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2017
Voorzitter Erna Koeslag van het Platform 
BV Berkelland nam september 2016 het 
stokje over van Rinus Smet. Zij is naar 
eigen zeggen een echte doener en heeft 
zich tot doel gesteld het Platform vanuit 
een meer praktische werkwijze te leiden 
en te versterken. 2017 wordt een over-
gangsjaar. Haar eerste doel is het Plat-
form bestuurlijk gezien anders, breder te 
organiseren. Er zijn inmiddels vier project-
groepen gevormd die ieder een eigen aan-
dachtsgebied hebben, Bedrijvenparken 
(verbeteren vestigingsklimaat), Centrum, 
Evenementen en Toerisme (promotie van 
de vier kernen), Werkgelegenheid, Scho-
ling en bedrijf (werk en stage voor ieder-
een die wil werken) en Regio en Euregio 
(economische samenwerking buiten de 
eigen gemeente). Tezamen met de Econo-
mische Agenda van de gemeente moeten 
de inspanningen van de projectgroepen 
leiden tot een welvarende gemeente Ber-
kelland. “Voor de komende jaren is het 
van belang dat de rol van het platform na-
drukkelijker zichtbaar wordt. We moeten 
de vraag beantwoorden waar voor Ber-
kelland de toegevoegde waarde ligt. Ik zie 
mijn bijdrage vooral als uitdager, aanjager 
en verbinder. Gezamenlijk pakken we za-
ken aan die niet goed lopen en zetten we 
nieuwe zaken in gang die nodig zijn. Daar 
hoort ook het nieuwe Team EZ van de ge-
meente bij. Juist in het leggen van de ver-
bindingen en het in gang zetten van zaken 
zie ik de kracht en toegevoegde waarde 
voor het platform, voor Berkelland en uit-
eindelijk ook voor de gehele regio.”

2018 – 2020
Ook de financiering voor het Platform 
gaat veranderen. De eerste jaren werd 
het ondersteund door de gemeente, maar 
vanaf 2018 zal een nieuw ondernemers-
fonds een groot deel van de activiteiten 
van het Platform en de ondernemers-
verenigingen bekostigen. Het verleent 
het Platform niet alleen meer zelfstan-

digheid, maar het dwingt bovendien een 
grotere solidariteit onder alle onderne-
mers af. Het roept een halt toe aan de 
zogenaamde free riders, ondernemin-
gen die meeprofiteren van voorzienin-
gen, maar daar niet voor willen betalen.  

Het fonds bestaat uit een reclamebelas-
ting die namens de gemeente door het 
GBT, het Gemeentelijk Belastingkantoor 
Twente, geheven wordt en doorgesluisd 
naar de nieuw op te richten Stichting On-
dernemersfonds.  

In 2020 moet Berkelland een van de wel-
varendste gemeente van de Achterhoek 
zijn met een aantrekkelijk vestigingskli-
maat voor bedrijven. De bedrijvenpar-
ken zijn toekomstbestendig (duurzaam 
en energieneutraal) en de samenwerking 
tussen het bedrijfsleven en het Onderwijs 
leidt tot nieuwe ontwikkelingen en  nieu-
we werkgelegenheid.
 

Wie: Erna Koeslag
 Wat: Platform BV Berkelland
  Waar: Berkelland
   Online: www.platformbvberkelland.nl

“Voor de komende jaren is 
het van belang dat de rol van 
het platform nadrukkelijker 

zichtbaar wordt”

In 2010 was het de opdracht aan de economische partijen in 
Berkelland om mee te gaan in de nieuwe maatschappelijke 
ontwikkelingen met betrekking tot flexibiliteit, innovatie en 
slagkracht.  Onder aanvoering van Rinus Smet, vicevoorzit-
ter van de Industriële Kring Berkelland, is toen in samenwer-
king met de gemeente het Platform BV Berkelland opgericht. 
Dit is een overkoepelend orgaan waarin het bedrijfsleven, de 
ondernemersverenigingen en de gemeente zitting hebben. 
Inmiddels, bijna zeven jaar later, zijn ook het Onderwijs en 
de LTO betrokken en is er een slagvaardige overleg- en orga-
nisatiestructuur ontstaan die tevens sparing partner voor de 
invulling van Economische Agenda van de gemeente is. Het 
motto is ‘Samenwerken in een welvarend Berkelland’.

Bewaarkrant

“Samen investeren in een 
welvarend Berkelland’’

Platform BV Berkelland



Wat vanuit passie gebeurt, laat zich niet weerhouden. Dit 
zou de leidraad kunnen zijn voor de overstap die Guido Bo-
gert vanuit de verpleging naar de fotografie maakte. Het lijkt 
een totale ommezwaai, maar er zit wel degelijk een verbin-
dend element tussen beide beroepen, namelijk de observa-
tie van en de interesse voor de mens. In 1992 bezocht hij de 
fotovakschool, maar behield zijn parttime baan in de verple-
ging ernaast. Vanaf 2005 gooide hij het roer om en vestigde 
zich als zelfstandig fotograaf in Gelselaar.

Fotogeniek versus mooi
Guido Bogert is een veelzijdig fotograaf, 
maar net zoals de meeste vakfotografen 
heeft ook hij zijn eigen handtekening, na-
melijk het fotograferen van mensen. “Van-
uit mijn vroegere beroep heb ik geleerd 
om mensen te observeren”, begint hij. 
“Mijn doel bij het fotograferen van men-
sen is allereerst de innerlijke houding van 
de persoon te doorgronden. Pas als ik die 
weet, kan ik hierop bijsturen en de men-
sen in hun persoonlijke kracht op de foto 
zetten. Het gaat dus verder dan zomaar 
een plaatje schieten. Je moet weten wat 
je wilt bereiken om het ultieme resultaat 
te krijgen. Ieder mens is fotogeniek. Vaak 
hoor ik dat iemand zichzelf niet mooi op 
de foto vindt staan, maar daarmee halen 
ze de begrippen mooi en fotogeniek door 
elkaar. Mijn doel is iemand fotogeniek 
neer te zetten. Schoonheid qua aanzien is 
meegenomen, maar het vastleggen daar-
van is niet mijn doel. Je moet zoals ge-
zegd, onderzoeken waar iemand sterk van 
wordt en dat vastleggen. “Wat in iemand 
zit, moet naar buiten komen”.

Matterport 3D visualisatie
Hij fotografeert mensen, werkt voor de 
bouwsector en de makelaardij en legt veel 
bedrijfsinterieurs vast. Ook hier zoekt hij 
steevast naar de chemie tussen opdracht-
gever en opdrachtnemer, teneinde de bes-
te kwaliteit te kunnen leveren. Guido is 
nieuwsgierig naar ontwikkelingen op zijn 
vakgebied en investeert regelmatig in de 
nieuwste techniek om de concurrentie een 
stap voor te blijven. Een recente aanschaf 
bijvoorbeeld is de Matterport-camera, 
waarmee vastgoed in 3D vorm gevisuali-
seerd kan worden. De Matterport-camera 
scant alle binnenruimtes en legt deze als 
een totale visuele toer door het betreffen-
de pand in de cloud haarscherp vast. 

Kijk mij nou
Een van zijn allermooiste projecten is voor 
hem het boek “Kijk Mij Nou” geweest. In 

dit boek heeft hij 15 mensen geportret-
teerd waar ‘iets mee is’. Het project is ge-
initieerd vanuit de psychiatrie en laat zien 
waar de patënten zich goed bij voelen. 

Het gaat tegenwoordig bij de behandeling 
om de kracht, de wens en het verlangen in 
het kader van herstelgerichte zorg. Symp-

toombestrijding met medicijnen is verla-
ten. Er wordt veel meer naar de innerlijke 
kracht van de patiënt gekeken, naar de 
mate waarin hij in staat is om zelf weer 
regie over zijn leven te nemen. Het zijn 
stuk voor stuk indrukwekkende portretten 
met mooie quotes die de filosofie achter 
het werk van de fotograaf laten zien. Het 
is de mens in zijn eigen kracht die getoond 
wordt (“Wat in iemand zit, moet naar bui-
ten komen”). De inleiding van Dr. Jan Sit-
vast vult het treffend aan “Een mens heeft 
een ziekte, maar is niet zijn ziekte”.

Berkelland

Wie: Guido Bogert
 Wat: Guido Bogert Fotograaf
  Waar: Gelselaar
   Online: www.guidobogert.nl

“You don’t take a 
picture, you make it” 

(Ansel Adams)

Guido Bogert Fotografie

“Ik heb geleerd om 
mensen te observeren”



Uitsluitend A-grade kwaliteit
“Ik onderscheid me van andere compu-
terwinkels doordat ik voornamelijk in re-
furbished apparatuur handel, waaronder 
beeldschermen, printers, computers en 
notebooks. De kwaliteit van de pc en de 
laptop neemt de laatste jaren weer toe 
waardoor het lonend is om afgeschreven 
apparatuur opnieuw in de handel te bren-
gen. Ik richt me bovendien uitsluitend op 
het bovensegment van de markt met mer-
ken als HP, Dell en Lenovo. Deze koop ik 
als A-grade kwaliteit op, wat wil zeggen 
dat er minimale gebruikssporen aanwe-
zig zijn. Bij binnenkomst worden ze door 
mij geheel nagekeken en indien nodig 
voorzien van nieuwe onderdelen. Na het 
installeren van een legitiem besturingssy-
steem tenslotte is het apparaat klaar voor 
de nieuwe eigenaar. Alle sporen van de vo-
rige eigenaar zijn daarmee definitief uitge-
wist en de nieuwe bezitter is verzekerd van 
een apparaat zo goed als nieuw voor een 
relatief geringe investering.” 

Sterk in service
De kracht van 123PCcenter volgens Ou-
wendijk is niet alleen de kwaliteit van de 
apparatuur, maar ook de service. Hij gaat 
verder dan de concullega’s. Ieder appa-
raat wordt in de eigen winkel gerepareerd, 
niets wordt uitbesteed. Daardoor behoudt 
hij de volledige controle over de kwaliteit. 
Verder bestaat een reparatie bij hem uit 
meer dan alleen het defect verhelpen. Al-
les wordt zorgvuldig nagelopen totdat het 
apparaat het spreekwoordelijke zegel van 
zijn persoonlijke goedkeuring krijgt. Het 
merendeel wat in de winkel staat, is ook 
terug te vinden op de webshop, in totaal 
zo’n 200 producten. Naast de hardware 
verkoopt 123PCcenter ook software en 
accessoires. 

Nieuwe ontwikkelingen
123PCcenter gaat zich naast de verkoop 
van individuele apparatuur ook toeleggen 
op de verkoop van grotere partijen. Uiter-

aard geldt ook hier dat er geen concessies 
worden gedaan aan de formule. Het bete-
kent wel dat de beschikbare ruimte in de 
winkel in Eibergen  te krap is geworden. 
Vanaf 2018 wordt er dan ook een deel bij-
getrokken en zal het vloeroppervlak ver-
dubbeld zijn. 

Landelijk onderscheiden
Het succes van de formule van 123PC-
center is niet onopgemerkt gebleven. De 
TV-zender SBS-6 is begin 2017 langs ge-
weest om een reportage te maken voor 
hun programma ‘Bouwen aan de Toe-
komst’. Dit programma besteedt aandacht 

aan innovaties en ontwikkelingen in di-
verse sectoren die op een vernieuwende 
manier met de toekomst bezig zijn. Verder 
heeft 123PCcenter de ICTWaarborg Award 
“publieksprijs voor de Beste Computer-
webwinkel 2017”gewonnen. Het Eibergse 
bedrijf is in de betreffende categorie tot 
de beste van Gelderland gekozen en heeft 
dus alle concurrentie achter zich gelaten. 
Het toont volgens Andre Ouwendijk aan 
dat ook kleine bedrijven kunnen winnen, 
mits ze goed en continu presteren en inno-
vatief in hun dienstverlening zijn.
 

Wie: Andre Ouwendijk
 Wat: 123PCcenter Eibergen
  Waar: Eibergen
   Online: www.123pccenter.nl

“De kracht van 123PCcenter is 
niet alleen de kwaliteit van de 

apparatuur, maar ook de service”

Andre Ouwendijk van 123PCcenter uit Eibergen is een ICT-on-
dernemer die al vroeg inzag dat afgeschreven pc’s en laptops 
wel degelijk restwaarde hebben. In 2006 startte hij in zijn 
vrije tijd op zijn zolderkamer een reparatieservice voor  pc’s. 
Als snel wist hij de consument te overtuigen dat tweede-
hands apparatuur nauwelijks voor nieuw onderdeed, mits je 
maar de juiste kwaliteit kreeg. In 2012 zette hij de stap naar 
een webwinkel en in 2013 opende hij zijn fysieke winkel aan 
de J.W. Hagemanstraat in Eibergen.

Bewaarkrant

“123PCcenter is winnaar 
publieksprijs Beste 

Computerwebwinkel 2017”

123PCcenter Eibergen



Bosch Verf & Wand behoort tot de oudste bedrijven van  
Neede. Al in 1811 vestigde de eerste generatie zich als  
schilder aan de Braak. In 1929 verliet opa Bosch de locatie 
en vertrok naar de Nieuwstraat. De vader van huidige eige-
naar Han Bosch verkocht dit pand in 1948 en vertrok naar de 
Oudestraat nr. 20, tevens het geboortehuis van Han Bosch 
die op zijn beurt het bedrijf in 1977 overnam. Het vroegere  
dokterspand, waar het paard nog in de gang stond, is nog 
steeds eigendom, alhoewel de winkel sinds 1981 in het 
naastgelegen pand gevestigd is.

