die 
aansluiting te houden met de mensen. Ook doen we elke week een 
‘Developmentdemo’, al onze medewerkers kunnen daar digitaal 
bij aansluiten om te zien waar we mee bezig zijn, wat we aan het 
bouwen zijn. Daarnaast doen we elke woensdag een Teams-sessie 
met iedereen. In het begin was dat meer een managementupdate, 
maar na zes weken heb je dat ook wel gehad. Daarom laten we nu 
elke week een medewerker aan het woord. Wie ben je, waar kom 
je vandaan, wat doe je en hoe bevalt dat? Die gesprekken zijn veel 
leuker. Het voordeel van digitale bijeenkomsten, is dat we een 
hogere opkomst zien dan toen we nog fysiek bijeenkwamen. Dan 
zaten we met maximaal een man of vijftien, nu zijn we regelmatig 
met meer dan dertig. Dat komt denk ik omdat het laagdrempelig is. 
We proberen het sowieso laagdrempelig en informeel te houden, 
ook nu we op afstand werken. Iedereen gebruikt bijvoorbeeld 
een app waarmee je intern teams kunt samenstellen die allerlei 
uitdagingen aangaan. Wat kook jij het liefst en maak daar een foto 
van, dat soort grappige dingen. Iets interactiefs en informeels. 
Er zit ook een competitief element in, een scoreboard met de teams 
die de meeste uitdagingen hebben gedaan.’

De thuiswerktoekomst 
Hoe de wereld en de manier van werken eruitzien post-pandemie, 
is nog onduidelijk. Helemaal terug naar hoe het was, gaan we 
waarschijnlijk niet. ‘Ik denk niet dat we volledig thuis blijven 
werken’, licht Coppens toe. ‘Helemaal terug naar het kantoor gaan 
we zeker ook niet. Ik denk dat er een mix komt, een paar dagen 
vanuit huis en overleggen met je manager op het kantoor. Of eens 
voor een afdelingsoverleg langshoppen. Dat is wat wij intern ook 
horen nu, dat mensen het liefst die combinatie willen. Een vast 
beleid over hoe we dat in de toekomst gaan aanpakken hebben 
we nog niet, we kiezen ervoor om het flexibel te houden zodat het 
organisch kan verlopen. Ook willen we het deels aan de mensen 

zelf overlaten. Die vrijheid staat sinds vorig jaar toch al centraal, 
we sturen niet op aanwezigheid maar op resultaten. Dat biedt 
ons ook weer kansen vanuit recruitmentperspectief, omdat we nu 
bijvoorbeeld makkelijker talent uit de Randstad kunnen aantrekken, 
ze hoeven immers niet elke dag heen en weer te rijden.’ 

Koeman sluit af: ‘Zeker, dat zijn de mooie kansen van het op 
afstand werken. Het biedt echt mogelijkheden, zolang we maar in 
gesprek blijven met de medewerkers. Juist als ze op een andere 
plek (blijven) werken. Evalueer bijvoorbeeld eens in de zoveel tijd 
hoe het werken op die manier bevalt. Zo houden we die aansluiting 
samen, ook als we op kilometers afstand zitten.’  \

‘ De werk-privébalans  
behouden,�is�best�uitdagend� 
aan�de�keukentafel’ 
Esther Koeman



De�arbeidsmarkt�in�Twente:�
iedereen�inclusief�
Toen ik hoorde dat het thema van deze editie ‘arbeidsmarkt’ was, begonnen mijn schrijfvingers 
te jeuken. Dat is namelijk een onderwerp waar ik wel een heel boek over kan schrijven. En dan 
vooral over de kansen op de markt voor mensen die vaak wat moeite hebben om mee te draaien. 

Arjan Kleizen

Arjan Kleizen is sociaal ondernemer en directeur/eigenaar van MSG en Miles: dé groene online koeriersdienst. Miles combineert koeriers en klanten met elkaar zodat koeriersritten 
door heel Nederland efficiënter en dus groener gereden worden. Het doel? Het aantal lege kilometers met 50 procent verminderen. Meer weten? www.miles.delivery

Ik heb de afgelopen tien jaar namelijk met eigen ogen mogen zien 
hoe fantastisch het kan werken als we juist die mensen een plek 
bieden op de arbeidsmarkt. MSG ging destijds in één klap van 
spoedkoeriersbedrijf, met weinig eigen medewerkers, naar een 
maatschappelijk inclusief bedrijf met 65 postbezorgers, sorteerders 
en koeriers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Allemaal mensen 
die altijd bij de sociale werkvoorziening van de Gemeente Enschede 
(DCW) hadden gewerkt en nu voor een ‘echt’ bedrijf aan de slag 
mochten. Trots dat ze waren! Nu, jaren later, hebben we MSG weten 
uit te bouwen tot een logistieke alleskunner. Daardoor bieden we 
inmiddels 500 medewerkers (waarvan 73 procent een afstand tot de 
arbeidsmarkt heeft) een passende werkplek. 
Met zo’n groep medewerkers maak je natuurlijk altijd wel wat mee. 
Soms heerst echter het idee dat het een extra grote uitdaging 
is om mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in dienst te 
nemen. Dat is niet zo. Elk personeelslid heeft aandacht nodig, dat 
vooropgesteld, maar iemand met een arbeidsbeperking niet meer 
dan reguliere krachten. Sterker nog: het zijn enorm gemotiveerde 
mensen met een passie voor hun vak. Het zijn bovendien loyale 
medewerkers, mits je ze een goede werkplek biedt natuurlijk. Om 
die redenen proberen we andere bedrijven ook altijd te stimuleren 
om inclusiever te ondernemen. Met de landelijke Prestatieladder 
Sociaal Ondernemen (PSO) Trede 3 en 30+ certificaat (de hoogste 
trede van de PSO) en ook met het meer regionale Werkpakt-
keurmerk pakken we de handschoen op. Die inclusieve aanpak 
zien we ook terug in een nieuw initiatief waar MSG partner van is: 
Direct2Job. Dit onderwijsprogramma is een samenwerkingsverband 
tussen ROC van Twente, gemeenten, ondernemersverenigingen, 

Werkplein Twente en enkele grote bedrijven. Het gezamenlijke 
doel: entree- en praktijkonderwijsstudenten die voortijdig uitvallen 
(zonder diploma en zonder werk) begeleiden naar duurzaam werk. 
We willen jongeren in Twente die voortijdig dreigen uit te vallen 
gelijk helpen met een leerwerktraject. Als ons dat lukt, dan kunnen 
we een groot, vaak praktijkgeschoold, arbeidspotentieel behouden. 
Een tak die in de toekomst alleen nog maar belangrijker wordt. 

Over de toekomst gesproken… MSG is actief op de koeriers-, 
pakketten- en postmarkt. Die laatste is, het zal jullie niet verbazen, 
een behoorlijke krimpmarkt. 95 procent van onze medewerkers 
met afstand tot de arbeidsmarkt is juist werkzaam in die tak, 
bijvoorbeeld als postbode of sorteerder. Daarom kijken we verder 
dan alleen hun inzet nu, we kijken hoe we ook in de toekomst een 
inclusieve organisatie kunnen blijven. Sterker nog: onze droom 
is dat we nog veel meer mensen een passende werkplek kunnen 
bieden. Hoe? Door clustering. In plaats van tientallen busjes door 
de straat, in het centrum of over het industrieterrein, geloven wij in 
slimmere bezorging. Aanlevering op één centraal punt, van waaruit 
één bezorger (met afstand tot de arbeidsmarkt, natuurlijk) in één 
elektrische bus alle bezorgingen doet. Van brieven tot pakketten, 
van bloemen tot boodschappen. 
Heel eerlijk gezegd? Tot aan de corona-uitbraak dacht ik dat ik 
dit nooit mocht meemaken. Inmiddels heb ik gezien hoe snel we 
kunnen aanpassen. De weg naar een maatschappelijk verantwoorde 
toekomst is ingeslagen, laten we dit als echte ‘noabers’ samen 
oppakken en van Twente een inclusieve regio maken. Met kansen 
voor iedereen!  \
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Wie ben ik?

Want hoe eenvoudig de vraag ook gesteld kan worden, bepalen 
wie je bent is in de huidige contactarme wereld allesbehalve 
eenvoudig. Hoe weet je dat de nieuwe klant in je webshop is wie 
zij zegt dat ze is? Hoe check je de identiteit van de persoon die 
je huis wil kopen? En hoe echt is de persoon aan de andere kant 
van de videoverbinding? Denk maar aan de zogenaamde naaste 
medewerker van Navalny die in april een afspraak had met Tweede 
Kamerleden. Er werd zelfs gedacht aan een computergegeneerd 
persoon, een ‘deep fake’. De vraag lijkt eerder te zijn: ‘Wie wil je 
zijn?’ Op het internet kun je elke willekeurige identiteit aannemen.

Je digitale identiteit is een groot goed. Met een betrouwbare 
digitale identiteit kun je verantwoord zakendoen op het internet, 
als inwoner, burger, consument of partner. Richting de overheid 
heb je daar je DigiD voor, een middel waar we ondertussen allemaal 
aan gewend zijn. Je doet er je belastingaangifte mee, geeft er 
je adreswijziging mee door aan je gemeente en je kijkt of er nog 

post van de overheid is in MijnOverheid. Dat werkt prima, al heeft 
het wel wat moeite gekost. Toen we in 2004 de basis legden voor 
MijnOverheid met Novay, het onderzoeksinstituut waar InnoValor 
uit is ontstaan, had de overheid de hoop dit binnen een paar jaar uit 
te rollen. Het werden er meer dan tien en nog steeds wordt eraan 
gesleuteld. 

Buiten de overheid is je digitale identiteit minder strak geregeld. 
DigiD mag je niet gebruiken en je identiteit van Google of Facebook 
gebruiken, echt niet. Als onderdeel van de oplossing leveren we 
daarom onze ReadID software die het mogelijk maakt om met een 
smartphone en een paspoort of rijbewijs veilig aan te tonen wie je 
bent, bijvoorbeeld bij het openen van een bankrekening. Daarbij 
bouwen we op de veilige chip die in dat paspoort zit ingebouwd. Zo 
weet jij en de organisatie waarmee je zakendoet weer wie je bent. 
Geen twijfel mogelijk.  \

Vaak een vraag voor filosofen en een vraag voor mensen die met zichzelf in de knel zitten, 
‘wie ben ik’? En wie ben jij eigenlijk, als lezer van deze eerste column van InnoValor? Om met 
de eerste vraag te beginnen: ik ben Wil Janssen, medeoprichter van fintech- en adviesbedrijf 
InnoValor uit Enschede. In de komende edities zullen we een column over digitale innovatie in 
INN’twente verzorgen, ter inspiratie maar ook met stof tot nadenken. 

Wil Janssen, medeoprichter van fintech- en adviesbedrijf InnoValor in Enschede.

Wil Janssen
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UT�en�Eqib�|�The�Human�Factor�op�zoek�naar�technisch�experts

‘ Goede IT’ers: onzichtbaar  
en onmisbaar, maar dankzij  
Eqib niet onvindbaar’

Talentvolle IT’ers aantrekken om het technisch beheer en de doorontwikkeling van de infrastructuur op de 
UT-campus te kunnen waarborgen. Dat is het gezamenlijke doel van Henry Koster, Afdelingshoofd IT Infra & 
Operations bij de Universiteit Twente en Yolanda Carrillo Alvarez, IT Recruiter bij Eqib | The Human Factor.  
‘Om dit werk te doen, is een hoge mate van expertise nodig.’

Henry Koster werkt sinds augustus 2020 op de UT en draagt samen 
met een ongeveer 40 collega’s zorg voor het beheer van de IT-
systemen en infrastructuur. Zijn team werkt samen met een aantal 
andere teams aan de informatievoorzieningen voor Universiteit 
Twente, in brede zin. Op het gebied van informatievoorziening, ICT-
voorzieningen en bibliotheek- en archiefvoorzieningen aan zowel 
eindgebruikers, onderzoekers en onderwijs. 

‘In coronatijd met een nieuwe baan beginnen had zijn voor- en 
nadelen’, zegt hij. ‘Nu iedereen thuis werkt, moet je meer moeite 
doen om nieuwe mensen binnen de organisatie te leren kennen. 
Ik vind het wel heel belangrijk om iedereen in mijn team persoonlijk 
te leren kennen en te spreken. Het verschil maak je samen 
met mensen.’

Onmisbaar
In de korte tijd dat hij op de campus werkt, heeft Koster ervaren 
dat de UT grote ambities heeft als het om IT gaat. ‘Dat moet ook 
wel, want binnen de IT gaan veranderingen in hoog tempo. En de 
UT is ambitieus. Denk aan robotica, diverse onderzoekscentra en 
de reguliere bedrijfsvoering, die allemaal afhankelijk zijn van een 
goede en veilige IT-infrastructuur. Eigenlijk maakt iedereen die hier 
op de campus een laptop of apparaat gebruikt, gebruik van onze 
diensten. Overal zit wel een IT-component tussen. We zijn continu 
bezig systemen beter op elkaar af te stemmen en de continuïteit te 
waarborgen. Daar bestaan steeds meer tools voor die we in kunnen 
zetten. Kortom, wat we doen is vaak onzichtbaar, maar zodra het 
niet werkt, ontstaat er een groot probleem. Onze afdeling ITO is 
onzichtbaar maar onmisbaar, dat durf ik wel te zeggen.’

Oók onmisbaar is goed personeel voor ITO. ‘We zijn een afdeling 
met echte techneuten. Het is voor ons van groot belang dat we de 
juiste mensen aantrekken. De ontwikkelingen gaan snel, mensen die 
in de IT werken moeten er continu voor zorgen dat ze bijblijven, hun 
kennis up-to-date houden. Of ik me grote zorgen maakt om de juiste 
mensen te vinden? Nee hoor, want ik heb Eqib’, zegt Koster.

Uitdaging
Vanaf het prille begin van zijn loopbaan aan de UT onderhoudt 
Henry Koster contact met Eqib en sinds enige maanden ook met 
IT-Recruiter Yolanda Carrillo Alvarez. Hij hanteert een uitgebreid 

wensenlijstje. ‘Ik zoek geen job-hoppers. Ik wil graag mensen 
die zich minimaal een jaar of vijf aan de UT willen verbinden. 
Zo kunnen ze écht iets voor de organisatie betekenen. En behalve 
dat het goede techneuten moeten zijn, vind ik het menselijke 
aspect ook erg belangrijk. Juist in deze technische sector kijk 
ik ernaar wat voor mens ik voor me heb. Aspecten als loyaliteit, 
verantwoordelijkheidsgevoel en nieuwsgierigheid wegen 
zwaar voor mij.’

Ontzorgen
Hij weet dat hij Eqib voor een grote uitdaging stelt, maar Yolanda 
Carrillo Alvarez vindt het alleen maar interessant om de UT daarin te 
ontzorgen. ‘Ik ga eerst met Henry in gesprek om duidelijk te krijgen 
wat hij in nieuwe werknemers zoekt. Ik wil ook graag weten met 
welke projecten hij bezig is. Dat helpt mij om potentiële kandidaten 
te triggeren. Het helpt zeker als ik met een paar voorbeelden kan 
laten zien hoe dynamisch en uitdagend de UT is. Dan gaan ze pas 
écht nadenken.’

Dan begint het zoeken naar kandidaten die actief zoekend zijn, 
latent zoekend of zelfs op het moment niet zoekend. ‘Ik kijk of ze 
de juiste opleiding hebben. Vervolgens kijk ik hoelang ze voor hun 
huidige baas werken. Als ze al 5 jaar bij hetzelfde bedrijf werken, 
bel ik hen op voor een spontaan gesprekje of ik benader ze online. 
Dan begint voor mij het echte ‘hunten’. Soms heb ik twijfels over 
de technische kennis van de kandidaat en dan koppel ik mijn 
bevindingen terug naar Henry. Zo werken we nauw samen om de 
juiste kandidaten op te sporen.’

Eigen regio
Opvallend feit is dat Koster het liefst mensen binnen de regio 
Twente aantrekt. ‘De expertise is er in Twente, dat staat vast. We 
leiden ze namelijk zelf ook op aan de UT. De Twentse nuchterheid 
past ook goed bij de UT. Bovendien weten IT’ers uit Twente uit eigen 
ervaring dat de UT altijd in beweging is. High tech, human touch’  \

‘  Zorgen over het vinden  
van�experts?�Nee,�ik�heb�Eqib’
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‘Bij NDIX bouwen we aan een veilig netwerk, een alternatief voor 
het vrij ‘lekke’ internet. Al meer dan 3000 bedrijven maken daar 
in Nederland en Duitsland gebruik van. Op die manier willen we 
een springplank bieden voor bedrijven om veiliger om te gaan met 
hun data. Ons netwerk is een mooi begin, maar dan zijn we er nog 
lang niet. We leven in een tijd waarin we misschien wel dagelijks 
geconfronteerd worden met hackers en datalekken. Dat is dweilen 
met de kraan open, tenzij we meer mensen gaan opleiden die zich 
specialiseren in dit vakgebied. Zoals jongeren die afstuderen op 
bijvoorbeeld cybersecurity. Die hebben we nodig om hier de digitale 
infrastructuren uit te bouwen en veilig te houden. In Twente hebben 
we zeker een goede basis, zoals bijvoorbeeld de gerenommeerde 
IT-opleidingstak en het recent opgerichte onderzoeksinstituut op 
het gebied van cybersecurity, TUCCR, beide van de Universiteit 
Twente en de opleidingen van het Saxion en het ROC. Die 
IT-richtingen groeien gelukkig hard, dat zouden we nog veel meer 
moeten stimuleren want daar zit echt de kennis die we in de 
toekomst nodig gaan hebben.’

Dichter bij de data 
‘Ons leven en onze economie is steeds meer afhankelijk van de 
digitale wereld. Des te belangrijker is het dat we dat dus goed 
op orde hebben. In Europa hebben we daarin nog een slag te 
slaan. We lopen op dat gebied nog best achter. Kijk maar naar de 
digitale grootmachten zoals Google, Facebook of Whatsapp. Alle 
data die daarin omgaat, gaat allemaal richting Amerika. Maar ook 
op kleinere schaal is het essentieel: zo werken we vanuit NDIX 
momenteel samen met tien promovendi van de universiteit aan 
een project waarbij allerlei medische data van burgers verzameld 
wordt. We kunnen daarvoor geen gebruikmaken van Microsoft-
programma’s, omdat die data uiteindelijk in de cloud aan de 
andere kant van de oceaan terecht zou komen. Of op microniveau: 
iedereen loopt tegenwoordig met smartwatches, ook die data 
wordt – heel slim – linea recta naar de Verenigde Staten gestuurd. 
Waarom dat op al die verschillende niveaus niet wenselijk is? 
Omdat wij geen invloed hebben op het databeleid van die 

bedrijven, en ook niet op de Amerikaanse wetgeving. Zo moet elk 
Amerikaans databedrijf alle gegevens op elk moment beschikbaar 
kunnen stellen aan de Amerikaanse overheid. Dan kunnen wij hier 
hoog of laag springen met onze richtlijnen voor de Algemene 
verordening gegevensbescherming (AVG), maar dan is al onze data 
vrij toegankelijk. Daarom is het zo belangrijk dat we een eigen 
datastructuur en dataopslag hebben in Europa. Zo houden we veel 
meer de regie over onze eigen data. De Europese Unie, bij monde 
van Ursula von der Leyen, heeft dit afgelopen september in het 
Europees Parlement heel duidelijk gemaakt. Duitsland en Frankrijk 
investeren daar miljarden in.’

Krachten bundelen 
‘Om dat veilige datanetwerk en die veilige datatoepassingen op 
te bouwen binnen Europa, is het essentieel dat er samengewerkt 
wordt. Wij hebben hier niet één bedrijf met dezelfde capaciteit 
als Google, maar samen kunnen verschillende datacentra wel die 
functionaliteit bieden. Dat hebben we natuurlijk niet één, twee, 
drie staan, maar dat is echt de industrie die we nu zouden moeten 
opzetten. Want ook burgers ervaren steeds meer dat het geen 
ver-van-je-bedshow meer is, door de vele gevallen van 
identiteitsfraude die steeds dichterbij komen. Op dat soort dingen 
moeten we binnen Europa veel meer zelf de regie kunnen voeren. 

Dat we niet bij een partij als Facebook moeten aankloppen om 
ze vriendelijk te verzoeken bepaalde dingen niét te doen met 
onze data. Het is tijd dat we echt gaan bouwen aan die eigen 
infrastructuur, met onze eigen Europese regelgeving. Zoals gezegd 
leggen we bij NDIX de basis voor dat netwerk, maar pakken we ook 
die grotere rol. We houden dit soort belangrijke ontwikkelingen 
haarscherp in de gaten, vergaren informatie en stellen al onze 
kennis ter beschikking. Dus behalve netwerkbouwer, willen we 
ook die kartrekkende rol op ons nemen. Binnen Twente, binnen 
Nederland en zelfs binnen Europa. We zijn ooit opgericht om 
bedrijven te helpen met al hun ICT-uitdagingen. In het begin was dat 
goed internet, nu verschuift dat richting kennis en informatie over 
dataveiligheid. We willen IT-talent in Twente, zowel de personen 
als de bedrijven, wakker schudden. Want je hoeft geen marktleider 
te zijn om binnen Europa op grote schaal een impactvolle rol te 
gaan spelen in de nieuwe cloudoplossingen. ‘Alles gaat toch naar de 
Amerikaanse cloud’, dat is echt verleden tijd. Dit is het moment voor 
de Europese aanpak en ik zou zeggen: ‘Grijp je kans’!  \

‘�Een�Europees�netwerk,�met�
eigen�regelgeving,�is�cruciaal’��

Je kunt tegenwoordig geen krant openslaan of je leest 
over de veiligheid van onze data. Of beter gezegd: het 
gebrek daaraan. Er worden namelijk aan de lopende 
band risico’s blootgelegd. Om de privacy en veiligheid 
van onze gegevens te verhogen, is het essentieel dat 
we binnen Europa een eigen en veilig netwerk gaan 
uitbouwen. Wat daar precies voor nodig is, vertelt 
directeur van NDIX Jeroen van de Lagemaat. 

Zuiderval 64, 7543 EZ Enschede  /  T 053 711 41 50  /  www.ndix.net

Meer grip op gegevens 
Druk�op�data:�van�Amerika�naar�Europa��
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Van student of promovendus 
naar ondernemer: Novel-T 
helpt bij sprong in het diepe

Naam: Dr. Christoff Heunis (29)
Achtergrond: biomedisch ingenieur

Zuid-Afrikaan Christoff Heunis, die recent promoveerde bij 
het Surgical Robotics Lab op de UT, focust zich op biomedische 
producten in de cardiologie, vaatchirurgie en revalidatiezorg. 
Hij ontwikkelt chirurgische robots. Zijn prototypes zijn al te 
vinden in operatiekamers. 

Robots in de operatiekamer, zijn ziekenhuizen  
en patiënten er al aan gewend?
‘Nog niet helemaal. Sommige mensen denken dat we een 
Terminator verwelkomen in de operatiekamer, maar ik laat juist zien 
dat chirurgen en operatierobots een uitstekend duo vormen. Ik heb 
in mijn omgeving best veel mensen gehad die getroffen werden 
door een vaatziekte of beroerte. De wetenschap dat hun lijden kan 
worden verlicht door medische technologie, dreef me ertoe een 
bedrijf te starten.’

Wat heb je precies ontwikkeld? 
‘Het Advanced Robotics for Magnetic Manipulation (ARMM) 
systeem. Dit systeem bevat een robotarm waarmee een chirurg 
tijdens een endovasculaire ingreep met een magneet de katheter of 
endoscoop in de bloedbaan stuurt. Een robot is veel preciezer dan 
een mensenhand. Bovendien kan de chirurg het apparaat buiten 
de operatiekamer bedienen. Ook is de operatie hierdoor minder 
ingrijpend voor de patiënt. In mijn spin-off wil ik het complete pakket 
bieden. Dus ook installatie, onderhoud en trainingen aan clinici.’

Een gewaagde stap, van onderzoeker naar 
ondernemer. Waarom? 
‘Ik wil over een aantal decennia niet terugblikken op mijn leven en 
me afvragen of mijn werk nou echt mensenlevens heeft verbeterd. 
Nu is voor mij het moment het heft in eigen handen te nemen. 
Als ondernemer zie je direct wat er met je werk gebeurt en hoe je 
problemen oplost.’

En dat hoofdstuk wilde je graag starten in Twente?
‘Ja, absoluut. De Universiteit Twente is de meest ondernemende 

universiteit van Nederland. Dat was één van de redenen waarom ik 
naar Twente kwam. Ik zit hier midden tussen pioniers die dagelijks 
bezig zijn met innoveren. Novel-T helpt me hierbij. Als ingenieur 
waren termen als business model Canvas en value proposition 
abracadabra, maar inmiddels niet meer. Ik ben klaar voor de 
toekomst als ondernemer.’

Wat zeg je tegen andere onderzoekers die ervan 
dromen een eigen bedrijf te starten? 
‘Voor mij waren de komst van Zuid-Afrika naar Twente én de stap 
naar ondernemerschap een sprong in het diepe. Natuurlijk twijfelde 
ik. Als ondernemer houd je die momenten van twijfel. Gebruik dit 
in je voordeel. Als je het niet probeert, weet je het nooit. Wees ook 
niet bang om kritiek te ontvangen. Als iemand je vertelt dat je idee 
waardeloos is, bewijs dan hun ongelijk.’

De stichting Novel-T begeleidt jonge ondernemers die als student of vanuit een onderzoekspositie de  
sprong wagen en hun innovatie naar de markt brengen.  Wie zijn deze talenten en wat drijft hen?  
Twee ondernemers aan het woord die samen met Novel-T de eerste stappen naar het ondernemerschap zetten.

Heunis en Tunc volgden beiden het START Programma 

van Novel-T en en valideerden zo hun businesscase. 

Je leest meer over de support en programma’s 

van Novel-T op novelt.com.

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Lenneke Lingmont (foto Tunc), Lizet Beek (foto Heunis)
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Naam: Sefora Tunc (24)
Achtergrond: promovenda industrieel ontwerp

Sefora Tunc maakt met technologie en ontwerp de wereld een 
stukje beter. Ze ontwikkelde de Ibilight, een lamp die helpt 
tegen eenzaamheid onder ouderen. Ze begint een start-up. 

Is er veel eenzaamheid onder ouderen?
‘Ja, het is een groter wordend probleem. Steeds meer ouderen 
verliezen hun plek in de maatschappij. Hun wereld wordt kleiner. Ik 
heb het zelf gezien bij mijn oma, die alleen achterbleef toen mijn 
opa overleed.’

Hoe kan een lamp eenzaamheid onder  
ouderen voorkomen?
‘Ibilight is een slimme lamp. De lamp staat in verbinding met je 
apparaten en je kunt ’m op afstand bedienen. Zo kun je je moeder 
bijvoorbeeld automatisch laten weten dat je thuis bent. Bij haar 
gaat Ibilight dan branden. Dat geeft meteen een gevoel van 
verbondenheid. En als je de lamp aanraakt, stuurt hij een notificatie 
naar de telefoon van de ander. Zo kun je een eigen taal ontwikkelen. 
Het is heel laagdrempelig. Zo’n lamp lost de eenzaamheid niet 
één-twee-drie op, maar geeft ouderen wel het gevoel dat ze er niet 
alleen voor staan.’

Je wil de Ibilight naar de markt te brengen.  
Wat zijn je plannen?
‘Ik zit nu nog in de test- en ontwikkelfase. Later dit jaar wil ik de 
lamp officieel registreren en een start-up beginnen.’

Waarom een start-up en waarom in Twente?
‘Een product kan nog zo mooi zijn, maar als je het niet toegankelijk 
maakt voor de maatschappij, maak je geen impact. Dan blijft je 
idee hangen in de wetenschap. Ik wil echte problemen van echte 
mensen oplossen. Dat denk ik sneller te kunnen met een start-up. 
Ik woon zelf vlak over de grens in Duitsland en het innovatieklimaat 
is heel verschillend met dat in Twente. In Enschede tref ik een 
gelijkgestemde gemeenschap die kansen wil pakken, dat past bij 
me. Verder heb ik veel gehad aan de adviezen en het stappenplan 
van Novel-T. Hun netwerk is groot en dat helpt me enorm.’