Van schilderswinkel 
naar woninginrichting
“Alle moderne verf- en behangwinkels zijn 
eigenlijk ontstaan uit drogisterijen”, be-
gint Han Bosch. “Ze verkochten naast tra-
ditionele drogisterijartikelen een beperkt 
assortiment op schildergebied, zoals ter-
pentine, kwasten, verf en schuurpapier. 
Dit werd allengs meer en zo ontstond een 
omwenteling naar de verf- en behangzaak. 
Toen wij de zaak overnamen, hadden mijn 
tantes een drogisterij aan de voorkant van 
ons pand en mijn vader een schildersbe-
drijf en een miniwinkel aan de achterkant 
van zo’n 20 m2. In 1980 kwam het pand 
naast de toenmalige winkel te koop. Na 
de opening in 1981 hadden we 320 m2 tot 
onze beschikking. Vanaf toen hebben we 
het assortiment uitgebreid en zijn met de 
formule Verf & Wand gestart. Alleen verf en 
behang vonden we te weinig, dus introdu-
ceerden we allengs raamdecoratie, tapijt 
en gordijnen en pvc vloeren. Later kwa-
men daar ook kunstschilderbenodigdhe-
den bij, zoals spieramen, kwasten en verf.”

Kwaliteit blijft voorop staan
Bosch Verf en Wand staat nog steeds voor 
kwaliteit, service en goed advies, voor-
al ook op het gebied van kleuren. Han 
Bosch ergert zich naar eigen zeggen aan 
de kwaliteitsafname van bekende, aloude 
verfmerken die in het verleden voor top-
kwaliteit stonden. De verbreding en de 
aard van het aantal verkooplocaties en de 
teruggang in speciaalzaken hebben voor 
prijsdruk en daarmee kwaliteitsterugloop 
van veel verfmerken gezorgd. Hij doet 
daar niet aan mee. 

Bosch Verf & Wand heeft enkele beken-
de topmerken verf en voert daarnaast 
een eigen verflijn met kwaliteitsverf van 
een kleine fabriek uit Haaksbergen. Ver-
der is hij verheugd dat het behang weer 
terugkomt. Na de periode van muurverf 
en granol komt er weer kleur en leven 
in huis terug. Behang heeft volgens hem  

een mooie uitstraling en ziet er vanaf ie-
dere hoek anders uit. Maar ook hier geldt 
dat alleen kwaliteitsbehang de voordeur 
voorbijkomt. De verwerking is makkelijker 
geworden. Vroeger moest je de behang-
banen insmeren, tegenwoordig wordt de 
muur ingesmeerd en het papier erop ge-
plakt.

Onderscheidend in binnen- 
en buitenschilderwerk 
Bosch Verf & Wand is van oudsher een 
schildersbedrijf en als zodanig nog steeds 
zeer actief. Het verzorgt schilderwerk en 
reparatiewerk voor buiten en binnen en 

levert daarnaast isolatieglas. Voorop bij 
alle werkzaamheden staan kwaliteit en 
een eerlijke prijs. Bosch Verf & Wand on-
derscheidt zich onder meer in kleuradvies 
voor binnen en buitenschilderwerk. Mooie 
voorbeelden van buitenschilderwerk zijn 
bijvoorbeeld de geverfde gevels van het 
Huis m/d Bijbel in Haarlo en het geboorte-
huis van Han Bosch in Neede. 

Berkelland

Wie: Han Bosch
 Wat: Verf & Wand
  Waar: Neede
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“Bosch Verf & Wand staat 
voor kwaliteit, service 

en goed advies”

Bosch Verf & Wand

“Alle moderne verf- en 
behangwinkels zijn eigenlijk 
ontstaan uit drogisterijen”



Assurantiekantoor en Regiobank
De Regiobankvestigingen zijn onderdeel 
van Assurantiekantoor Wormgoor. Assu-
rantiekantoor Wormgoor werd ooit gestart 
door Esselink en later overgenomen door 
schoonzoon Tonni Wormgoor. Deze breid-
de de activiteiten uit met een makelaars-
kantoor. Eind 2008 stopte Wormgoor en 
deed het assurantiegedeelte over aan Max 
Wekking en Ruud Brinkers. Zij gingen on-
der dezelfde naam verder en bouwden het 
bedrijf sindsdien autonoom uit. Anno 2017 
is het een modern en toonaangevend as-
surantiekantoor met een specialisatie op 
hypotheekverstrekking. Het heeft vesti-
gingen in Eibergen, Neede en Lichtenvoor-
de. Op hypotheekgebied is het de grootste 
hypotheekverstrekker van Berkelland. 
De uitbreiding met de Regiobank was een 
bewuste keuze volgens Brinkers. “Met 
de bank erbij creëerden we een mooie 
drie-eenheid, verzekeren, betalen en spa-
ren en hypotheekverstrekking, zowel voor 
de zakelijke markt als de particuliere. Het 
betekende ook dat we onze doelgroep 
konden verbreden. Met betalen en sparen 
kunnen we het gehele gezin bedienen. Pro-
ducten als Zilvervloot Sparen en JongWijs 
zijn voor de leeftijd tot 18 jaar. Ons beleid 
is erop gericht dat iedere klant tenminste 
voor twee van de drie onderdelen kiest.”

Onafhankelijk adviseur
Hij benadrukt verder dat zij, ondanks de 
Regiobank, een onafhankelijk speler blij-
ven op de hypotheekmarkt. Dat is volgens 
hem ook nodig om de klant het allerbeste 
advies in combinatie met de benodigde 
transparantie te kunnen geven. Hij heeft 
ook veel kennis van de materie. De recen-
te transformatie in de bankenwereld heeft 
veel kennis verloren doen gaan en het is 
nog maar de vraag of en in welke vorm 
dit terugkeert. Banken immers slanken 
af, stellen soms eigen regels op die niet 
altijd wettelijk ondersteund worden en 
trekken zich langzaam terug als het om 
direct klantencontact gaat. Als voorbeeld 

schetst hij de situatie van een klant die wil 
verhuizen en in het bezit is van een kleine 
aflossingsvrije hypotheek. De bank dwingt 
conform de huisregels tot aflossing, maar 
hier is geen wettelijke grondslag voor. Veel 
mensen weten dit niet en doen dus wat de 
bank hen opdraagt. Juist dat persoonlijke 
en transsparante klantencontact is daar-
om zo belangrijk volgens hem. 

Bij Assurantiekantoor Wormgoor kan men 
altijd binnenlopen en een kopje koffie 
drinken. Indien gewenst komt men op be-
zoek thuis. Deze instelling sluit naadloos 
aan bij de filosofie van de Regiobank. 

Waar staat de Regiobank voor?
De Regiobank staat voor klantgerichtheid 
en klantvriendelijkheid. Het is een volle-
dig Nederlandse bank die zich met hypo-
theek, spaar- en betaalproducten op de 
particuliere markt richt. Het is een laag-
drempelige bank die in de buurt wil zijn, 
het persoonlijke contact vooropzet en er 
ook voor de leeftijd van 0-18 jaar is. Met 
het combinatieproduct Jongwijs bijvoor-
beeld kunnen ouders voor hun kinderen 
sparen en vanaf acht jaar ook een betaal-
rekening openen. Dit is een rekening met 
een educatief karakter dat kinderen leert 
met geld omgaan.

Wie: Ruud Brinkers
 Wat: Sparen, betalen, verzekeren en hypotheekverstrekking
  Waar: Eibergen/Neede
   Online: www.verzekering-eibergen.nl

“Verzekeren, 
betalen en sparen en 

hypotheekverstrekking”

Ruud Brinkers opende drie jaar geleden de Regiobank in  
Eibergen. Als financieel dienstverlener zag hij kansen voor 
het concept dat vooral gericht is op lokale verbondenheid, 
persoonlijk contact en laagdrempelige dienstverlening.  
Inmiddels heeft hij een tweede vestiging in Neede geopend 
en Berkelland als werkgebied. De Regiobank biedt een  
compleet bankenpakket, maar dan wel met een personal 
touch.

Bewaarkrant

“De dichtbijbank voor 
persoonlijk contact 
en een kopje koffie”

Regiobank Eibergen-Neede



In 2013 is Marboma, toen nog exclusief leverancier van bad-
kamers en vloeren, ook met de verkoop en montage van keu-
kens gestart, als gevolg van de overname van de inventaris 
van de naastgelegen keukenshowroom van Oldenboom Keu-
kens. Daardoor ontstond er een totaalconcept-showroom 
van 800 m2, gevuld met keukens, badkamers en vloeren.

Breed aanbod
Het is nooit een uitgestippeld plan ge-
weest om naast badkamers en tegels ook 
met keukens te beginnen. Voor Marboma 
was de verkoop en montage van keukens 
een nieuwe bedrijfsactiviteit, maar door 
de aanstelling van Bert Oldenboom met 
meer dan dertig jaar ervaring als verko-
per in de keukenbranche, haalden ze de 
benodigde ervaring in huis. In de huidige 
showroom staan 22 complete keukens 
in de nieuwste uitvoering opgesteld en 
voorzien van de modernste techniek. “Wij 
zijn dealer van Schmidt Keukens, Schrö-
der Keukens en Nolte-Logic”, aldus Klein 
Gunnewiek. “Door die brede merken-
keuze kunnen wij een uitgebreid assor-
timent laten zien, van hoogglans gelakt 
tot echthout gelakt. We zijn regiodealer 
van Neff Keukeninbouwapparatuur, ge-
schikt voor alle fijnproevers en kookfa-
naten. Daarnaast zijn we ook dealer van 
o.a. inbouwapparatuur van Etna, Pelgrim, 
Boretti en Novy. Ons werkbladaanbod is 
eveneens uitgebreid en leverbaar in com-
posietsteen, natuursteen, keramiek en 
kunststof, compleet met diverse achter-
wanden.”

Totaalconcept
Het team van Marboma bestaat onder 
meer uit eigen tegelzetters en installa-
teurs. Daardoor heeft het bedrijf alles in 
eigen hand, van planning tot en met uit-
voering, van sloop tot en met montage.  

Alle medewerkers zijn stuk voor stuk 
specialist op hun gebied en staan garant 
voor kwaliteit en vakmanschap. Marboma 
monteert niet alleen complete keukens 
en badkamers, maar doet indien gewenst 
ook alle voorkomende verbouwingen er-
omheen, zoals plafonds, vloeren en wan-
den. Het wil de klant ontzorgen met een 
compleet aanbod en één offerte. Voorop 
staat het streven naar de perfecte opleve-
ring, alles met het oog op het kweken van 
ambassadeurs voor het bedrijf. 

Trends
Het kopen van een keuken is veel meer 
maatwerk geworden tegenwoordig. Het 
mag ook wat luxer zijn. Laden en deurtjes 
bijvoorbeeld zijn veel meer uitwisselbaar. 

Naast hoogglans wit komen er meer na-
tuurlijke kleuren en echt hout. Ook in de 
badkamer raken de harde kleuren uit de 

mode en worden vervangen door zachte, 
meer natuurlijk kleuren. Het tegelwerk 
mag wat genuanceerder en hoeft niet 
meer per se unikleurig te zijn. Qua for-
maat is de 80 x 80 cm populair, maar er 
zijn zelfs tegels van 3m x 1m. Marboma 
levert alle wand en vloertegels op maat. 
Alles is mogelijk tegenwoordig.
 

Berkelland

Wie: Team Marboma
 Wat: Marboma keukens en badkamers
  Waar: Borculo
   Online: www.marboma.nl

“Kijken en ervaren, maar 
vooral welkom zijn. 

Dat is Marboma”

Marboma keuken 
en badkamers

“Voorop staat het streven 
naar de perfecte oplevering”

KEUKENS  BADKAMERS  VLOEREN



Importeurschap betekent invloed hebben
Richard Grevelink heeft bewust gekozen 
voor het importeurschap van professio-
nele en kwalitatief hoogwaardige audiovi-
suele producten. Het heeft alles met zijn 
visie op zakendoen te maken. “De gehele 
keten, van producent tot eindafnemer zit 
onlosmakelijk aan elkaar verbonden. Toch 
moet je in staat zijn om daarbinnen je ei-
gen gezicht te creëren. Als importeur zit je 
in het midden. Dat betekent dat je invloed 
kunt hebben aan beide kanten, zowel aan 
de productiekant als aan de marktkant. Ik 
werk graag samen met vaste relaties, dat 
geeft vertrouwen en komt de samenwer-
king op langere termijn ten goede. Maar 
tegelijkertijd wil ik de vrijheid behouden 
om af te wijken. Soms kan ik met een vraag 
uit de markt niet bij mijn bestaande leve-
ranciers terecht en moet ik op zoek naar 
een alternatief. Voorwaarde is wel dat het 
betreffende product een aanvulling op het 
totale programma van AV Integrate is. Uit-
eindelijk gaat het om waardecreatie in de 
gehele keten, iets waar we allemaal van 
moeten profiteren en wat we met elkaar 
moeten opbouwen.”

Doen wat je belooft
AV Integrate investeert veel in online be-
drijfsvoering. De website is goed vindbaar 
en bereikbaar en altijd up-to-date. Dat 
stelt zijn klanten in staat om voor hun ein-
dafnemers snel en accuraat informatie te 
verzamelen en offertes voor te bereiden. 
Maar ook de offline kant wordt niet ver-
geten. Additionele vragen over zaken als 
assortiment, levertijd en problemen in de 
orderafwikkeling dienen ook correct en 
snel te worden beantwoord. Je kunt niet 
het een wel doen en het ander laten. Het 
assortiment is breed en dat betekent dat 
niet alles altijd op voorraad is. Maar er 
wordt wel een voor alle partijen accep-
tabele ondergrens bewaakt. Je kunt niet 
alle investeringsrisico’s bij je leveranciers 
leggen en je mag niet te vaak nee tegen je 
klant zeggen. Het magazijn en de service 

evenwel is uitbesteed aan derden. Op de-
ze manier kan AV Integrate haar beloften 
met betrekking tot het primaire proces 
waarmaken. Ofwel, zoals Richard Greve-
link het uitdrukt: “Je moet begrip heb-
ben voor elkaars positie en tegelijkertijd 
bereid zijn om je eigen verplichtingen in 
het proces zorgvuldig in te vullen. Voor mij 
staat dat gelijk aan ‘doen wat je belooft.”

De toekomst
Richard Grevelink kijkt met gezonde span-
ning naar de toekomst uit. De markt is 
volgens hem nog steeds groeiende, zowel 
in aantal klanten als in eindgebruikers. 