Zien we de Ibilight in de toekomst in 
verzorgingshuizen in heel Nederland?
‘Dat is mijn droom. Misschien wel over de hele wereld, waarbij 
mensen dan geen specifieke taal nodig hebben om ’m te 
gebruiken. Ik wil dat het aantal van één miljoen eenzame ouderen 
in Nederland zo snel mogelijk daalt. Ik start eind dit jaar een 
crowdfundingscampagne om de eerste Ibilights te produceren.’ 
www.ibilight.com  \



INNOVATIE   /    44

Tekst Mirjam van Huet  /  Fotografie Lars Smook (Hellinga) en Vivera (van Weede)

De mens als het meest waardevolle kapitaal 

Oost-Nederland koploper 
in eiwittransitie, met  
Vivera als wereldspeler

De duurzame productie van gezond en betaalbaar 
voedsel is een van de grootste opgaven van onze 
samenleving. De wereldbevolking groeit en de 
klimaatdoelstellingen vragen om ingrijpende 
veranderingen. Een nieuwe kijk op ingrediënten is 
nodig om de uitdagingen aan te gaan. Vivera in Holten 
is gespecialiseerd in ‘nieuw vlees’, producten die 
eruitzien en smaken als vlees, maar zijn gemaakt van 
plantaardig eiwit. 

Veertig tot vijftig procent van de Nederlanders eet wel eens  
‘nieuw vlees’. Een op de drie van die producten is gemaakt door 
Vivera uit Holten. De coronapandemie heeft de toekomst van het 
bedrijf geen windeieren gelegd; de pandemie versterkt de behoefte 
aan korte(re) voedselketens en meer transparantie en geeft een 
andere kijk op gezondheid en welzijn. 

Willem van Weede, CEO Vivera Foodgroup: ‘Corona versterkt 
de onderstroom die er al een tijdje was. Mensen zijn meer met 
gezondheid bezig en denken meer na over wat ze eten. Velen zijn 
ongerust over hoe het verdergaat met de wereld. Ook dierenwelzijn 
krijgt meer aandacht. Wat we eten bepaalt hoe gezond we zijn, 

hoe we omgaan met andere wezens en hoe verantwoord de 
voedselketen in elkaar steekt. Het duidelijkste voorbeeld is dat de 
veeteelt verantwoordelijk is voor 24 procent van de CO2-uitstoot. 
Kun je nagaan wat het scheelt als je minder vlees eet.’

Van vlees naar plantaardig eiwit
Vivera is de derde speler in Europa als het gaat om het ontwikkelen 
en produceren van vleesvervangers. ‘We zijn dertig jaar geleden 
begonnen met vlees, als onderdeel van Enkco. Door de jaren heen 
ontwikkelden we steeds meer vleesvervangers en een paar jaar 
geleden besloten we de vleesdivisie bij een ander bedrijf onder 
te brengen en ons puur en alleen te richten op ‘plantaardig vlees’. 
We zijn actief in 27 landen in Europa en binnenkort opereren we 
onder de vlag van het Braziliaanse JBS, de op een na grootste 
voedselproducent ter wereld’, zegt Van Weede. Het eiwit dat de 
basis vormt voor de producten van Vivera komt van onder meer 
soya, tarwe, erwten en kikkererwten.

Oost-Nederland
Het is geen toeval dat een bedrijf als Vivera in Holten staat. 
Oost-Nederland kent een krachtige en brede primaire sector en 
de kennisinstellingen en agri- & food-technologische bedrijven 
zijn in staat met integrale oplossingen te komen voor duurzame 
voedselproductie. ‘Hier in het oosten zitten bovengemiddeld 
veel producenten van plantaardige producten’, zegt Van Weede. 
‘Logisch, want van oudsher zitten hier veel vleesbedrijven. Hier is 
natuurlijk veel weiland en ruimte om dieren te houden. Sommige 
bedrijven die vroeger vlees produceerden, stappen nu over naar 
plantaardig. Het is voor een bedrijf als het onze prettig om hier te 
zitten. We delen bijvoorbeeld toeleveranciers met andere bedrijven 
hier in de regio.’

Eiwittransitie
Oost-Nederland is koploper op het gebied van eiwittransitie.  
Met als wereldspeler Vivera. Al tientallen jaren broedt het bedrijf 

‘ De eerste plantaardige steak 
kwam�bij�ons�vandaan’� 
Willem van Weede
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De mens als het meest waardevolle kapitaal 

Oost-Nederland koploper 
in eiwittransitie, met  
Vivera als wereldspeler

op talrijke recepten. Inmiddels rollen er op de productielocaties van 
Vivera meer dan honderd verschillende producten van de band. 
‘We maken onder meer ‘vis’ en ‘kipstukjes’, maar dan zonder dierlijke 
ingrediënten. Met technieken, technologieën en ingrediënten 
blijven we nieuwe smaken en texturen ontwikkelen.’

Het kookproces van een topkok dus, maar dan uitvergroot tot 
industriële schaal. ‘De matrix van combinaties die wij maken tussen 
techniek en ingrediënten, daarin zit het innovatieve van ons bedrijf. 
De eerste steak van plantaardig eiwit kwam bij ons vandaan. 
Daarmee hebben we veel opzien gebaard. En vorig jaar hebben we 
geïnvesteerd in technologie voor ‘nieuwe worsten’.’

Uitbreiden
Mede door de grote vraag uit de markt, moet Vivera uitbreiden. 
Francine Hellinga, projectmanager food bij Oost NL, helpt het 
bedrijf met het stikstofvraagstuk dat daarbij komt kijken. ‘De rol 
van Vivera in het milieu is natuurlijk hartstikke positief, want het 

vervangen van vlees reduceert de uitstoot van methaangas en CO2. 
Alleen, net als ieder ander bedrijf dat wil uitbreiden of bouwen, 
krijgt het te maken met de stikstofregelingen. Het gebouw en de 
bedrijfsactiviteiten moeten passen binnen het wettelijke kader. 
In nauwe samenwerking met de verschillende partners, denken 
we vanuit Oost NL mee met het bedrijf, haken we de juiste expertise 
aan en brengen we de stakeholders om tafel om het proces 
te versnellen.’

‘Ook kijkt Oost NL met ons mee welke vergunningen nodig zijn’, 
zegt Van Weede. ‘Provincie Overijssel heeft het voor bedrijven 
mogelijk gemaakt om stikstof te compenseren. Oost NL wist al 
vroeg van deze ontwikkeling en hielp ons vooruitkijken. Bovendien 
kan Oost NL voor ons contacten met de provincie faciliteren.’

Talent
Daarnaast is Hellinga aanspreekpunt voor Vivera op het gebied 
van nieuw talent. Van Weede: ‘We zijn altijd op zoek naar technisch 
personeel. Beschikbaarheid van talent blijft een aandachtspunt. 
Daar hebben we ook met Oost NL over gesproken. Denk ook 
aan specialisten op het gebied van research en development en 
kantoorpersoneel. Oost NL legt voor ons de link met bedrijven, 
kennis- en onderwijsinstellingen en andere organisaties die kunnen 
meedenken om talent te binden aan Vivera.’

‘Oost NL trekt innovatieve bedrijven naar de regio en helpt met 
uitbreiding’, zegt Hellinga.  ‘De beschikbaarheid van geschikt 
personeel is daarbij essentieel. Vanuit Oost NL denken we hierin 
mee. Ik zit in een landelijk overleg over het binden en vinden van 
talent en het in kaart brengen en signaleren van de tekorten. 
Maar we bieden ook concrete oplossingen aan onze klanten. 
We zijn goed op de hoogte van alle initiatieven. En we hebben 
warme contacten bij de verschillende ‘talent organisaties’. Denk aan 
recruitmentbureaus, het UWV, maar ook scholen en universiteiten, 
zoals Landstede en Wageningen University & Research. We brengen 
partijen bij elkaar. Zo helpen we bedrijven als Vivera, die bijdragen 
aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken, bij het 
versnellen van hun doorbraak naar een nieuwe fase van groei 
en ontwikkeling.’  \

‘ We trekken innovatieve  
bedrijven�naar�Oost-Nederland’� 
Francine Hellinga
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‘Ons hart klopt voor alle regionale ondernemers, overheden, 
onderwijs- en onderzoeksinstanties en culturele instellingen’, 
vertelt Jan Bruins over het online initiatief. ‘We geven hen, jonge 
start-ups en Twentse talenten dan ook graag een plek waar 
iedereen elkaar leert kennen én leert van elkaar. Het platform is 
niet statisch, maar juist interactief; we inspireren elkaar continu, 
door bij elkaar in de keuken te kijken en met elkaar mee te denken.’ 

Lid worden
Je horizon verbreden, samenwerkingen starten, kansen vinden voor 
vernieuwing, het kan via het online platform allemaal, Twentebreed. 
‘Ben je lid, dan kom je via je persoonlijke profiel in het vizier van 
de hele regio. Je legt gemakkelijk contact, óók met bijvoorbeeld 
inspirerende studenten, vernieuwende starters en interessante 
start-ups’, legt Annemarie Teeken uit. ‘Je leert de voor jou juiste 
personen kennen. Zo schep je kansen voor jouw zaak. En met wat jij 
doet, maakt of biedt, inspireer jij op jouw beurt anderen.’

Partnerschap
‘Je kunt naast lid ook online platform partner worden van ons 
kennispodium’, vult Jan Bruins aan. Dan plaatsen we een profiel 
van jouw organisatie op de website én kun je er zelf je nieuws en 
evenementen publiceren. Hierdoor krijg je meer aanmeldingen, dus 
leads. Elk halfjaar krijg je automatisch ons magazine in je brievenbus 
en ben je van harte welkom op het release-event. Plus: één keer per 
jaar mogen twee mensen uit je organisatie met korting deelnemen 
aan ons INN’spiratie-diner.’

Cross-mediaal partnerschap
Annet Spijkerman: ‘Het is ook mogelijk om cross-mediaal partner 

te worden. Je profiteert dan van dezelfde voordelen als partners 
van het online platform én krijgt vele extra’s. Telkens meerdere 
exemplaren van de nieuwste uitgave van INN’twente magazine 
bijvoorbeeld, om te verspreiden in je organisatie, of daarbuiten 
natuurlijk. En je praat tweemaal per jaar mee in onze Adviesraad, 
over het thema en de invulling van het magazine. In elke uitgave 
krijg je een logo-vermelding in het colofon en een uitvoerig artikel. 
Een redacteur en fotograaf verzorgen dit voor en met jou.’

Events voor cross-mediaal partners 
Voor cross-mediaal partners staan ook heel wat events op de 
kalender. Zo zijn deze partners twee keer per jaar met maar liefst 
acht personen welkom bij het release-event waar het nieuwe 
nummer van INN’twente-magazine wordt gelanceerd. Ook mogen 
ze met vier mensen aanschuiven bij het jaarlijkse INN’spiratiediner 
en de uitreiking van ‘De grootste Verbinder - Inspiratie Award’ met 
acht mensen bijwonen. ‘Onze partners én hun introducees genieten 
dan van een mooie ervaring en groeien tegelijkertijd met hun 
business’, vertelt Annemarie Teeken enthousiast. ‘Daar profiteert 
uiteindelijk de hele regio van.’ 

Twentse verbinders waarderen  
De award wordt uitgereikt aan Twentse verbinders. ‘Want zij 
houden ons scherp’, verklaart Jan Bruins. ‘Met hun blik op de 
wereld, met wat zij allemaal weten, kunnen en doen, met hun 
ideeën en ervaringen. We willen hen goed leren kennen en hen 
op onze beurt boeien en zo ondernemerschap stimuleren.’

Ontdek het interactieve kennisplatform INN’twente hier:
www.inntwente.nl  \

Na hard werk achter de schermen staat het nu live: het gloednieuwe online kennisplatform INN’twente.  
Volgens initiatiefnemers Annet Spijkerman, Annemarie Teeken en Jan Bruins kan iedere ondernemende Tukker 
hier zijn of haar podium pakken. ‘Op ons online platform laten we sámen onze regio groeien en bloeien.’

Nieuw online kennisplatform 
inspireert heel Twente

Tekst Mirjam van Huet  /  Fotografie Lars Smook

Annet Spijkerman Jan Bruins Annemarie Teeken
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Op de arbeidsmarkt zien we dat jongeren  het hardst zijn getroffen 
in coronatijd. En vooral in de zorg, techniek en onderwijs nemen 
veel babyboomers afscheid en betreedt een kleiner aantal nieuwe 
werknemers de markt. Er ontstaat ruimte waarin werkervaring en 
opleiding minder goed aansluiten bij openstaande vacatures. 

Wat zien we bij een ideale arbeidsmarkt? 
Een maatschappij waar ieder mens leert, zich bewust ontwikkelt, 
gemotiveerd is, ook al is er (even) geen werk. Hij heeft er tijd en geld 
voor over. Daarnaast werkgevers die zorgen voor een leercultuur en 
mensen in hun ontwikkeling stimuleren en ondersteunen. En een 
arbeidsmarkt waar zoveel mogelijk mensen meedoen en er werk van 
waarde is dat een bijdrage levert aan ons welbevinden.

Werkgevers die bewust inzetten op een leercultuur en ontwikkeling 
stimuleren bij hun medewerkers, met aandacht voor degenen die 
dat nog niet vanzelfsprekend doen, dragen bij aan een duurzamere 
arbeidsmarkt. Bij intersectorale mobiliteit helpt het als werkgevers 
bij zijinstromers meer kijken naar iemands kennis, vaardigheden en 
competenties dan naar zijn diploma. Zo wordt zichtbaar waar gerichte 
om- of bijscholing nog nodig is. We zien hier nieuwe fenomenen zoals 
skills paspoort, open hiring en verkort en versneld flexibel opleiden.

De ruimte die ontstaat in de dynamische arbeidsmarkt biedt een kans 
de waarde van werk te vergroten en daarmee de welvaart en het 
welzijn te vergroten. Te denken valt aan:

•   onbenut potentieel te verleiden aan het werk te gaan: werken 
draagt bij aan zelfstandigheid, aan zingeving en sociale samenhang;

•   medewerkers meer uren laten werken: deze vraag wordt vaak niet 
gesteld, er wordt gelijk extern geworven;

•   meer zekerheid in werk en inkomen geven: minder tijdelijke en 
oproepcontracten;

•   passender werk: meer gerichte aandacht voor wat bij iemand past, 
in tijd, locatie, inhoud en dergelijke.

Interessant idee is de uitkering te zien als durfkapitaal. Een mooi 
voorbeeld bij een gemeente is werkzoekenden met behoud van 
uitkering in te zetten om eenzaamheid bij ouderen te bestrijden.

Er zijn meerdere mogelijkheden om de ontwikkeling van 
medewerkers of zijinstromers te bekostigen. Subsidies via opleiding- 
en ontwikkelfondsen of Twents Fonds voor Vakmanschap zijn goede 
voorbeelden. Helpt u mee de arbeidsmarkt te kantelen?  \

Twente puzzelt al langere tijd op het talentvraagstuk. Hoe talent aan te trekken, te behouden, 
te binden aan de regio. De groei van de regio hangt af van voldoende gekwalificeerd personeel. 
Tegelijkertijd zien we een stijging van werkeloosheid onder jongeren en er komt een 
generatiewisseling aan. Zit de oplossingsrichting in het nastreven van de ideale arbeidsmarkt?

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

Eline Holten

Twente kantelt
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Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Lenneke Lingmont

De mens als het meest waardevolle kapitaal 

Investeren in persoonlijke 
ontwikkeling is investeren in 
een inclusieve arbeidsmarkt 
Als arbodienst wordt Ausems en Kerkvliet vaak 
geassocieerd met gezondheid. In gesprek met directeur 
Erik van Lenthe blijkt dat ze veel verder gaan dan 
dat: ze richten zich op de duurzame ontwikkeling 
van medewerkers en het duurzaam meedoen in de 
maatschappij. Daarmee versterkt Ausems en Kerkvliet 
niet alleen de gezondheid en het welzijn van die mensen 
zelf, maar van de gehele arbeidsmarkt. Met als doel: een 
inclusieve maatschappij waarin iedereen een eerlijke 
kans krijgt en zich kan blijven ontwikkelen. 

Op dit moment staan er ruim een miljoen mensen langs de kant die 
potentieel kunnen participeren. ‘Dat is een enorm aantal. En een 
enorme kans om die mensen juist wél weer mee te laten doen in 
de maatschappij. De belangrijkste balans daarin is die tussen eisen 
die aan het werk gesteld worden en wat een mens aankan. Mijns 
inziens wordt er steeds meer gevraagd van mensen. Helemaal nu. 

Sommigen kampen met financiële problemen, zijn mantelzorgers 
of doen vrijwilligerswerk. Er ligt enorme druk op ons werk- en 
privéleven. Het antwoord? Wendbaarheid en flexibiliteit stimuleren 
met persoonlijke ontwikkeling. Zodat mensen kunnen en mogen 
blijven leren en daardoor duurzaam ingezet kunnen worden. Ze 
blijven in beweging, blijven zich ontwikkelen en zijn in staat om 
verder te kijken dan alleen de uitdagingen van vandaag. Die skills 
stellen ze in staat om mee te groeien met de veranderingen binnen 
hun bedrijf en met de maatschappij in het algemeen. Want die 
veranderingen zijn er, zoals de banen die in deze periode (dreigen 
te) verdwijnen. Het is de kunst om als bedrijf je mensen daarin te 
betrekken. Wat zouden toekomstige veranderingen kunnen zijn en 
hoe kunnen we onze medewerkers laten meebewegen? Misschien 
kunnen we sommigen laten omscholen naar ander werk. Zo denken 

we meer in werkzekerheid dan in baanzekerheid. Ik kan mijn huidige 
werk niet meer goed uitvoeren, maar wat kan ik wel?’

Gezond werkgeverschap 
Om gezond en duurzaam te kunnen (blijven) werken, is het dus 
essentieel dat je je kunt blijven ontwikkelen als werknemer. ‘Toch 
loopt de stimulans voor persoonlijke ontwikkeling in Nederland ver 
achter ten opzichte van andere landen in Europa. Misschien omdat 
er in Nederland zo’n goed vangnet is: als je werkloos wordt, is er 
niet meteen een probleem. Maar ik zie de waarde die werk met zich 
meebrengt veel breder dan alleen het financiële effect. Hoe doe 
je mee als mens? Hoe participeer je in de maatschappij? Dat gevoel 
van bijdragen kan gestimuleerd worden door zelfontwikkeling, 
door constant te blijven leren. Als werkgever dien je dat actief uit 
te dragen. Vaak horen we het bezwaar: ‘Ja maar als ik investeer, 
gaan mijn medewerkers vervolgens weg. Weggegooid geld!’ Ik zie 
dat anders: we investeren in het niveau van de gehele samenleving. 
Kijk verder dan je eigen organisatie. En hoe erg is het eigenlijk als 
er wat verloop is binnen je bedrijf? Nieuwe mensen zorgen voor 
nieuwe impulsen, nieuwe ideeën, een frisse blik. Mensen die al 
decennialang bij een bedrijf werken hebben alles wel gezien, ze 
worden soms passief en ontwikkelen zich niet meer, vaak ook met 
het risico dat ze gaan uitvallen.’

Het collectieve bewustzijn 
Er ligt een landelijke opgave, ook voor gemeentes, om ervoor te 
zorgen dat mensen die nu langs de zijlijn staan weer hun eigen 
inkomsten verdienen. Maar het matchen van mens en vacature is 
best complex. ‘Wat wij vaak zien is dat werkgevers niet altijd zitten 
te wachten op iemand die vanuit een uitkering verplicht wordt 
om te participeren. Welke uitdaging ga ik als werkgever dan aan? 
Hoeveel begeleiding is daarbij nodig? Wat nou als ik ze aanneem 
en ze worden (weer) ziek? Ausems en Kerkvliet verzorgt een stuk 
van die begeleiding: wij adviseren de gemeente over medische of 
psychische belastbaarheid. Waar moet je in deze situatie rekening 
mee houden, wat kan deze persoon wel en niet. Zodat ze een plek 
vinden die goed bij ze past. Dat is het mooie van onze organisatie: 
enerzijds helpen we werkgevers met het gezond houden van hun 
werknemers en tegelijkertijd helpen we mensen, ongeacht hun 
situatie, te (re-)integreren op de arbeidsmarkt. Dat is inclusiviteit: 
iedereen een gelijke kans geven om te werken. Stel, we doen dat 
allemaal als werkgever. We geven iedereen een eerlijke kans om 

‘�Mensen�die�aan�de�zijlijn�staan,�
moeten�een�eerlijke�kans�krijgen’�
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aan de slag te gaan en zich tijdens hun 
loopbaan te blijven ontwikkelen. Ik ben 
ervan overtuigd dat we dan collectief meer 
mensen aan het werk krijgen, dat er steeds 
minder mensen langs de kant staan.’

Verder kijken dan vandaag 
Het is dus aan de werkgevers om 
binnen hun organisatie een cultuur te 
creëren die gericht is op inclusiviteit 
en op de duurzame inzetbaarheid van 
de mensen. ‘Mijn tip is om strategische 
personeelsplanning op de agenda te 
zetten. Dat wordt in de waan van de dag 
namelijk vaak vergeten of overgeslagen.  
Voor de aanschaf van een dure machine à  
€ 50.000 schrijven we een hele business 
case, maar soms vergeten we dat een 
medewerker jaarlijks ook zoiets kost. 
Dus: strategische personeelsplanning. 
Dat is kijken naar de mensen die je in 
dienst hebt en bepalen waar je over 
een paar jaar wilt staan. Misschien gaat 
de functie van secretaresse wel geheel 
vervallen, neemt je productiewerk af of 
wordt administratief werk vervangen 
door geautomatiseerde programma’s. 
Essentieel dus om te kijken naar de functies 
die je nu hebt. En wat kun je vandaag 
doen om ervoor te zorgen dat de mensen 
in die functies duurzaam ingezet kunnen 
worden, nu en over een paar jaar. Dat kan 
heel mooi door in gesprek te gaan met de 
mensen. Zij hebben er immers het meeste 
verstand van en hebben misschien zelf 
ook wel een bepaald beeld over wat ze 
in de toekomst zouden kunnen en willen 
doen. Dat kun je tussendoor peilen met 
duurzame inzetbaarheidsgesprekken: 
‘Ben je in staat om dit werk over twee 
jaar nog zo uit te voeren of is er iets wat 
we moeten veranderen?’ Op die manier 
activeer je je mensen om ook zelf na te 
denken over hun werk. Zo signaleer je heel 
snel en laagdrempelig welke veranderingen 
nodig zijn voor een gezonde balans 
binnen je organisatie. En dus op de hele 
arbeidsmarkt!’  \

‘ Zet strategische personeelsplanning 
binnen�je�bedrijf�op�de�agenda’�
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Groeien�bij�BTC-Twente�in�The�Gallery

Jonge bedrijven zien  
volop toekomstperspectief

Marcel van der Vliet van Workfloor in The Gallery

Het nog jonge bedrijf Workfloor heeft recent via  
BTC-Twente kantoorruimte met drie werkplekken 
gehuurd in The Gallery. Een tijdelijke plek, want eigenaar 
Marcel van der Vliet verwacht dat zijn bedrijf binnen  
vijf jaar uit zou kunnen groeien tot 30 werknemers.  
Een luxeprobleem, maar wél een probleem. ‘Groei is 
mooi, maar waar haal je in vredesnaam de juiste  
mensen vandaan?.’

Van der Vliet onderkent dat het voor kleine bedrijven een probleem 
is om talentvol personeel binnen te halen. Het lukte hem omdat 
‘een vriend van een vriend’ nog iemand kende die parttime werk 
zocht. Een student. En die student kende weer een andere student. 
‘Inmiddels heb ik vier goede parttimers in dienst. Jonge mensen, 
die goed vormbaar zijn en niet vasthouden aan vaste routines. Dat 
heeft zeker meerwaarde. Bij Workfloor programmeren we namelijk 
ook niet standaard, dus ze kunnen meteen aan de slag.’

Software voor productiedata
Van der Vliet, afgestudeerde UT’er Elektrotechniek, nam op 1 
april 2020 ontslag bij softwaregigant Synopsys. Daarvoor werkte 
hij jarenlang voor zijn eigen bedrijf Eazy Works in Amerika. Zes 
jaar geleden besloot hij zijn werkzaamheden voor Synopsys in 
Nederland verder te zetten. Totdat het ging kriebelen. Weer een 
eigen bedrijfje opzetten, dat werd zijn nieuwe uitdaging. 
Workfloor heeft vooral meerwaarde voor hightech bedrijven, 
die veel data verzamelen. Het bedrijf levert software dat alle 
productiedata kan opslaan. ‘Wij registreren veel ‘boekhoudkundige 
handelingen’. Zo krijgt onze klant nauwkeurige informatie over 
alles dat op de werkvloer gebeurt. Dat wordt door onze software 
vastgelegd en opgeslagen: meetdata, specificaties, kosten, vorige 
versies, wie waaraan heeft gewerkt en nog heel veel meer. Eigenlijk 
is de Excell sheet onze grootste concurrent. Veel bedrijven houden 
in die sheets bedrijfsgegevens bij, maar als een bedrijf heel veel 
data te verwerken heeft, moet het al gauw de weg vinden in 
honderden spread sheets. Vis daar maar eens de juiste gegevens uit. 
Daar bieden wij de oplossing voor.’ Workfloor richt zich met name 
op het midden- en kleinbedrijf. ‘Daar zie ik een groeimarkt.’ 

‘�De�Excell�sheet�is�onze� 
grootste�concurrent’

Tekst Ditta op den Dries  /  Fotografie Lars Smook
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Jelmer Renema, CTO van het bedrijf, is er superblij mee. 
‘We zitten bij QuiX middenin een groot avontuur en we weten 
niet waar we uitkomen. Eén ding weten we wel zeker: the future 
is bright voor ons. De verkoop van de allereerste processor 
aan het bedrijf Qontrol is een echte doorbraak. We kunnen nu 
gaan uitbouwen en onderzoeken waar we met deze krachtige 
technologie naartoe willen.’

QuiX is koploper in de wereld van lichttechnologie. Niet van de ene 
dag op de andere. Er is heel wat development en kruisbestuiving 
aan voorafgegaan, onder meer door het bedrijf Lionix, die Renema 
één van de voorvaders van QuiX noemt. Ook de postdoc op de 
UT, die metingen in Oxford voorstelde, bracht veel meerwaarde. 
‘Die metingen waren een gouden greep, waarna we weer een stuk 
verder kwamen.’ 

Toepasbaarheid
Renema krijgt de vraag vaak voorgelegd: ‘wat is de toepasbaarheid 
van lichttechnologie? Wat kunnen we ermee? ‘De verwachtingen zijn 
hooggespannen. Er wordt gezegd: we gaan met lichttechnologie 
het probleem van global warming oplossen. Ik blijf er liever nuchter 
instaan. Je ziet nu dat er eerste toepassingen zijn, bijvoorbeeld: 
het doorrekenen van chemische reacties in de scheikunde en 
verder toepassingen in de informatieverwerking, spectroscopie 
en cryptologie. Quantum-fotonica is een wereldwijde beweging. 
Er staat nog veel open, we weten nog heel veel niet. Maar de 
deuren staan open en onze processor gaat de weg naar een 
kwantumtoekomst versnellen.’ 

Gigantische vraag
Het bedrijf QuiX telt negen medewerkers, maar gaat de komende 
tijd zeker groeien. ‘We zijn een spannend hightechbedrijf, maar 
er is wereldwijd een gigantische vraag naar quantum-ingenieurs. 
Werving van de juiste mensen buiten onze regio is daarom lastig. 
Om ze binnen te halen in Twente moet je volgens mij meer bieden 
dan een goed salaris. Afgestudeerde studenten uit het westen 
willen in een aantrekkelijke stad wonen. Het is daarom belangrijk 
dat de regio daarin investeert.’  \

‘�Er�is�wereldwijd�een�gigantische�
vraag�naar�quantum-ingenieurs’

Jelmer Renema, CTO van QuiX in The Gallery

QuiX, opgericht in januari 2019 en via BTC-Twente 
gevestigd in The Gallery op het UT-terrein, beleefde 
recent een hoogtepunt. Het stond zwart op wit in 
verschillende media: ‘Quantum-fotonicabedrijf QuiX uit 
Enschede verkoopt de eerste fotonische processor.’ En 
het regionale dagblad Tubantia kopte: ‘Komt de snelste 
computer ter wereld straks uit Enschede?’
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Tekst Yvonne de Haan  /  Fotografie eigen archief

De Werkgeversaanpak ondersteunt bedrijfsleven en tal 
van organisaties in onze provincie met het oplossen van 
mobiliteitsvraagstukken. Dat varieert van maatwerkscans 
voor besparingsmogelijkheden tot de implementatie van een 
mobiliteitsbeleid als onderdeel van de bedrijfsvoering. In totaal zijn 
zo’n 250 werkgevers uit de hele provincie als partner aangesloten bij 
de Werkgeversaanpak. Leden inspireren en motiveren elkaar door 
kennis, ervaring en ‘best practices’ te delen.  

Het afgelopen jaar is deze provinciale aanpak mede druk geweest 
met het opzetten van Thuiswerkvouchers. Deze subsidieregeling 
ondersteunt werkgevers in Overijssel bij het faciliteren van goede 
thuiswerkvoorzieningen voor hun personeel. Een regeling die volgens 
Dennis Melenhorst, wethouder uit Raalte en tevens voorzitter van de 
Stuurgroep Regio Zwolle Mobiel, inspeelt op een groeiende behoefte. 
‘Veel bedrijven grijpen deze periode aan om de mobiliteit sterk 

W 
Werkgeversaanpak 
Overijssel zoekt nieuwe 
balans na coronatijd

Gaan we allemaal weer naar kantoor als 
Nederland gevaccineerd is, of is het thuiswerken 
een blijvertje? Hoe spreiden we piekmomenten 
in het openbaar vervoer als iedereen weer 
naar school en werk gaat? Het programma 
Werkgeversaanpak van de provincie Overijssel 
hoopt op deze en andere mobiliteitsvragen de 
komende periode een antwoord op te vinden.  
Dit wordt samen opgepakt met de stuurgroepen 
binnen dit programma, Twente Mobiel en Regio 
Zwolle Mobiel. Eén ding staat volgens beide 
voorzitters van de stuurgroepen al vast: ‘we 
moeten op zoek naar een nieuwe balans.’

Johan Coes, wethouder in Wierden en 

voorzitter van de stuurgroep Twente Mobiel
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‘ Thuiswerken biedt mensen die aan huis 
gebonden zijn toch de kans om te werken’

terug te dringen. Het thuiswerken heeft 
een vlucht genomen. Voorheen was het 
normaal dat je altijd fysiek bij elkaar kwam, 
maar we zijn snel gewend geraakt aan alle 
digitale alternatieven. Ik ben benieuwd 
wat na de coronatijd de stand van zaken 
is in het bedrijfsleven. Dat verschilt per 
werkgever en werknemer. De één hunkert 
weer naar vijf dagen werken op kantoor, 
de ander is thuis juist productiever 
en weer een ander vindt een 
combinatie ideaal.’ 

Kantorenmarkt
‘Wat de gevolgen precies zijn, is nog 
van veel factoren afhankelijk. Als daarin 
een balans gevonden is, verwacht ik dat 
het transportverkeer meegroeit met de 
economie. Mobiliteit zal binnen die groei 
een grote rol spelen. Wel verwacht ik 
dat meer werknemers vanuit huis blijven 
werken. Dat heeft natuurlijk gevolgen 
voor de kantorenmarkt, want hoeveel 
vastgoed is er nog nodig in de toekomst? 
Daar valt nu nog niets concreets over 
te zeggen. De geluiden die ik daarover 
hoor, variëren van minimale gevolgen 
voor het totale kantorenbestand, tot 

een reductie van vijftig procent. Ik 
verwacht dat de waarheid ergens in 
het midden zal liggen. Onze focus zal 
liggen op het stimuleren van andere 
soorten vervoer en het verminderen van 
verkeersdrukte. Fiets en OV waar dat 
kan en de auto waar dat moet. Samen 
met het openbaar vervoer en zorg- en 
onderwijsinstanties werken we aan een 
betere spreiding van drukte tijdens de 
spits. Daarnaast willen we met zo veel 
mogelijk werkgevers in contact komen 
om onze ondersteuningsmogelijkheden 
onder de aandacht te brengen. Onze 
stuurgroepleden zijn vertegenwoordigers 
uit de zorg, onderwijs en het bedrijfsleven. 
Dankzij hen is het makkelijker om te 
communiceren met onze achterban.’

Tweedehands auto’s
De verkeerssituatie in de provincie 
Overijssel is gunstig. Ondanks de toename 
van het vrachtverkeer, zijn er niet of 
nauwelijks files. ‘Dat komt vooral door 
het thuiswerkbeleid vanuit de overheid’, 
vertelt Johan Coes, wethouder in Wierden 
en voorzitter van de stuurgroep Twente 
Mobiel. ‘Daarnaast hebben veel bedrijven, 
die afhankelijk zijn van mobiliteit, het 
afgelopen jaar flinke stappen gezet. Neem 
bijvoorbeeld afvalverwerker Twence. 
Door te schuiven met rijschema’s vermijdt 
Twence piekmomenten op de weg. 
Daarmee draagt dit bedrijf bij aan een 
betere verkeersdoorstroming in de regio.’ 

Veranderingen mindset
Coes: ‘Thuiswerken heeft veel voordelen 
als het gaat om plaats- of tijdgebonden 

werken. Het biedt mensen die aan 
huis gebonden zijn toch de kans om te 
kunnen werken. In dat opzicht leveren 
digitale mogelijkheden een bijdrage aan 
een inclusievere arbeidsmarkt. Maar 
thuiswerken heeft ook schaduwkanten, 
praktisch maar vooral mentaal. Denk 
aan eenzaamheid en betrokkenheid. Dat 
heeft niet direct met mobiliteit te maken, 
maar speelt wel een rol in veel bedrijven. 
Daarom adviseren we werkgevers nauw in 
verbinding te blijven met hun werknemers. 
Stem de contactbehoefte af op ieder 
individu, want dat kan een belangrijke 
bijdrage leveren aan het welzijn en 
de vitaliteit van je werknemer. Als we 
daarmee thuiswerken tot een blijvend 
succes maken, is dat ook een verbetering 
van de mobiliteit. Van die winst profiteren 
we allemaal.’  >

Bert Boerman, gedeputeerde provincie Overijssel
‘Mobiliteit en een goede bereikbaarheid zijn onmisbaar voor onze bedrijven en 
inwoners in Overijssel. We willen graag dat dit veilig, snel, toegankelijk en schoon 
gaat. Corona heeft ervoor gezorgd dat we anders naar onze mobiliteit zijn gaan 
kijken. We zullen samen met onze werkgevers en werknemers een nieuwe solide 
mobiliteitsmix moeten creëren, waarin het hybride werken goed verankerd is.’

Dennis Melenhorst, wethouder uit Raalte en tevens 

voorzitter van de Stuurgroep Regio Zwolle Mobiel

Bert Boerman
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Erik Laban, directeur 
human resource development 
(HRD) Deltion College, 
gevestigd in Zwolle: 
‘Duurzaamheid was vóór corona al 
een strategisch thema bij Deltion 
College. Als organisatie hebben 
we de intentieverklaring getekend 
en zijn we ambassadeur van de 
Sustainable Development Goals (SDG) 
van de Verenigde Naties. Daarnaast 
hebben we veel aandacht voor 
gezondheidsmanagement en vitaliteit. 
Die onderwerpen komen ook samen in 
het thema mobiliteit. We zijn van mening 
dat wij als onderwijsinstelling ook de 
maatschappelijke opgave hebben om 
het aantal vervoersbewegingen zoveel 
mogelijk te beperken. Normaal gesproken, 
zonder coronamaatregelen, zijn er zo’n 
10.000 studenten en 1.100 medewerkers 
per dag op locatie in Zwolle. Dat brengt 
grote reisbewegingen met zich mee, per 
auto, per fiets en per openbaar vervoer.

In de vraag hoe we duurzaamheid en 
mobiliteit hand in hand kunnen laten 
gaan proberen we, naast onze eigen 
initiatieven, ook samen te werken met 
de gemeente Zwolle, provincie Overijssel 
en bijvoorbeeld de Zwolse 8 (de 4 hbo- 
en 4 mbo-scholen in Zwolle). Mooie 
initiatieven die we aan het verkennen zijn 
of die in uitvoering zijn, is bijvoorbeeld 
deelmobiliteit op het gebied van auto’s en 
fietsen. Daarnaast kun je ook denken aan 
carpoolmogelijkheden. Als je als scholen 
sámen carpoolt, kun je meer mensen per 
auto vervoeren. 

Door corona is er in ons onderwijs veel 
veranderd. We geven nu veel online les. 
Die verschuiving van fysiek onderwijs naar 
online onderwijs is in een stroomversnelling 
gegaan. We kijken nu, samen met 
onderwijsteams en met studenten, wat we 
uit die ervaring willen continueren.

Zeventig procent van onze mensen is 
verbonden aan het onderwijs, denk aan 
leraren en instructeurs, en dertig procent 
werkt in ondersteunende diensten. 
Beide groepen kunnen voor een deel 
thuiswerken. En dat gaan we verder 
faciliteren met een goede thuiswerkplek. 
Voor studenten denken we nu aan de 
‘vier-plus-eenconstructie’. Dat betekent 
dat studenten vier dagen les krijgen op 
school en een dag online. En medewerkers 
die naar de campus komen, gaan we nog 
meer stimuleren om in plaats 
van met de auto te reizen, 
te fietsen, te carpoolen 
of gebruik te maken van 
het openbaar vervoer. 
We hebben elektrische 
fietsen gekocht die 
medewerkers mogen 
lenen om uit te 
proberen of het iets 
voor hen is om het 
woon-werkverkeer 
per fiets te doen. Een 
leuke bijkomstigheid is 
dat de fietsen (ook die 
medewerkers in eigen bezit 
hebben) door studenten van de 
opleiding Fietstechnicus kunnen 
worden onderhouden. Natuurlijk 
moeten leraren ook wel eens 
vanuit de campus op 
bezoek bij 

stagebedrijven. Voor die ritten komen 
elektrische leenauto’s beschikbaar op 
de campus.

Onze studenten zijn de werknemers van 
de toekomst. Naast het onderwijs, geven 
we in de begeleiding van studenten 
veel aandacht aan Burgerschap. Online 
onderwijs leert hen nu dat ze ook kunnen 
samenwerken op afstand en zo samen iets 
moois tot stand kunnen brengen.

Ik kan niet genoeg 
benadrukken hoezeer ik 

hoop dat alle opleiders 
en werkgevers nu de 

kans grijpen om 
een blijvende 

verandering door 
te voeren. Er is 

nog nooit zo 
veel veranderd 

als het afgelopen 
jaar. En het is 
nodig om stappen 

te zetten qua 
duurzaamheid. Laat 

het nu niet glippen.’

‘ Vier dagen onderwijs  
op school, één dag online’

Tekst Mirjam van Huet  /  Fotografie eigen archief
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Melanie Schipper, manager 
facilitair bedrijf Menzis, met 
vestigingen in Wageningen, 
Groningen en Enschede:
‘Als zorgverzekeraar hebben we een 
voorbeeldrol. Wij willen zo werken, dat 
het de leefkracht van onze medewerkers 
ten goede komt. Corona heeft dat nog 
eens uitvergroot; om besmettingen 
te voorkomen, zijn we van de ene op 
de andere dag gaan thuiswerken. Die 
periode gaf eyeopeners. Want waar we 
voorheen dachten dat bijvoorbeeld de 
klantenservice niet prettig zou kunnen 

werken vanuit huis, bleek dat toch  
goed te werken.

Op basis van onze ervaringen het 
afgelopen jaar en een enquête onder 
medewerkers, gaan we ‘post corona’ voor 
gemiddeld vijftig procent op kantoor 
werken en voor vijftig procent thuis. We 
blijven dus nog wel op kantoor komen, 
maar de helft minder en combineren 
het beste van de twee werelden. 
Elkaar ontmoeten blijft nodig, voor 
samenwerking en verbinding. Dat is 
belangrijk voor bijvoorbeeld creatieve 

processen. Maar op andere momenten kan 
het juist weer fijn zijn om geconcentreerd, 
in je eentje, iets uit te werken.

Overigens is het niet gezegd dat 
thuiswerken betekent dat je de hele 
dag achter je beeldscherm moet zitten. 
De mens is niet gemaakt om de hele 
dag stil te zitten. Daarom motiveren we 
medewerkers om bijvoorbeeld een  
‘bila-wandeling’ te plannen. Fiets naar 
elkaar toe en maak een wandeling tijdens 
je overleg.

De regie op hoe, waar en wanneer onze 
medewerkers werken, ligt bij de mensen 
zelf en bij de teams. Wij zorgen vanuit de 
afdeling facilitair dat de faciliteiten er zijn, 
thuis en op kantoor. Zo kunnen collega’s 
bijvoorbeeld een thuiswerkplek bestellen 
via ons intranet.

Meer thuiswerken betekent ook minder 
reizen. Dat is goed om de wegen en het 
milieu te ontlasten. Maar het brengt ook 
dermate grote veranderingen met zich 
mee, dat we voor nieuwe vraagstukken 
komen te staan. Een voorbeeld: bij Menzis 
krijgen medewerkers die voor hun baan 
een bepaald aantal kilometers per jaar 
rijden een leaseauto. Maar als je vijftig 
procent minder naar kantoor rijdt, kom 
je al snel niet meer aan die kilometers 
en is een leaseauto dus niet meer van 
toepassing. Ondertussen heeft Menzis wel 
die contracten met leasemaatschappijen 
lopen. Oplossingen die misschien kunnen 
worden ingezet, zijn de zogenaamde 
‘marktplaatsen’ voor leaseauto’s. Via 
zulke platforms kun je auto’s beschikbaar 
stellen aan andere partijen die ze op 
dat moment juist wél nodig hebben. Of 
misschien komen we in overleg met onze 
leveranciers tot oplossingen.

De provincie werkt ook aan betere 
voorwaarden, zodat je vaker de fiets 
kunt pakken in plaats van de auto. 
Neem bijvoorbeeld de fietssnelweg F35. 
Daardoor is Menzis in Enschede beter 
bereikbaar per fiets. Dat is een voordeel 
voor (potentiële) collega’s en dat maakt 
ons als werkgever aantrekkelijker.’  \

‘ Menzis blijft voor 
vijftig procent 
thuiswerken’
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Tekst en fotografie Bewustmakers Bedrijfsstrategen

Veranderende omstandigheden 
vragen om een andere aanpak 

De wereld is blijvend - en voor sommige organisaties 
en bedrijven zelfs radicaal - veranderd. Voor het 
herbepalen van de juiste koers kunnen bedrijven terecht 
bij Bewustmakers Bedrijfsstrategen. Bewustmakers is 
een organisch gegroeide organisatie van specialistische 
bedrijven die samen de klant optimaal van dienst willen 
zijn. Bewustmakers vindt altijd een antwoord op ieder 
strategisch vraagstuk. 

Breed dienstenaanbod
Bewustmakers helpt bedrijven die door de veranderingen in de 
wereld en in de markt zijn gaan nadenken over wat het pad is dat 
zij willen volgen. Het draait bij Bewustmakers niet meer alleen om 
human capital, ook onderwerpen als digitalisering, financiering en 
opleidingen die een bedrijf nodig heeft om door te ontwikkelen 
worden door Bewustmakers aangeboden. 

Bewustmakers biedt ondersteuning bij alle strategische 
vraagstukken. ‘Wij werken praktisch en pragmatisch. Wij zorgen 
ervoor dat een bedrijf met een duidelijke agenda, strategie en 
doelstellingen naar de markt gaat’, vertelt Jan Gerritsen, ‘Dat doen 
we met een grote groep specialisten die, waar nodig, samen een 
klantteam vormen waarbij de regie bij Bewustmakers ligt. 

Door dit centraal te organiseren hebben we een breed inzicht in de 
situatie bij de klant en krijgt de klant dus alleen wat die ook écht 
nodig heeft.’

De juiste mensen
Bewustmakers is een organisatie die zich bezighoudt met 
bedrijfsstrategieën in bedrijven en organisaties en waarbij het 
accent de afgelopen jaren heeft gelegen op de human capital 
agenda. Daarvoor is tien jaar geleden een samenwerking aangegaan 
met Taylor Protocols, een Amerikaanse partij die de instrumenten 
en ‘tooling’ heeft om de human capital agenda te vullen. De Core 
Values Index (CVI) is een van die instrumenten. De CVI is méér dan 
een persoonlijkheidstest. Het is een krachtig instrument waarbij 
je meer over de kern van de persoon te weten komt én de rol die 
die persoon het best kan spelen binnen de organisatie. Het helpt 
organisaties die waarde hechten aan productieve teams. En dat 
is wat Bewustmakers in de kern doet: vanuit de bedrijfsstrategie 
kijken of je de juiste mensen aan boord hebt. Inmiddels werken 
150 adviserende partijen in Nederland met het systeem van 
Taylor Protocols. 

Organisatie ontwikkeling
Human capital blijft een belangrijke pijler binnen het aanbod 
van Bewustmakers. Jan Gerritsen vertelt: ‘Ieder persoon in de 
organisatie heeft een uniek talent. Door een plek te creëren waar 
talent zich kan ontwikkelen en ontplooien zal het bedrijf beter 
functioneren. Bedrijfseconomisch is het interessant als je mensen 
vol in hun kracht kan krijgen. Het bedrijf heeft daar belang bij, 
maar vooral ook het individu. Dat proces willen we aanduwen.’

Youssef Zinad vult aan: ‘Het is ontzettend belangrijk dat je de 
juiste mensen op de juiste plek hebt. Hoe vaak overkomt het je 
wel niet dat je iemand op basis van competenties aanneemt en die 
persoon uiteindelijk toch niet tot zijn recht komt in de functie. Dit 
belemmert een organisatie in de ontwikkeling. Je wilt het dus aan 

‘�Bewustmakers�vindt�altijd�
een antwoord op ieder 
bedrijfsvraagstuk’
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de voorkant kunnen managen. Wij hebben daar de mensen en 
de instrumenten voor.’

Meegegroeid met de klant
Jan Gerritsen en Youssef Zinad zijn de drijvende krachten achter 
Bewustmakers. In 2004 richtte Jan Gerritsen, na een carrière 
als directeur bij een farmaceutisch bedrijf, de eerste versie van 
Bewustmakers op. ‘Ik had als doel mijn kennis en ervaring in te 
zetten bij het helpen optimaliseren van organisaties door de inzet 
van hun human capital te verbeteren’, zo vertelt Gerritsen. ‘Voor de 
competenties, ervaring of capaciteit die wij zelf niet in huis hadden, 
schakelden we specialisten in uit mijn netwerk om zo altijd de 
klant van dienst te kunnen zijn.’ Zo is Bewustmakers door de jaren 

heen uitgegroeid tot een groep met specialistische bedrijven die 
samen de klanten bijstaan in hun ontwikkeling. Met de komst van 
Youssef Zinad, eigenaar van meerdere bedrijven waaronder Custom 
Solution, is verder gebouwd aan de organisatie en is een nieuwe tijd 
voor Bewustmakers aangebroken. 

Youssef Zinad: ‘We krijgen regelmatig positieve reacties over het 
feit dat wij veel kunnen aanpakken. Met de partners die wij hebben 
kunnen we bedrijven op heel veel terreinen helpen. Zo zijn we dat 
ook gewend en dat zal in de toekomst alleen nog meer worden. 
Bedrijven zijn zich er steeds meer van bewust dat de klant verandert 
en beseffen dat als ze niet mee veranderen ze uiteindelijk geen 
klanten meer hebben.’  \
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Dankzij het tv-programma The Voice is de rode stoel wereldwijd een 
bekend fenomeen geworden. Vier coaches zitten met de rug naar de 
kandidaat en draaien pas om als de zangprestatie op het podium hen 
bevalt. Zo worden de kandidaten alleen beoordeeld op hun stem, en 
niet op hun looks. Het format is eigenlijk helemaal niet nieuw, zegt 
cellist Inge Grevink van Phion, orkest van Gelderland en Overijssel. 
‘The Voice heeft het eigenlijk van de klassieke muziekwereld 
afgekeken. Het principe kennen we bij audities al heel lang.’

De omgekeerde rode stoel is bij Phion is een gordijn, dat elk 
kandidaat-orkestlid scheidt van de sollicitatiecommissie. De 
commissieleden luisteren dus blind. ‘Wij mensen luisteren ook met 
onze ogen’, zegt Grevink, die voorzitter is van de artistieke commissie 
van Phion. ‘Maar als je ziet dat iemand een stuk met overtuiging 
brengt, wil dat nog niet zeggen dat het ook overtuigend klínkt. Dat 
gordijn helpt om ons meer te focussen op hoe het klinkt. Voor een 
kandidaat is dat reuzespannend en lastig, weet ik uit ervaring. 

Tekst Marco Krijnsen  /  Fotografie Phion

Solliciteren naar een plek in een orkest gebeurt achter een gordijn. Corona dwong  
Phion om het over een andere boeg te gooien en dat heeft onverwacht goed uitgepakt. 
‘Misschien moeten we de werving en selectie iets anders gaan aanpakken.’

Het sollicitatiegordijn  
is even verdwenen
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Je hebt maar 5 tot 10 minuten om de mensen aan de andere 
kant van het gordijn te overtuigen. Dat vraagt een enorme focus, 
want er is geen enkele wisselwerking met de toehoorders. Bij 
The Voice zie je het ook. Zodra een stoel is gedraaid, merk je hoe 
de sfeer verandert. Dan wordt het opeens een stuk makkelijker
voor de kandidaat.’

Nieuwe concertmeester
Phion ging onlangs op zoek naar een nieuwe concert-meester 
voor de locatie Enschede. Een belangrijke vacature, want een 
concertmeester is meer dan alleen aanvoerder van de eerste violen. 
‘Hij of zij is de verbindende schakel tussen orkest en dirigent. De 
spreekbuis namens de musici en de aanvoerder van alle aanvoerders. 
Er moet tijdens een concert sprake zijn van een constante 
wisselwerking tussen concertmeester, orkest en dirigent, een subtiel 
samenspel. De concert-meester stemt ook vooraf met het orkest. 
Na afloop van het concert geeft de dirigent hem of haar een hand 
en bedankt daarmee het gehele orkest. Dat geeft wel aan hoe 
belangrijk deze functie is.’

De zoektocht naar de nieuwe concertmeester verliep door corona 
anders dan normaal. Er werden nu niet twintig kandidaten uit heel 
Europa uitgenodigd om in Enschede achter het gordijn auditie te 
doen. Vanwege alle reisbeperkingen zou dat immers onmogelijk 
zijn. Daarom werden enkele kandidaten van binnen en buiten het 
orkest gepolst. Kandidaten met een goede staat van dienst die wél 
in staat waren om te komen spelen. Ze kregen zes weken vooraf de 
muziek toegestuurd om in te studeren. 

Auditie verbindt
De auditie zelf duurde drie dagen. De kandidaten moesten met het 
zestig-koppige orkest een volledig programma afwerken om alle 
kwaliteiten van het concertmeesterschap te tonen: als solist, als 

aanvoerder en als leider van de repetitie. Grevink: ‘Alle orkestleden 
waren aanwezig, iets wat normaalgesproken onmogelijk is vanwege 
alle concerten en repetities. Door corona lag alles stil en dat bleek 
ook een voordelige kant te hebben. Het waren drie verbindende 
dagen voor ons als orkest. Aan iedereen was te merken: we willen 
heel graag een nieuwe concertmeester. Spelen in coronatijd voelde 
bovendien als een cadeautje.’
 
Communiceren met het orkest
Uiteindelijk is Mathieu van Bellen de nieuwe concert-meester voor 
locatie Enschede geworden. Wat hem betreft is het essentieel om 
tijdens de auditie met het orkest te spelen. ‘Het is eigenlijk raar 
dat het zonder corona waarschijnlijk niet was gebeurd. Juist bij 
een leidende positie gaat het om meer dan alleen het spelen. Het 
gaat om hoe je communiceert met het orkest, hoe je met bepaalde 
situaties omgaat. Dat kun je niet achter een gordijn zien. Ik snap 
best dat je niet voor een auditie een heel orkest kunt boeken, maar 
misschien kan het wel met een groep uit het orkest. Door samen te 
spelen krijg je een veel betere indruk van een kandidaat.’

Phion is door de recente auditie-ervaring aan het denken gezet, 
zegt Grevink. ‘Ik verwacht dat enkele elementen ook na corona 
zullen blijven bestaan. Als je een kandidaat alleen maar solo of 
met piano laat spelen, is het lastig de wisselwerking tussen musicus 
en orkest te zien. Nee, het gordijn zal niet voorgoed verdwijnen. 
Het zorgt ervoor dat je echt luistert en is een bescherming 
voor zowel de kandidaat als de commissie. 
Boven alles gaat het om wat je hóórt.’  \

‘ The Voice heeft de rode 
stoel�van�ons�afgekeken’
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Tekst en fotografie Young Twente Board

Het eerste teken van menselijke beschaving, is dat het maken van vuur? Het uitvinden van het wiel? 
De grotschilderingen in Chauvet, tienduizenden jaren geleden gemaakt? Desgevraagd door haar 
studenten gaf de beroemde antropologe Margaret Mead een onverwacht antwoord: een gebroken 
en vervolgens genezen dijbeen. Mead legde haar studenten uit dat waar ‘survival of the fittest’ geldt, 
geen genezen dijbenen worden gevonden. 

Volgens de antropologe was dit geheelde bot bewijs dat iemand 
voor de gewonde zorgde, voor diegene jaagde en verzamelde, en 
bescherming en gezelschap bood, tot het letsel kon genezen. ‘Het 
eerste teken van beschaving is compassie’, stelde de antropologe.

Noaberschap 
Met een beetje mentale gymnastiek kunnen we dat geheelde dijbeen 
van 15.000 jaar geleden zien als ‘noaberschap avant la lettre’. Het zit 
in ons DNA om naar elkaar om te kijken, elkaar bij te staan met kennis 
en kunde. Het mooie van deze regio is dat die samenlevingskracht al 
sinds jaar en dag onze voedingsbodem vormt, waarop alles in Twente 
groeit, bloeit en soms ook glorieus faalt.

Bruto regionaal geluk
Met die voedingsbodem in het achterhoofd besloten we als 
Young Twente Board de sociaaleconomische uitdagingen van deze 
regio te bekijken. En zo onze eigen kijk daarop te formuleren, want 
wat vinden wij als jongeren waar het naartoe moet? Een van onze 
belangrijkste constateringen is dat puur economisch denken te nauw 
is. Vandaar ons pleidooi om niet vast te klampen aan Bruto Regionaal 
Product, maar om als regio breder en verder te kijken dan dat: 
denk in brede welvaart, denk in ‘bruto regionaal geluk’.

De redenatie daarachter heeft te maken met zowel ons aloude DNA 
als de uitdagingen van nu. Helemaal platgeslagen tot op persoonlijk 
niveau is geluk niets meer dan ons subjectief welzijn; een verzameling 
van chemische stofjes als serotonine, oxytocine en dopamine die 
hun werk doen in ons lichaam. Maar geluk is niet alleen biochemisch, 
geluk is ook psychologisch, sociologisch en zelfs economisch. 
Zo zijn wetenschappers met elkaar eens dat geld tot op zekere 
hoogte gelukkig maakt, maar ook dat familie en sociale omgeving 
meer invloed op ons geluk lijken te hebben dan geld en gezondheid. 
En eigenlijk, zo concludeert historicus Yuval Noah Harari, hangt geluk 
vooral af van de ‘correlatie tussen objectieve factoren en subjectieve 

verwachtingen’. En zo kun je het ook al snel sociaaleconomisch 
benaderen: als dit ons speelveld is, wat kunnen we als regio aan 
objectieve factoren creëren en wat voor verwachtingen moeten 
we hebben? 

Generatie Z
Immers, we willen allemaal gelukkig zijn. Het besef dat economische 
groei daaraan ondergeschikt is, groeit wereldwijd – eindelijk. En al 
helemaal onder Generatie Z, die fundamenteel anders kijkt naar 
werken, wonen en de wereld. Onlangs schreef de Rabobank een 
adviesrapport met een even duidelijke als dringende boodschap: 
de minister van Economische Zaken zou het takenpakket moeten 
uitbreiden met de portefeuille ‘Brede Welvaart’, om daardoor beter 
beleid te voeren op de maatschappelijke, sociale en economische 
opgaven in de regio. Nota bene Jan-Peter Balkenende – ja, eerder 
nog voorvechter van de VOC-mentaliteit – schreef de afgelopen 
tijd mee aan een rapport genaamd ‘Towards the Wellbeing Economy’. 
Universiteit Twente verzet haar bakens naar een ‘people-first’-
filosofie. En dan vergeten we nog de politieke roep om een 
‘nieuw sociaal contract’ en de ‘menselijke maat’, als gevolg van 
de toeslagenaffaire.