Verder breidt het productenaanbod uit 
en ontstaan nieuwe merken. Dat betekent 
echter niet dat het AV Integrate assorti-
ment evenredig meegroeit. Het bedrijf 
streeft a la Apple naar ‘relevance’, niet 
naar ‘awareness’. Een nieuw product of 
merk moet toegevoegde waarde hebben, 
anders wordt het niet opgenomen. 

Tenslotte wijst hij nog op een ding: Er zal 
altijd een gezonde balans tussen werk en 
privé blijven!

Wie: Richard Grevelink
 Wat: AV Integrate
  Waar: Neede
   Online: www.avintegrate.nl

“Iets waar we allemaal van 
moeten profiteren”

Eigenaar Richard Grevelink had al vroeg een passie voor 
audio en video. Hij werd bedrijfsleider bij een organisatie-
bureau, maakte in 2004 de overstap naar de buitendienst 
van een importbedrijf voor DJ-apparatuur en zette uit-
eindelijk zijn voorliefde voor beeld en geluid in 2013 om 
in een eigen importonderneming. AV Integrate staat voor 
audiovisuele oplossingen voor installaties en projecten. Zijn 
motto is: “Passie, hard werken en plezier hebben”

Bewaarkrant

“Zakendoen is een proces 
van ketenbuilding, 

versterking en vertrouwen”

AV Integrate



Saint-Gobain Abrasives B.V. is in oorsprong een oer-Hol-
lands bedrijf en werd door de heer Ebbink in 1958 onder de 
naam Slijptechniek in Enschede opgericht. Het was het eer-
ste bedrijf in Nederland met een eigen productie van kleine 
doorslijpschijven. De schijven werden toen nog handmatig 
geperst. Het bedrijf verhuisde naar Eibergen omdat het op 
de locatie in Enschede uit het jasje was gegroeid. In Eiber-
gen is de naam Slijptechniek na een paar jaar gewijzigd in 
Flexovit. Die naam is een samentrekking van flex (Haakse 
slijper), O (schijf) en vit(esse) (snel). In 1998 werd Flexovit 
overgenomen door de Franse multinational “Saint-Gobain”. 
De merknaam Flexovit bestaat evenwel als merk nog steeds.

Beste slijpschijvenfabriek
Groep Saint-Gobain is vertegenwoor-
digd in meer dan 67 landen en heeft zo’n 
170.000 medewerkers. In 2015 bestond 
het bedrijf 350 jaar. Het conglomeraat, 
ooit in de glasindustrie begonnen en 
producent van de spiegels van Versail-
les, richt zich onder andere op producten 
voor bouwdistributie zoals isolatiemate-
riaal, dakpannen, stenen en leidingwerk. 
Enkele bekende namen zijn Gibroc (gips-
platen) , Raab Kärcher,  Autover (ruiten 
voor de auto-industrie) en Isover (isolatie-
materialen). Ook industriële  producten 
worden door Saint-Gobain geproduceerd 
onder merknamen als Norton, Winter en 
Flexovit. Eibergen staat binnen de groep 
vooral bekend om de innovatieve kracht 
van het bedrijf. Het bedrijf is wereldlei-
der in doorslijp- en afbraamschijven, de 
zogenaamde ‘thin wheels’. De overname 
van Flexovit was dan ook niet toevallig. 
Groep Saint-Gobain bezit wereldwijd 13 
slijpschijvenfabrieken, verspreid over alle 
continenten. 

Productieproces
Gerrit van Dijk is Marketing Manager en 
ziet de betekenis van Eibergen binnen 
de groep vooral in de innovatieve kracht 
van het bedrijf. “R&D, onderzoek en ont-
wikkeling, heeft altijd voorop gestaan in 
Eibergen. We hebben deze afdeling geluk-
kig behouden na onze overname, hoewel 
we niet de enige fabriek binnen de groep 
zijn die aan ontwikkeling doet. Aan het re-
aliseren van een slijpschijf gaat een heel 
productieproces vooraf in verschillende 
fases. Iedere schijf bestaat uit verschillen-
de basiselementen die worden samenge-
perst en gebakken. De eerste persmachine 
is ooit door onszelf ontworpen. Gezien de 
omvang van het proces en beïnvloedings-
factoren als binnen- en buitentempera-
tuur vergt de productie van een schijf veel 
aandacht en goed gecontroleerde proces-
sen. Middels het WCM (World Class Manu-
facturing) programma zijn we bezig onze 

processen te optimaliseren en verspilling 
tot een minimum terug te brengen.  

Employer 2017
Het bedrijf in Eibergen is belangrijk voor 
de lokale en regionale economie en biedt 
werkgelegenheid aan 170 mensen. 

Naast productie en R&D is er de afdeling 
(inter)nationale verkoop en service en 
heeft de locatie een Centre of Excellence. 
Werken bij de groep is verzekerd zijn van 
continue scholing, loopbaanbegeleiding 
en persoonlijke ontwikkeling. In 2017 is de 
groep voor het derde jaar op rij benoemd 

tot ‘Employer’ van het jaar. De groep is 
ambitieus waar het gaat om Maatschap-
pelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), 
veiligheid en gezondheid op de werkplek, 
omgang met elkaar en betrokkenheid 
bij de lokale omgeving. Een belangrijke 
waarde binnen de HR is een open en be-
trokken cultuur creëren. Locatie Eibergen 
is daarnaast voortdurend op zoek naar 
talenten, stagiairs, afstudeerders en pro-
ductiepersoneel ter versterking. 

Berkelland

Wie: Plantmanager Frank Grefte
 Wat: Saint-Gobain Abrasives B.V.
  Waar: Eibergen
   Online: www.saint-gobain-abrasives.com

“Wij zijn de Innovators 
binnen de afbraam- en 

doorslijpschijvenindustrie 
in de wereld”

Saint-Gobain Abrasives B.V.

“R&D, onderzoek en  
ontwikkeling, heeft altijd 

voorop gestaan in Eibergen”



Wegvantechniek.nl
Het Technieklokaal Berkelstreek wordt 
beheerd door de Stichting Bevordering 
Techniek Onderwijs, BTO. Doel van de 
Stichting is het bevorderen van techniek in 
de breedste zin van het woord. BTO is een 
samenwerkingsproject van lokale over-
heid, onderwijs en bedrijfsleven. Naast 
de gemeenten Berkelland en Lochem dra-
gen zo’n negentig bedrijven de stichting 
geldelijk een warm hart toe. Gezamenlijk 
doel is om leerlingen te enthousiasmeren 
voor techniek. Evelien Egers is de enige 
beroepskracht binnen het Technieklokaal 
Berkelstreek en vormt het aanspreekpunt 
voor de scholen en vrijwilligers. 

‘Op dit moment zijn er 35 vrijwilligers ac-
tief en doen er veertig basisscholen uit de 
gemeenten Berkelland en Lochem mee 
aan de lessen. Iedere leerling uit zowel 
groep 7 als groep 8 maakt 4 x per jaar een 
werkstuk. De voorbereidingen met betrek-
king tot de lesstof die hieraan ten grond-
slag ligt, gebeuren in de klas zelf. Hiervoor 
is een speciale website gemaakt, “weg-
vantechniek.nl” waarop de scholen kun-
nen inloggen. Tijdens deze voorbereiding 
krijgen de leerlingen informatie over het 
doel van de opdracht, de opdracht zelf, 
veiligheid en maken ze een toets over het-
geen ze geleerd hebben. Na de praktijkles-
sen bij ons volgt de evaluatie wederom op 
school.”

Bekiekcentrum
Sinds het voorjaar van 2017 is het Bekiek-
centrum geopend. Dit is een demonstra-
tiecentrum waarin de nieuwste ontwikke-
lingen op het gebied van energiezuinig en 
duurzaam bouwen te zien zijn. Hier komen 
de leerlingen in contact met een andere 
kant van techniek. Thema’s als denken, 
ontdekken, innovatie en duurzaamheid 
staan hier centraal. De leerlingen kunnen 
hier experimenteren en zich verwonderen. 
Het Bekiekcentrum is een samenwerking 
van het Technieklokaal, Achterhoek Duur-

zaam Verbouwen en Bouwmensen Gelder-
land Oost. 

Participatie bedrijfsleven
De voorzitter van de stichting is een van 
de vele vrijwilligers die zich inzet voor de 
kwaliteit en continuïteit van het Tech-
nieklokaal Berkelstreek. Hij houdt zich 
voornamelijk bezig met relatiebeheer en 
fondswerving. ‘We hebben een mooi en 
succesvol initiatief dat gelukkig door veel 
partners ondersteund wordt, inclusief de 
twee deelnemende gemeenten. Zo’n ne-
gentig bedrijven ondersteunen ons, maar 
dat is slechts een gedeelte van het totale 
aantal bedrijven in de twee gemeenten. 

Het is in ieders belang dat meer leerlin-
gen voor techniek gaan kiezen. Ik streef 
naar een financiële omvang, waarmee we 
de komende tien jaar verzekerd zijn van 
continuïteit. Dat doet ook recht aan het 

aanbod dat wij basscholen bieden. Het is 
zeer professioneel en iets dat de scholen 
individueel niet voor elkaar krijgen.”

De voorzitter wil dan ook graag een op-
roep naar ALLE bedrijven doen om zich 
te melden als financiële partner. Iedereen 
die financieel bijdraagt, ontvangt automa-
tisch de nieuwsbrief en wordt vermeld op 
de website, in de nieuwsbrief en op het 
sponsorbord bij het lokaal. Daarnaast is 
het technieklokaal op zoek naar enthousi-
aste vrijwilligers om de technieklessen te 
begeleiden. 

Voor contact: 
Henk Huiskamp: 06-511109891
Henk Deunk: 06-51354713  
info@technieklokaalberkelstreek.nl

Wie: Leerlingen OBS De Driesprong uit Ruurlo
 Wat: Bekiekcentrum/Technieklokaal Berkelstreek
  Waar: Borculo
   Online: www.technieklokaalberkelstreek.nl

“Ontdekken, innovatie 
en duurzaamheid”

Het Nationaal Techniekpact heeft onder meer tot doel meer 
leerlingen te laten kiezen voor techniekonderwijs en meer 
mensen te behouden voor de techniek. Om de doelstellingen 
te bereiken moet er een intensievere samenwerking komen 
tussen onderwijs, bedrijfsleven en werknemers. Voor ba-
sisscholen geldt dat vanaf 2020 wetenschap en technologie 
verplichte stof wordt. In de Berkelstreek echter loopt men al 
langer voorop. Sinds 2005 wordt daar al aan leerlingen van 
groep 7 en 8 van de basisscholen techniekles gegeven in het 
Technieklokaal Berkelstreek.

Bewaarkrant

“Techniek voor
 elk niveau”

Technieklokaal Berkelstreek



Canan Cox is Turkse van geboorte. Haar vader kwam in de 
vorige eeuw als gastarbeider naar Nederland, maar het zou 
meer dan 10 jaar duren voordat hij zijn vrouw en dochter 
naar Winterswijk over liet komen. Canan was toen vijf jaar. 
Ze omarmde de nieuwe wereld en trok met haar Nederland-
se man naar Ruurlo. Na een aanvankelijke carrière in de 
commercie koos ze in 2012 voor zelfstandigheid. Ze volgde 
de opleiding tot schoonheidsspecialiste en opende een salon 
in Ruurlo. In 2017 kwam er een Finse sauna bij.

Beleving en genieten
MIJN Wellness Lodge ligt enigszins ver-
scholen aan de rand van het dorp Ruurlo, 
kijkt uit over het groen en ademt rust uit. 
Dat is ook precies wat Canan voor ogen 
had bij de bouw ervan. “De Finse sauna 
die we hebben gebouwd, past precies bij 
de visie die ik voor ogen heb”, legt Canan 
uit. “Persoonlijke verzorging hoort bij 
mijn cultuur, denk maar aan de overbe-
kende Hamam. Wij zijn warme mensen 
die elkaar letterlijk en figuurlijk omar-
men. Vanuit mijn culturele achtergrond is 
het dus niet verwonderlijk dat ik voor de-
ze branche heb gekozen. Ik benader ver-
zorging niet ‘technisch’, maar wil er een 
belevingswereld omheen scheppen. Het 
bezoek aan de sauna moet een moment 
zijn om bewust te genieten en heerlijk tijd 
voor elkaar te hebben. Dat begint bij de 
kleinschaligheid en de privacy die hier 
voorop staat. Ik geloof niet in grote, mas-
sale wellness faciliteiten waar de drukte 
de rust eerder verstoort dan bevordert. 

Verder is het saunabezoek slechts onder-
deel van de totale ontvangst. Alles moet 
kloppen, vanaf het moment dat de gas-
ten binnenkomen tot het moment waar-
op ze weggaan. Er liggen badjassen klaar 
en staan drankjes gereed. Buiten is een 
prachtige Finse sauna aangebouwd. In de 
aangrenzende saunatuin met veel privacy 
kan daarna heerlijk worden gerelaxt. Bij 
slecht weer is er de overdekte veranda 
van de salon. Ook de andere faciliteiten 
van de schoonheidssalon zijn beschik-
baar, waardoor er bijvoorbeeld een com-
binatiearrangement geboekt kan worden. 
De exclusiviteit wordt gegarandeerd door 
niet gelijktijdig andere klanten toe te la-
ten, niet in de lodge en ook niet in de 
schoonheidssalon. Tenslotte gaat het om 
exclusiviteit en ingetogen luxe. De gasten 
moeten het idee krijgen dat ze even in een 
bijzondere wereld zijn waar ze helemaal 
tot rust kunnen komen. Alles draait hier 
om beleving en genieten.

Maximale privacy
Mijn Wellness Lodge is geschikt voor 
groepen van twee tot zes personen. 
De bezoekers hebben maximale priva-
cy. Als je bijvoorbeeld met z’n tweeën 
boekt, dan komen er nooit anderen bij.  