Kentering
Er is een kentering naar brede welvaart gaande. Voor deze regio 
ligt de uitdaging om niet alleen te bedenken wat onze gezamenlijke 
definitie van Twents Geluk is, maar ook om die Bruto Regionaal in 
te vullen. En om vervolgens te meten, bij te sturen en te stimuleren. 
Zoals premier Jacinda Ardern van Nieuw-Zeeland inmiddels geluk 
laat meetellen in het overheidsbudget, zo kunnen we in Twente ook 
in ons beleid een andere toon zetten. Dat is een uitdaging waarin wij 
als Young Twente Board de komende jaren het voortouw in willen 
nemen. Sterker nog, hierin kunnen we ons als regio onderscheiden 
van de rest van Nederland. Want de kanteling is gaande. Nú hebben 
we de kans om daarin voorop te lopen.  \

Waarom we (meer) in brede 
welvaart moeten denken
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‘De�kanteling�is�gaande.�Nú�kunnen�we�vooroplopen’
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Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Lars Smook 

Convergence Industry zit in een vrij technische werkomgeving. 
‘In deze branche heersen best wat stigma’s: het is een mannen-
wereld, de juiste opleiding is essentieel en zonder ervaring kom je 
niet aan de bak. Wij doorbreken dat beeld door een open cultuur 
te creëren binnen ons bedrijf. Zo hebben we bijvoorbeeld mensen 
aangenomen met een zorgachtergrond, totaal iets anders dan 
werken in de techniek. Het maakt ons niet uit waar je vandaan 
komt, als je nieuwsgierig bent, creatieve input levert en niet bang 
bent voor uitdagingen, dan ben je meer dan welkom. Werken in de 
techniek is te leren, althans bij ons wel. Onze membraansystemen 
zijn namelijk heel klantspecifiek, geen project is hetzelfde. 
De producten die we leveren veranderen daardoor ook continu. 
Een diversiteit aan mensen geeft dan alleen maar toegevoegde 
waarde: mensen met een frisse blik, die meedenken over wat we 
nodig hebben. Als je bij ons een rondje in het bedrijf doet, zie je 
dat ook echt terug. Er werken vrouwen op de productieafdeling, 
we hebben onlangs twee projectengineers aangenomen uit India 
en er lopen tientallen studenten rond. We willen laten zien: er is 
geen drempel om hier te werken. Je bent welkom om aan de slag te 
gaan in de techniek. Daarbij selecteren we trouwens niet specifiek 
op diversiteit, we kiezen gewoon de best passende persoon voor 
de functie.’ 

De tijd van techniek 
Bij Convergence Industry is het dus niet per se nodig dat je 
elektrotechnische kennis hebt, een bouwtechnische opleiding 
hebt gevolgd of jarenlange ervaring op zak hebt, als je maar wilt 
groeien en energie krijgt van wat je doet. ‘Laatst hebben we 
nog een vrouw van 55 aangenomen. Zij gaf ook al aan dat het 
moeilijk is om op die leeftijd nog aan het werk te komen. Laat 
staan in de techniek. Vreemd eigenlijk, want als je kijkt naar haar 
capaciteiten is ze een enorme aanwinst. Of, het meest sprekende 

voorbeeld wat ik kan geven: het vaste contract dat ik kreeg tijdens 
mijn zwangerschap. Verder werken we met een groep ‘assembly 
assistants’ die nog studeren. Ze doen dit werk als bijbaan, maar 
in plaats van achter de kassa te zitten, werken ze echt mee aan 
onze projecten. Ze doen dus gelijk relevante werkervaring op die 
helemaal aansluit bij hun opleiding. Wat we daarin vaak zien is dat 
ze meedraaien en vervolgens ook echt bij ons solliciteren. Voor ons 
is dat weer een mooie manier om talent aan ons bedrijf te binden. 
Zo werkten we bijvoorbeeld met een student mechatronica, 
echt een jongen met veel potentie. Die bieden we dan maar 
al te graag een baan aan, want we hebben al gezien wat zijn 
toegevoegde waarde is. Andersom levert het ons loyaliteit en 
commitment op, omdat onze mensen zich echt welkom bij en 
verbonden voelen met ons bedrijf. Tien of twintig jaar geleden 
was het misschien nog heel anders. Techniek was iets voor mannen 
en je moest jarenlange ervaring hebben. Maar gelukkig, tijden 
veranderen. Als we nu met zijn allen zeggen: ‘Ik ga gewoon doen 
waar mijn passie ligt’. En als dat in de techniek is, kom erbij!’  \

Met hun maatwerk membraansystemen groeit 
Convergence Industry internationaal. Dat doen ze 
met een team van medewerkers die écht op hun plek 
zitten. Mensen die stuk voor stuk hart voor techniek 
hebben. Daarbij kijkt Convergence Industry verder 
dan het ‘juiste papiertje’, het aantal jaar ervaring of 
wat iemand daarvoor heeft gedaan. HR-adviseur 
Linda Koel vertelt waarom. 

Bij Convergence Industry is passie 
belangrijker dan het papiertje 

Werken in de techniek kan iedereen     

‘�Tijden�veranderen,�techniek�
wordt�steeds�toegankelijker’�
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Samen sterk  
bij�massaschade

Vaak een ver-van-je-bedshow. Ik althans, ken maar weinig 
mensen die wat De Tweede Kamer der Staten-Generaal allemaal 
produceert, nauwgezet volgen. Laat staan die precies uitpluizen 
wat een nieuwe wet voor gevolgen heeft voordat je ermee te 
maken krijgt in welke vorm dan ook.

Maar af en toe komt er een nieuwe wet bij die wat goeds brengt, 
dat houden wij voor je in de gaten. Zo is er sinds 2020 de Wet 
Collectieve Afwikkeling Massaschade (WCAM). Die zoals gezegd 
wat positiefs kan betekenen in een vervelende tijd. 

Ondernemers maar ook particulieren kunnen gezamenlijk 
een vuist maken als zij schade hebben geleden door 
dezelfde veroorzaker, of dat nou een overheidsinstantie is 
of een megabedrijf. 

Voorheen konden mensen wel collectief actie ondernemen, 
maar een collectieve vordering tot schadevergoeding was geen 
optie. Nu wel. Het grote voordeel is dat je nu eens niet alleen 
staat en zelf het wiel hoeft uit te vinden. (Lees: veel tijd en geld 

kwijt bent aan een eigen advocaat die strijd voor jou voert tegen 
misschien wel een oppermachtig bedrijf dat een onuitputtelijke 
bron van geld en advocaten ter beschikking lijkt te hebben.) 
Eén belangenbehartiger treedt op voor alle gedupeerden. De 
rechtbank doet uitspraak en iedereen, krijgt als de zaak in je 
voordeel wordt uitgesproken, hetzelfde schadebedrag. 

De gezamenlijke vuist heeft een grotere kans van slagen, 
zo blijkt een jaar na de invoering van de wet al. 

Voorbeelden zijn de gezamenlijke claim van gedupeerden tegen 
Volkswagen, Daimler en Fiat Chrysler in verband met de emissie 
van dieselmotoren en de collectieve claim tegen de Koninklijke 
Marechaussee die etnisch zou profileren.

Nou klinkt dat gezamenlijke en dat collectieve leuk en aardig, 
maar je wilt natuurlijk wel even weten of je ook gezamenlijk met 
andere gedupeerden moét opereren. Via een opt-out kun je ook 
beslissen je eigen zaak in handen te nemen en te houden. 
Die beslissing maak je dus gelukkig nog altijd zelf!  \

‘Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van  
Oranje-Nassau (...) Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten…’  
en dan volgt de nieuwe wet.

Martin Klinker, directeur Eurorisk en risicoverbeteraar. Eurorisk levert maatwerk op het gebied van risicomanagement, 
bedrijfsverzekeringen, pensioen en inkomen.

Martin Klinker
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Tekst en fotografie FC Twente

‘ Bedrijven vragen direct  
hoe ze mee kunnen doen’

Aan het woord zijn Emma van Geel en Maud Roetgering, twee van 
de founders van Future of Twente. Het initiatief werd op 16 april 
gelanceerd in De Grolsch Veste. Sindsdien zijn de stichting en de 
founders overstelpt met reacties. ‘Over het algemeen is iedereen 
ontzettend positief’, zegt Van Geel. ‘Mensen vinden het tof dat 
we Future of Twente op hebben gericht. Verschillende bedrijven 
hebben zich al gemeld om een keer op gesprek te komen of samen 
te werken. Ze zeggen niet alleen van ‘goh, wat leuk’, maar vragen 
direct hoe ze mee kunnen doen, en wat ze als bedrijf kunnen doen 
om vrouwelijk talent meer kansen te geven. Dat is erg leuk om 
te zien.’

Want daar draait het om voor Future of Twente: meer aandacht 
krijgen voor vrouwelijk talent in de regio én deze talenten ook in 
de regio houden. Van Geel: ‘Er wordt al jaren gezegd dat talent 
wegstroomt uit de regio, wij willen er alles aan doen om het hier te 
houden. We willen Twente als kansregio positioneren, waar je niet 
alleen als man, maar ook als vrouw heel goed uit de voeten kan. 
Het beeld is nog steeds dat je in de Randstad carrière kan maken, 
terwijl hier zoveel banen zijn bij mooie bedrijven.’

Kracht
In het verleden zijn er verschillende andere initiatieven geweest 
om talent in de regio te houden. Future of Twente probeert zich te 
onderscheiden door zich met name op vrouwelijk talent te richten. 
Daarbij wordt FC Twente Vrouwen als inspiratiebron gebruikt. ‘Wij 
zetten erg in op ‘de kracht’’, zegt Van Geel. ‘Alles waar FC Twente 
Vrouwen voor staat, hebben de dames op eigen kracht bereikt. Zij 
zijn zoals wij willen zijn. Die boodschap willen wij vrouwen in de 
regio ook meegeven. Wacht niet tot je kansen aangeboden krijgt, 
maar spreek je ambitie uit, sta open en pak die kans. 

Dat is in mijn ogen ook waar de Twentse mentaliteit voor staat: 
gewoon aanpakken. Dat vind ik mooi, terwijl ik hier niet eens 
vandaan kom.’

Nu Future of Twente officieel van start is, willen ze zoveel mogelijk 
bedrijven aan zich binden om het onderwerp diversiteit aan het licht 
te brengen. ‘We gaan ook bij de bedrijven 
langs om te zien wat er bij hen leeft’, 
zegt Roetgering. ‘Die thema’s proberen 
we te vertalen naar de events rondom 
de wedstrijden die FC Twente Vrouwen 
in De Grolsch Veste zal spelen.’ ‘Een van 
de eerste thema’s gaat bijvoorbeeld 
over financiën’, vult Van Geel aan. ‘Er 
zijn bijvoorbeeld nog veel vrouwen niet 
financieel onafhankelijk. Wij willen ze dan 
ook laten zien hoe ze slimmer met hun 
geld om kunnen gaan.’

Partners
Al voor de officiële start van Future 
of Twente spraken BeljonWesterterp, 
Demcon, Reggeborgh en Univé Oost hun 
steun uit aan het initiatief. ‘Zij hebben echt 
hun nek uitgestoken voor iets wat nog niet 
van de grond was, daarvoor verdienen ze 
een groot compliment. Anderzijds zegt 
het denk ik ook iets over de kwaliteit van 
dit initiatief. We hebben een boodschap 
die klopt, anders stappen dergelijke 
partijen niet in’, zegt Roetgering. De 
aangesloten bedrijven hebben bovendien 
uitgesproken dat ze vrouwelijke talenten 
een kans willen geven. Als voorbeeld 

Future�of�Twente�bedolven�onder�positieve�reacties�na�sponsordeal�met�FC�Twente�Vrouwen

Future of Twente prijkt sinds een aantal weken op 
het shirt van FC Twente Vrouwen, dat vorige week 
de landstitel veroverde. De nieuwe stichting wil meer 
aandacht voor vrouwelijk talent in de regio. Om dat 
te bereiken wil het de kracht van FC Twente Vrouwen 
inzetten. ‘Zij hebben alles op eigen kracht bereikt. Die 
boodschap willen wij vrouwen ook meegeven: wacht 
niet tot je een kans aangeboden krijgt, maar spreek je 
ambitie uit en ga ervoor.’

Terug in de Veste
De FC Twente Vrouwen keren komend seizoen enkele 
wedstrijden terug in De Grolsch Veste. Dat is samen met 
FC Twente en Future of Twente kortgesloten. ‘Het is een 
prachtige plek om het publiek te ontvangen’, zegt Van Geel. 
‘Daarnaast kunnen wij dan voor en na de wedstrijd in de 
Supportgroep ons programma opzetten.’
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biedt BeljonWesterterp een loopbaanbegeleidingstraject aan 
voor drie speelsters van FC Twente Vrouwen. ‘Daardoor kunnen 
we de speelsters iets unieks bieden waar ze na hun carrière ook 
iets aan hebben’, zegt Roetgering. ‘Zo’n loopbaantraject is heel 
waardevol. Ik had daar wel behoefte aan nadat ik stopte bij FC 
Twente. De bedoeling is dat we straks door samenwerkingen met 
kennisinstellingen ook anderen op weg kunnen helpen. We willen 
vraag en aanbod binnen ons netwerk met elkaar matchen.’

Als kennisinstellingen zijn ROC van Twente, Hogeschool Saxion en 
Universiteit Twente inmiddels aangesloten. Gezien de enthousiaste 
reacties is het de verwachting dat het aantal aangesloten bedrijven 
in rap tempo op gaat lopen. Van Geel: ‘Waarom bedrijven mee 
moeten doen? Je merkt dat diversiteit steeds meer onder de 
aandacht komt. Door mee te doen aan Future of Twente laat je als 
bedrijf zien dat je de boodschap om vrouwen meer kansen te bieden 
ondersteunt. Het is mooie publiciteit voor bedrijven. Bovendien 
bieden we een heel ander netwerk. We willen open en eerlijke 
evenementen creëren voor onze deelnemers, om zo een hechte 

gemeenschap te vormen waarin iedereen elkaar kan inspireren. 
Er zijn genoeg bedrijven die tegen bepaalde punten aanlopen, 
waardoor ze niet meer vrouwen in het bedrijf krijgen. Misschien dat 
een ander bedrijf daar een oplossing voor heeft. Wat dat betreft 
zetten we ook in op een stuk kennisdeling.’

Goede naam
Met de eerste deelnemende bedrijven en de officiële lancering is de 
basis voor Future of Twente inmiddels gelegd. Nu moet het initiatief 
verder uitgerold worden en wordt er gezocht naar bedrijven die 
zich aan Future of Twente willen verbinden. ‘Het doel is om over een 
paar jaar nog steeds op het shirt van FC Twente Vrouwen te staan, 
maar dan wel met nog meer aangesloten bedrijven. We hebben 
een toplaag van tien bedrijven die meedenken over de inhoud 
van ons programma en die ook veel zichtbaarheid zullen krijgen 
in de campagne. Daarnaast kan ook ieder ander bedrijf zich als lid 
aansluiten bij dit initiatief. Daarmee laten ze zien dat ze in onze 
boodschap geloven. Het netwerk moet uiteindelijk zo’n goede naam 
krijgen dat we de vraag niet meer aankunnen.’  \
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De toekomst van de schoonmaak is groen

Twepa en HYGENIQ 
werken samen aan een 
duurzame samenleving

Twee Twentse bedrijven, Twepa en HYGENIQ, hebben elkaar gevonden. De ‘liefde’ is nog pril, maar de eerste 
successen kunnen al bijgeschreven worden. Nog maar een half jaar heeft Twepa de groene en veilige producten 
van HYGENIQ in het assortiment opgenomen en de omzet in de schoonmaaktak is al met vijftig procent gestegen. 
‘Wij geloven in onze samenwerking’, zegt Ramon Helmhout, inkoopmanager bij Twepa.

De natuurlijke schoonmaakproducten van HYGENIQ moeten 
de wereld gaan veroveren. Het bedrijf heeft een missie. De 
tijd dat er een doodskop op de achterkant van een agressief 
schoonmaakmiddel met schadelijke chemicaliën stond, is wat 
HYGENIQ betreft voorgoed voorbij. De wereld verdient beter. De 
‘next generation cleaning’ bestaat voor het Enschedese bedrijf uit 
ecologische afbreekbare schoonmaakmiddelen. Groen, duurzaam 
en veilig zijn de sleutelwoorden.

‘Marcel in ’t Veld, onze directeur, komt uit een schoonmaakfamilie’, 
vertelt Joyce Roelofsen, marketeer bij HYGENIQ. ‘De schadelijke 
producten die hij in het schoonmaakbedrijf gebruikte, waren 
hem een doorn in het oog. Hij wilde het anders. Marcel verkocht 
het bedrijf en richtte in 2012 HYGENIQ op. Inmiddels leveren 
we honderd verschillende groene schoonmaakproducten aan 

ziekenhuizen, schoonmaakbedrijven en de horeca. Particulieren 
kunnen onze producten onder andere via bol.com bestellen.’

Twepa
Voor facilitaire groothandel Twepa is ‘schoonmaak’ slechts 
één van de zes takken van het bedrijf. ‘Ons familiebedrijf heeft 
een assortiment van 55.000 artikelen’, zegt Jeffrey Krijgsman, 
salesmanager bij Twepa. ‘Iedereen kan klant bij ons worden, want 
iedereen heeft wel iets van ons nodig. We leveren aan grote 
bedrijven in onder andere de sectoren food, retail en zorg- en 
dienstverlening, maar dus ook aan particulieren.’ 

Twepa was recent toe aan een vernieuwende partner en vond 
die in HYGENIQ. Eerder deed het bedrijf zaken met een Duitse 
schoonmaakfabrikant. ‘Het mooie van Twente is dat bedrijven 
elkaar makkelijk weten te vinden. Je komt elkaar tegen in het 
verenigingsleven en bij borrels. Zo ging dat dus ook met HYGENIQ’, 
zegt Helmhout. Twepa zocht bewust naar een partner die een groen 
label en duurzaamheid hoog in ’t vaandel heeft staan. Krijgsman: 
‘Vergroening is de toekomst. We zijn bij Twepa ook al langer met 
dat thema bezig. We werken bijvoorbeeld met duurzaam karton 
en gebruiken suikerriet en bamboe voor disposables. In HYGENIQ 
zagen we een passende partner.’

Gezamenlijke acties
Het is voor een bedrijf belangrijk om focus te bepalen, zegt 
Krijgsman. ‘Je moet kiezen. Van alles een beetje doen, dat werkt 
niet. Wij kozen heel bewust voor één partij om zaken mee te 
doen in de schoonmaakbranche. We haken aan bij de acties van 
HYGENIQ. Die krijgen we als het ware op een presenteerblaadje 
aangereikt. Daar gooien we dan wel eerst ons eigen Twepa-sausje 
met onze huiskleuren overheen. Het is voor Twepa heel fijn om een 
organisatie achter zich te hebben die meedenkt.’ 

Tekst Ditta op den Dries  /  Fotografie Lars Smook
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De toekomst van de schoonmaak is groen

Twepa en HYGENIQ 
werken samen aan een 
duurzame samenleving

‘Duurzaamheid�is�‘top�of�mind’,�dat�merken�we�aan�alles’

In hun prille samenwerking ontwikkelden ze gezamenlijk 
onder meer een actie voor scholen. ‘We presenteerden een 
schoonmaakbox. Er zaten vier ecologische schoonmaakproducten 
in een box, die gemaakt was van graskarton. Op en top duurzaam 
dus. Dat werd door scholen gewaardeerd. Duurzaamheid is 
‘top of mind’, dat merken we aan alles’, zegt Krijgsman. Toch is 
duurzaamheid volgens hem nog een ondergeschoven kindje in de 
schoonmaakbranche. Er valt nog veel terrein te winnen. En veel 
te innoveren. Die ontdekkingsreis zijn Twepa en HYGENIQ samen 
aangegaan. ‘We zitten nog in de opstartfase en de samenwerking 
werpt z’n vruchten al af’, zegt Krijgsman.

HYGENIQ
Bij HYGENIQ, gevestigd aan de Lenteweg in Enschede-Oost, werken 
nu veertig mensen. ‘Het personeelsbestand is in één jaar tijd 
verdubbeld. Dat zegt genoeg over hoe snel onze groei gaat’, laat 
Raymond Witvliet, salesmanager bij HYGENIQ, weten. ‘In de huidige 
markt is er enorm veel concurrentie, maar er zijn veel producenten 

die duurzame en veilige producten alleen als bijproduct verkopen, 
alleen omdat de markt hiernaar vraagt. Dit naast de giftige 
schoonmaakmiddelen die zij voeren als kernassortiment. Dat doen 
wij niet, groen is bij HYGENIQ in alles leidend’. 

Krijgsman van Twepa heeft ervaren dat de consument bereid 
is meer te betalen voor duurzame en veilige producten. ‘Tien 
jaar geleden was dat nog niet zo. Een lage prijs was toen de 
belangrijkste factor. In wezen is een groen product goedkoper, 
omdat je er als consument langer mee doet. Je hoeft niet 
hard in een fles te knijpen. Een druppel volstaat. Dat laat onze 
accountmanager met testmateriaal aan nieuwe klanten zien. 
Onze producten vergen nog wel een toelichting.’

Roelofsen is er heel trots op dat de producten uit Enschede nu ook 
al bij hotelketen Van der Valk te vinden zijn. ‘Van der Valk is net als 
HYGENIQ een 100 procent Nederlandse familiebedrijf. Dat zij onze 
producten afnemen, vinden we een mooie opsteker.’ \

Het Poolman 2, 7545 LX Enschede  /  T  053 435 55 55  /  www.twepa.nl

Ramon Helmhout (Twepa), Jeffrey Krijgsman (Twepa), Joyce Roelofsen (HYGENIQ) en Raymond Witvliet (HYGENIQ). 
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InnoValor gaat voor innovaties 
die onze digitale wereld veiliger 
en transparanter maken 

Aandacht�voor�je�digitale�identiteit

Na het invoeren van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ligt er een vergrootglas op online veiligheid 
en privacy door een grote hoeveelheid incidenten en het groeiende belang van ‘digitaal’ door COVID-19. Iedereen is zich 
steeds bewuster van de digitale risico’s en mogelijke datalekken, een uitdaging om daar als bedrijf verantwoord en veilig 
mee om te gaan. Maar als je precies weet wat er mag en mogelijk is, en dat weten ze bij InnoValor, dan kun je digitale 
innovaties inzetten om écht mooie dingen te doen. Zo ontwikkelden zij de waterdichte identiteitsverificatietechnologie 
ReadID. InnoValor-oprichters Wil Janssen en Maarten Wegdam leggen uit hoe dat werkt.  

Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Lars Smook
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‘InnoValor is acht jaar geleden begonnen als adviesbedrijf rond 
digitale innovatie’, begint Janssen. ‘Alles wat we doen, doen we met 
een onderzoeksgedreven mentaliteit. Ik denk dat dat komt omdat we 
een spin-off zijn van een onderzoeksinstituut. Dat verkennende zit 
dus echt in onze genen: wat is vernieuwend? Mede daardoor kwamen 
we op het idee van een app waarmee een paspoort veilig uitgelezen 
wordt. We zetten die app toentertijd in de Play Store en dat was dat. 
Toen we weer even gingen kijken, was hij al 50.000 keer gedownload. 
We wisten: dit softewareproduct moeten we in de markt zetten. Zo 
is ReadID ontstaan. Die app nam echt een vlucht en onze organisatie 
ook, we groeiden razendsnel uit tot een team van 50 mensen.’ 

Wegdam vervolgt: ‘Met ReadID zijn we nu wereldwijd nummer één 
op het gebied van mobiele identiteitsverificatie. We zitten gewoon 
nog in Enschede, dat is een bewuste keuze. Daar liggen onze roots en 
daar halen we talent naartoe, vanuit binnen- en buitenland. Plus: hier 
is genoeg talent te krijgen en we zien steeds vaker dat mensen ook 
meer wegtrekken uit de Randstad. Ze zien dat het hier fijn is om te 
wonen en werken.’

Schaalbare software 
De slimme software van ReadID bleek precies waar de markt op 
zat te wachten. ‘Onze digitale veiligheid wordt steeds belangrijker’, 
legt Wegdam uit. ‘De chip die in identiteitsbewijzen zit, zoals 
paspoorten, rijbewijzen en identiteitskaarten bevat je persoonlijke 
informatie inclusief een hoge resolutie pasfoto. Met onze software 
is het mogelijk om die chip, gewoon met je telefoon, uit te lezen. 
Vervolgens wordt hij gecontroleerd en kunnen we de pasfoto 
matchen met een selfie van de persoon die op dat moment het 
mobieltje vasthoudt. Een waterdichte verificatie van je identiteit. 
En dat is tegenwoordig belangrijk, want nu we steeds meer op 
afstand doen is identiteitsfraude een groot risico. Zonder slimme 
technologie is het bijna onmogelijk om te onderscheiden of 
identiteitsdocumenten gemanipuleerd zijn. Met onze app dus wel. 

Plus: het werkt makkelijk op afstand. We hoeven dus niet meer fysiek 
ergens heen om ons te identificeren, we kunnen gewoon met een app 
en onze telefoon aantonen dat we het echt zijn.’ Janssen vult aan: 
‘Inmiddels hebben we tientallen miljoenen verificaties gedaan, daarin 
zat een foutpercentage van nul procent. Dus we durven te zeggen 
dat het gegarandeerd een betrouwbare identiteitscheck geeft. 

Vrijwel alle banken in Nederland gebruiken inmiddels onze software. 
Ook moesten recentelijk, als gevolg van Brexit, alle Europeanen die in 
Groot-Brittannië wonen een soort verblijfsvergunning aanvragen. Al 
die vijf miljoen mensen kun je natuurlijk niet naar het stadhuis sturen, 
al helemaal niet tijdens COVID-19. Ze hebben onze software gebruikt 
om die miljoenen mensen digitaal hun vergunning te laten regelen. 
Een groot succes. Ook voor de gebruikers: je hebt dan binnen tien 
minuten geregeld dat je in Engeland kunt blijven wonen. Je kunt je 
voorstellen hoeveel tijd, geld en gedoe dat scheelt.’ 

Wat mag wel, wat mag niet 
Naast het veilig kunnen identificeren met software, houdt InnoValor 
zich nog steeds bezig met advies over verantwoord datagebruik 
binnen organisaties. ‘Dat is wel een heel andere tak van sport’, begint 
Wegdam. ‘Daarom worden advies en het bouwen van software 
ook meer gesplitst. We adviseren bedrijven over het omgaan met 
data binnen hun organisatie. Iedereen heeft het tegenwoordig 
over datagestuurde bedrijven, maar daar goed mee omgaan is best 
ingewikkeld. Hoe ga je om met persoonlijke informatie (volgens de 
AVG) en wat mag wel en wat mag niet. De AVG op zich is goed en 
duidelijk, maar het heeft er nog niet toe geleid dat we gemakkelijk 
toegang hebben tot onze gegevens die overal rondslingeren, met als 
gevolg dat er weinig regie is op de gegevens van consumenten Dat 
kan op zijn beurt weer problemen opleveren voor jouw bedrijf, omdat 
je data in handen hebt die je helemaal niet mag bezitten. Wij helpen 
bedrijven en overheden daar de juiste keuzes te maken. Ook zien we 
dat veel bedrijven data wel bezitten, maar de gegevens niet op een 
manier gebruiken waardoor ze er ook écht wat aan hebben. 

Dat het iets doet voor je organisatie. Hoe helpt data je je diensten te 
verbeteren?’ Janssen gaat verder: ‘Wij willen iedereen wegwijs maken 
in die wereld van data. Vorig jaar zijn we bijvoorbeeld gestart met de 
Algoritmewijzer, een soort kijkwijzer maar dan voor het internet. 
Op het moment dat je het internet op gaat, zie je dan heel 
transparant wie er toegang krijgt tot jouw data en wat ze daar precies 
mee doen. Samen met onze partners, waaronder Dienst Uitvoering 
Onderwijs (DUO), Kadaster en Rijksdienst voor Ondernemend 
Nederland (RVO), willen we dat in heel Nederland uitrollen. Zodat 
we iedereen op het internet kunnen informeren waar ze aan toe zijn 
en waar ze precies akkoord op geven. Die begeleiding is echt nodig. 
Noem het Twentse nuchterheid: wij willen transparantie bieden en 
nuance aanbrengen. Zodat iedereen veilig en goed geïnformeerd alle 
digitale kansen kan benutten!’   \

‘�ReadID�is�nummer�één�voor�
mobiele�identiteitsverificatie’�  
Maarten Wegdam

‘�We�hebben�de�Algoritmewijzer�
ontwikkeld,�een�kijkwijzer� 
voor�internet’ 
Wil Janssen

Moutlaan 32, 7523 MD Enschede  /  T  053 487 8178  /  www.innovalor.nl
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ArboNed�en�HumanCapitalCare�samen�onder�één�dak

‘ Op de arbeidsmarkt is heel 
veel werk te verrichten’

Het pand ademt rust uit, maar dat is slechts schijn. Achter de 
deuren van de kantoorruimten in het gebouw wordt veel werk 
verzet. De arbeidsmarkt is roerig, zeker in coronatijd. En de markt 
is groot, want HumanTotal, de overkoepelende organisatie waar 
HumanCapitalCare en ArboNed beide onder vallen, biedt diensten 
aan voor heel werkend Nederland. ‘In Hengelo zijn wij er voor 
de regio Oost, één van de acht regio’s die HumanCapitalCare 
in Nederland hanteert. En ArboNed in Hengelo is één van 
de elf landelijke regio’s. Gelukkig spreken wij de taal van de 
regio uitstekend’, zegt Bernie Gouders, commercieel manager 
HumanCapitalCare.