Zo heb je altijd alleen je eigen gezelschap 
om je heen en kun je heerlijk ontspannen 
en tot rust komen. Het begint al bij bin-
nenkomst. Canan verwelkomt de gasten 
met een kopje koffie en brengt ze naar de 
fraai ingerichte ruimte waar ze zich kun-
nen omkleden en voorbereiden op het 

saunabezoek. Halverwege het bezoek aan 
de sauna verzorgt ze een hapje, lekkernij 
of vers fruit. Daarna kunnen de gasten 
nog even nagenieten met een drankje in 
de serre bij de houtkachel. Mijn Wellness 
Lodge heeft veel terugkerende gasten die 
de kleinschaligheid, exclusiviteit en gast-
vrijheid waarderen. 

Berkelland

Wie: Canan Cox
 Wat: Mijn Wellness Lodge
  Waar: Ruurlo
   Online: www.mijn-wellnesslodge.nl

“MIJN Wellness Lodge, 
een voor het oosten 

van het land bijzonder 
wellness concept”

MIJN Wellness Lodge

“Persoonlijke verzorging 
hoort bij mijn cultuur”



Unieke Kerstpakketten
Holland Geschenkpakket levert een paar 
duizend producten van hoofdzakelijk Ne-
derlandse producenten in de food en non 
food sector. Veel pakketten, met name 
rond de kersttijd, vinden hun weg naar het
buitenland. “De komst van het internet 
heeft het allemaal versneld en vergemak-
kelijkt”, legt Marianne uit. “Werd er vroeger
alleen vanuit Nederland voor het buiten-
land besteld, tegenwoordig is het ook om-
gedraaid. Er is nu ook een toenemende 
vraag vanuit het buitenland. We zien veel 
bestellingen komen vanuit Nederlandse 
ambassades en Nederlandse bedrijven 
met buitenlandse zakenrelaties. Zij ge-
bruiken onze producten bijvoorbeeld als 
relatiegeschenk voor hun gasten of als 
cadeau of kerstpakket voor hun mede-
werkers. Zeker voor exportbedrijven is het 
een toepasselijke manier om hun buiten-
landse relaties origineel te bedanken. Het 
betreft allemaal export-kwaliteit, produc-
ten en pakketten met een luxe uitstraling 
tegen een scherpe prijs.

Smaakvolle producten
De klant van toen, uit de tijd van de eerste
golf emigranten, bestaat nog steeds, maar
inmiddels is zowel de doelgroep als het as-
sortiment sterk uitgebreid. De hardloper is 
ontegenzeggelijk nog steeds de Hollandse,
ambachtelijke stroopwafel in een blik-
je met Delftsblauw motief. Holland Ge-
schenkpakket stelt hoge eisen aan de pro-
ducten en wil niet het imago van een door-
snee souvenirwinkel krijgen zoals je die in 
veel grote toeristensteden aantreft.  Het 
motto is dat de producten ons land verte-
genwoordigen en geschenken dus letter-
lijk en figuurlijk smaakvol moeten zijn.

Mondriaan en Van Gogh
De food groep bestaat uit producten als 
streekwijnen en streekproducten, voor-
namelijk uit de Achterhoek, gedistilleerd 
(eventueel met een eigen etiket) en echte 
lekkernijen zoals stroopwafels, drop en 

chocolade. Daaronder valt ook een deel 
biologische producten. 

De non food groep bestaat uit een breed 
assortiment geschenkartikelen en sou-
venirs. Populair bijvoorbeeld zijn de zo-
genaamde kunstseries, met producten in 
de sfeer van Mondriaan, Van Gogh en Ver-
meer. Daarnaast verkopen de geboorte-
pakketten met Nijntje-artikelen erg goed. 
Naast losse artikelen kan men bij Holland 
Geschenkpakket ook terecht voor samen-
gestelde pakketten naar keuze. Voor een 

vrijblijvend bezoek aan de showroom kan 
een afspraak worden gemaakt (Tel. 0545-
761083), waar onder het genot van koffie/
thee en stroopwafels rustig het hele assor-
timent bekeken kan worden.

Wie: Marianne Klaassen en Paul Verweij
 Wat: Holland Geschenkpakket
  Waar: Geesteren (Gld)
   Online: www.hollandgeschenkpakket.nl

“Niet het imago van een 
doorsnee souvenirwinkel”

Het is oorspronkelijk in de 50-er jaren onder de naam Holland 
Overzee opgericht en was daarmee een van de eerste postor-
derbedrijven van Nederland. De Banketbakkersvereniging en 
Wereldcontactreizen sloegen de handen ineen om de grote 
golf aan emigranten vanuit Nederland naar overzee via fa-
milie te blijven voorzien van typisch Hollandse lekkernijen 
tijdens de feestmaand december. Anders dan vandaag de dag 
immers hadden de emigranten nauwelijks gelegenheid tot 
een familiebezoekje aan het oude vaderland. Later werd het 
bedrijf overgenomen door Holland Feestpakket en sinds 2004 
is het in handen van Marianne Klaassen en Paul Verweij die 
het vanuit het Gooi naar het Gelderse Geesteren verhuisden.  

Bewaarkrant

“Hollandse Kerst 
voor thuis en overzee”

Holland Geschenkpakket 



Bas-Netwerk Uitzendbureau (Bas-Netwerk)  is in 2009 door 
Jan Spekschoor opgericht. Tot dat moment was hij werk-
zaam in de metaalbranche. Gezien zijn grote kennis en net-
werk van en in de branche en de nog witte vlek in de Achter-
hoek en Twente, zag hij kansen om via de uitzendformule 
voor zichzelf te beginnen. Hij startte  in Winterswijk, maar 
verhuisde in 2013 naar Eibergen. Het devies: “Wij zijn be-
trokken en luisteren naar u”.

Duurzaam en verbindend in de werkwijze
Inmiddels bestaat Bas-Netwerk ruim acht 
jaar en heeft het twee vestigingen. Bas-Net-
werk onderscheidt zich als het gaat om 
kennis van de branche, veelzijdigheid in het 
dienstenaanbod en duurzame betrokken-
heid bij de klant en de flexkrachten. “Je kunt 
gerust zeggen dat wij de taal van de regio 
spreken. We hebben korte lijnen en een in-
formele werkwijze, waardoor we in staat zijn 
om snel en adequaat op situaties te reage-
ren. Daarbij komt ook dat het team elkaar 
goed aanvult  en op één lijn zit als het gaat 
om visie en werkwijze. Wij zijn echte verbin-
ders met de wil om een langdurige relatie 
aan te gaan met klant en flexkracht. We ver-
sterken elkaar, maar werken ook zelfstandig. 
Dat maakt het werken bij en voor Bas-Net-
werk aantrekkelijk”, aldus Bas-Netwerk.

Duurzaamheid, binden en boeien zijn de 
speerpunten van Bas-Netwerk. Vanuit de 
overkoepelende brancheorganisatie NBBU 
(Nederlandse Bond van Bemiddelings- en 
Uitzendondernemingen) is dit jaar een 
pilotproject opgestart waarbij het thema 
duurzame inzetbaarheid voor flexkrachten 
centraal staat. 

Bas-Netwerk is deelnemer hieraan. De Uit-
zendmarkt is een competitieve markt met 
veel aanbieders en zeker ook in tijden van 
een krappe arbeidsmarkt is het belangrijk 
als uitzendbureau dat je je opdrachtge-
vers en flexkrachten kunt blijven boeien en 
aan je kunt binden. Investeren in duurza-
me arbeidsrelaties is een must. Bedrijven 
hiervan bewust maken, is cruciaal als je 
de medewerkersbetrokkenheid wilt ver-
groten. Hier komt ‘employer branding’ om 
de hoek kijken, de authentieke en onder-
scheidende wijze waarop een bedrijf zich 
wil profileren in de markt. Flexkrachten 
inzetten bij bedrijven en op functies die 
écht bij ze passen en daarnaast investeren 
in opleidingen, maakt de cirkel compleet. 
Flexibele arbeid is van onschatbare waar-
de in de huidige arbeidsmarkt!

Flexibiliteit en breedte in dienstverlening
Een ander punt waarop Bas-Netwerk zich 
onderscheidt, is haar flexibele en bre-
de dienstverlening. Het bedrijf heeft een 
compleet dienstenaanbod en kan volledig 
ontzorgen op HRM gebied. Naast uitzen-
ding, biedt het werving  & selectie, pay-
rolling, advies, loopbaanbegeleiding en 
outplacement. 

Deze opstelling past geheel in de tijd waar 
flexibilisering van de arbeid een grote 
vlucht heeft genomen. Tijdig en kundig 
op (wettelijke) veranderingen inspringen, 
is belangrijk voor zowel de opdrachtgever 
als de flexkracht. Het past ook in de visie 
van Bas-Netwerk. Het wil naar beide doel-

groepen toegevoegde waarde leveren en 
niet alleen een aanbieder van werk zijn.

Werkgebied Nederland en Duitsland
Bas-Netwerk is allang niet meer exclusief 
werkzaam in de technische dienstverle-
ning, maar heeft zich ontwikkeld tot een 
generiek uitzendbureau voor bemiddeling 
bemiddeling op alle niveaus. Daarnaast is 
Bas-Netwerk gespecialiseerd in uitzending 
naar Duitsland. Jan Spekschoor heeft spe-
cialistische kennis omtrent de (juridische) 
voorwaarden voor werken in Duitsland.
 
Bas-Netwerk specialist in veelzijdigheid.

Berkelland

Wie: Bas-Netwerk Uitzendbureau
 Wat: Allround uitzendbureau
  Waar: Eibergen en Boskoop
   Online: www.bas-netwerk.com

“Onze dienstverlening is 
fl exibel in alle opzichten”

Bas-Netwerk Uitzendbureau

“Ontdekken, innovatie 
en duurzaamheid”



Meet- en regeltechniek
Bronkhorst staat synoniem voor ‘low flow 
fluidics handling technology’. De Engelse 
term betekent zoveel als het op zeer klei-
ne schaal (micro en nano) oplossingen 
bieden voor het meten en regelen van 
vloeistof- en gasdoorstroming en eigen-
schappen als viscositeit en dichtheid. 
Hiermee onderscheidt het bedrijf zich van 
veel branchegenoten, die zich toeleggen 
op industriële toepassingen met hogere 
doorstromingen. Bovendien combineert 
Bronkhorst in veel gevallen hun flowme-
ters met een regelventiel of een pompje 
om de doorstroming te regelen; meet- en 
regeltechniek dus. 

Henk Tappel is algemeen directeur en 
licht de veelzijdigheid van het bedrijf toe. 
“Wij zijn op alle continenten vertegen-
woordigd en maken per jaar ongeveer 
60.000 zogenaamde meetkanalen voor 
vloeistof- en gasdoorstroming die op 
maat worden geconfigureerd (kalibreren 
en justeren). Het gaat hier dan om klant-
specifieke instellingen ten aanzien van 
bijvoorbeeld gassoort,  temperatuur, druk 
en doorstroomsnelheid. Onze instrumen-
ten worden wereldwijd toegepast in labo-
ratoria en industrieën, zelfs in explosiege-
vaarlijke ruimtes. In veel gevallen zijn ze 
ingebouwd in machines en installaties, 
bijvoorbeeld in de voedingsmiddelen- en 
farmaceutische industrie voor dosering 
van additieven als kleurstoffen en vitami-
nes. De overeenkomst in toepassingen zit 
in de extreme nauwkeurigheid en klein-
schaligheid die vereist zijn. Verder stelt 
het de gebruikers ervan in staat om met 
de opgedane kennis hun productieproces 
verder op te schalen. Eigenlijk bieden wij 
geen product, maar een oplossing aan de 
klant.”

Innovatie en ontwikkeling
Om tot de top in de wereld te blijven be-
horen, is R&D onontbeerlijk. Bronkhorst 
besteedt 15% van haar omzet aan ont-

wikkeling en innovatie. Inclusief software-
ontwikkeling zijn dagelijks zo’n 80 man 
bezig met het omzetten van klantvragen 
in bruikbare toepassingen. Het begon 
met thermische sensoren voor gasdoor-
stroming. Later werden de zogenaamde 
Coriolis meters ontwikkeld, waarmee zeer 
lage doorstroming van vloeistoffen en 
gassen kan worden gemeten aan de hand 
van trillingsgedrag. Recentelijk heeft men 
in samenwerking met TNO een ultrasone 
flowmeter ontwikkeld die met geluids-
golven de hoeveelheid vloeistof meet. 

Bronkhorst is ook bij de ontwikkelingen 
in de duurzame industrie betrokken, bij 
de waterstofeconomie en bij grafeenont-
wikkelingen voor de fabricage van accu’s. 
Men denkt vanuit de rol als terzakekun-
dige toeleverancier mee in de complexe 
processen. Als specialist in lage doorstro-

ming heeft het bedrijf een leidende posi-
tie bij het ontwikkelen van een standaard 
voor het kalibreren (ijken) van steeds klei-
nere hoeveelheden (micro en nano fluid 
technology). 

Werkgelegenheid
In totaal werken er meer dan 500 men-
sen bij Bronkhorst, waarvan ruim 300 in 
Ruurlo. Het bedrijf is zeer mensgericht en 
kent veel langdurige dienstverbanden. De 
vooruitzichten evenwel t.a.v.  het toekom-
stig arbeidspotentieel voor Ruurlo dwin-
gen tot goed nadenken. Een vereenvou-
diging van het productieproces bijvoor-
beeld zou de inzet van diverser opgeleide 
mensen mogelijk maken.

Wie: Bronkhorst High-Tech
 Wat: Doorstromingsmeters en -regelaars
  Waar: Ruurlo
   Online: www.bronkhorst.com

“Wij zijn op alle continenten 
vertegenwoordigd”

Bronkhorst High-Tech is zoals de naam al doet vermoeden 
een technisch bedrijf pur sang. Het is in 1981 in Vorden op-
gericht door Wybren Jouwsma en Teus Bruggeman. Beide 
heren waren werkzaam voor een Amerikaanse firma in de-
zelfde branche, maar ondervonden onvoldoende steun voor 
innovatie vanuit Europa en besloten zelfstandig door te 
gaan. In 1983 werd het bedrijf naar Ruurlo verplaatst, waar 
het in 34 jaar een snelle en succesvolle groei doormaakte. 