Efficiënter werken
De verschillende disciplines binnen HumanTotalCare zijn naast 
ArboNed en HumanCapitalCare, ook Mensely, Focus en IT&CARE. 
Ze richten het vizier allemaal op de duurzame inzetbaarheid van 
werkend Nederland. ‘We werken naast elkaar, elk met een ander 
concept’, legt Visser uit. ‘Nu we in hetzelfde pand werken, komen 
we elkaar vaker op de gang of bij de koffieautomaat tegen. 
Hierdoor is het makkelijker om kennis met elkaar uit te wisselen en 
te delen. Bovendien werken we nu efficiënter, bijvoorbeeld als het 
gaat om de bezetting van een gezamenlijke receptie. En soms heeft 
ArboNed een project waar HumanCapitalCare ook heel blij van 
kan worden. Er zijn alleen maar voordelen te noemen.’ Joline van 
Schooten, senior salesmanager ArboNed vult haar aan: ‘We kunnen 
nu ook makkelijker onderling informatie delen, sneller kansen 
signaleren én elkaars faciliteiten gebruiken.’

Bedrijfsondersteuning HumanCapitalCare
HumanTotalCare biedt een breed palet aan mogelijkheden, zowel 
voor werknemers als voor werkgevers. Gouders: ‘Bedrijven hebben 
op veel terreinen hulp en ondersteuning nodig. Die willen ze ook 
graag inhuren, want als bedrijf kun je gewoonweg niet alle kennis 

zelf in huis hebben. Wij hebben die kennis wél. Daarom hopen we 
ook dat bedrijven zich bij ons aansluiten. Niet omdat het moet, maar 
juist omdat ze onze toegevoegde waarde zien.’ 

De bedrijfsondersteuning van HumanCapitalCare is heel breed. 
Samen met de klant wordt onderzocht wat de volgende stap in 
de ontwikkeling van het bedrijf kan zijn. ‘Niet alles hoeft tegelijk 
te gebeuren. We sparren met bedrijven en kiezen dan waar we 
de komende periode op inzetten. Dat kan een OrganisatieScan 
zijn, die het bedrijf helpt om een volgende stap te zetten. Of we 
kijken samen naar het ontwikkelen van (meer) veerkracht bij het 
personeel. Op de arbeidsmarkt is heel veel werk te verrichten,  
want bedrijven willen personeel dat flexibel en dynamisch is.  
Daar hebben ze veel hulp bij nodig.’

Dienstverlening ArboNed
Els Visser en Joline van Schooten voelen zich bevoorrecht dat ze 
niet één werkgever hebben, maar eigenlijk een heleboel. ‘Het is 
boeiend om bij ArboNed te werken. We hebben de luxe om bij heel 
veel bedrijven een kijkje in de keuken te mogen nemen’, zegt Visser. 

‘Waar HumanCapitalCare zich meer richt op de ontwikkeling 
van bedrijven en hun personeel, is ArboNed meer de verlengde 
arm van de werkgever en ontzorgen wij werkgevers bij verzuim 
en preventie. We werken in de praktijk met een casemanager 
naast de bedrijfsarts. Daarnaast heeft ArboNed afspraken met 
brancheorganisaties en verzekeraars.’

Impact corona
ArboNed zet, in samenwerking met MKB Twente, regelmatig in op 
actuele thema’s. Visser: ‘De afgelopen tijd stond corona hoog op 
onze agenda. De impact van COVID-19 is groot, weten we uit onze 
eigen analyses. Normaal gesproken zit het aantal patiënten dat zich 
bij HumanTotalCare (waar ArboNed onderdeel van is) in de regio 
Oost meldt, met luchtwegaandoeningen onder de 5 procent van 
het totale aantal ziekmeldingen. Het afgelopen anderhalf jaar is dat 
opgelopen tot 20 á 25 procent. Dat zijn noemenswaardige data die 
wij in huis hebben.’

Tekst Ditta op den Dries  /  Fotografie Lars Smook

‘�Gezond�ondernemen,� 
daar�zijn�we�voor’ 
Els Visser, regiomanager van ArboNed

Ruim 20 jaar ‘woonde’ HumanCapitalCare op de 
campus van de Universiteit Twente en ‘woonde’ 
ArboNed aan de Hengelosestraat. In maart van dit 
jaar verhuisden HumanCapitalCare en ArboNed naar 
de Wegtersweg 1 in Hengelo. Een mooie stap om goed 
te kunnen samenwerken. ‘We vullen elkaar aan en 
versterken elkaar’, zegt Els Visser, regiomanager  
van ArboNed.
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Ook HumanCapitalCare signaleert problemen in het bedrijfsleven 
die gerelateerd zijn aan corona. ‘Het is een worsteling. Veel 
werknemers hebben klachten, onder meer als gevolg van het 
thuiswerken. Het gaat zowel om fysieke als om psychische klachten. 
Er zijn veel mensen even van de rails vanwege problemen rond 
corona. Werkgevers informeren wat ze kunnen verwachten, maar 
dat is bij ons ook nog niet helemaal duidelijk. We nodigen werkgever 
en werknemer bij ons uit en kijken stap voor stap naar passende 
interventies. Een individuele benadering dus. HumanTotalCare 

beschikt over veel data en kan daardoor steeds beter  
effectievere interventies inzetten’, meldt Gouders.

‘Naast aandacht voor de fysieke en psychische gevolgen hebben we 
als ArboNed ook aandacht voor vitaliteit. We adviseren werkgevers 
en werknemers om vaker en bewuster gezonde keuzes te maken als 
het gaat om bewegen, voeding, slaap en ontspanning. Dit leidt tot 
een gezondere leefstijl, waarbij men zich fitter voelt en minder ziek 
is. ‘Gezond ondernemen, daar zijn we voor’, zegt Visser.  \

Het team van ArboNed en HumanCapitalCare bij de entree van hun nieuwe onderkomen. Van links naar rechts: Els Visser, Bernie Gouders en Joline van Schooten.

‘Er�zijn�veel�mensen�even�van�de�rails�door�corona’ 
Bernie Gouders, commercieel manager HumanCapitalCare

Regiokantoor Enschede  /  Calslaan 17, 7522 MJ Enschede  /  T 053 750 43 00  /  www.humancapitalcare.nl
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Tekst Marco Krijnsen  /  Fotografie Lars Smook 

Museum als start 
voor (nieuwe) 
carrière
Het museum is niet alleen de plek voor verwondering 
en vermaak. Het kan ook de levens van mensen 
veranderen of de springplank zijn voor een nieuwe 
professionele loopbaan, weten ze bij Rijksmuseum 
Twenthe/De Museumfabriek (RMT/DMF). 

Toen Bente ten Pas (26) de mbo-opleiding Kinderopvang had 
afgerond, wilde ze graag meer doen met haar creatieve kant. 
Ze ging Crossmedia Design aan de AKI studeren. Tijdens de studie 
hoorde ze via haar overbuurmeisje over vrijwilligerswerk bij De 
Museumfabriek. Daar zochten ze iemand die kinderen kon helpen 
bij de knutselactiviteiten. ‘Voor mij een ideale combinatie van 
creativiteit en kinderen. Ik vond het meteen leuk.’

Het bleef niet bij knutselen alleen: Ten Pas stond als vrijwilliger ook 
in het museumcafé en achter de kassa. Na het afstuderen aan de 
AKI mocht ze bij De Museumfabriek enkele maanden werkervaring 
opdoen als grafisch vormgever. Ten Pas ontwierp de menukaart en 
de bewegwijzering van het museumcafé. Het werd de opstap naar 
meer. Ze richtte haar eigen bedrijf op, dat onlangs de (betaalde) 
opdracht kreeg om nieuwe infoborden voor het museum te 
ontwerpen. ‘Ik kwam als vrijwilliger binnen en nu hangt hier een 
echt product van mij, dat mensen elke dag zien. Supergaaf!’

3D-tekenaar
Van vrijwilliger tot ondernemer, met dank aan het museum. Zo kan 
het gaan. Hoofd publiek Nikki Olde Monnikhof van RMT/DMF lepelt 
gemakkelijk nog meer van zulke voorbeelden op. Het museum 
mocht de afgelopen jaren 27 instromers begroeten, die hier dankzij 
een subsidieregeling aan de slag konden. Stuk voor stuk mensen die 
moeite hadden om op een reguliere manier een baan te vinden en 
hier de kans kregen om werkervaring op te doen.

Niet elke plaatsing is een match, maar voor de meeste kandidaten 
gold dat ze hun talent konden ontplooien. Neem de technisch 
tekenaar, die zonder werk zat en de museumgebouwen van RMT en 
DMF driedimensionaal in kaart bracht. Zijn 3D-programma is nog 
steeds een grote hulp bij het ontwerpen en inpassen van nieuwe 
exposities. Het hielp de maker aan een vaste baan bij een andere 
werkgever. Zo sneed het mes aan twee kanten.

Eyeopener
Tot de instromers behoorde ook een kunstenaar die moeite had 
om als zelfstandige het hoofd boven water te houden. Hij ging als 
DTP’er boekjes voor een expositie ontwerpen. Het leverde hem 
een baan als DTP’er op bij een bedrijf. Een andere kunstenaar met 
een vergelijkbare achtergrond werd assistent-projectleider in het 
museum. Zo leerde hij om in een professionele omgeving samen 
te werken, afspraken te maken en om te gaan met deadlines, 
kwaliteiten die bij de opleiding onvoldoende waren getraind. Met 
deze ervaring op zak besloot hij alsnog zijn eigen bedrijf te starten. 
Drie van de instromers met een afstand tot de arbeidsmarkt werken 
nog steeds bij RMT/DMF. Olde Monnikhof: ‘Het zijn fijne volwaardige 
collega’s. Voor mij was het een eyeopener om te ontdekken dat ze 
via een regeling binnen waren gekomen. Dat wist ik helemaal niet 
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toen ik hier zelf binnenkwam. De museumwereld is een goede plek 
voor mensen die zoekende zijn. We hebben hier veel verschillende 
functies. Er is altijd wel een plek waar je jezelf kunt ontwikkelen.’

Expats en buitenlandse studenten
Het Enschedese museum wil verder op de ingeslagen weg. De 
onlangs aangetreden HRM-adviseur Roos Tattersall heeft onder 
meer als taak om het bieden van een arbeidsplaats aan mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt onderdeel te maken van het 
HR-beleid. ‘We kijken wie we nodig hebben en gaan dan proactief 
samen met de gemeente Enschede op zoek naar mensen die een 
afstand tot de arbeidsmarkt hebben. We willen dat nog méér doen 
dan we al deden. Als culturele instellingen zien we het als onze 
maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dat heeft ook te maken met 

de geschiedenis van Enschede, het textielverleden en economische 
situatie die daarvan het gevolg is.’
 
Rijksmuseum Twenthe/De Museumfabriek heeft in totaal veertig 
medewerkers in dienst. Daarnaast kan de organisatie een 
beroep doen op zo’n 200 vrijwilligers. Ongeveer de helft van hen 
werkt achter de schermen met de collecties, de rest heeft een 
publieksfunctie (balie, horeca, winkel). Het zijn niet alleen ouderen 
die na hun werkzame leven actief willen blijven, zegt Tattersall. 
‘We hebben ook veel mensen die bij ons de Nederlandse taal beter 
onder de knie willen krijgen en graag actief in de samenleving willen 
meedoen. Partners van expats van de universiteit of internationale 
bedrijven bijvoorbeeld, of buitenlandse studenten. Ook voor hen 
heeft het museum een springplankfunctie.’  \

‘Ik�kwam�als�vrijwilliger�binnen�en�ben�nu�ondernemer’
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Ondernemen

Midden- en kleinbedrijven (mkb) in Twente 
staan te springen om jonge mensen 
uit de regio op te leiden tot kundige 
vaklieden op tal van terreinen. De banen 
liggen voor het oprapen, maar steeds 
minder jongeren melden zich voor een 
baan waarin ze ‘met hun handen moeten 
werken’. Het aanhoudende tekort aan 
nieuwe vakmensen zorgt voor een groot 
probleem in het bedrijfsleven in de regio. 
Een rondetafelgesprek.  > D 
De jeugd heeft 
de toekomst 
in het Twentse 
bedrijfsleven

De�banen�liggen�voor�het�oprapen,�

maar�waar�zijn�de�jongeren?
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De zorgen worden breed gedeeld, in alle 
sectoren; of het nu gaat om de bouw, 
de zorg of de ICT, overal in Twente zijn 
nieuwe vakmensen nodig. Dat die niet of 
onvoldoende te vinden zijn, hangt als een 
donkere wolk boven het bedrijfsleven. 
Neem het bedrijf van Nathalie 
Poelhekken, drukkerij te Sligte-Olijdam 
in Enschede. Het familiebedrijf bestaat 
binnenkort 100 jaar en is springlevend. 
Op de website staat een mooie vacature: 
‘Productiemedewerker gevraagd’. Een 
flexibele duizendpoot, die affiniteit 
heeft met techniek. ‘Ik haal echt alles 
uit de kast om jonge mensen te werven, 
maar werken met de handen is ‘uit’’, stelt 
Poelhekken vast. Het baart haar zorgen als 
ze kijkt naar de nabije toekomst. Voor de 
afdeling desktoppublishing (dtp) van de 
drukkerij melden zich wel jonge mensen 
aan, voor het werken met machines niet. 
‘Het merendeel van mijn 23 collega’s is 
inmiddels 50-plus en gaat straks met 
pensioen. Hoe en waar vind ik dan nieuwe 
werknemers voor de productie?’ vraagt 
ze zich af.

Zien is geloven
Jeroen van de Lagemaat van het bedrijf 
NDIX weet te melden dat er in Twente 
een tekort is aan liefst 1600 ICT’ers. 
‘Veel jonge ICT’ers trekken weg naar het 
westen van het land, terwijl ze in Twente 
hetzelfde werk kunnen doen. We moeten 
ze er veel meer van overtuigen dat we 
hier leuke dingen doen. En daarvoor 
moeten we ze eerst bij ons over de vloer 
hebben. Zien is geloven.’ De Stichting 
TalentIT Twente laat studenten bij 
bedrijven werken, in het kader van stages, 
opdrachten, afstuderen en bijbaan, zodat 
ze aan den lijve ervaren hoe leuk het is 
om bij Twentse bedrijven te werken. 

Matty Hummelink, general manager van 
het bedrijf Eaton, is het volledig met hem 
eens. ‘Als jongeren bij slager Huuskes op 
bezoek gaan, dan zien ze met eigen ogen 
dat het niet alleen een slagerij is. Er wordt 
in de slagerij ook veel gebruikgemaakt 
van ICT. Dat is voor deze doelgroep vaak 
een eyeopener.’

De mindset veranderen
Hummelink is ervan overtuigd dat de 
mindset moet worden veranderd en dat 
het begin daarvan bij de basisscholen ligt. 
‘Er zouden meer lespakketten moeten  > 
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‘ Jongeren die met hun handen  
willen werken, zijn goud waard’

komen, die bij jeugd de interesse voor 
techniek aanwakkeren. Verder is het een 
goed idee dat het bedrijfsleven wat vaker 
kinderen van de basisschool uitnodigt in 
hun bedrijf. Of een ‘girlsday’ houdt. We 
moeten gezamenlijk echt veel meer actie 
ondernemen om de jeugd warm te maken 
voor een baan in de techniek.’

Els Visser en Joline van Schooten van 
ArboNed komen veel over de vloer bij 
bedrijven. ‘Van kapper tot hightechbedrijf. 
En overal horen we dat er een tekort 
is aan jongeren die met hun handen 
willen werken. Ze zijn echt goud 
waard. Voor bedrijven is het ‘menselijk 
kapitaal’ zeer belangrijk. Inzetten op 
goed werkgeverschap is van essentieel 
belang om werknemers te binden en te 
boeien. We zien dat bedrijven daar ook in 
investeren.’ Zij steken in op het feit dat 
jongeren secundaire arbeidsvoorwaarden 
belangrijk vinden. 

Samen met MKB Twente is ArboNed in 
gesprek over diverse thema’s, onder andere 
de vraag: hoe kan ik aandacht geven aan 
vitaliteit binnen bij mijn bedrijf? Denk 
hierbij aan projecten als: ‘Hoe word ik fit’, 
waarbij vitaliteit in brede zin op de agenda 
gezet wordt met als doel: fitte mensen in 
een vitale regio. Ook worden startende 
ondernemers ondersteund met een 
starterspakket, waarbij we bespreken waar 
ze aan moeten denken op het moment dat 
ze personeel in dienst krijgen. En in deze 
tijd is er zeker ook aandacht voor het ‘weer 
aan het werk gaan na corona’.

Hulp van onderwijs en ouders
Het bedrijfsleven heeft de steun van 
ouders en onderwijs hard nodig bij 
de strijd om voldoende technische 
arbeidskrachten. Van de Lagemaat: 
‘We moeten jongeren veel meer over de 
drempel van Twentse bedrijven trekken. 
Daarin mis ik de klik tussen overheid, 
onderwijs en bedrijfsleven. Daar ligt nog 
een grote rol, onder meer voor het ROC.’ 
Het project Techwise Twente is wat hem 
betreft een heel goed voorbeeld van 
hoe het zou moeten. Met subsidie van 
de provincie Overijssel en het Regionaal 
Investeringsfonds mbo wordt onder meer 
een boost gegeven aan de instroom van 
nieuwe studenten in de techniek. 
‘Een mooie kans op meer vakmensen in 
de toekomst. En niet alleen een kans, 

ook gewoon pure noodzaak’, zegt Van 
de Lagemaat. Ouders hebben eveneens 
een belangrijke rol als het gaat om 
de toekomst van hun kinderen én de 
toekomst van Twente. Hummelink 
onderstreept dat werken aan een gezonde 
arbeidsmarkt ook een kwestie is van 
mindset. ‘Bij Eaton nodigen we graag 
jongeren uit om een kijkje te nemen op 
de werkvloer. Vaak gaan ze enthousiast 
de deur uit en zijn het de ouders die bij 
thuiskomst zeggen: joh, je moet niet 
met je handen gaan werken. Dat is echt 
heel jammer. Het is op de werkvloer echt 
niet meer zoals vroeger. De traditionele 
beroepen evolueren. Dat moeten ouders 
hun kinderen bijbrengen, want de 
technische banen voor jongeren liggen 
voor het oprapen.’  >

Aan het rondetafelgesprek 
deden mee
Albert van Winden (voorzitter MKB 
Twente), Nathalie Poelhekken 
(bestuurslid MKB Twente en 
directeur te Sligte-Olijdam), Els 
Visser (regiomanager ArboNed), 
Joline van Schooten (salesmanager 
ArboNed), Matty Hummelink 
(general manager Eaton), Laura 
Reimerink (relatiebeheer MKB 
Twente), Edwin Kamp (manager 
SMG, ITT en accountmanagement 
EEI bij ROC van Twente) en Jeroen 
van de Lagemaat (directeur NDIX). 

Inwoners Twente kunnen zich blijven ontwikkelen
Twents Fonds voor Vakmanschap biedt inwoners van Twente een kans om zich te 
blijven ontwikkelen en hun positie om de arbeidsmarkt te versterken. Door middel 
van om-, bij- of herscholing in een vakrichting tot maximaal mbo-4-niveau. Zowel 
werkenden, zzp’ers als niet-werkenden kunnen gebruikmaken van Twents Fonds voor 
Vakmanschap, waar ze een scholingscheque kunnen ontvangen voor een opleiding, 
training of cursus tot maximaal 2.500 euro per jaar.
 
Hiermee stimuleren we modern vakmanschap en worden de intersectorale 
mobiliteit en samenwerking in Twente bevordert. 
 
Sinds de start in 2019 heeft het fonds een grote bijdrage geleverd aan het 
ontwikkelen van de leercultuur binnen de doelgroep. De motivatie om scholing 
te volgen is toegenomen; het fonds heeft circa 4.900 aanvragen voor een 
adviesgesprek ontvangen. Er is onafhankelijk loopbaanadvies gegeven; er zijn 3.500 
loopbaanadviesgesprekken gevoerd. En er zijn scholingen gefinancierd, door ruim 
1.400 opleidingsvouchers te verstrekken.
 
Ook bedrijven profileren zich meer en meer als partner in het leven lang ontwikkelen, 
om daarmee personeel aan te trekken, te behouden en de concurrentiekracht van 
het bedrijfsleven van Twente te vergroten. In de loop van 2020 is het Fonds een 
partnerschap-programma gestart, iKBiNDR-zakelijk, waar inmiddels al bijna 
100 bedrijven bij zijn aangesloten.
 
Enthousiaste verhalen en ervaringen van deelnemers zijn te lezen in de 
blogs op de website www.ikbindr.nl. 
 

Een leven lang ontwikkelen begint bij iKBiNDR door Twents Fonds voor Vakmanschap!
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Albert van Winden

‘�Wie�de�jeugd�heeft,� 
heeft�de�toekomst!’

De 21e eeuw plaatst ons voor veel uitdagingen. Om er een paar 
te noemen: de ontwikkeling van de technologie, het internet, 
onderlinge relaties, etnisch-religieuze diversiteit, werkgelegenheid, 
duurzaamheid, verstedelijking en globalisering. Wie gaat daar in 
deze eeuw allemaal voor zorgen? Hoe kan Twente zich welvarend 
blijven ontwikkelen? Als je naar het gezegde kijkt, hangt dat sterk af 
van onze jeugdigen. Want die hebben de toekomst! 

Dat vraagt wel een visie op de manier waarop wij onze jeugd 
voorbereiden op hun toekomst. Hebben we in Twente de juiste 
keuze mogelijkheden voor hen om vakman, de werknemer of 
ondernemers te worden? Hebben we onze Twentse bedrijven wel 
goed bekend gemaakt waar zij later zouden kunnen werken?  Weten 
we wat de jeugd nu belangrijk vindt om later te kunnen bijdragen 
aan de economie? En hoe komen ze daar achter? 
Veel vragen om over na te denken. 

Uit een onderzoek van Young Twente Board kwam de conclusie dat 
jongeren het liefste werken bij een bedrijf met een maatschappelijk 
doel. Op gepaste afstand gevolgd door de bekende bedrijven, MKB, 
een duurzaam bedrijf, een eigen bedrijf of een high tech bedrijf. 
Maar met stip op nummer 1 voor jonge Tukkers staat hun sociale 
kring (familie en vrienden). Ze geven in grote getale aan, dat ze 
eerst ergens lekker willen wonen en dan pas op zoek gaan naar 
werk. De bedrijven zijn er wel, maar de woningen niet! Laten we er 
op korte termijn voor zorgen dat we in Twente volop investeren in 
betaalbare duurzame woningen voor onze jeugdigen. Dan weten we 
zeker dat het talent dat onze Twentse jeugd heeft, in Twente blijft 
en dat ze kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van Twente tot een 
mooie en economisch sterke regio. Dan hebben wij als volwassenen 
met de jeugd ook een mooie toekomst!

Albert van Winden, voorzitter MKB Twente  \

Zo luidt een bekend Nederlands gezegde. Immers, wie investeert in de jeugd, heeft daar in de toekomst profijt 
van. Maar hoe doen we dat als volwassenen eigenlijk? Hoe investeren wij in Twente in onze jeugd? Zodat zij op een 
verantwoorde wijze het stokje van ons op termijn kunnen overnemen? Waarbij er voortgebouwd kan worden aan 
een mooi, economisch en innovatief aantrekkelijk Twente?
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Tekst en fotografie KienhuisHoving Foundation  

Sinds 2014 bestaat de KienhuisHoving Foundation. In plaats van 
het schenken van geld aan goede doelen, wilden wij zelf de handen 
uit de mouwen steken én het dichtbij huis zoeken. Want ook in 
Twente zijn genoeg kinderen, die wel een steuntje in de rug 
kunnen gebruiken. 

Wat doen wij?
Wat doen wij zoal voor deze kinderen? Wij helpen bij hun 
ontwikkeling op welk gebied dan ook. Zo 
faciliteren wij een aantal kinderen met bijles en 
huiswerkbegeleiding. We helpen een Soedanees 
meisje met het eigen maken van de Nederlandse 
cultuur en taal. Een jongen, die het thuis financieel 
moeilijk heeft, helpen we met zijn tenniscarrière, 
omdat hij bij de top van Overijssel hoort en de 
ambitie heeft de beste te worden. En we hebben 

twee kinderen de dag van hun leven gegeven door ze mee te nemen 
naar de politie. Ze werden opgehaald in een echte arrestantenbus 
en mochten zelfs schieten op de schietbaan. Eén van deze kinderen 
volgt inmiddels een opleiding bij de politie.

Coach
Ieder kind heeft zijn of haar eigen KienhuisHoving-coach, waar hij 
of zij regelmatig contact mee heeft. We begeleiden de kinderen 

in principe tot het eind van een 
studie, dus er is sprake van een 
duurzame connectie tussen kind 
en coach.

Aanmelden
Het liefst hebben wij dat 
kinderen zichzelf aanmelden 
bij de Foundation. Maar ook via 
scholen komen wij regelmatig 
in contact met kinderen die wel 
wat hulp kunnen gebruiken. 
Klikt het na een eerste gesprek 
met het kind en de ouders, 
dan koppelen wij het kind aan 
een KienhuisHoving-coach. 
Wanneer wij tijdens het gesprek 
merken dat de behoefte van 
het kind meer op pedagogisch 
of psychologisch vlak ligt, dan 
kunnen we daarin helaas geen 
hulp bieden. Mocht het nodig 
zijn, dan hebben we (beperkte) 
financiële mogelijkheden, maar 
voor ons is sociale hulp en een 

luisterend oor veel belangrijker. En juist dat 
kleine steuntje in de rug maakt soms 
het verschil.

Kent u een kind dat hulp kan gebruiken van de 
KienhuisHoving Foundation?  Stuur dan een 
e-mail naar foundation@kienhuishoving.nl.  \

Met de Foundation van KienhuisHoving leveren wij een bijdrage aan de ontwikkeling van kinderen in Regio Twente.  
Deze kinderen zijn getalenteerd en gemotiveerd, maar missen soms de mogelijkheden (sociaal, cultureel of financieel) om 
iets met hun talent en motivatie te doen. Daarbij helpen wij ze, want wij vinden dat ieder kind recht heeft op het beste!

KienhuisHoving Foundation
Recht op het beste!
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Fotografie JLF  >  Rianne Doeschot is directeur van Industriële Kring Twente (IKT). De verbinder in Twente. Doe mee en laat je inspireren!

Rianne Doeschot

Talent is een 
containerbegrip geworden

Al vele jaren houdt het wel en wee op de regionale arbeidsmarkt 
mij bezig. Cijfers geven krapteberoepen aan, maar we spelen te 
weinig in op de kansen die deze data als stuurinformatie ons biedt. 
 
We zouden jongeren in en om Twente lekker moeten maken 
voor banen – nee – voor markten die groeien! Als we bij vacatures 
het schaap met de vijf poten zoeken (en niet kunnen vinden), 
moeten we investeren in levenslang ontwikkelen vanuit de 
arbeidsmarktkansen in onze regio. 
 
De drie O’s van Overheid, Onderwijs en Ondernemers; daar 
moet het allemaal gebeuren. Iedereen wil iets doen met ‘talent’. 
Doen we genoeg? En doen we genoeg sámen? 
Door mijn nieuwe functie bij IKT heb ik loopvermogen gekregen 
om voor de ondernemers samen met de andere twee O’s kansen 
te pakken voor onze Twentse arbeidsmarkt. 
 
Ik vind dat we moeten inzoomen op de jeugd, onze kinderen. 
Interesse wekken voor beroepen waar grote vraag naar is. 

Het begint al in het basisonderwijs. Ook wij ondernemers hebben 
hier een verantwoordelijkheid. Ik bedoel niet per se in geld, maar 
investeren (van tijd) in de ontdekkingstocht van kinderen. Inspireren 
tijdens een techniekles direct na schooltijd, samen legorobots die 
een potje FIFA doen programmeren, of je eigen insectenhotel van 
de toekomst bouwen.
 