Bewaarkrant

“Wij willen in onze 
markt de autoriteit zijn, 

normeringsinstituten moeten 
 bij voorkeur bij ons langskomen 

en niet andersom”

Bronkhorst High-Tech



Jeanine Klein Gebbinck kwam in 1982 van school, solliciteer-
de en kwam in de rol van officemanager bij Wormgoor As-
surantiën en Makelaardij in Neede terecht. Ze leerde veel in 
korte tijd, behaalde het Assurantie B-diploma, maar besloot 
dat daar haar hart niet lag. Al snel fungeerde ze als assistent 
van de makelaar. Ze switchte naar de makelaardij en deed 
in 1985 samen met haar man René Klein Gunnewiek de ma-
kelaarsopleiding, toen nog een tweejarige avondopleiding. 
Met dank aan Tonni Wormgoor werden ze samen in 2004 de 
nieuwe eigenaar van Wormgoor Makelaars. Inmiddels zijn 
er vestigingen in Eibergen en Neede en bestaat het make-
laarsteam uit 6 medewerkers.

Breed in dienstenaanbod
Hoewel ze beide beëdigd makelaar zijn en 
alle aspecten van het vak beheersen, richt 
Jeanine zich op de particuliere huizen-
mark vanuit Eibergen en bemiddelt René 
de bedrijfs- en agrarische markt vanuit 
het kantoor in Neede. Hij taxeert winkel- 
en bedrijfspanden, assisteert bij bedrijfs-
overnames, stelt planschades op bij ont-
eigening en is actief op de ‘boerenmarkt’. 
“De agrarische markt is zeer specialistisch 
en ingewikkeld”, begin René. “De regelge-
ving is zeer complex geworden en land-
bouwgrond is een schaars goed gewor-
den. De boer is tegenwoordig manager 
geworden. Om als makelaar succesvol te 
kunnen opereren in de agrarische markt, 
moet je kennis en het vertrouwen van de 
boeren hebben. Ik kom inmiddels al 30 
jaar over de vloer en ken bijna iedere boer 
uit de omtrek. Elke verkoop of taxatie is 
een drie-eenheid, de boer, de accountant 
en ik. Samen maken we een plan om zo 
het gestelde doel te realiseren.”

Meerwaarde met ERA
Makelaars Wormgoor staat voor kwali-
teit, vooruitstrevendheid, transparantie 
en servicegerichtheid. Het werd in 1975 
als eerste kantoor in Eibergen e.o. lid van 
de NVM, de Nederlandse Vereniging van 
Makelaars en Taxateurs in onroerende 
goederen. Het NVM lidmaatschap is een 
kwaliteitsaanduiding, een erkenning voor 
vakmanschap. Maar tegelijkertijd biedt 
het een gestandaardiseerde dienstver-
lening naar de bijna 4000 aangesloten 
leden, voornamelijk op juridisch en pro-
cedureel gebied. Wil je je dus méér onder-
scheiden in de markt, dan is het NVM-logo 
alleen niet voldoende. Makelaars Worm-
goor heeft zich daarom ook aangesloten 
bij ERA-Makelaars, een internationaal 
samenwerkingsverband van makelaars 
en sinds 1994 op de Nederlandse markt. 
Deze organisatie stelt de opdrachtgever 
meer centraal en biedt een brede service. 
“Het ERA-lidmaatschap richt zich veel 

meer op de klant”, stelt Jeanine. “Het is 
een samenwerkingsverband dat service-
gericht en sterk in marketing is. Zij heb-
ben de Open Huizen Route bedacht. 

Wij doen dit vier keer per jaar en trekken 
altijd veel publiek. Als je naar ons totale 
serviceproces kijkt, dan wordt de klant 
veel meer ontzorgd. Dat is vooral voor ou-
dere mensen goed, want bij verhuizen op 
latere leeftijd komt veel emotie vrij. Ik heb 
ooit een traject meegemaakt dat drie jaar 
heeft geduurd, puur door het niet kunnen 
beslissen tot verkoop van het huis. Era 
doet ook aan de zogenaamde ‘omwonen-
denmailing’, waarbij de buurt wordt ge-
informeerd als er een huis te koop komt. 
Het komt regelmatig voor dat de nieuwe 

koper uit dezelfde buurt komt. Aan elke 
opdrachtgever wordt uitgelegd hoe we te 
werk gaan en wat hij mag verwachten. Ik 
vind ERA echt een meerwaarde voor ons 
bedrijf.”

Berkelland

Wie: Jeanine Klein Gebbinck en René Klein Gunnewiek
 Wat: Makelaars Wormgoor
  Waar: Eibergen – Neede
   Online: www.wormgoormakelaars.nl

“Het begint met u!”

bedrijf.”

Makelaars Wormgoor

“Samen maken we een plan 
om zo het gestelde doel te 

realiseren”



Sparringpartner vanuit kennis
Ze is naar eigen zeggen een echte spar-
ringpartner voor ondernemers. De maat-
schappelijke en wettelijke veranderingen 
volgen elkaar snel op en zorgen voor com-
plexe vraagstukken binnen bedrijven op 
het gebied van mens en organisatie. Het 
is bijna ondoenlijk voor een ondernemer 
om volledig op de hoogte te blijven van 
bijvoorbeeld de jurisprudentie rondom 
wetgeving, terwijl juist deze ruimte biedt 
voor beslissingen. “In het gesprek met een 
ondernemer hoor ik wel eens het verwijt 
aan de overheid dat de werkgever te zwak 
staat tegenover de werknemer in bepaal-
de situaties”, aldus Wies Bol. “Dat is naar 
mijn mening absoluut niet waar. Wetten 
zoals de Wet werk en zekerheid, regels 
voor werk, ontslag en WW en de Wet op de 
privacy lijken vooral in het voordeel van 
de werknemer te zijn. De werkgever ech-
ter heeft genoeg instrumenten tot zijn be-
schikking, maar gebruikt ze te weinig. Dat 
is voor een deel terug te voeren op het ge-
brek aan voldoende kennis binnen het be-
drijf. Mijn advies is altijd dat een werkge-
ver zich door de juiste mensen moet laten 
ondersteunen, bij voorkeur door iemand 
van buiten het bedrijf. Investeren in goed 
advies wordt absoluut terugverdiend.”

Winkel voor ondernemers
Wies Bol verzorgt regelmatig kennisses-
sies met ondernemers waarin ze de do en 
don’ts op het gebied van personeelsma-
nagement en organisatie bespreekt. Van 
belang is een helder personeelsbeleid, 
een goede band met de medewerkers, 
maar dat gaat hand in hand met duide-
lijkheid en leiderschap. Te sociaal zijn, 
werkt op den duur averechts. Een andere 
thema is bijvoorbeeld het werken over de 
grens. Ze waarschuwt voor het te positieve 
beeld dat Duitsland een ideale werkgever 
is. Werken bij een GmbH verschilt enorm 
van werken bij een Nederlands bedrijf. De 
wetgeving daar staat soms haaks op de 
Nederlandse, evenals de cultuur. Ook ver-

zuimbegeleiding behoort tot de expertise 
van Wies Bol advies voor mens & organisa-
tie. Dit is een lastig en delicaat onderwerp 
omdat het veelal direct de relatie werk-
gever en werknemers betreft. Haar motto 
hier is preventie. 

Het voortijdig signaleren van en anticipe-
ren op mogelijk verzuim kan veel schade 
voorkomen, zowel in de menselijke sfeer 
als de financiële. Wies Bol werkt met veel 
professionals samen op dit gebied, zoals 
arbodeskundigen, bedrijfsartsen en psy-

chologen. Haar dienstverlening lijkt op 
een ondernemerswinkel. Ondernemers 
kunnen daar naar hartenwens shoppen 
en kennis weghalen. Want met name dat 
laatste is waar de eigenlijke drive van Wies 
ligt, kennis achterlaten bij de ondernemer, 
hem leren signalen op te vangen om tijdig 
in te spelen op onvoorziene en complexe 
situaties.
 

Wie: Wies Bol en Lonneke Boschker (voorgrond)
 Wat: Wies Bol advies voor mens & Organisatie
  Waar: Eibergen
   Online: www.wiesbol.nl

“Investeren in goed 
advies wordt absoluut 

terugverdiend”

Wies Bol begon als verpleegkundige in de psychiatrie in 
Zuid-Limburg. Na een verhuizing naar Lelystad koos ze voor 
het gezin, maar ontwikkelde zich wel verder via de Open 
Universiteit in de richting bestuurlijke informatiekunde. 
Uiteindelijk wilde ze weer gaan werken en werd, zoals het 
toen werd aangeduid, een HIV, een herintredende vrouw. 
In 1990 kwam ze op de afdeling personeelszaken bij de ge-
meente Eibergen terecht. Ze specialiseerde zich verder op 
personeel en arbeid, behaalde de master Management en 
Organisatie en begon als interim voor het MKB in de Achter-
hoek. De streek heeft haar nooit meer losgelaten. Inmiddels 
heeft ze al 15 jaar haar eigen bedrijf, waarvan 11 jaar aan de 
Grotestraat in Eibergen.

Bewaarkrant

“Onze diensten zijn een 
afspiegeling van de 

veranderingen in 
de markt”

Wies Bol advies voor 
mens & organisatie



Ooit is het begonnen als ‘Malle Pietje’ op het oude spoorwe-
gemplacement, maar je kunt gerust stellen dat het die term 
allang ontgroeid is. De Stichting Kringloopwinkel Bohero 
is inmiddels een van de grootste inzamelaars uit de regio. 
Het begon allemaal in de jaren zeventig van de vorige eeuw 
naar aanleiding van een oproep van de Raad van Kerken. Zij 
pleitte voor meer milieubewustzijn en hergebruik van goe-
deren. Nu, anno 2015, staat er een organisatie met meer dan 
300.000 euro omzet per jaar.

Huisraadbank
Allard Podde is directeur van Bohero. “In 
die eerste jaren zamelden we vanuit ide-
eel oogpunt hulpgoederen in en trans-
porteerden deze onder de naam ‘Borculo 
helpt Roemenië’ naar Roemenië. Dat was 
best lastig omdat de muur er nog stond 
en corruptie overal op de loer lag. Na de 
val van de muur werd het Oostblok toe-
gankelijker en nam het volume toe. Toen 
we in de jaren negentig uit ons jasje groei-
den, betrokken we de huidige locatie, 
1,1 ha groot. We hebben toen de naam 
Bohero aangehouden, de samentrekking 
van Borculo helpt Roemenië. Dat was 
inmiddels een sterke merknaam gewor-
den die in de wijde omtrek bekend was. 
We krijgen jaarlijks een half miljoen kilo 
aan goederen binnen, waarvan zo’n 20% 
naar het buitenland gaat. De rest wordt 
hier verkocht, waaronder via de vorig 
jaar opgezette huisraadbank. Dit is een 
samenwerking met de gemeente en de 
Voormekaarteams. We zien een grote toe-
name in het aantal klanten dat we via de 
huisbankregeling helpen.”

Wie nu de winkel binnenloopt ziet een 
enorm breed assortiment, allemaal net-
jes en overzichtelijk gerangschikt op type 
product. De kleding bijvoorbeeld hangt 
op hetzelfde type hangertje en op eenzelf-
de type rek. Wat verder opvalt is dat alles 
schoon en heel is. Het zou zo door kun-
nen gaan voor een willekeurige verdie-
ping van een groot warenhuis, zij het dat 
het hier tweedehands spullen betreft. In 
totaal zijn 100 vrijwilligers in de weer om 
de boel draaiende te houden, waaronder 
ook enkele mensen met een achterstand 
tot de arbeidsmarkt. De vrijwilligers krij-
gen allemaal een vrijwilligersbijdrage van 
€ 1,00 per uur en hebben volgens Podde 
een werkethiek die in menig bedrijf niet 
zou misstaan. Alles wat binnenkomt, 
wordt gesorteerd, getest en indien nodig 
en mogelijk gerepareerd, tot en met TV’s 
en computers toe. Wat niet meer bruik-

baar is, maar wel waarde heeft, wordt 
gescheiden en per kilo verkocht. Alles wat 
niet verkocht wordt in de winkel gaat naar 
projecten in het buitenland. Pas als goe-
deren helemaal geen waarde meer heb-
ben, worden ze afgestort.

Microkrediet
Naast het hergebruik van goederen heeft 
de stichting tot doel (humanitaire) hulp 
aan andere mensen te verlenen. Dit be-
tekent niet dat ze alleen maar goederen 
afleveren. Bohero is actief in Roemenië, 
Moldavië en Oekraïne waar ze projecten 
opzetten die de mensen economisch ver-

der helpen. Bijvoorbeeld hebben ze een 
winkel in tweedehands goederen opgezet 
in Moldavië voor visueel gehandicapten. 
Verder verleent Bohero steeds meer zo-
genaamde microkredieten, ook aan men-
sen met een handicap. Een microkrediet 
echter bestaat maar voor 50% uit een gift. 
De andere helft is een lening. Zo dwingt 
het de verkrijger om aan de slag te gaan. 
Bohero werkt alleen met betrouwbare, lo-
kale beoordelaars, zodat er geen misbruik 
gemaakt wordt.

Berkelland

Wie: Allard Podde (r)
 Wat: Stichting Kringloop Bohero
  Waar: Borculo
   Online: www.bohero.nl

“Tweedehands goederen 
zijn slechts een doel, 

geen middel”

Stichting 
Kringloopwinkel Bohero 

“We zien een grote toename in 
het aantal klanten dat we via de 

huisbankregeling helpen”



Persoonlijke betrokkenheid
Er is de laatste jaren veel  veranderd bin-
nen de financiële dienstverlening. Accoun-
tancybedrijven zijn door de verdergaande 
digitalisering en prijsdrukconcurrentie  in-
gekrompen en het uurtje-factuurtje-mo-
del is onder druk komen te staan. Het 
gevolg was dat bedrijven zich als het wa-
re opnieuw moesten uitvinden, op zoek 
moesten naar een nieuwe identiteit en 
een ander onderscheidend vermogen. 
Adfizi bestaat in 2018 25 jaar en heeft als 
administratiekantoor goed beschouwd 
weinig last gehad van alle ontwikkelin-
gen om zich heen. Vanaf de start van het 
bedrijf heeft het een eigen koers gekozen 
die sterk de nadruk legde op samenwer-
king met en betrokkenheid bij de klanten.  
 
“Wij hebben ons al vanaf het begin als een 
soort samenwerkingspartner opgesteld”,  
legt Erna uit. “Daar ligt ook de kracht van 
ons kantoor en ons onderscheidend ver-
mogen. Die betrokkenheid zie je in al onze 
werkzaamheden terug. Onze inzet is flexi-
bel en verschilt per klant, afhankelijk van 
het kennisniveau binnen de betreffende 
organisatie. Doordat we bovendien geen 
accountskantoor zijn, hebben we minder 
regeldruk, maar onze dienstverlening is 
net zo veelzijdig en compleet. Wij helpen 
onze klant met digitalisering, maar blij-
ven online betrokken omdat we op be-
langrijke momenten via een eigen inlog 
mee kunnen kijken.  Ook hanteren wij een 
transparante facturatie. Op onze factu-
ren staat letterlijk wat we hebben uitge-
voerd, dus niet alleen het aantal uren dat 
we hebben gewerkt. En als het financieel 
even tegenzit bij de klant, dan haken we 
niet af. Het belangrijkste doel is hem er 
weer bovenop te helpen.”

Allround kantoor
Adfizi is een allround kantoor met veel 
specialiteiten in huis. Het houdt zich bezig 
met jaar-, en belastingaangiftes, ook pri-
vé, financieringsvraagstukken, bedrijfs-

opvolging, organisatieadvies, keuze voor 
rechtsvorm, salaris- en fiscale vraagstuk-
ken. Waar het de diepere expertise mist, 
zoekt het de samenwerking met specialis-
ten, bijvoorbeeld op het terrein van pen-
sioenvoorziening. Jeroen Koeslag is de 
man van de cijfers, de interpretatie ervan 

en de afgeleide strategie. Erna houdt zich 
vooral bezig met financieringsvraagstuk-
ken, de interne organisatie en coaching 
van ondernemers. Daarnaast is er de taak 
voor het gezin. Ze vullen elkaar perfect 
aan en samen met de rest van het team 
vormen ze een kantoor dat pal voor en 

tegelijkertijd altijd naast de ondernemer 
staat, gericht op het bieden van inzicht 
en resultaat. Advisering  staat voor Adfi-
zi  gelijk aan het testen van de kennis van 
de ondernemer. Hij immers moet beslis-
sen waar hij heen wil met zijn bedrijf. Dat 
proces veronderstelt dat je als financieel 
adviseur de juiste vragen stelt, je de juiste 
antwoorden krijgt en die wederom goed 
verwoordt en interpreteert. Resultaat 
door inzicht dus!
 

Wie: Adfizi
 Wat: Administratiekantoor
  Waar: Goor
   Online: www.adfizi.nl

‘‘Wij hebben ons al vanaf het 
begin als een soort samen-

werkingspartner opgesteld’’

Adfizi is het administratiekantoor van Jeroen en Erna Koe-
slag. De afkorting staat voor Advies, Financieel en Inzicht, 
samengevat de kern van de werkzaamheden waarmee het 
administratiekantoor zich profileert in de markt, advisering 
met visie. Het begon met een simpele boekhoudkundige 
vraag van een vriend, wat uiteindelijk in 1993 uitmondde in 
een eigen bedrijf in Gelselaar. In de beginjaren werkte Erna 
part time mee en daarnaast nog part time bij de Rabobank. 
In 2002 zegde ze haar baan op en wijdde zich volledig aan het 
administratiekantoor. Inmiddels is het kantoor uitgegroeid 
tot een allround administratiekantoor voor het MBK met een 
team van zeven mensen.

Bewaarkrant

“Als je de juiste vragen niet 
stelt, krijg je niet de goede 

antwoorden”

Adfizi



Gerrit Onstein heeft bijna 30 jaar aan Het Schip in Enschede 
lesgegeven, de school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs 
(VSO). Het was naar eigen zeggen een heerlijke tijd waar 
ruimte was voor initiatief en hart voor de doelgroep, jonge-
ren van 12-20 jaar met ernstige gedragsproblematiek. Nadat 
de school werd gesloten, verwisselde hij kortstondig van 
school, maar al snel bleek dat het systeem hem dwars zat. 
Het schoolsysteem is wat hem betreft teveel op de leerpres-
taties gericht en te weinig op de competenties van de leerlin-
gen. Eind 2013 begon hij met Outrac en eind 2014 verliet hij 
definitief het onderwijs.

Leervoorwaardelijkheid vs 
leerstofvoorwaardelijkheid
Outrac staat voor een combinatie van out-
door, buiten, en trac, spoor, richting. De 
twee begrippen verwoorden exact datge-
ne waar het bedrijf zich mee bezig houdt. 
Gerrit Onstein was al jarenlang buitens-
portinstructeur. Zijn inzicht in het werken 
met leerlingen met gedragsproblematiek 
deden hem destijds al besluiten om bui-
tensport in het lesprogramma te introdu-
ceren. Doel ervan was de nadruk leggen 
op leervoorwaardelijk lesgeven, de com-
petenties van de leerlingen achterhalen, 
hun interesses, intrinsieke motivatie en 
aanleg. Een dergelijke aanpak was voor 
Onstein realistischer en belangrijker dan 
alleen met opbrengstgerichte leerstof te 
laten leren via de verplichte leercurve. 
Het sloot ook aan bij het nieuwe denken 
van 21 century skills, 21 eeuwse generie-
ke vaardigheden die van belang zijn voor 
het kunnen functioneren in de nieuwe 
kennismaatschappij. Zulke vaardigheden 
zijn bijvoorbeeld: communiceren, samen-
werken, creativiteit, probleemoplossend 
vermogen et cetera. 

Learning by doing
Vrijwel vanaf de oprichting groeide het 
bedrijf gestaag, zowel nationaal als inter-
nationaal. Het is in diverse landen actief, 
waaronder Nederland, Georgië, Canada, 
Polen, Spanje, Frankrijk, Nepal en Egyp-
te. Inmiddels heeft Onstein samen met 
een Engelse Adventure Therapist ook een 
training ontwikkeld met de titel ”Connec-
ting your soft skills with your hard skills”, 
welke al wordt uitgevoerd in de Frans Al-
pen. Met behulp van deze kennis leidt hij 
nu ook andere trainers op. De basis van 
zijn programma is overal gelijk, dezelfde 
werkwijze met dezelfde hulpmiddelen als 
bijvoorbeeld touwen, kompas, kaarten, 
messen en bijlen. Iedere training is welis-
waar maatwerk, maar de inhoud verschilt 
nauwelijks. Wel kan het doel zeer verschil-
lend zijn. Dit hangt namelijk samen met 

de doelgroep. De methodiek is feitelijk 
geschikt voor iedereen die ‘iets buiten wil 
doen’. Dat kunnen beschadigde jongeren 
in het onderwijs zijn of mensen uit het 
bedrijfsleven die moeten leren samen-
werken. Onstein heeft geen kant en klare 
hand out als hij begint. Het is learning by 
doing. 

Als hij bijvoorbeeld een groep jonge lei-
dinggevenden van een bedrijf moet trai-
nen op leiderschap en teamwork, dan laat 
hij ze zelf ervaren wat er nodig is om het 
doel te bereiken. Als er iets fout loopt, dan 
houdt hij ze een spiegel voor en stelt vra-
gen. Hij trekt daarbij de parallel met de da-

gelijkse realiteit in het bedrijf. Dat moet bij 
de deelnemers leiden tot inzicht in zich-
zelf en in de benodigde vaardigheden die 
voor hun functioneren in het bedrijfsleven 
noodzakelijk zijn. Hij werkt met het ‘com-
fort learning panic model’, een model voor 
persoonlijke ontwikkeling. Wat gebeurt er 
met je als je vanuit je comfort zone in een 
panische situatie geraakt, hoe kom je te-
rug en wat ervaar je daarbij?

Berkelland

Wie: Gerrit Onstein
 Wat: Outrac
  Waar: Eibergen
   Online: www.outrac.nl

“Het leervoorwaardelijke 
is ondergeschikt geworden. 

Waar is een leerling 
goed in?” 

Outrac

“Het sloot ook aan bij het 
nieuwe denken van 21 eeuwse 

generieke vaardigheden”



KramerKantoorshop.nl
Het is een beetje een vicieuze cirkel. De 
klant koopt via het internet, het assorti-
ment in de winkel loopt terug en dus vindt 
de klant niet meer wat hij zoekt en bestelt 
online. Ergens zal er een ondergrens be-
reikt worden, maar de online ontwikke-
lingen zijn niet meer te stoppen. En dus 
moet je mee. “Wij hebben een goed zicht 
op het online bestelgedrag”, begin Jeroen 
Kramer. “We zijn met ons postagentschap 
niet alleen een afhaalpunt voor pakketjes, 
maar verzorgen ook de retourzendingen. 
Samen met mijn zoon Pim heb ik daarom 
goed gekeken hoe we met behoud van de 
fysieke winkel meekunnen met de online 
stroom. Vanaf 2012 zijn we al bezig met 
het opzetten van de online KramerKan-
toorshop. Anno 2017 kunnen we zeggen 
dat we een succesvolle ontwikkeling heb-
ben doorgemaakt. We zien ieder jaar weer 
een toename in het aantal klanten, ook 
van buiten Neede.”

21.000 artikelen online op voorraad
Kramerkantoorshop.nl wordt logistiek 
ondersteund door de groothandel voor 
kantoorbenodigdheden Quantore die al 
90 jaar bestaat. Samen met zo’n 450 an-
dere kantoorboekhandels is er een online 
platform gecreëerd dat kan concurreren 
met de allergrootste online prijsvechters 
in de markt voor kantoorbenodigdheden. 
Quantore verzorgt de inkoop en distribu-
tie van de artikelen, de lokale aandeel-
houders vormen met hun website het 
verkooppunt. De servicevoorwaarden 
zijn duidelijk en transparant. Er wordt 
bijvoorbeeld niet gewerkt met premiums 
en gifts, waardoor de prijs laaggehouden 
kan worden. Wel zijn individuele volume-
afspraken met bedrijven mogelijk. Verder 
worden bestellingen die voor 18.00 uur 
zijn gedaan, de volgende dag bezorgd. De 
website wordt om het uur ververst en van-
af vijftig euro worden geen verzendkosten 
berekend. De webshop is ook aanvullend 
voor de fysieke winkel. Is er onverhoopt 

iets niet op voorraad, dan kan ter plekke 
de bestelling ingegeven worden. De vol-
gende dag volgt dan de bezorging thuis. 
In de praktijk blijkt dat de meeste be-
zoekers van de fysieke winkel de bestel-
ling via de webshop accepteren. Een dag 
verschil kan nog net. Het heeft te maken 
met de afnemende loyaliteit en het toe-
nemend ongeduld van de mensen. Alles 
moet direct en snel.

Facilitair en Werkplek vormt een hardloper
Wie het assortiment bekijkt, ziet de stan-
daardartikelen die binnen bedrijf en kan-

toor gebruikt worden. Een categorie valt 
op, ‘Facilitair en Werkplek’. Hieronder val-
len producten als keuken- en kantinear-
tikelen, schoonmaakartikelen en warme 
en koude dranken zoals koffie en soep. 
Volgens Jeroen Kramer is het niet toe-
vallig dat dit hardlopers zijn. Het is voor 
bedrijven een aanvullend assortiment dat 
uit gemak meebesteld wordt voor de kan-
tine. Alles in één zogezegd. Het aandeel 
standaard kantoorartikelen, zoals toners, 
loopt terug als gevolg van de digitalise-
ring.

Wie: Jeroen en Pim Kramer
 Wat:  KramerKantoorshop.nl
  Waar: Neede
   Online: www.dekamervankramer.nl

“De servicevoorwaarden zijn 
duidelijk en transparant”

De Needse winkel ‘De Kamer van Kramer’ is een echt familie-
bedrijf, waar inmiddels de derde en vierde generatie samen 
aan de toekomst bouwen. De eerste generatie uit de familie 
Kramer begon net voor de oorlog een boekhandel in Win-
terswijk, waar ook nu nog een boekhandel Kramer gevestigd 
is. De winkel in Neede heeft sinds 1988 vele gedaantever-
wisselingen ondergaan, niet in de laatste plaats door het 
postagentschap en de aansluiting op de bibliotheek. Inmid-
dels is het een fysieke ‘gemakswinkel’ geworden met onder-
steuning van een webshop die in belang toeneemt.

Bewaarkrant

“Wij zijn lokaal 
ook digitaal”

De Kamer van Kramer



Al sinds 1970 is Van Wijnen vertegenwoordigd met een ves-
tiging in Eibergen. Maar de geschiedenis van deze ontwikke-
lende bouwer gaat verder terug. Aan het eind van de entree-
hal hangt een klein keramisch bordje met de naam Odink en 
het jaartal 1878 erop. Dit is de herinnering aan de grondleg-
ger van het gelijknamige bouwbedrijf dat sinds 1970 tot de 
Van Wijnen Groep behoort. Het hoofdkantoor is tegenwoor-
dig in Baarn gevestigd. 

Ontzorging totale bouwproces
Van Wijnen Eibergen wordt onder andere 
geleid door directeur Henk Lonink en be-
drijfsleider Hans Ebbekink en heeft in de 
achterliggende jaren een belangrijke tran-
sitie ondergaan. Bij de oprichting ging het 
om timmerwerk en stenen stapelen, maar 
tegenwoordig is het meer dan bouwen 
alleen. Deze transitie is ook terug te vin-
den in de huidige visie en missie van het 
concern: “Samen bouwen aan ruimte voor 
een beter leven” ; dat is meer dan bou-
wen. Het bedrijf wil een sterke regionale 
betrokkenheid en een positief aandeel 
in de kwaliteit van wonen, werken, leren 
en leven. Het profileert zich daarmee als 
totaalaanbieder voor bouwprojecten en 
–objecten. Naast ontwikkeling en nieuw-
bouw, ligt er steeds meer nadruk op re-
novatie, herstructurering, onderhoud, be-
heer en vastgoedmanagement. Door zelf 
de totale regie over een object te houden, 
wordt de klant ontzorgd. Het is de transitie 
van bouw/productie naar dienstverlening. 
Hieronder vallen bijvoorbeeld 24-uurs na-
zorg- en onderhoudscontracten voor ge-
bouwen over een periode van 10 - 25 jaar 
en technisch onderhoud bij bedrijven zo-
als Bronkhorst High-Tech, VDL, Siemens, 
Stork en Stichting Trajectum.