Er zijn en komen veel gelden beschikbaar maar er zijn te veel 
poppetjes, te veel goede ideeën, te veel eilandjes. Ik denk dat we 
te vaak elkaars boot laten zinken waardoor de gelden uiteindelijk 
niet daar terechtkomen waarvoor het bedoeld is. Twente is 
zo vernetwerkt dat het onze valkuil is. Als we gebaseerd op 
stuurinformatie de potentie van de Twentse arbeidsmarkt samen 
boven alles stellen, dan ben ik trtts op het Twentse netwerk. Met 
de vorming van Ondernemend Twente en de nieuwe Twente Board 
is een mooi begin gemaakt om sámen de focus te leggen op onze 
Twentse arbeidsmarkt. Nu verder doorzetten!  \

Talent is meer dan alleen de wo/hbo-student. Voor mij zit het talent in de handen van een 
timmerman of de scherpe geest van een ICT-er. Er is grote behoefte aan deze beroepskrachten, 
meer vraag dan aanbod. Zij doen blijkbaar iets wat anderen niet kunnen. Dát is talent.
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Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Lars Smook

Bij Ten Hag 
krijgt jong talent 
een kans
De 26-jarige Enschedese Cherique de Vries is 
verantwoordelijk voor het personeelsbeleid van ten 
Hag. Een bijzondere en uitdagende missie, waarbij ze 
dankbaar gebruik maakt van de kennis en ervaring van 
Claudia Westerink van hr-adviesbureau GuHRu.

Ga er maar aanstaan, als net afgestudeerde twintiger de kans 
krijgen de afdeling humanresourcesmanagement (hrm) van Ten 
Hag te runnen. In je eerste baan nog wel, bij een organisatie met 
ruim honderd medewerkers en negen vestigingen in onder meer 
makelaardij, vastgoedmanagement, hypotheken, verzekeringen en 
pensioenen. ‘Ja, dit kan best pittig zijn’, vertelt Cherique de Vries. 
‘Zeker in het begin, zo’n drie jaar geleden, toen ik hier na  
mijn afstudeerscriptie bleef plakken en van Michel ten Hag de kans 
kreeg het te laten zien.’ 

De Enschedese studeerde hrm op hogeschool Saxion in Enschede. 
‘Op weg naar college kwam ik altijd langs het kantoor van ten Hag 
aan de rand van de binnenstad van Enschede. Ik dacht wel eens: 
daar zou ik best willen werken. Ten Hag is een grote, bekende naam 
in de regio. Inmiddels ken ik de organisatie goed. Ten Hag ademt 
nog altijd de sfeer en cultuur van een familiebedrijf. Dat is een van 
de dingen die me het meest aanspreken. Er is hier oog voor elkaar, 
mensen kijken echt naar elkaar om. Toen ik hier binnenkwam in mijn 
eerste baan, moest ik me gelijk buigen over een aantal complexe 
verzuimdossiers. Dat was niet makkelijk en bracht veel nieuwe 
vragen met zich mee. Gelukkig stonden er hulptroepen klaar.’

Zo kan het ook
Die hulp kwam in de vorm van Claudia Westerink van hr-
adviesbureau GuHRu, die organisaties helpt met hun hr-zaken en 
Cherique bijstond met een ‘HR Quick Scan’ en plan van aanpak op 
maat. ‘Of een bedrijf nu twee of tweehonderd medewerkers heeft, 
hr-vraagstukken zijn er altijd’, zegt Claudia.  ‘Vaak zie je dat een 
bedrijf het personeelsbeleid eerst nog heeft ondergebracht bij een 

office manager of controller. Na verloop van tijd ontstaat er meestal 
vanzelf een complex verzuimdossier of een juridisch dossier. 
Daarmee rijst dan ook de vraag naar meer deskundigheid. Bij Ten 
Hag kunnen we exact dát toevoegen wat nodig is op het gebied 
van human resources (hr). Ik vind het vooral fantastisch te zien hoe 
bestuurder Michel ten Hag jong talent een kans geeft. Er wordt 
binnen Ten Hag veel gedaan aan persoonlijke en vakinhoudelijke 
ontwikkeling door coaching, kennissessies en opleidingen. Ook 
Cherique krijgt, als professional met veel potentie, de mogelijkheid 
een versnelde leercurve door te maken in haar hr-functie. Er is 
haar ruimte gegeven en die verantwoordelijkheid betekent ook 

‘�Ik�mocht�me�gelijk�buigen� 
over�complexe�dossiers’

Cherique de Vries en Claudia Westerink bij Ten Hag
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dat je er moet staan. Daarbij ondersteun ik Cherique met kennis en 
ervaring. Zij is de jonge talentvolle professional. Ik ben de ervaren 
deskundige, dat werkt perfect samen en leidt tot mooie resultaten. 
En niet onbelangrijk, we hebben ook veel plezier onderweg.’

Niet achteroverleunen
De Vries oogst regelmatig lof en bewondering als ze vertelt over 
haar baan. ‘Mijn omgeving is ook wel eens verbaasd als ik vertel dat 
ik verantwoordelijk ben voor het hr-beleid op zo’n groot kantoor. 
Ik vertel dan over hoe blij ik ben met de kansen die ik hier krijg, 
maar heb ook wel eens gedeeld dat ik niet achterover kan leunen. 

Bij die complexe verzuimdossiers rolde ik erin toen er al veel 
gebeurd was. Ik had veel behoefte aan een ervaren collega met 
kennis van verzuimmanagement en arbeidsrecht. Iemand die 
weet hoe je dit soort zaken aanpakt. En naast die dossiers zijn er 
flinke stappen gemaakt om het hr-beleid van Ten Hag verder te 
professionaliseren. Van de basisondersteuning op hr tot en met het 
doorvoeren van ‘employee experience’. We hebben mooie stappen 
gezet. Hoe gaat het nu volgens Westerink en De Vries na twee 
jaar samenwerken? Westerink zegt lachend: ‘Cherique belt steeds 
minder vaak, dat zien we maar als een goed teken.’  \

‘Verantwoordelijkheid�krijgen�betekent� 
ook�dat�je�er�moet�staan’
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Tekst Arjan Dijkema  /  Fotografie Peter Timmer Henk Veenendaal, HR-specialist bij SmitDeVries

‘ Diversiteit en inclusie zijn niet 
maakbaar, die moeten ontstaan’

De termen diversiteit en inclusie zijn nauw met elkaar verbonden en 
niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Toch hebben beide 
woorden een verschillende betekenis. Diversiteit gaat verder dan 
alleen het geslacht. Het gaat bijvoorbeeld ook over geloof, culture 
achtergrond, leeftijd, geaardheid, opleiding en ervaring.  

Inclusie gaat van het principe uit dat iedereen er hoe dan ook bij 
hoort. Dat betekent vooral: gelijke kansen voor iedereen, ongeacht 
iemands situatie.

Respect
Maar, zo maakt Veenendaal duidelijk, de invoering van diversiteit & 
inclusie is niet van de ene op de andere dag in een bedrijfscultuur 
opgenomen. ‘D&I kun je namelijk niet opleggen. Die omslag 
moet ontstaan’, zegt hij. ‘Dat doe je door een omgeving te 
creëren, waarbij werknemers vooral zichzelf kunnen zijn. Neem 
vooral je medewerkers mee in veranderingen en vraag hoe 
zij daarover denken en laat ze input leveren’, zegt hij. ‘Toon 
respect, haal taalbarrières weg, profiteer van elkaars verschillen 
en wees transparant tot en met het hoogste niveau binnen het 
bedrijf. Wanneer je als bedrijf op die manieren openstelt voor je 
medewerkers en eerlijk naar hen toe bent, dan ontstaat  
D&I vanzelf.’

Als die slag eenmaal is gemaakt, profiteren het bedrijf en de 
medewerkers daar optimaal van. ‘Een diverse samenstelling zorgt 
namelijk voor nieuwe ideeën en creativiteit. Daarnaast presteren 
medewerkers beter als ze zich gewaardeerd voelen. Acceptatie en 
waardering vormen daarom een krachtige motor voor succesvolle 
teams. Voor de meeste mensen klinkt dit waarschijnlijk allemaal 
heel logisch, maar toch is hier bij veel bedrijven nog geen sprake 
van’, zegt Veenendaal. ‘Belangrijk daarbij is dat je vooral als 
management het goede voorbeeld geeft. Ga het gesprek aan, 
discrimineer niet en haal vooroordelen en aannames weg. Dan komt 
de rest vanzelf’, geeft Veenendaal met veel beleving aan.

Paraplu
De HR-specialist werkte de afgelopen vijftien jaar voor zichzelf en 
deed veel landelijke klussen, veelal in het westen van het land. 

Hoe zorg je er als bedrijf voor dat medewerkers zichzelf kunnen zijn, zich veilig voelen op het werk en niet bang 
zijn om niet erbij te horen? Stuk voor stuk vragen die allemaal betrekking hebben op diversiteit & inclusie (D&I). 
Een onderwerp waar binnen bedrijven steeds vaker draagvlak voor is, merkt Henk Veenendaal, HRM-specialist bij 
organisatieadviesbureau SmitDeVries uit Raalte. ‘Alles valt en staat met de wil van de mensen zelf’, zegt hij.  
‘Dat geldt voor elk bedrijf en op elk niveau.‘

‘�Beeldschermcontact�is�minder�
belemmerend�dan�gedacht’



   83   /    

Vrieswijk 3a, 8103 PB Raalte  /  T 0572 36 20 08  /  www.smitdevries.nl

Omdat Veenendaal het sparren met soortgenoten begon te missen, 
zette hij daar een punt achter. Sinds november 2020 is hij daarom 
associate bij SmitDeVries. ‘Dat betekent dat ik HR-klussen doe 
onder hun paraplu. Dat heeft veel voordelen: SmitDeVries heeft 
meerdere expertises in huis, zoals coaching van managers en 
individuen, procesoptimalisatie en waardebepaling.’ 

Daarnaast maken ook tekstbedrijf Taaluilen, marketing- en 
communicatiebureau Boostrz en coachingsbureau Achivers 
onderdeel uit van SmitDeVries. Veenendaal: ‘Als ik nu met een 
potentiële of bestaande klant een gesprek heb, concentreer ik me 
behalve op HR-gebied ook op al die andere onderdelen. Dat maakt 
mijn werk erg gaaf, want je voegt direct meerwaarde toe aan het 
gesprek en je kunt de klant zo optimaal bedienen. Voor mij was het 
dus een goed moment om me aan te sluiten bij SmitDeVries.’

Juiste mix
Namens SmitDeVries werkt Veenendaal vooral voor bedrijven 
in de maakindustrie. ‘Dat zijn vaak traditionele organisaties, 
gerund door mannen’, aldus Veenendaal. Een voorbeeld dat 
Veenendaal aanhaalt, is een bedrijf waar werknemers voornamelijk 
in ploegendiensten werken. ‘Dan zie je vaak dat het vooral een 
mannenaangelegenheid is. Als je daar twee vrouwen tussen zet, zul 
je zien dat er een compleet andere dynamiek en chemie ontstaat.’ 

Toch betekent dat niet dat bedrijven nu alleen nog vrouwen of 
mensen met een andere nationaliteit moeten aannemen. ‘Alleen 
kun je wel bewuster met je wervingsproces omgaan en zorgen voor 
de juiste mix van competenties en diversiteit. De kwaliteit van de 
kandidaat blijft uiteraard altijd leidend. Wat zeker is: een goede mix 
haalt barrières weg en maakt je als bedrijf nog succesvoller.’

Corona
Veenendaal merkt dat ook door corona de openheid binnen 
bedrijven is toegenomen. ‘Naast dat vergaderingen via een 
beeldscherm korter, efficiënter en concreter zijn, durven mensen 
vaak ook eerlijker te zijn tegen elkaar’, zegt hij. ‘Blijkbaar is ‘het 
platte vlak’, toch minder belemmerend dan we met zijn allen 
dachten. Er zitten dus ook positieve kanten aan een pandemie. Ik 
verwacht dan ook dat na de coronacrisis veel bedrijven kiezen voor 
een gezond samenspel tussen thuiswerken en werken op kantoor. 
Want het sociale aspect tussen collega’s zal altijd nodig blijven.’ \

‘�Mix�van�competenties�en�
diversiteit�haalt�barrières�weg’
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Tekst Ditta op den Dries  /  Fotografie Lars Smook Jelle Vos op zijn werkplek aan de Hengelosestraat in Enschede

Het eigen oog kan niet zien 
dat het kleurenblind is

Jelle�Vos�coacht�leiders�in�strategisch�zelfinzicht

Jelle Vos is van oorsprong een Tukker uit Boekelo, maar beschouwt de hele wereld 
als zijn speelveld. Als executive coach ondersteunt hij onder meer senior managers, 
directeuren en bestuurders bij de valkuilen van hun ‘leider zijn’. ‘Leiders hebben vaak een 
heel goed beeld van hun sterke eigenschappen, maar onder grote druk, vermoeidheid of 
onzekerheid duiken er opeens problemen op. Daar help ik ze bij.’
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Leiderschap gaat gepaard met continu aanwezige ambivalente 
gevoelens, stelt hij. ‘Een leider heeft meestal uitstekende 
capaciteiten, daarom is hij of zij natuurlijk op die positie gekomen. 
Maar zodra er onbalans ontstaat, moet een leider kunnen dealen 
met de ambivalente emoties die de onbalans met zich meebrengt. 
Wat gebeurt er met de leider? En hoe komt hij of zij zo snel mogelijk 
weer in balans? Het is erg belangrijk voor een leider om de kwetsbare 
kanten van het eigen leiderschap tegen het licht te houden en ermee 
aan de slag te gaan. Hulp van een goede coach kan daarbij essentieel 
zijn, want het eigen oog kan niet goed zien dat het kleurenblind is.’

Jezelf kennen
Jelle is organisatiepsycholoog, al dertien jaar actief als executive 
coach en chief executive officer (CEO) bij het Nederlands Centrum 
voor Executive Coaching. Hij wilde zich graag onderscheiden in het 
woud van de 60.000 coaches die Nederland telt. In 2019 studeerde 
hij daarom af bij Ashridge Executive Education nabij Londen, de 
enige masteropleiding wereldwijd voor executive coaching. ‘Hoe 
dat was? ‘Life changing’! Een prachtige opleiding met docenten van 
wereldniveau. Bovendien leerde ik ook enorm veel over mezelf. 

Ik moest een dissertatie van 50 pagina’s over mezelf schrijven. 
Niet makkelijk. Maar als je jezelf niet kent, hoe kun je dan een 
ander kennen?’ Jelle deed in Londen onder meer veel kennis op 
over psychoanalyse, cognitieve en humanistische psychologie, 
mindfulness, vastzittende gedragspatronen zien en daarop 
interventies kunnen doen.

Dubai
Jelle is inmiddels een van de 200 gerenommeerde coaches die 
afstudeerden bij Ashridge Executive Education nabij Londen. In 
Nederland werkt hij vanaf zes locaties, waaronder Enschede, maar 
hij coacht ook over de landsgrenzen. In 2019 werkte hij bijna het hele 
jaar in Dubai en voor bedrijven in Qatar en Caïro. Dit kwam op zijn pad 
nadat hij op een conferentie in Abu Dhabi sprak over de ‘schaduwkant 
van leiderschap’. ‘Dat was een prachtige ervaring.  Leiders in het 
Midden-Oosten zijn ontzettend leergierig. Ik had er eigenlijk wel 
willen blijven. Ik ben getrouwd met een Indonesische vrouw en als we 
naar familie in Jakarta gaan zijn we in Dubai al halverwege. Maar de 
economie in het Midden-Oosten is momenteel te grillig en daarom 
vonden we de sprong te risicovol.’

Leiderschap
In zijn coaching zet Jelle Hogan Assessments in. Hij werkt graag met 
dit topinstrument omdat je hiermee in kaart kunt brengen welk 
gedrag een leider laat zien op ‘normale dagen’ én op dagen van 
spanning of onzekerheid. ‘De ‘sunny side of personality’ en de ‘dark 
side of personality’ noem ik dat weleens. Hier goed zicht op hebben 
is voor leiders cruciaal. Onder druk of onzekerheid laat een leider 
namelijk ander gedrag zien. Dan zien we dat een leider bijvoorbeeld 
geïrriteerd of boos wordt, zich terugtrekt, dichtklapt, een pietje-
precies wordt die tot op de centimeter zijn gelijk wil halen, volledig 
zijn eigen gang gaat of juist ineens veel meer risico’s neemt. Deze 
gedragingen hebben veel impact op relaties én de reputatie van 
de leider. Het zijn vaak ‘oude patronen’ die tevoorschijn komen. We 
hebben heel lang gedacht dat DNA veel invloed op onze ‘wording’ 
heeft, maar we weten nu dat vastzittende gedragspatronen vaak in 
onze jeugd ontstaan.’

Werkwijze
Als een leider zich voor coaching meldt, doet Jelle samen mét 
(niet vóór) de cliënt een grondige intake op basis waarvan zo helder 
mogelijke doelen worden gesteld. Jelle werkt niet met een vast 
model: ‘We weten uit onderzoek dat geen enkel coachingsmodel als 
enige een positieve uitkomst kan claimen. Het is veel belangrijker 
een veilige omgeving te creëren waarin gezegd kan worden wat écht 
gezegd moet worden.’ Jelle: ‘Er is lef voor nodig om samen grondig 
te reflecteren en soms pijnlijke zaken over jezelf onder ogen te zien. 
Vaak stuiten we op twee of drie disfunctionele leiderschapspatronen 
bij de leider. Die moet je er als coach natuurlijk wel uit weten te 
halen. Veel leiders willen tegenwoordig grondig inzicht in zichzelf 
of ondersteuning bij het zoeken naar antwoorden. Leiders voelen 
zich soms ‘lonely’ aan de top, hebben last van momenten van ‘fight’, 
‘flight’ of ‘freeze’, willen hun persoonlijke effectiviteit verhogen of 
kampen met bijvoorbeeld angst, woede, schaamte of zelfkritiek. 
We voeren in de coaching vaak moedige gesprekken, waarin we 
moeilijke situaties samen proberen te verteren.’

Organisatiedynamiek
‘Om leiders te kunnen coachen moet je organisatiedynamieken 
wel kunnen begrijpen’, zegt Jelle. ‘Omgaan met complexiteit 
en onvoorspelbaarheid, steeds hogere eisen van stakeholders, 
voortdurend ‘zichtbaar’ zijn, teamprocessen, noem maar op. 
Ik zie het als een voordeel dat ik daarbij op mijn eigen ervaringen 
terug kan vallen. Ik ben jarenlang humanresourcesmanager geweest 
in kleine en grote, complexe organisaties. Die ervaring is van 
grote waarde bij het coachen.
Of de 60-jarige Jelle al aan zijn pensioen denkt? ‘‘No way’, ik wil er 
niet eens over nadenken. Ik doe fantastisch werk, dat heel dicht bij 
mijn hart ligt. Ik kom nu pas goed op stoom!’  \

Jelle�Vos�coacht�leiders�in�strategisch�zelfinzicht

‘�Het�zijn�vaak�‘oude�patronen’� 
die�tevoorschijn�komen’

T 06 51 31 44 78  /   www.nederlandscentrumvoorexecutivecoaching.nl



ONDERNEMEN   /    86

Begin 2021 is RTV Oost, samen met de NOS en lokale omroepen, gestart met een bijzonder project. Een jaar 
lang worden extra journalisten ingezet om de lokale berichtgeving te intensiveren en de samenwerking met 
lokale omroepen te versterken. Journalisten Janine Renes (Kop van Overijssel), Milan Keskin (Salland), Benthe 
Bronkhorst (Noordoost Twente) en Max van Olst (Vechtdal) zijn nu een aantal maanden aan de slag.

Jullie zijn mobiele journalisten (mojo) 
en doen alles zelf. Hoe bevalt dat?
Bronkhorst: ‘Ik ben a-technisch, altijd geschreven journalistiek 
gedaan. Het filmen vind ik hartstikke leuk. Het voordeel is dat het 
allemaal heel erg compact is. Wanneer je met je iPhone bij mensen op 
de stoep staat is dat minder intimiderend dan met een grote camera. 
Dat is een groot pluspunt.’ 

Renes: ‘Als ik ergens gefilmd heb, laat ik vaak even een fragment zien 
en dan zeggen ze ook ‘zo, wat een goede kwaliteit’. En het is veel 
sneller, je hoeft niet alles uit te stallen. Wat me wel tegenviel, is dat 
je zo veel tegelijk moet doen. Bericht schrijven, mooie shots maken, 
interviewen, monteren.’  

Keskin: ‘Onze iPhone is onze laptop en camera. En je kunt  
ermee monteren. Dit is echt de toekomst.’ 

Hoe is het om als regioverslaggever te werken?
Van Olst: ‘Je hebt het gevoel dat je je eigen nieuwsbureautje  
bent, verantwoordelijk voor het nieuws dat hier vandaan komt.  
De reguliere verslaggevers bij Oost komen ook niet aan elk verhaal 
toe. Het is mooi dat die verhalen nu wel opgepakt kunnen worden 
door ons.’

Bronkhorst: ‘Het is de bedoeling dat je in de haarvaten van de regio 
komt. Je kunt de wat kleinere nieuwtjes pakken. In de praktijk is die 
regio trouwens best groot. Ik krijg veel positieve reacties. Mensen zijn 
verbaasd dat we aandacht aan hun nieuwtje willen besteden.  
Als je dan uitlegt dat dit een nieuw project is, voor lokaal nieuws,  
dan zijn ze heel enthousiast.’ 

Renes: ‘Hier in de Kop van Overijssel is het ook echt belangrijk. 
Natuurlijk lezen we in de krant het wereldnieuws, maar we gaan 
eigenlijk meteen naar de regiopagina, dat is dichtbij. Ik probeer uit 
alle plekjes wat nieuws te halen. Zodat iedereen zich gehoord voelt 
en zich kan vinden in het nieuws. In het begin hoopte ik dat er genoeg 
nieuws zou zijn, maar ik heb nu wel twintig onderwerpen waar ik iets 
mee kan. Ik voel me de schakel tussen het lokale nieuws en RTV Oost, 
de oren en ogen in de regio.’ 

Wat zijn jullie leukste verhalen?
Keskin: ‘Ik heb een mooi verhaal gemaakt met een Syrische 
vluchteling uit Olst. Hij voelde zich als journalist niet veilig in Syrië  

‘ Af en toe voel je je zzp’er  
in je eigen nieuwsbedrijf’

Tekst en fotografie RTV Oost
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en is gevlucht. Dat is het mooie aan ons vak, dit soort verhalen uit  
de regio brengen.’  

Renes: ‘Ik vind het vooral leuk om zelf met nieuws te komen dat je 
via via hoort. Zoals het verhaal dat hier in de regio rondging over 
vleermuizen in sloopwoningen. Ik twijfelde eerst of het wel groot 
genoeg was, maar ben er toch achteraan gegaan. Toen bleek dat de 
verwarming speciaal voor die beesten nog aanstond, werd het toch 
een opvallend nieuwtje dat ook naar de NOS ging.’

Van Olst: ‘Rond de verkiezingen heb ik de presentatoren van 
een verkiezingsshow bij een zorggroep voor mensen met een 
verstandelijke beperking gevolgd. Ze gingen met de lijsttrekkers 
spreken en verkiezingsprogramma’s doornemen. Het was een klein 
nieuwtje bij de NOS, waar ik een mooie lokale draai aan kon geven.’

Deze baan is voor een periode van een jaar. 
Hoe ziet jouw toekomst over vijf jaar eruit? 
Keskin: ‘Ik wil als correspondent aan de slag, hoe verder weg, hoe 
beter. In het Midden-Oosten misschien. Die regio lijkt me het meest 
bijzonder met het heftigste nieuws.’ 

Van Olst: ‘Dat wil ik ook, maar dan in Italië. Over vijf jaar gaat dat nog 
niet lukken denk ik, ik wil de komende jaren zoveel mogelijk vlieguren 
maken. Italië lijkt me een fascinerend land.’  

Bronkhorst: ‘Eerst wilde ik schrijven voor een tijdschrift, daarna 
raakte ik geïnteresseerd in lokaal nieuws. En nu bij Oost vind ik 
filmen leuk. Ik heb een brede interesse... Dit jaar ga ik gebruiken 
om te ontdekken wat ik het leukst vind. Achter de schermen bij een 
radioshow lijkt me ook heel leuk.’  \

In mei is een tweede project ter versterking van de lokale 
journalistiek gestart en zijn nog eens vijf journalisten 
geworven die gestationeerd zijn bij RTV Focus (Zwolle), 
1Twente (Enschede) en RTV NOT (Denekamp).

‘���Als�je�de�lokale�nieuwsvoorziening�wilt�
versterken,�moet�je�natuurlijk�investeren�in�
extra�journalisten.�Meer�journalisten�aan�het�
werk,�betekent�meer�lokaal�nieuws.�Zeker�
zo�belangrijk�is�dat�de�lokale�omroepen�en�
RTV�Oost�elkaar�nu�kennen�als�partners,�
waarmee het goed samenwerken is. Dat is 
pure�winst�voor�ons�publiek.’�
Henk Jan Karsten, hoofdredacteur
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De�virtuele�wereld�ligt�aan�je�voeten�

Je bedrijf, training of 
product in ‘virtual’ en 
‘augmented reality’ 

Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Lars Smook

Vijftig procent minder verloop binnen je bedrijf, dertig procent meer conversie op je website of al je honderd 
werknemers met één klik een training laten volgen. Dat zijn niet de minste resultaten. De tijd dat virtual en augmented 
reality alleen maar een ‘grappig extraatje’ waren, ligt ver achter ons. De realiteit is dat je deze technieken superslim 
kunt gebruiken binnen je bedrijf. Virtual Lab 17 bouwt toepassingen die baanbrekend zijn en écht resultaat opleveren. 
Oprichters Kelvin Leusink en Johan Brinkman nemen ons mee in die virtuele wereld.    
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De�virtuele�wereld�ligt�aan�je�voeten�

‘Ik zit al vrij lang in de virtuele toepassingen’, vertelt Leusink. ‘Een 
paar jaar geleden ontmoette ik Johan en samen zagen we dat er 
zóveel mogelijk was met deze technieken. In 2019 zijn we daarom 
echt als BV samen gestart en inmiddels zijn we met een vast team 
van 11 personen en een aantal freelancers. Het gaat als een trein 
en we zijn erg dankbaar voor de kansen die we krijgen. We doen 
zowel virtual reality, waarbij we een product, training of heel bedrijf 
digitaal in 360 graden vastleggen, als augmented reality, waarbij we 
een gedigitaliseerd product in de werkelijkheid kunnen plaatsen. 
Dat is heel makkelijk toepasbaar en heel toegankelijk. Zo werken 
we bijvoorbeeld voor een producent van krabpalen voor katten. Die 
modellen hebben we gedigitaliseerd, de klant kiest op de website 
een krabpaal uit en kan hem, gewoon met zijn mobieltje, op ware 
grootte plaatsen in zijn eigen huiskamer. Je ziet precies hoe hij 
staat en je kunt er zelfs omheen lopen. Het aantal retouren neemt 
daardoor gigantisch af, want mensen weten precies wat ze kopen.’ 

Brinkman vult aan: ‘Precies dat kunnen we doen voor allerlei 
andere producten, van meubels tot e-bikes. Je hebt dan geen dure 
productfotoshoots meer nodig, wij bouwen eenmalig een digitale 
studio waar we alle modellen neerzetten en met één druk op de 
knop heb je al je producten vastgelegd. Bovendien speelt Google 
ook steeds meer in op 3D: binnenkort komt er een nieuw tabblad in 
de zoekmachine waarbij je specifiek kunt zoeken op gedigitaliseerde 
producten. Een consument kan die ene keukenmixer dan eerst 
aanklikken, even in zijn eigen keuken zetten en vervolgens kopen. 
Dus vanuit die hoek, zoekmachineoptimalisatie, wordt het ook 
steeds belangrijker.’  

Levensecht leren 
De kansen van virtual en augmented reality gaan nog veel verder 
dan alleen het online verkopen van producten. Brinkman vertelt: 
‘We bieden ook virtual training aan. Daarbij bootsen we echte 
situaties na en leggen dat in een virtuele omgeving vast. Zodat 
mensen het écht beleven. Stel, je werkt als helpdeskmedewerker 
en er komt een boze klant aan je balie. Hoe moet je daarop 
reageren? Zo’n situatie maken we levensecht na door middel van 
een 360-gradenvideo in onze virtuele omgeving, zodat je dit kunt 
trainen. De medewerker krijgt dan bijvoorbeeld vier keuzes, elke 
keuze leidt weer tot een andere reactie van die boze klant. Ik kom 
oorspronkelijk uit het onderwijs, dus dit soort toepassingen vind ik 
geweldig. Mensen leren op deze manier zo veel meer dan wanneer 
ze alleen maar iets lezen of passief een instructievideo bekijken. En 
het is schaalbaar: je maakt de virtuele training één keer en kunt hem 
vervolgens door zo veel medewerkers laten volgen als je wilt.’ 