Woningrenovaties
Het opwaarderen van bestaande wonin-
gen van woningcorporaties behoort ook 
tot de activiteiten. Hierin wordt een wo-
ning energiezuiniger gemaakt, waarbij 
gestreefd wordt naar een B-label, A-label 
of zelfs energieneutraal! In het verlengde 
daarvan is ook de Niche woonabonne-
ment, voor de particuliere markt ontwik-
keld. Na het upgraden van een woning, 
neemt Van Wijnen Eibergen voor een peri-
ode van tien jaar de energierekening over. 
De bewoner betaalt een vast bedrag per 
maand voor zijn gestegen wooncomfort. 

Uw vastgoedpartner
Van Wijnen Eibergen heeft een eigen con-

cept voor het upgraden van (industrieel) 
vastgoed ontwikkeld. Dit concept houdt 
in dat er een aantal vaste activiteiten wor-
den uitgevoerd; gebouwscan, labelling, 
uitvoering en overname van het dagelijks 
onderhoud en een levensloopanalyse. 
Verder kan bestaand vastgoed geheel 
gestript en opnieuw opgebouwd worden 
volgens de internationale normen van het 
Breeam excellent label. 

Innovatiekracht
De transitie binnen het bedrijf heeft ook 
gevolgen gehad voor de medewerkers. 
De verhouding tussen buiten en binnen 
is gewijzigd en er zijn er nieuwe func-

ties ontstaan, zoals manager innovatie 
en duurzaamheid, energieadviseur en 
huurdersbegeleidster. Mensen krijgen 
nieuwe rollen, taken en verantwoorde-
lijkheden. Maar innovaties worden niet 
alleen gedaan op het sociale vlak, ook op 
product- en procesniveau wordt er volop 
geïnnoveerd. Zo wordt er bijvoorbeeld 
momenteel door het concert nauw sa-
mengewerkt met de TU Eindhoven om via 
3D printing te realiseren. Naast het feit dat 
deze productiewijze het bouwproces zal 
versnellen, geeft het ook antwoord op de 
afname van beschikbaar arbeidspotenti-
eel in de bouwbranche. 

Berkelland

Wie: Henk Lonink en Hans Ebbekink
 Wat: Van Wijnen Eibergen 
  Waar: Eibergen
   Online: www.vanwijnen.nl/locaties/bouw-eibergen

“Bij Van Wijnen bouwen 
we samen aan ruimte 
voor een beter leven” 

Van Wijnen Eibergen B.V.

“Wij kijken verder dan alleen 
de bouwopgave”



Opticien en optometrist
Wie met Sven over zijn vak praat, krijgt 
een andere kijk op een brillenwinkel. Dat 
begint al met het aanzien en de inrichting 
van de 365 m2 winkel. Het geheel heeft 
wel wat weg van een oogmode zorgcen-
trum, clean, modern en toch sfeervol. Het 
past allemaal in zijn visie op het vak. “Ik 
ben destijds uitgeloot voor oogheelkunde, 
maar heb nog steeds de fascinatie voor de 
technisch/medische kanten van het vak”. 
Dat betekent dat ik niet alleen naar de 
bril- of contactlenssterkte kijk, maar ook 
naar de gezondheid van de ogen. Wij zijn 
een voorportaal voor de oogspecialist. In 
geval dat er afwijkingen in de gezondheid 
van de ogen geconstateerd wordt, verwij-
zen we naar oogartsen.”

Innovaties
Het is volgens Sven belangrijk dat je als 
winkel in nieuwe ontwikkelingen blijft 
investeren. Ten eerste maakt dit het vak 
leuker en inhoudelijker, ten tweede is het 
ook wat de klanten verdienen. Ze hebben 
recht op de beste persoonlijke kijkoplos-
sing. En je ogen vragen nu eenmaal meer-
dere kijkoplossingen op een dag. Je kunt 
niet alles optimaal met een bril zien. Het 
is net als met één paar schoenen. Daar-
mee kun je ook niet alle activiteiten zoals 
wandelen, hardlopen, dansen en werken 
invullen. Zo zijn er ook verschillende kij-
koplossingen voor je dagelijkse bezighe-
den, zoals veiligheidsbrillen, computer-
brillen op de werkvloer, speciale brillen 
voor tandartsen en operatiebrillen voor 
de chirurg. Verder zijn er glazen voor in de 
auto om hinderlijke schitteringen weg te 
nemen of onzeker rijden in het donker te 
bestrijden en zonnebrillen voor de laag-
staande zon of voor het genieten van zon-
nige dagen. Contactlenzen, die je vrijheid 
geven bij het kijken, zijn er eveneens al 
geruime tijd. Ze corrigeren zowel voor de 
verte als voor het lezen. Ook zijn er al mul-
tifocale contactlenzen en speciale nacht-
lenzen, lenzen die je ’s nachts draagt 

waardoor je overdag scherp ziet zonder 
lenzen in te hebben. Daarnaast bestaan 
er speciale daglenzen voor het sporten of 
voor ander dagelijks gemak. Zo zijn er ve-
le visuele invullingen voor bril en contact-
lenzen, afgestemd op ieders persoonlijke 
wensen en kijkbehoeften.

Regiofunctie
Sven voor Ogen is modebewust en kiest al 
zijn monturen zorgvuldig uit. Daarnaast is 
er veel know how binnen zijn vakgebied 
in huis en lopen ze voorop met innovaties. 

De kennis en kunde van het vak zijn niet 
onopgemerkt gebleven. De klanten ko-
men vanuit heel de Achterhoek en van ver 
daarbuiten.
 

Wie: Sven Bonsel
 Wat: Sven voor Ogen
  Waar: Ruurlo
   Online: www.svenvoorogen.nl

“De fascinatie voor de 
technisch/medische 
kanten van het vak”

Sven Bonsel is sinds zijn optiekopleiding in Rotterdam en 
optometrieopleiding in Utrecht gefascineerd door het men-
selijk oog en was het liefst oogarts geworden.

Bewaarkrant

“Met een bril van Sven 
wordt zien beleven!”

Sven voor Ogen 



Robin Brundel ging na zijn opleiding aan de schildersvak-
school als leerling schilder aan het werk  in Ruurlo. Hij on-
derbrak echter zijn carrière om in Doetinchem bij een groot-
handel voor schildersbenodigdheden aan de slag te gaan. 
Gedurende tien jaar adviseerde hij schildersbedrijven over 
verf- en spuitapparatuur. Uiteindelijk trok het schildersvak 
weer en besloot hij in 2007 in Eibergen een eigen schilders-
bedrijf op te richten. 

Nieuwsgierig en onderscheidend 
Een belangrijk onderdeel van zijn werk 
bij de groothandel was het adviseren van 
schilderbedrijven omtrent het werken 
met spuitlak. Deze nieuwe manier van 
schilderen kwam opzetten, maar het was 
lastig om goed onder de knie te krijgen. 
Robin maakte zich de techniek eigen en 
ging zelfs mee op karwei om het in de 
praktijk te laten zien. Hij heeft altijd open 
gestaan voor nieuwe ontwikkelingen 
die bij de groothandel geïntroduceerd 
werden. Nieuwe ontwikkelingen werden 
door hem uitvoerig getest voordat hij er-
mee naar buiten trad. Deze nieuwsgierig-
heid en vooral ook leergierigheid is iets 
wat je ook terug ziet in zijn eigen bedrijf. 

“Ik hou van dit vak omdat schilderen voor 
mij gelijk staat aan verfraaien. Uiteinde-
lijk wordt alles mooi als het goed geschil-
derd is. Nadeel van ons vak is dat we erg 
weersafhankelijk zijn. We zijn maar zo’n 
60% van de tijd buiten aan het werk. Na-
tuurlijk schilderen we nog steeds met verf 
en kwast, maar dat wil niet zeggen dat er 
geen vernieuwingen plaatsvinden. Ik ben 
inmiddels een specialist met spuitlak, zo-
wel voor binnen als buiten, hoewel het 
buiten vanwege het weer riskanter is om 
toe te passen. Met deze techniek onder-
scheid ik me met mijn bedrijf. Dat komt 
ook omdat veel oudere schilders het niet 
willen leren. Spuiten betekent dat je bij-
voorbeeld het glaswerk moet afplakken 
en dat is iets wat tegen de beroepstrots 
ingaat. Een goede schilder plakt niet af. 
Spuiten levert een strakkere kwaliteit 
schilderwerk op met een hoger laagdikte 
van de verf, maar het is een fabeltje dat 
het veel sneller gaat dan met de kwast. Af-
plakken kost ook tijd en je spuit meerdere 
lagen die steeds goed moeten drogen.”

Specialist akoestische plafonds
Brundel Schilderbedrijf werkt voor de 
particuliere markt en de vastgoedmarkt. 
Zijn kennis van de spuittechniek heeft 

hem bovendien tot specialist gemaakt 
in een kleine nichemarkt, die van de 
akoestiek. Akoestiek staat tegenwoordig 
steeds meer in de belangstelling door de 
opkomst van harde interieurmaterialen 
en steeds meer (openbare) gebouwen 
krijgen dan ook een soort interne face-
lift die de akoestiek moet verbeteren. 

Robin heeft zich de techniek eigen ge-
maakt van het spuiten en afwerken van 
zogenaamde akoestische plafonds, speci-
ale geperforeerde gipskartonplaten afge-
dekt met een glasvliesdoek. De afwerking 
aan de zichtzijde geschiedt met enkele la-

gen spuitpleister die, mits deskundig aan-
gebracht, een voor het geluid doorlaatba-
re structuur vormen, terwijl het optisch 
gezien een gesloten afwerklaag is. Het 
geluid dringt door het plafond en wordt 
in de holle ruimte erboven geabsorbeerd.

Brundel heeft vier vakbekwame en en-
thousiaste schilders in dienst en is op 
zoek naar twee extra schilders. Maar net 
zoals bij de meeste bedrijven ziet ook hij 
de krapte op de arbeidsmarkt. Het doet 
helaas de wachttijden voor de klant op-
lopen. 

Berkelland

Wie: Robin Brundel
 Wat: Brundel Schildersbedrijf
  Waar: Ruurlo
   Online: www.brundel-schilder.nl

“Schilderen staat voor mij 
gelijk aan verfraaien”

Brundel Schildersbedrijf

“Ik hou van dit vak omdat 
schilderen voor mij gelijk 

staat aan verfraaien”

schilder-, behang-    spuitwerk



Strategisch opleiden
Evolon biedt cursussen en scholing aan 
voor bedrijven die de kennis en de vaar-
digheden van hun medewerkers willen 
vergroten. Het wil mensen strategisch 
opleiden, gericht op hun toekomstige, 
duurzame inzet. Marcel Engelen is cursus-
coördinator van Evolon. “De tijden veran-
deren snel, maar de ontwikkelingen in de 
bouwsector houden geen gelijke trend. 
De bouw is traditioneel een conservatie-
ve sector in een conjunctuurgevoelige 
branche. Als bedrijf moet je je meer fo-
cussen op de toekomst en niet teveel op 
de korte termijn. Je medewerkers zijn je 
belangrijkste kapitaal en het is noodza-
kelijk dat je hun kennis en vaardigheden 
continue bijschoolt. Smart Industry doet 
ook zijn intrede in de bouw en dit vergt 
andere competenties en vaardigheden 
op de bouwplaats. Wij proberen bedrij-
ven bewust te maken van de noodzaak 
tot strategisch opleiden. Het moet in hun 
bedrijfsproces ingebed zijn. Gelukkig 
zien steeds meer bedrijven het nut en de 
noodzaak ervan. Medewerkers duurzaam 
aan het bedrijf binden is noodzakelijk om 
in ieder geval het tekort aan vakkrachten 
niet groter te laten worden.” 

Modulair cursusaanbod
Evolon richt zich met haar cursusaanbod 
op een viertal hoofdgebieden, Gezondheid 
en Vitaliteit, Bezieling en Welbevinden, 
Kennis en Competentie en Mobiliteit en 
Flexibiliteit. De gedachte is dat goed opge-
leide medewerkers veilig en verantwoord 
werken en de sleutel tot het succes van 
het betreffende bedrijf zijn. Al het aanbod 
is maatwerk en gericht op alle branches, 
zoals de bouw- en installatieindustrie, de 
timmer- en meubelindustrie en de schil-
derindustrie. Binnen de snel veranderen-
de markt is veel vraag naar een modulair 
cursusaanbod. Dit kan vooral voor zijin-
stromers van belang zijn. Bijvoorbeeld 
leert een timmerman hoe hij eenvoudig 
installatiewerk kan uitvoeren, zoals het 

trekken van draden tot aan de meterkast. 
En andersom kan een elektricien helpen 
bij het stellen van een kozijn. Het gaat 
naar de toekomst toe ook veel om goed 
communiceren en samenwerken om een 
project succesvol af te ronden. De bouwte-
kening van nu is digitaal met allerlei uitleg 
en beeld- en detailinformatie eromheen.  

Visuele uitleg is eenduidiger voor alle 
partijen, betrokken bij het bouwproces.  
Informatie is digitaal voor handen, maar 
moet wel gevonden worden. Dat vraagt 
andere competenties en een andere be-
wustwording. 