Leusink vult aan: ‘Die schaalbaarheid zien we ook terug in onze 
virtual employer branding. Dat is een mooie term voor het in 360 
graden vastleggen van je bedrijf, met allerlei extra interacties, 
informatie, bewegende beelden en calls to action. Dat doen 
we bijvoorbeeld voor Randstad. Iedereen kan dan virtueel een 
bedrijfsbezoek doen of een functie in de praktijk bekijken. Wat ga ik 
precies doen als ik hier solliciteer? Je kunt je voorstellen dat dit leidt 
tot veel betere matches tussen mensen en bedrijven, met minder 
verloop tot gevolg. Plus: het is razend efficiënt. Dankzij virtual 
reality kun je snel naar plekken waar je anders niet zo snel komt. Een 
bedrijf als Randstad kan niet aan de lopende band rondleidingen 
gaan geven, dus dan is dit een perfecte oplossing. En je bent 
heel toegankelijk voor potentiële medewerkers: kom gerust eens 
binnenkijken bij ons. Dat biedt kansen op de arbeidsmarkt. Dat zie 
je ook in een ander project waar we momenteel mee bezig zijn, in 
samenwerking met ROC Twente. We brengen allerlei stagebedrijven 
360 graden in beeld en organiseren ook digitale open dagen. 
Dat kun je heel interactief maken, door allerlei vragen te stellen, 
enquêtes te houden en gegevens te verzamelen.’

Je eerste virtuele stap 
Volop kansen dus, in de digitale wereld. En er is nog een groot 
voordeel: alle data wordt vastgelegd. Leusink licht dat toe: ‘We 
bouwen altijd een dashboard, een soort overzicht van alle data. 
Stel je hebt zo’n virtual training laten maken, dan wil je natuurlijk 
ook inzien hoe je medewerkers die training doorlopen. Hoe 
hebben ze gescoord? Hoelang hebben ze er over gedaan? Alles 
is heel meetbaar, omdat alles digitaal gaat. Het wordt dus heel 
resultaatgericht gebouwd. Dat willen wij ook echt laten zien: dat 
virtual en augmented reality doelgericht ingezet kunnen worden, 
het is echt niet alleen maar entertaining. Gelukkig zien steeds meer 
bedrijven dit in, helemaal nu we meer locatieonafhankelijk zijn gaan 
werken. Daar sluiten onze diensten perfect op aan.’ 

Brinkman concludeert: ‘Er is zo veel mogelijk, voor zo veel bedrijven. 
We willen ook echt die partner zijn die meedenkt: kan virtual of 
augmented reality een flinke toegevoegde waarde leveren binnen 
jouw bedrijf? Als het antwoord ‘ja’ is, gaan we kijken wat een mooie 
eerste stap kan zijn. Je hoeft echt niet meteen alles te digitaliseren. 
We kijken naar het gewenste resultaat: als een investering van 
5.000 euro een halvering van het verloop binnen je bedrijf oplevert, 
dan is dat het waarschijnlijk zeker waard. De virtuele wereld is 
relatief nieuw, natuurlijk is het is een leukigheid, maar het is nog 
veel meer dan dat. Het verhoogt je conversie, het versterkt je 
merkbeleving en genereert aandacht voor je bedrijf. Redenen 
genoeg om het te proberen!’  \

Virtual Lab 17 Walstraat 17, 7462 BA Rijssen  /  T  0548 215 123  /  www.virtuallab17.nl

‘��Van�virtuele�productfotografie� 
tot�augmented�reality’� 
Kelvin Leusink

‘�Iedereen�kan�virtueel� 
getraind�worden’ 
Johan Brinkman
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We investeren in talent, zodat zij weer in ons kunnen investeren. 
Samen zaaien, samen oogsten. Hierbij zoeken wij mensen die 
aansluiten bij ons Team Nijhuis DNA. Niet iedereen past er binnen de 
snelle wereld van marketing. Snel schakelen, pragmatisch werken en 
vooral heel veel enthousiasme om klanten nog beter te laten groeien, 
zijn een paar van die DNA kernwaarden die elke Expert moet hebben. 

DNA is belangrijker dan kennis en kunde. Die knoppen die kunnen we 
je tijdens trainingen of een traineeship prima leren, die kernwaarden 
in het DNA die kun je niet aanleren. Je past of wel of niet binnen de 

wereld van online marketing. Het traineeship is daarbij de 
perfecte datingperiode, voordat wij een langdurige relatie 
met iemand aangaan.

‘Met alleen een minor internet marketing van het Saxion mag je jezelf 
geen expert noemen en is het solliciteren voor een expertfunctie 
tijdsverspilling, tenminste dat is mijn mening. Team Nijhuis springt 
daarop in met het omzetten van talent naar volwaardige experts 
door een traineeship’, vertelt Mervin ten Berge, Digital Marketing 
Expert (trainee) bij Team Nijhuis.

Digital Marketing Expert in wording
Geen academy, maar een-op-eenbegeleiding in een traineeship. 
Je wordt gematcht aan een van de ‘oude rotten’ en samen met deze 
buddy ga je aan de slag. Dit traineeship geeft je alle ruimte om de 
benodigde certificaten te halen (Google Ads en Google Analytics, 
maar ook binnen inbound en e-mailmarketing) en om jezelf te 
ontwikkelen tot Digital Marketing Expert binnen Team Nijhuis.  

‘Ik heb op een aantal functies gesolliciteerd waar ik werd afgewezen 
op basis van ervaring. Dit was best frustrerend, want hoe kom ik dan 
als starter aan de bak? Een traineeship was daarom een perfecte 
uitkomst, ervaring een pre, maar geen vereiste. Ik zie het als een 
mooie start van mijn carrière. Ook voelt een traineeship ‘veilig’ voor 
mij, omdat je het echt kunt zien als een werk-leertraject. Hierdoor 
voel ik mij minder bezwaard als ik bijvoorbeeld langer met een 
taak of onderwerp bezig ben’, vertelt Hilde Blaak Digital Marketing 
Expert (trainee) bij Team Nijhuis. 

Ons werk als online marketingbureau moet voor zichzelf spreken, 
onze diensten worden uitgevoerd door onze mensen. Zij zijn het 
visitekaartje van Team Nijhuis. Vanaf de start van het traineeship tot 
ver in hun carrière. Dat betekent niet dat ontwikkeling tot stilstand 
komt na een traineeship.

Natuurlijk is het mooi dat we nu een nieuw pand hebben, met 
nieuwe spullen, dat is ook een visitekaartje. Maar het draait om de 
mensen. Zij moeten zich verder kunnen en mogen ontwikkelen. Van 
digital expert naar marketing consultant of ‘head’ van een team van 
experts. Altijd samenwerkend aan het hoogst haalbare resultaat, 
daarvoor strijden we samen en dat belonen we uiteraard! 

Groeien kan alleen 
met het juiste talent

De wereld van online marketing is een snelle wereld. 
Ontwikkelingen gaan snel en je moet hard werken om 
aan de top te blijven staan. Bij online marketingbureau 
Team Nijhuis weten ze dat als geen ander. Met een 
flinke dosis enthousiasme werken inmiddels  
50 werknemers aan de groei van klanten en het bureau 
zelf. Groeien klanten, dan groeit het bureau. En het 
bureau kan alleen met het juiste talent groeien! 

Tekst Team Nijhuis  /  Fotografie Lars Smook
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Groeien kan alleen 
met het juiste talent

Wij kunnen nóg zoveel investeren in marketing, maar als wij niet 
doen wat we zeggen en zeggen wat we doen, hebben wij als bureau 
geen bestaansrecht. Groeien kan alleen met het juiste talent! En dat 
talent moet niet alleen meekijken en luisteren, maar vooral doen! 
‘Learning by doing’ en dat betekent ook samen met een buddy 
werken voor, samen en met onze klanten. 

Jong, enthousiast en informeel  
bouwen aan langdurige relaties 
De gemiddelde leeftijd van het team van 50 mensen ligt inmiddels 
op 29 jaar. Dat was hiervoor 27 jaar of jonger. Leeftijd is een getal. 
Ja, het is een jong team, ja het zijn jonge enthousiaste mensen, ja er 
wordt hard gewerkt (en hard gespeeld tijdens de vele feestjes 

en borrels), maar daar is niets negatief aan. Dat past bij ons DNA 
en dat geldt ook voor ons talent.

‘De lach en leuke activiteiten afgewisseld met het professionele 
geeft mij het gevoel van een uitstekend leerbedrijf. Ik ben ervan 
overtuigd dat ik me door Team Nijhuis over een aantal maanden 
een echte Digital Marketing Expert kan noemen! Team Nijhuis is een 
gezellig maar zeker ook professioneel bedrijf. Vanaf de eerste dag 
voel ik me welkom bij Team Nijhuis. De vriendelijke collega’s en het 
direct meedraaien binnen het team, alsof ik een volwaardig expert 
ben, zorgt ervoor dat ik me welkom voel. Naast het vriendelijke merk 
ik aan alles dat de collega’s zich terecht een expert op een gebied 
van de digitale marketing mogen noemen’, aldus ten Berge.  \
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Innovatie

Tekst Marco Krijnsen  /  Fotografie Lars Smook

De energietransitie lijkt de banenmotor van Twente 
te worden. Bedrijfsleven en onderwijsinstellingen 
spelen hier al op in, maar er zijn nog veel kansen 
onbenut. ‘Er zijn hier straks tienduizenden 
goedopgeleide mensen nodig.’

K 
Kansen voor 
energieregio Twente
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Zonnepanelen, waterpompen, 
windmolens: ze komen dagelijks 
voorbij in de media. Nederland heeft 
er nog een flinke kluif aan om de 
klimaatdoelstellingen voor 2030 (bijna de 
helft minder broeikasgassen ten opzichte 
van 1999) te halen. De omslag vraagt 
grote investeringen van pandeigenaren 

en samenleving. Investeringen waarvan 
Twente als maakregio bovengemiddeld 
kan profiteren.

Wereldkampioen
Neem waterstof, dat door steeds meer 
mensen wordt gezien als brandstof van 
de toekomst. De nieuwkomer speelt in 

Nederland nog geen rol van betekenis, 
maar ten oosten van Enschede zijn ze al 
een stap verder. De Duitse overheid gaat 
de komende tijd 400 tankstations voor 
waterstof aanleggen langs de snelwegen. 
De verwachting is dat autofabrikanten 
als Volkswagen en Mercedes met nieuwe 
modellen daarop inspelen.  >

Kansen voor 
energieregio Twente
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Nederland telt nu slechts een handvol 
plekken waar je waterstof kunt tanken, 
omdat geen reguliere auto nog op deze 
brandstof rijdt. Maar verschillende partijen 
in Twente willen daarin verandering 
brengen. Aan de Universiteit Twente en 
Hogeschool Saxion bijvoorbeeld werken 
ze al jaren aan een zo energiezuinig 
mogelijke waterstofauto. Het Greenteam, 
het multidisciplinaire studententeam, won 
hiermee in 2019 zelfs de prestigieuze 
Shell Eco Marathon in Londen.  

Waterstof Hub Twente
Ondernemer Gerard Schröder wil 
de waterstofrevolutie ontketenen 
vanuit Almelo. Hij is de grote animator 
van de Waterstof Hub Twente, een 
samenwerkingsverband van tientallen 
partijen. Het moet op termijn leiden 
tot een groot energiecentrum op de 
voormalige locatie van Sensata. 

In de H2-hub wordt waterstof opgewekt 
door middel van elektrolyse. Twee 
grote partijen (Demcon in Enschede 
en VDL Energy Systems in Hengelo) 
hebben onlangs aangekondigd dat ze 
samen dergelijke elektrolysers in Almelo 
willen gaan bouwen. Een elektrolyser 
splitst water in zuurstof en waterstof. 
De elektriciteit voor dat proces wordt 
opgewekt door zonnepanelen. De 
samenwerking betekent een omslag voor 
VDL, dat nu nog voornamelijk gasturbines 
en compressoren bouwt. Binnen twee 
jaar moet er een prototype zijn van een 

nieuw systeem. De capaciteit van zo’n 
elektrolyser staat gelijk aan die van een 
gemiddelde windmolen in Nederland. 

Het voordeel van waterstof is dat voor 
het transport gebruikt gemaakt kan 
worden van het bestaande netwerk 
met aardgasleidingen. Wel heb je voor 
je voertuig een speciale tank en een 
brandstofcel nodig. De verwachting is 
dat waterstof goedkoper dan benzine 
kan worden als de productie slimmer en 
efficiënter gebeurt, bijvoorbeeld met 
geavanceerde elektrolysesystemen van 
Demcon en VDL.

600 tot 800 Twentse 
wetenschappers 
In Hengelo heeft ondernemer Kees 
Koolen concrete plannen voor The Green 
Box, een campus van vijftien bedrijven 
op het gebied van schone energie op het 
voormalige terrein van Eaton. Met deze 
en andere initiatieven, zoals de Green 
Energy Garden, lijkt Twente serieus op 
weg om een (inter)nationale hotspot voor 
energietransitie te worden. Jos Keurentjes 
gelooft in de kansen van energieregio 
Twente. Hij geeft sinds 2019 leiding aan 
het Centre for Energy Innovation van de 
Universiteit Twente. Volgens Keurentjes 
ligt er al een goede basis. ‘We hebben de 
afgelopen anderhalf jaar geïnventariseerd 
hoeveel onderzoekers aan de UT bezig zijn 
met energiegerelateerde thematiek. 
Dat zijn er maar liefst 600 tot 800 door 
de hele organisatie heen. 

Maar veel van deze wetenschappers 
wisten in het verleden slechts beperkt 
waarmee hun collega’s bezig waren, laat 
staan dat de buitenwereld daar weet van 
heeft. Er is dus een enorm potentieel aan 
kennis waarvan Twente als regio veel meer 
kan profiteren. De UT heeft bijvoorbeeld 
technologie in huis die de elektrolyzers 
van VDL efficiënter en goedkoper kunnen 
maken. Met hen zijn we nu daarover in 
gesprek. De impact hiervan gaat veel 
verder dan de regio Twente; we zijn daar 
nu ook nationaal en zelfs internationaal 
flink over op de trom aan het slaan.’

Bijscholing en opleiding
Het centrum wil de aanwezige kennis 
over energie inzetten op verschillende 
fronten. Scholing is een belangrijke pijler, 
omdat vakmensen over het algemeen 
traditioneel zijn opgeleid en beperkt op 
de hoogte zijn van nieuwe ontwikkelingen 
zoals het aanleggen van een warmtepomp. 
Daar ligt dus nog een flinke opgave, 
aldus Keurentjes. ‘In heel Nederland zijn 
de komende jaren honderdduizenden 
mensen nodig om de energietransitie in 
de praktijk mogelijk te maken. Vertaal je 
dat naar Twente, een regio die relatief 
sterk vertegenwoordigd is in de bouw- 
en installatiebranche, dan praat je over 
enkele tienduizenden. Dat zijn dus mensen 
die opgeleid, omgeschoold of bijgeschoold 
moeten worden.’

Het centrum wil de kennis van de UT beter 
zichtbaar en toegankelijk maken voor 
de buitenwereld. Het wil fungeren als 
een loket dat wetenschappers, bedrijven 
en overheden met elkaar verbindt. ‘Er 
gebeurt aan de universiteit veel moois 
dat nu nog onvoldoende impact heeft’, 
denkt Keurentjes. ‘Die impact kunnen 
we vergroten door partijen aan elkaar 
te koppelen. Een goed voorbeeld is 
VDL Energy Systems, dat in Almelo een 
‘green energy garden’ aan het creëren 
is, een soort speeltuin op het gebied van 
groene energie. Ze missen de kennis over 
‘digital twin’, het virtueel nabootsen van 
de werkelijkheid. Die is nodig om beter 
voorbereid te zijn op de te verwachten 
productie van zonne- of windenergie. 
Op een vergelijkbare manier kunnen we 
de provincie helpen bij de vraag of het 
bestaande elektricteitsgrid wel een 
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extra wind- of zonnepark aankan en 
hoe je omgaat met de weerstand vanuit 
de bevolking.’

Facebook doet mee
Het Centre for Energy Innovations zet 
in op vier missiegedreven onderzoeks-
programma’s: energieneutrale datacentra, 
digitalisering, batterijtechnologie en 
negatieve-emissietechnologie. Die 
laatste onderzoekslijn richt zich op het 
onttrekken van CO2 die de afgelopen 
eeuw door menselijke activiteiten in de 
atmosfeer is terechtgekomen. Er zijn 
hiervoor momenteel grote onderzoeks- en 
investeringsfondsen beschikbaar, onder 
meer vanuit Microsoft.

Keurentjes: ‘We kijken nu samen met een 
bedrijf uit Enschede naar het doorvertalen 
van een aantal academische uitvindingen 

van de UT, die je elders in de wereld 
zou kunnen toepassen. Het is business 
die uitstijgt boven het regionale. Het 
onderzoeksprogramma energieneutrale 
datacentra is al zo ver gevorderd dat we 
onlangs zijn benaderd door Facebook uit 
Silicon Valley. Ze zijn zo onder de indruk 
van de geïntegreerde aanpak in Twente, 
dat ze graag willen meedoen. Dat heeft 
ook impact op regionale partijen, want 
alleen al in Overijssel zitten minstens 
zeventien datacentra.’ 

Ballenbak van kleine projectjes
Keurentjes is ervan overtuigd dat Oost-
Nederland een voortrekkersrol kan 
vervullen in de energietransitie. Maar dan 
moet er wel beter worden samengewerkt, 
vindt hij. ‘Ik zie veel parallelle initiatieven 
die leiden tot versnippering. Dat is 
zonde. Een ballenbak met te veel kleine 

projectjes is dodelijk. Daarmee krijg je 
niet de impact die je wilt genereren. 
Het zou goed wanneer er centraal een 
regionaal toekomstperspectief wordt 
geformuleerd. Waar willen we over 
tien jaar staan en wat hebben we nodig 
om daar te komen? Andere provincies 
hebben het voortouw genomen om een 
innovatie- en investeringsagenda op te 
stellen, die uiteindelijk ten goede komt 
aan de gehele economie in de regio. In 
Overijssel zie ik dat nog te weinig. Er is wel 
een Agenda van Twente, maar die staat 
vooral in het hier en nu. De provincie zou 
een langetermijnvisie op het gebied van 
energietransitie moeten vaststellen in 
samenspraak met het bedrijfsleven en de 
kennispartners. Daar willen wij als 
UT Centre for Energy Innovation graag 
aan meehelpen.’  \

‘Facebook is onder de indruk van de Twentse aanpak’
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In tien weken tijd  
de horizon verbreden
Elektromonteur Michel Peeze had zich voorgenomen om nooit meer de schoolbanken 
in te duiken. Hij liet zich toch overhalen door zijn werkgever en denkt nu zelfs 
voorzichtig aan een volgende deeltijdopleiding. ‘Je kunt niet stil blijven staan.’

‘ Hoe breder inzetbaar  
je�bent,�hoe�meer�je� 
kunt�vragen’

De installatiebranche heeft het drukker dan ooit en 
zit te springen om extra handen. Bedrijven kloppen 
dan ook regelmatig aan bij Endoor | ROC van Twente 
voor omscholing van zijinstromers. Endoor, de 
ondernemende tak van het ROC, biedt verkorte 
programma’s die sterk praktijkgericht zijn: één dag 
in de week naar school, vier dagen aan het werk. 
Afgelopen voorjaar gingen cursussen van start voor  
de installatie- en elektrotechniek.

Allrounder worden
Een van de cursisten is Michel Peeze (35). Hij werkt 
al bijna vijftien jaar als elektromonteur bij Lesscher 
Installatietechniek in Saasveld. In die hoedanigheid 
is Peeze op veel fronten inzetbaar, van de renovatie 
van bestaande woningen tot utiliteitsbouw. Ook werd 
hij al ingeschakeld voor telecom-installatiewerk: het 
aanleggen van netwerken in bijvoorbeeld scholen.  
Zijn werkgever zou graag zien dat Peeze nóg 
meer takken van sport beheerst en legde hem op 
een dag de vraag voor of het omscholingstraject 
installatietechniek misschien iets voor hem zou zijn. 
Daarmee kan hij naast elektrotechniek ook eenvoudige 
loodgietersklussen uitvoeren.

‘Ik heb altijd gezegd dat ik niet meer terug naar school 
wilde. Na een hele dag werk ’s avonds nog leren? Nee, 
dat leek me niks’, zegt Peeze. ‘Maar dit was toch iets 
anders. Deze cursus duurt maar tien weken en die ene 
dag naar school is gewoon overdag. Bovendien is alles 
gericht op de praktijk. Ik hoef dus niet in allerlei boeken 
te duiken. Dus toen mijn baas daarmee kwam dacht ik: 
waarom niet? Ik kan zo mijn horizon verbreden.  
Dat is best handig als je hogerop wil. Ik wil niet de rest 
van mijn leven alleen maar elektromonteur blijven. 
Misschien is meewerkend voorman straks iets voor mij.’

Beter voor de portemonnee
Peeze heeft in zijn eerste praktijklessen al gesleuteld 
aan een proefopstelling van een combiketel met cv 
en warm/koud water. Ook moest hij een buizenstelsel 
op maat maken. Leuk om te doen, vindt hij, maar 
vooral erg nuttig om te weten hoe zoiets moet. ‘Er is 
bij Lesscher veel loodgieterswerk te doen. Natuurlijk 
hebben we installatiemonteurs, maar het kan soms 
praktisch zijn als dezelfde persoon de volledige 
klus kan uitvoeren: zowel de elektrotechniek als 
het installatiewerk. Mijn baas wil graag allround 
vakmensen. Dat is ook goed voor mijn portemonnee 
trouwens. Hoe breder inzetbaar je bent, hoe meer je 
kunt vragen ...’

De hernieuwde kennismaking met ‘school’ is Peeze 
prima bevallen. Sterker nog: het smaakt zelfs 
naar méér. ‘Ik denk erover om in de toekomst een 
deeltijdopleiding voor installatietechniek te volgen. 
Dan ga je een halve dag en een avond per week naar 
school. Mogelijk wil ik ooit nog een niveau 4-opleiding 
volgen om uitvoerder te kunnen worden. Je moet toch 
wat. Anders blijf je stilstaan en dat wil ik niet.’

Carrièreswitch
Jacqueline Mens, adviseur bedrijfsopleidingen bij 
Endoor | ROC van Twente, merkt dat de interesse in de 
verkorte her- en bijscholingstrajecten groot is. 
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In tien weken tijd  
de horizon verbreden

‘De bouw heeft geen last van corona. Vaak melden zich voor 
vacatures mensen met een andere technische achtergrond, die 
niet specifiek zijn opgeleid voor de betreffende functie. Soms is 
het iemand die een carrièreswitch wil maken. Allemaal willen ze – 
net zoals Michel – wel wat leren maar niet de hele dag naar school 
en graag zo min mogelijk theorielessen. Het zijn echte doeners. 
Vandaar de verkorte periode van tien weken, waarin de basiskennis 
voor het vakgebied aan de orde komt. In principe staat de cursus 
open voor iedereen. Voorwaarde is wel dat je een werkplek hebt 
voor de andere vier dagen, want de kennis moet aansluiten op de 
praktijk. We houden de groepen bewust klein, met maximaal zeven 
deelnemers, zodat we een goede persoonlijke begeleiding bij de 
praktische opdrachten kunnen bieden.’

‘Voor de deelnemers kan de cursus een opstapje naar méér zijn’, 
zegt Mens. ‘Het inspireert sommigen om een volwaardige Beroeps 
Begeleidende Leerweg(BBL)-opleiding te volgen. Dat is een 
reguliere opleiding van twee tot vier jaar, met een programma 
waarin ze één dag per week naar school gaan en ook andere vakken 
volgen zoals Nederlands, Engels en Loopbaan & burgerschap. Het 
resulteert uiteindelijk in een volwaardig mbo-diploma op niveau 
2, 3 of 4. Zo geven we werknemers de kans om door te groeien en 
helpen we werkgevers aan goede vakmensen.’  \

‘Het�zijn�echte�doeners:�ze�willen�
zo�min�mogelijk�theorielessen’
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Het Rabobank Stimuleringsfonds versterkt organisaties 
met een maatschappelijk of economisch doel. Stichting 
Practicum is er daar één van. Practicum strijdt voor 
inclusiviteit en diversiteit op de arbeidsmarkt. Markeloër 
Jeroen Dijkstra is de voorzitter van de stichting, 
Enschedeër Veli Irturk één van de bestuursleden.

Veli Irturk bouwde jarenlange ervaring op als arbeidsdeskundige en 
werkzoekendebegeleider en in sociaal werkgeverschap. Hij werkte 
onder meer voor het UWV, gemeenten en voor zijn eigen bureau. 
Drie jaar geleden sloeg voor hem het noodlot toe. Irturk liep na een 
fietsongeluk blijvende hersenschade op. Alles werd anders. Irturk 
werd volledig arbeidsongeschikt verklaard. Uitgerekend hij.
‘Ja, dat verzin je niet he?’, zegt hij nuchter. ‘Het is nog steeds elke 
dag balanceren, ik kan slecht tegen prikkels en heb stabiliteit en 

rust nodig. Maar mijn ongeluk, en de nasleep ervan, openden ook 
mijn ogen. Iets wat ik jarenlang had verkondigd, kreeg voor mij een 
heel andere dimensie: participatie op de arbeidsmarkt, of dat nou in 
loondienst is of op een andere manier, betekent iets voor je. En niet 
zomaar iets, het geeft zin aan je leven, je doet ertoe voor jezelf en 
voor je omgeving. Dit viel voor mij opeens helemaal weg. Ik wist het 
toen zeker: ik wil vechten voor die zingeving. Voor mezelf en voor 
anderen. Dat doe ik sindsdien met Stichting Practicum.’

Missie
Veli werd als ‘professioneel vrijwilliger’, zoals hij het zelf noemt, 
een succesvol team met Jeroen Dijkstra. De Markeloër bouwde een 
carrière op binnen het onderwijs. Hij is momenteel op Vakschool 
Het Diekman, onderdeel van het Stedelijk Lyceum in Enschede, als 
coördinator verantwoordelijk voor de uitstroom naar werk. Veli en 
Jeroen zijn er beiden van overtuigd dat inclusiviteit meer is dan een 
label voor bedrijven en dat er ook zonder subsidies op dit vlak veel 
mogelijk is. 

‘De bereidheid van bedrijven en overheden om plek te bieden 
aan mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt, is er vaak wel, 
ziet Dijkstra. ‘Inclusiviteit en diversiteit zijn populaire begrippen 
geworden, maar zijn soms nog niet veel meer dan een lege huls. 
Want wanneer ben je als bedrijf nou echt inclusief? Hoe meet je dat? 

Met stichting Practicum geven we het antwoord op die vragen. 
We bieden oplossingen voor hét arbeidsmarktvraagstuk van nu: de 
integratie van arbeidsgehandicapten op de werkvloer. Onze missie 
is dat er zo min mogelijk mensen langs de kant staan. Dat doen we 
belangeloos. We leveren niet de zoveelste papieren tijger af, maar 
geloven in pragmatische oplossingen voor concrete problemen van 
mensen. We zoeken de samenwerking op met regionale partijen in 
het onderwijs, overheid en bedrijfsleven.’

Vakspecialisten
Stichting Practicum zette in Twente inmiddels een vruchtbaar 
netwerk op van bedrijven die voldoen aan de door hen opgestelde 
certificering. Deze bedrijven kijken mee in de opzet van een aantal 
praktijkscholen, zoals die van Vakschool Het Diekman. ‘Jongeren 
die eerder als generalist werden opgeleid, worden nu vakspecialist’, 
vertelt Dijkstra. ‘Als jij als jongere je hele leven al hoort dat je niet zo 
goed bent in taal en rekenen, helpt dat niet bij je zelfbeeld. Wij kijken 
juist veel meer naar het benutten van ieders talent, maatwerk dus. 
Daarbij is de duurzame samenwerking met bedrijven heel belangrijk. 
Er was hier laatst nog een jongen die nu een vaste baan heeft 
gekregen bij schildersbedrijf Bonke uit Enschede. We hebben hem 
met Bonke eerst specialistisch opgeleid en hij liep er al anderhalf jaar 
stage. Ze kenden elkaar dus inmiddels door en door. Zo’n jongen zou 
ergens anders misschien tussen wal en schip zijn gevallen.’

Veli: ‘Nederland is een divers land, maar dat wil niet altijd zeggen 
dat we ook inclusief zijn. Wij willen dat iedereen naar vermogen 
mee kan doen, ongeacht je maatschappelijke, culturele of etnische 
achtergrond. Bedrijven die daarin slagen, mogen wat ons betreft 
daarvoor gewaardeerd worden. Daar maken wij werk van.’  \     

Inclusiviteit op het werk: 
meten is weten

Rabobank Enschede-Haaksbergen  /  Het Eeftink 2, 7541WH Enschede  /  T 053 48 85 88  /  www.rabobank.nl

‘�Onze�missie:�zo�min�mogelijk�
mensen�langs�de�kant’

I’M certificaat
Één van de instrumenten van Stichting Practicum is een 

keurmerk voor sociaal en inclusief ondernemen: het I’M 

certificaat. Dit certificaat wordt uitgegeven door TÜV 

Nederland, de certificerende instelling die de audits uitvoert. 

I’M staat hier voor inclusiviteitsmeter. Met dit instrument 

wordt de score van ondernemers op het vlak van inclusiviteit en 

diversiteit in beeld gebracht. ‘Het certificaat maakt niet alleen 

de inclusieve impact van een organisatie zichtbaar, maar is ook 

toetsbaar’, vertelt Dijkstra. ‘Overheden die het I’M certificaat 

in aanbestedingen opnemen, zetten zich in voor mens en 

maatschappij. Hiermee wordt hun zogenaamde ‘social return 

on investment’ naar een hoger niveau getild.’ Op de website 

van Stichting Practicum is meer over het certificaat en over de 

andere methodieken, modellen en meetinstrumenten te vinden.

 www.stichtingpracticum.nl
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‘Streamen is echt een nieuwe tak geworden binnen ons bedrijf. En 
wat voor een. Sinds vorig jaar maart zijn we qua aantal werknemers 
verdubbeld. Dat laat zien hoe hard het gaat met de studio. Het is 
een logische trend: alles wat eerst in vergaderzalen of tijdens events 
gedaan werd, moet tegenwoordig op een andere manier worden 
gecommuniceerd. Veel bedrijven kunnen daarbij prima met Teams 
of Zoom uit de voeten, maar wil je een uitzending met verzorgde 
uitstraling die ook na die tijd wordt teruggekeken, dan kiezen 
bedrijven of organisaties vaak voor onze streamingstudio. Vanuit 
ons was het puur ondernemerschap: waar heeft de markt behoefte 
aan? Tijd om er lang over na te denken hadden we niet, we wilden 
de voorsprong behouden die we al hadden met onze studio. Toen 
we begonnen was het best spannend. In het begin leverde dat nog 
wel eens slapeloze nachten op. Dat je ineens dacht: ‘Waar is dat ene 
kabeltje ook al weer?’ Het was een heel andere tak van sport voor 
ons. Nu, een jaar later, staat het als een huis.’ 

Bereik en impact 
Je werknemers anderhalf uur heen en weer laten rijden voor een 
plenaire bijeenkomst, past eigenlijk niet meer in een wereld waarin 
alles draait om efficiëntie en duurzaamheid. ‘Iedereen begint echt 
de voordelen van streamen in te zien. Vergaderingen worden nu 
vaak gedaan via beeldbellen, wat wij doen is een stapje hoger. Er 
wordt echt een mooi, professioneel programma voor de bijeenkomst 
gemaakt. Alles wordt bovendien opgenomen, dus bedrijven hebben 
een prachtig naslagwerk. De gevoerde discussies liggen allemaal 
vast, die zijn geborgd. Ook zien we dat we het bereik en de impact 
kunnen verhogen voor bedrijven. Een stream die door 350 mensen 

live wordt bekeken, verdubbelt vaak na die tijd. Door mensen die 
op een later moment (terug)kijken. Mits de bijeenkomst goed in 
elkaar zit, natuurlijk. Zo is het belangrijk dat we rekening houden 
met de spanningsboog van de kijkers. Dat er leuke en afwisselende 
onderdelen in het programma zitten, zodat iedereen bij de les blijft. 
En een goede mix van mensen aan het woord is ook belangrijk. Je 
wilt een beetje discussie op gang brengen, zodat er echt inhoudelijke 
gesprekken gevoerd worden. Denk aan programma’s als Op1 en 
BEAU, die zitten ook zo in elkaar. Je wilt uiteindelijk dat de stream en 
de gevoerde gesprekken je bedrijf laten groeien, dat er tijdens zo’n 
sessie iets moois ontstaat. Dat is gelukkig wat er ook gebeurt en wat 
mensen ontdekken in onze studio. En onze streams zijn ook nog eens 
heel duurzaam: onze studio werkt helemaal op zonne-energie. We 
hebben namelijk 80 zonnepanelen op het dak liggen. Eigenlijk is het 
dus dubbel duurzaam: we draaien op eigen opgewekte energie én 
stimuleren mensen om niet meer heel Nederland door te rijden voor 
een bijeenkomst.’ 

Professionele presentatie 
Zoveel mogelijk ontzorgen, dat is wat Say Yeah Motion Media doet 
als je besluit een sessie te doen in hun studio. ‘Jullie houden je 
bezig met de inhoud, wij doen de rest. Alle technische dingen. 
We nodigen de klant uit om te komen kijken en we laten zien wat er 
allemaal mogelijk is. Inmiddels zijn we een geoliede machine. 

Streamen met de kwaliteit  
van een televisieprogramma

Tekst Veertje Heemstra  /  Fotografie Annebel Agelink 

Je�bedrijf�goed�in�beeld���

‘�Een�uitzending�met�uitstraling,�
met�onze�streamingstudio’

Filmen op bedrijfslocaties, dat kon vorig jaar ineens 
niet meer. Als bedrijfsfilms goed zijn voor 60 procent 
van je omzet, moet je op zo’n moment snel kunnen 
en durven schakelen. Eigenaar van Say Yeah Motion 
Media, Jan Eppink, zag een nieuwe kans en zette in 
korte tijd een professionele streamingstudio in de 
markt. Dit kon het bedrijf zo snel doen, omdat er al 
negen jaar een eigen studio aanwezig was met de 
juiste apparatuur qua licht en geluid. Doordat Eppink 
ook het afgelopen jaar is blijven investeren, is er nu 
een studio van de hoogste kwaliteit. En met succes:  
ze draaien inmiddels meerdere producties per dag. 
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De juiste mensen staan op de juiste plek en zo draaien we voor ieder 
bedrijf een mooie productie. Zo geef je de merkbeleving van je 
bedrijf ook echt een boost: we maken dingen die je intern of zelfs op 
je website ook echt wilt laten zien. Iets waar je als bedrijf voor wilt 
staan: professionaliteit. Als je bijvoorbeeld een hightechbedrijf hebt, 
dan wil je je 900 medewerkers een kwalitatieve masterclass kunnen 
geven met impact. We streamen overigens niet alleen voor grote 
bedrijven, onze prijzen zijn toegankelijk, waardoor elk bedrijf dit bij 
ons kan doen. Zodat iedereen een mooi beeld kan geven van zijn/
haar bedrijf. We zijn nu bezig om de studio hybride te maken, zodat 
we rond de 30 mensen in de studio kunnen huisvesten en na afloop 

gezellig een praatje kunnen maken met een hapje en een drankje. 
Grote bijeenkomsten worden minder gedaan, maar met een kleine 
groep bij elkaar heb je een mooi aantal voor de juiste gesprekken. 
Dat leggen we dan weer vast, precies wat we van origine doen: mooie 
dingen maken met onze videoproducties. Ook die tak trekt inmiddels 
weer aan, we merken dat bedrijven de behoefte hebben om zichzelf 
op een professionele manier te presenteren met een corporate film. 
Ook daar geldt dat we zoveel mogelijk ontzorgen: van script tot 
montage. Onze klanten willen hun bedrijf professioneel neerzetten, 
iets ijzersterk in beeld brengen. En dat is precies wat wij doen!’  \

‘�Onze�klanten�willen�hun�bedrijf�
professioneel�neerzetten’
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Tekst Marco Krijnsen  /  Fotografie Concordia 

Onlangs was Concordia vijf dagen lang gastheer van de Dutch 
Innovation Days, een nieuw initiatief van vooraanstaande 
hightechbedrijven en kennisinstellingen in Twente. Het festival 
vond dit keer vooral online plaats met livestreams over technologie, 
creativiteit en innovatie vanuit de sfeervolle bonbonnière 
theaterzaal. Volgend jaar, als alles weer enigszins normaal is, hopen 
de organisatoren bezoekers in het echt te kunnen ontvangen aan 
de Oude Markt in Enschede. ‘Online of fysiek, dat maakt niet uit: 
dit soort evenementen past helemaal bij ons’, vindt commercieel 
manager Lia Greidanus van Concordia. 

Youp en Jochem
Concordia geniet vooral bekendheid als theater, filmhuis of centrum 
voor beeldende kunst. Youp van ’t Hek, Jochem Myjer en Peter 
Pannenkoek geven graag een try-out van hun nieuwe show op het 

podium in de intieme zaal. ‘Ze willen de mensen kunnen aankijken, 
ze willen kunnen lezen of een grap wel of niet werkt. Dat kan hier 
omdat een artiest zo lekker dicht op het publiek zit. Bovendien is 
het een prachtige theaterzaal: de parel van de stad’, 
aldus Greidanus.

De zakelijke markt (MKB, zorgorganisaties, overheden, 
kennisinstellingen) begint de kracht van Concordia eveneens te 
ontdekken. De zalen blijken net zo geschikt voor een theater- of 
filmvoorstelling als voor een presentatie van de jaarcijfers of de 
lancering van een nieuw product. Greidanus: ‘Er ontstaat in onze 
theaterzaal al snel interactie met het publiek. Zeker als de catchbox 
wordt ingezet, een zachte doos met microfoon die je in het publiek 
gooit. Dan is het geen eenrichtingsverkeer meer en ontstaat er 
discussie. In een grote ruimte zul je dat minder snel bereiken.’

Vergaderen of brainstormen tussen de kunstwerken. Een nieuwe vinding 
presenteren in de theaterzaal. Het kan allemaal bij Concordia, dat meer is dan 
alleen een centrum voor kunst en cultuur.  

Meer dan een  
theater en filmhuis
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Meer dan een  
theater en filmhuis

Vitamine-C
Concordia beschikt, naast de theaterzaal met 140 
stoelen, over 2 salons (vergaderruimtes), 2 filmzalen, 
een auditorium (met een capaciteit voor maximaal 
40 mensen), het Vestzaktheater (60 plaatsen) en 
een flexwerklocatie (Icon053) voor zelfstandigen en 
professionals in loondienst. Juist die verscheidenheid 
aan ruimtes is aantrekkelijk voor bijvoorbeeld het 
organiseren van brainstormsessies of workshops. De 
deelnemers krijgen dan eerst centraal instructie en 
gaan vervolgens op verschillende plekken aan de slag 
tegen een inspirerend decor van beeldende kunst.
Corona maakte het lastig om het afgelopen jaar fysiek 
bij elkaar te komen. Maar bij Concordia beseften ze 
al vroeg in de lockdown dat er een online alternatief 
moest komen, zegt Greidanus. ‘We mochten van de 
ene op de andere dag geen voorstellingen met publiek 
meer organiseren. Omdat we niet bij de pakken neer 
wilden gaan zitten, hebben we al snel Vitamine-C 
geïntroduceerd, een nieuwsbrief over wat er op 
cultureel gebied vanuit huis te beleven is. Met filmtips, 
kunstkijktip en onze webshop. We hebben een enorme 
gedrevenheid om op cultureel gebied iets te blijven 
doen voor ons publiek.’ 

Online bierproeverij of battelen
Op 18 april 2020, amper een maand na de lockdown, 
zond Concordia al het concert van André Kerver met 

Borboleta Music en Annet Schaap uit. Het was de 
eerste livestream in Nederland, weet Greidanus. ‘Onze 
technische mensen zijn in de loop van de tijd verder 
gegroeid. Het streamen van evenementen doen ze 
nu vrijwel wekelijks. Dat kan een theatervoorstelling 
zijn, maar ook het maandelijkse Science Café in 
samenwerking met de Universiteit Twente of de 
Inkt Spot Battle, de jaarlijkse wedstrijd tussen 
bekende politiek tekenaars. We hebben zelfs een 
bierproefavond gehouden, waarbij deelnemers 
vooraf een sixpack speciaalbieren en een V-ticket 
konden kopen. Ze kregen, terwijl ze thuis hun biertjes 
proefden, via een livestream vanuit Concordia de uitleg 
van Rocco Chin van brouwer Stanislaw Brewskovitch.’

Niet iedereen beseft nog wat Concordia in petto heeft 
voor de zakelijke markt. ‘Dat horen we vaak achteraf: 
Goh, ik wist niet dat dit bij jullie ook kon! Voor ons is 
verhuur een manier om onze eigen programmering 
op peil te houden. Elke cent die we verdienen aan 
commerciële activiteiten, gaat rechtstreeks naar de 
kunst en cultuur. Ook dat spreekt de mensen aan.’  \

‘�Elke�cent�die�we�verdienen,� 
gaat�naar�kunst�en�cultuur’

Langestraat 56, 7511 HC Enschede  /  T 053 430 09 99  /  www.concordia.nl
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Het zal geen verrassing zijn dat corona er ook op het Outdoor 
Challenge Park (OCP) flink inhakte. Het park moest een paar 
maanden dicht. Groeps- en bedrijfsuitjes mochten niet meer en ook 

daarna bleven er beperkingen. Tot blijdschap van parkmanager 
Luc Nijhuis zijn bedrijfsuitjes nu weer mogelijk en stromen 
de aanvragen weer binnen. ‘Ik had hier zojuist de complete 
businessclub van Heracles Almelo op bezoek. 85 ondernemers die 
stonden te springen om elkaar weer te zien en te netwerken. Het 
laagdrempelige en persoonlijke contact met elkaar was lang niet 
mogelijk. We bedachten een wandeltocht op maat met ‘foodstops’ 
en een voetgolftoernooi aan het einde. Stonden ze daar met z’n allen 
voetgolf te spelen, heerlijk.’

Het OCP kent volgens Nijhuis drie belangrijke ingrediënten: natuur, 
bewegen en samen. ‘Vooral dat laatste, daar is heel veel behoefte 
aan nu. Veel mensen werken al meer dan een jaar thuis, hoe gaat het 
dan straks weer op kantoor? Zijn je normen en waarden nog dezelfde? 
Mensen veranderen en willen elkaar herontdekken, dat horen we 
veel terug.’

Hoog en droog
Het totaalpakket van OCP bestaat uit zo’n vijftig buitenactiviteiten, 
die voortdurend in ontwikkeling zijn. Het seizoen loopt normaal 
gesproken van mei tot oktober. In 2019 verwelkomende OCP 
ongeveer twintigduizend bezoekers. Dit jaar staat de teller ondanks 
alle maatregelen ook al op 8.500, mede dankzij een enorm aantal 
langlaufers tijdens de sneeuwstorm in februari. ‘We krijgen ook 
steeds vaker belletjes van bedrijven buiten Twente’, zegt Nijhuis. 
‘Ik heb hier laatst nog een groot bedrijf uit Amsterdam begeleid. 
Wat ze dan zoal doen? Zij wilden hun grens opzoeken en die grens 
ook iets verleggen. Nee is nee natuurlijk en bij ons verleg je die 
grenzen in een veilige omgeving, maar uitdaging is er zeker. Denk 
bijvoorbeeld aan onze ‘high rope course’. Daar sta je met vier man 
op een paal op twaalf meter hoogte op een plateautje van zestig bij 
zestig centimeter. Het groepje pakt elkaar bij schouders en polsen en 
vormt zo een openvouwende bloem. Ze zijn gezekerd door collega’s 
die beneden staan, die hebben als het ware hun leven in handen. 
Alles uiteraard onder deskundige begeleiding. Het is veiliger dan over 
straat lopen, maar zo voelt het misschien niet. Het is een activiteit 
waardoor je nieuwe eigenschappen ontdekt bij je collega’s. 
Wie motiveert de anderen, wie neemt de leiding of wie slaat juist 
dicht? Heel leerzaam. Bij veel klimparken legt ieder voor zich een 
parcours af, bij ons werk je juist samen op hoogte.’

Leer je collega’s opnieuw 
kennen op Het Hulsbeek

Tekst Jochem Vreeman  /  Fotografie Outdoor Challenge Park 

Terug naar kantoor, het wordt flink wennen. Hoe goed kennen we onze collega’s nog? Waarin zijn we goed en waarin niet? 
Op het Outdoor Challenge Park op Het Hulsbeek in Oldenzaal vind je antwoord op dit soort vragen.

‘�Bij�ons�werk�je�samen�op�hoogte’
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Robinson
De animo voor de ‘Expeditie Hulsbeek’ is eveneens groot. In deze 
Expeditie Robinson-achtige klus strijden teams tegen elkaar. 
Nijhuis: ‘Bedrijven vinden competitie leuk. Voor deze proef is kracht, 
uithoudingsvermogen, samenwerken en inzicht nodig. Er is voor 
iedereen een taak. Wil of kan je niet de hindernisbaan over om een 
puzzelstuk op te halen, dan kan je je storten op het maken van die 
puzzel. Een mooi voorbeeld van het benutten van ieders kwaliteiten. 
Deze hernieuwde inzichten gaan sowieso weer van pas komen 
op kantoor.’  \

Talent motiveren 
Het OCP is onderdeel van Mawi BV (naar de eigenaren 
Marcel Benneker en William Segerink). VITEQ valt ook 
onder die vlag. VITEQ focust zich op talentontwikkeling en 
motivatie en gebruikt daar ook de buitenactiviteiten op het 
Hulsbeek voor. ‘Dat doen we lekker buiten en door ervarend 
leren met dynamische oefenvormen, zoals we dat noemen’, 
vertelt coach Marcel Benneker. ‘Wil je als team verandering, 
dan moet je in beweging komen’. Benneker begeleidt 
bedrijventeams zoals managers en ondernemingsraden, 
maar ook professionele sporters. Op dit moment werkt 
hij onder andere veel met Solar Team Twente, het 
studententeam van de Universiteit Twente en Saxion dat 
racet met een zelfgebouwde zonneauto. ‘Dat team bestaat 
echt uit toptalent. Ik kijk allereerst naar hun individuele 
doelen. De één wil winnen met een excellente zonneauto, 
de ander wil bijdragen aan een duurzamere wereld. Ik wil die 
doelen samenbrengen en een team smeden. Ze doorstaan 
bijvoorbeeld stressproeven waarbij ze echt tot het gaatje 
moeten, fysiek en mentaal. Je kan het vergelijken met Wie 
Is De Mol-oefeningen. Zo moeten ze bijvoorbeeld het water 
op om op allerlei locaties postpakketjes af te leveren voor 
de proef ‘communicatie der waterlanden’. Ik hoop dat ik een 
beetje bij kan dragen aan hun succes tijdens hun zonnerace 
in Marokko, dit najaar.’ Meer info: www.viteq.nl 

‘Mensen�willen�elkaar�herontdekken’
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Tekst en fotografie 1Twente

Lokale journalistieke arbeidsmarkt 
verandert: investeren in de  
‘nieuwe’ journalist belangrijk

De afgelopen jaren voltrok zich bij lokale media een revolutie. Kranten die sinds mensenheugenis het nieuws op 
papier verspreidden, zijn gepasseerd door een veelvoud aan digitale kanalen die de journalistiek veranderden. 
Allround nieuwsbrengers en specialisten die weten hoe ze moeten filmen, editen, sociale media bedienen, 
radio moeten maken en ook nog kunnen schrijven, winnen terrein. 

De regionale printmedia zagen hun inkomsten uit reclameverkoop 
en abonnementen afnemen met ontslagrondes, fusies en 
overnames als gevolg. De printoplage en het aantal journalisten 
werd in 20 jaar tijd zo’n beetje gehalveerd… en het einde lijkt 
niet in zicht! Vrijwel de gehele branche kwam in handen van 
twee Belgische mediabedrijven. Hun focus ligt niet op de lokale 
journalistiek en dat is merkbaar en voelbaar.

Verschraling 
Daarbij komt dat de winstgevendheid van een mediabedrijf mede 
afhankelijk wordt van het inspelen op algoritmes en het aantal 
clicks, omdat dat de meeste conversie oplevert. Die ontwikkeling 
leidt tot verschraling van de journalistiek. Tegelijkertijd ontstaat 
een groeiend bewustzijn dat lokale journalistiek onmisbaar is voor 
het vertellen van de verhalen van de stad, het volgen en controleren 
van het democratisch handelen van gemeentebesturen en als 
platform voor de bevolking om mee te kunnen doen. 

Het belang van lokale journalistiek wordt onder meer duidelijk in 
verslaggeving van de gemeentepolitiek die besluiten neemt over 
alle aspecten van onze samenleving. Lokale verslaggeving draagt 
onder meer bij aan politieke bewustwording in een landschap 
dat door decentralisaties en polarisatie wordt beheerst. Hoewel 
het besef groeit dat een gezonde journalistieke infrastructuur in 
gemeenten een basisvoorziening behoort te zijn, is de bekostiging 
daarvan een hete aardappel die het liefst op andermans bordje 
wordt gelegd. 

Al moet gezegd dat er voor het eerst ‘iets’ over lokale journalistiek 
in het landelijke coalitieakkoord werd opgenomen en dat er 
landelijk incidentele middelen beschikbaar kwamen voor pilots 
om lokale omroepen te professionaliseren.
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Nieuwe journalisten
En daar zit ‘m de crux. Professionalisering van lokale media is 
investeren in ‘nieuwe’ journalisten. Nieuw, omdat het aantal kanalen 
toeneemt en de krant slechts een van die kanalen is geworden. De 
journalist moet daarmee kunnen spelen, moet naast ‘ouderwetse’ 
eigenschappen als nieuwsgierigheid, kritisch vermogen, 
verwondering, gedrevenheid ook nog eens genoeg bagage hebben 
om crossmediaal te kunnen schakelen. 

Streekomroep 1Twente is ervan overtuigd dat we toegroeien naar 
een grotere arbeidsmarkt voor contentspecialisten. De afgelopen 
jaren kon de omroep dankzij onder meer het Stimuleringsfonds voor 
de Journalistiek tijdelijk investeren in de aanstelling en opleiding 
van jonge specialisten en multimediale contentmakers. Een 
structurele financiering door de overheid is noodzaak om het werk 
in stand te houden.

De omroep ziet ook dat de talenten die lokaal worden opgeleid, 
worden opgepikt door grotere mediaorganisaties. 1Twente 
raakte journalisten kwijt aan landelijke- en provinciale omroepen 
en aan onlineredacties van kranten. In die zin is 1Twente een 
opleidingsinstituut waar door verjonging de slagvaardigheid van de 
redactie op gang wordt gehouden.

Een andere ontwikkeling is de samenwerking van 1Twente met RTV 
Oost, lokale omroepen en pro-actieve organisaties die gezamenlijk 
zorgen voor de journalistieke infrastructuur in Overijssel. Het is 
voor het eerst dat een groep organisaties daar samen zorg voor 
wil dragen. 1Twente en RTV Oost konden hiervoor door een 
gezamenlijke pilot met de NOS extra journalisten aanstellen die 
de samenwerking tussen de mediapartners vormgeven.  \
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High-Tech Offset volgens 
Veldhuis Media
 
Veldhuis Media heeft het drukproces 

volledig geïntegreerd, geautomati-

seerd en gedigitaliseerd. Dit super-

snelle en slimme concept noemen we 

High-Tech Offset. 

Door uw en ons drukwerkproces 

volledig en naadloos op elkaar aan te 

sluiten, krijgt u uw kwaliteitsdrukwerk 

een stuk sneller, efficiënter en toch 

voordelig.

Snel en efficiënt het drukwerk op de 

plaats van bestemming.

Makkelijker
produceren

Groen drukken 
 met 5 kleuren

Veldhuis Media niet zomaar een drukker!

Met 45 medewerkers verzorgen we dagelijks de productie van vele 
brochures, magazines, kalenders en boeken.
Met onze DTP-studio en moderne prepress verwerken we de orders  
via internet en ftp applicaties.

Onze drukkerij beschikt over drie 5-kleuren persen op het formaat 
72 x 102 (16 pag. A4 per drukvel). 
In onze binderij verzorgen we het vouwen, hechten en de postale 
verwerking van periodieken en brochures. 
Bovendien beschikken we over apparatuur om Wire-O kalenders te 
maken.

Veldhuis Media is FSC- en ISO 12647 gecertifi ceerd. Daarnaast zijn 
we een erkend BPV-bedrijf.

Dit betekent voor U:
• Prettige samenwerking op menselijke maat.
• Een leverancier die met u mee denkt, óók op het gebied van MVO.
• Al uw grafi sche wensen worden door één bedrijf uitgevoerd.
• Door vergaande automatisering en onderlinge afstem ming een 

voorspelbaar drukresultaat.
Kortom: Uw drukwerk top verzorgd, is voor u een zorg minder.

Meer informatie?
Neem contact op met één van onze account managers.

 Volg ons ook op Twitter: @veldhuismedia

Veldhuis Media daar krijg je een kleur van!

 Volg ons ook op Twitter: @veldhuismedia

Veldhuis Media b.v.
Kanaaldijk OZ 3
8102 HL  Raalte
Postbus 2
8100 AA  Raalte

T. 0572 - 34 97 00
F. 0572 - 34 97 99
info@veldhuis.nl
www.veldhuis.nl
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De trek naar de 
Randstad omkeren

In het afgelopen jaar waarin we veel meer vanuit huis zijn 
gaan werken is er een ander gevoel ontstaan over de woon-
werkafstand. Zodra het weer kan – en mag – zullen we weer naar 
onze werkplekken gaan. We willen elkaar weer fysiek ontmoeten 
en innovatieve processen, creativiteit en saamhorigheid vragen 
om daadwerkelijk samenkomen. Maar de frequentie zal minder 
zijn dan voorheen. Dit betekent dat de woon-werkafstand groter 
mag worden, want het aantal reisbewegingen wordt minder. 
Daarnaast zal door de afnemende druk op de weg- en openbaar 
vervoerscapaciteit de reistijd korter worden. Een uithuizing naar de 
regio’s vanuit de Randstad is dan een logische stap. 

Op basis van de huidige prognoses voor de komende tien jaar zal 
de Randstad nog steeds een groot tekort aan woningen hebben. 
Nemen we bovenstaande veranderingen mee, dan is dit een 
oplossing voor de Randstad en een kans voor de regio’s. 

Als Regio Twente moeten we daarom inspelen op deze beweging en 
ons profileren ten opzichte van andere regio’s rondom de Randstad. 
De basisingrediënten zijn er, zoals een aantrekkelijke leefomgeving 

met ruimte voor recreatie en een goed voorzieningenniveau. 
De Twente Board heeft als speerpunten ‘vestigingsklimaat’, 
‘bereikbaarheid & circulaire economie’ en ‘duurzaamheid’ 
gealloceerd. Duurzaam bouwen en wonen bevindt zich op het 
snijvlak van deze actielijnen.

De beschikbaarheid van duurzame en betaalbare woningen in 
Twente heeft een grote aantrekkingskracht op het behoud en 
de instroom van talenten, die we hard nodig hebben om onze 
economie verder te laten groeien. Daarvoor moeten locaties 
worden aangewezen, zowel in de Twentse (binnen)steden als in  
de groene omgeving van de stadsranden en de omliggende dorpen. 
Enerzijds om een gedifferentieerd aanbod te kunnen bieden, 
anderzijds om snel voldoende capaciteit te hebben.

Daarnaast kan een goede treinverbinding richting de Randstad deze 
beweging letterlijk en figuurlijk een versnelling geven. Samen met 
de provincie wordt ingezet op een snelle verbinding tussen Zwolle en 
Twente, mogelijk doorgetrokken naar Münster. Dan is het mogelijk 
om binnen vijf kwartier vanuit Twente in Amsterdam te zijn.  \

De trek naar de Randstad zou wel eens een omgekeerde beweging kunnen gaan krijgen. Enerzijds omdat de 
Randstad vol raakt en er daar, nog meer dan in de regio’s, wordt gestreden om het beperkte grondgebruik.  
Dit heeft ook geleid tot prijzen die niet meer betaalbaar zijn voor een groot deel van de bevolking. 

Michel ten Hag

Michel ten Hag, voorzitter VNO-NCW regio Twente
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