Veiligheidstrainingen en ontzorgen
Evolon biedt ook veiligheidstrainingen 

in de breedste zin van het woord aan 
welke toepasbaar zijn in iedere branche. 
Bijvoorbeeld betreft het de VCA/BHV/hef-
truck- en bovenloopkraantrainingen. Om 
een bedrijf bovendien compleet te kun-
nen ontzorgen, gaat de dienstverlening 
verder dan alleen het cursusaanbod. Ook 
kunnen alle veiligheidsdocumenten up 
tot date gehouden worden, zoals de RIE, 
en er kan worden bijgehouden wanneer 
de gewenste/vereiste diploma’s en certifi-
caten vervangen moeten worden. Het be-
treffende bedrijf krijgt dan tijdig een her-
innering. Dit alles sluit ook weer aan bij de 
gedachte van STRATEGISCH OPLEIDEN!!

Wie: Marcel Engelen
 Wat: Evolon
  Waar: Borculo
   Online: www.evolon.nu

“Als bedrijf moet je je meer 
focussen op de toekomst 

en niet teveel op de 
korte termijn”

Evolon, aanbieder van cursussen en scholing, is onderdeel 
van Bouwmensen Gelderland Oost. Deze laatste is door de 
regionale bouwbedrijven opgericht om jongeren collectief 
voor de bouw op te leiden via een leerwerktraject. Juist dit 
collectiviteitsaspect is belangrijk omdat het een gemiddelde 
instroom bij bedrijven garandeert, ofwel een doorlopend en 
een gedoseerd vakkrachtaanbod in goede en minder goede 
economische tijden. Deze aanpak vergroot de kans om me-
dewerkers voor de bouw te behouden.

Bewaarkrant

“Gerichte scholing leidt tot 
duurzame inzetbaarheid 

van  medewerkers”

Evolon



Het Team Economische Zaken (Team EZ) is het directe 
gevolg van de nieuwe visie van de gemeente Berkelland 
op haar organisatie. De gemeente bepleitte een slankere 
organisatie, waar daadkracht en flexibiliteit voorop stond. 
Om die daadkracht waar te kunnen maken, moest er een 
nieuw ‘visitekaartje’ komen naar de lokale en regionale 
ondernemers, een spil tussen Overheid, Ondernemers en 
maatschappelijke organisaties. Nog meer van buiten naar 
binnen kijken werd het motto. De economische agenda is dan 
ook door het Team EZ in samenwerking met het Platform BV 
Berkelland, waar men ook deel van uitmaakt, opgesteld.

Verbinder 
Het team, bestaande uit Sabine Tankink,  
Wouter Verdaasdonk en Harm ten Hoopen, 
is inmiddels bijna twee jaar in functie 
en voelt zich serieus genomen door alle 
partijen. Een van de belangrijkste doelen 
is (pro)actief zijn. Als zich een vraag of 
probleem vanuit het veld opdoet, dan 
willen zij zo snel mogelijk een oplossing 
hebben. Dat betekent echter niet dat ze 
de vraag doorschuiven naar een andere 
afdeling en wachten op de reactie. Ze 
zijn veel meer een verbinder en pakken 
een vraag of probleem indien nodig 
multidisciplinair aan. Er is bovendien veel 
deskundigheid in het team, zowel over de 
eigen gemeentelijke organisatie als over 
het bedrijfsleven en daardoor kunnen 
de lijnen kort gehouden worden. Verder 
zijn de leden veel in het veld aanwezig 
en laten zich graag bijpraten over wat er 
speelt. Belangrijk doel is de kansen die 
er liggen, (aan) te pakken en een bijdrage 
te leveren aan de lokale economie. Een 
goede relatie met bestuurders, collegae en 
ondernemers is hierbij van groot belang. 

Netwerkorganisatie
Het team komt veel buiten en is goed 
vertegenwoordigd in de zakelijke netwerken, 
zowel binnen als buiten de eigen gemeente. 
Het is binnen Berkelland onder meer 
vertegenwoordigd in het bestuur van het 
Platform BV Berkeland, het overkoepelende 
netwerk van de drie O’s, Onderwijs en LTO, 
lid van alle ondernemersverenigingen en 
de IKB. Verder neemt het in samenwerking 
met de wethouder Economische Zaken deel 
aan regionaal, provinciaal en Euregionaal 
overleg.

Probleemoplosser
Niet altijd zijn de vragen vanuit het 
bedrijfsleven eenduidig te beantwoorden. 
Het vraagt soms creativiteit en bereidheid 
tot meedenken om tot een aanvaardbare 
oplossing voor alle partijen te komen. 
Desalniettemin is nee in de regel geen 

optie. Als er sprake is van een grijs gebied 
waarbinnen een vraag zich bevindt, 
dan staat het meedenken met de ander 
voorop. Wanneer iets onmogelijk lijkt, 
zal altijd de vraag opkomen hoe ze het 
toch kunnen regelen. Soms heeft iemand 
nog niet overal aan gedacht. Dan is het 
goed dat er een team is dat veel kennis 
en ideeën in huis heeft en ten dienste 
staat van de betreffende gesprekspartner. 

Het team ziet in de praktijk dat hun rol 
gewaardeerd en geaccepteerd wordt. 
Het heeft er ook mee te maken dat het 
min of meer onafhankelijk opereert. 

Het is weliswaar onderdeel van de 
gemeentelijke organisatie, maar het 
vertegenwoordigt alle partijen. Ook voor 
startende ondernemers is Team EZ een 
uitstekend eerste aanspreekpunt, hoewel 
het geen business plannen beoordeelt. 

Onder het motto “blijf niet met vragen 
lopen maar trek aan de bel” wil men 
optimaal bereikbaar zijn. Vandaar ook  
het rechtstreekse telefoonnummer: 
0545 - 250 226 en de directe e–mail 
adressen (zie website).

Berkelland

“Team EZ koppelt, 
verbindt, netwerkt 

en deelt”

Team Economische Zaken 
gemeente Berkelland

“Blijf niet met vragen lopen 
maar trek aan de bel”

Wie: Harm ten Hoopen, Sabine Tankink en Wouter Verdaasdonk
 Wat: Team EZ gemeente Berkelland
  Waar: Borculo
   Online: www.gemeenteberkelland.nl



Betrouwbaar en servicegericht
Hans Wolters is een autohandelaar in hart 
en nieren, maar slaapt ook goed als hij 
niet aan auto’s denkt. Een zekere liefde en 
passie voor de auto echter is er wel dege-
lijk. Zijn vader had een transportbedrijf en 
rond zijn 14e was hij als zaterdag hulp al 
in de garage te vinden. Met techniek had 
hij niet zoveel. Zijn voorkeur zou meer 
naar de handel uitgaan. “We zijn een mer-
konafhankelijke garage met zo’n 25 jong 
gebruikte auto’s, personen- en bedrijfs-
wagens, die in de categorie middenklasse 
vallen. Maar belangrijker dan de grootte 
van ons bedrijf vinden we onze betrouw-
baarheid en onze uitstekende service. Dat 
moet ook wel als je bedenkt dat de con-
currentie groot is in de branche. Zo zijn we 
aangesloten bij de Bovag en bij Autotrust-
garantie, een verzekering die verschillen-
de niveau’s van garantie afdekt. Voor het 
onderhoud bovendien zijn we lid van de 
inkooporganisatie AutoProfijt. Hierdoor 
heeft onze klant altijd de beste materialen 
tegen een voordelige prijs. We bieden all-
round onderhoud aan dat varieert van re-
gulier onderhoud tot banden- en accuser-
vice, schadeherstel, met indien gewenst 
vervangend vervoer, en ruitreparatie.”

Gebruiksfunctie neemt toe
De automarkt verandert langzamerhand 
volgens Hans. Het bezit van een auto richt 
zich meer en meer op de vervoersfuncti-
onaliteit, het gebruik ervan. In de grote 
steden bijvoorbeeld is het bezit van een 
auto kostbaar en de aanschaf ervan geen 
vanzelfsprekendheid meer. Vervoer met 
een auto wordt daar maatwerk. Je huurt 
of deelt een auto als je hem nodig hebt. 
Hij voorziet een groeimarkt voor de ver-
huur van auto’s, zelfs voor een langere 
termijn. Initiatieven als car sharing via een 
abonnementsmodel ziet hij niet zitten. 
Het maandelijks abonnement vormt een 
drempel. Verder ziet hij heil in de opkomst 
van de elektrische auto. De ontwikkeling 
van de accu’s gaat zo snel dat de actieradi-

us geen probleem meer is. Ook de levens-
duur ervan vormt geen belemmering voor 
de verkoop, want volgens hem worden ze 
geleaset gedurende het bezit van de auto. 

Wel ziet hij de markt voor elektrische au-
to’s in de Achterhoek langzamer groeien 
dan elders in het land als gevolg van een 
beperkt aantal laadpalen. 

Waar hij weinig in ziet, is de opkomende 
private lease constructie. Zijn bedrijf doet 
daar dan ook niet aan mee. De prijzen 
waarmee geadverteerd worden, zijn pure 
lokkertjes. Het betreft niet alleen een zo-
genaamde kale auto, maar belangrijker 
voor hem is dat de auto niet in je bezit 
komt. Dat betekent dat je vier jaar lang 
per maand een bedrag betaalt dat opge-
teld redelijk dicht bij de aanschaf van een 
nieuwe auto ligt.

Wie: Fons en Hans Wolters
 Wat: Autobedrijf Wolters & Wolters
  Waar: Ruurlo
   Online: wolters-wolters.nl

“De beste materialen tegen 
een voordelige prijs”

De Broers Fons en Hans Wolters zijn beide afkomstig uit 
Oost-Gelre en hebben iets met auto’s. In 2003 begonnen ze 
in Ruurlo een garage omdat daar een pand te koop stond en 
ze bekend waren met de eigenaar. Inmiddels hebben ze een 
mooi bedrijf dat gespecialiseerd is in jonge, tweedehands 
auto’s. In de showroom en op het occasionplein heeft de 
klant de keuze uit zo’n 25 personenauto’s. Naast gebruikte 
auto’s is er ook de mogelijkheid om een nieuwe auto te be-
stellen of een bedrijfswagen. Via de organisatie Autohopper 
bovendien is verhuur mogelijk.

Bewaarkrant

“Elektrisch rijden in de 
Achterhoek blijft  iets 
achter als gevolg van 
het aantal laadpalen”

Autobedrijf 
Wolters & Wolters



De geschiedenis van het bedrijf Meilink gaat terug tot 1874, 
toen een houtzagerij werd opgericht door Derk Hendrik en 
Albert Meilink en Fredrik Willem van Dassen. Er werd inlands 
eiken gezaagd. In 1946 werd de houtzagerij door Frits Braam 
overgenomen. Vanaf die tijd legde het bedrijf zich toe op de 
productie van kisten en inpakactiviteiten. Jacques Rikken, 
de vader van de huidige eigenaar Peter Rikken, trad in 1982 
toe tot het bedrijf en nam het in 1986 over. Vanaf dat mo-
ment is de enorme expansie van het bedrijf in gang gezet.

Non product related
Peter Rikken is de 2e generatie en de 
huidige eigenaar van Meilink. Hij trad in 
1998 toe tot het bedrijf. “Onder de leiding 
van mijn vader is de groei van het bedrijf 
begonnen. Hij had geen verstand van 
automatisering, maar wist intuïtief heel 
goed dat verdere groei en optimalise-
ring van het productieproces niet zonder 
automatisering kon. In 1987 had Meilink 
al het eerste PC-netwerk. Een belangrij-
ke vervolgstap was de overname van de 
kistenfabriek, het emballageteam en het 
ontwerpbureau IPS van Philips in Schijn-
del. We hebben daar nog steeds een van 
onze vijf productievestigingen. Inmiddels 
behoren we wereldwijd tot de grotere 
spelers en zijn ook marktleider in de Be-
nelux. Een en ander betekent wel dat we 
in Nederland niet meer in volume kun-
nen verdubbelen en onze expansie dus 
vanuit (samenwerkingen met) het bui-
tenland moeten realiseren. Bijvoorbeeld 
hebben we een joint venture samen met 
een Duits verpakkingsbedrijf in China. 

De branche voor industriële verpakking is 
geen makkelijke. Gekeken naar het totale 
productieproces bij onze klanten, veelal 
marktleider op hun gebied, zitten wij ach-
teraan in de keten. We worden als ‘non 
product related’ beschouwd, geen onder-
deel van het primaire productieproces en 
daar is niet altijd evenveel aandacht voor. 
Dat betekent dat we heel hard moeten 
roepen en duidelijk maken wat onze toe-
gevoegde waarde is voor hen. Hoe eerder 
wij in het totale productieproces worden 
betrokken, hoe kleiner het afbreukrisico 
voor ons is. Dat argument zou moeten op-
wegen tegen een paar procent extra kos-
ten voor onze dienstverlening. Gelukkig  
geldt  dat onze klant de grootste ‘concur-
rent’ is. Zij doen nog teveel zelf, dus dat 
biedt kansen.”

Securing value
Iedereen kan een houten kist maken, 

maar feitelijk is die kist slechts een scha-
kel in de totale dienstverlening van Mei-
link. De toegevoegde waarde zit in het be-
grip Chain Solutions, het totaal ontzorgen 
van de klant voor het gehele proces van 
verpakkingsontwerp tot fysiek transport. 

Elke schakel in dat proces levert bespa-
ring in tijd en geld. ‘Securing Value’ heet 
dit principe. Meer betrokkenheid bij het 
productieproces vermindert bovendien 
de druk op de eigen planning die toch al 
‘vloeibaar’ is. Het begint bij het verpak-
kingsontwerp. Hoe beter Meilink inzicht 
in het productieproces heeft, hoe beter en 

sneller het verpakkingsdesign tot stand 
komt. Er kan meer maatwerk geleverd 
worden. Dit heeft wederom invloed op 
het totale verpakkingsvolume en de bela-
dingsgraad. Een ander logistiek moment 
waarop Meilink in de keten waarde kan 
creëren is opslag en distributie van on-
derdelen vanuit het eigen magazijn. Mei-
link kan orders bundelen en op verpakt op 
afroep verzenden. Tenslotte is het bedrijf 
een specialist in het fysiek transport van 
goederen. Per jaar worden er alleen al 
duizenden zeecontainers verstuurd, met 
een perfecte beladingsgraad.

Berkelland

Wie: Jacques, Eduard, Peter en Frederiek Rikken
 Wat: Meilink
  Waar: Borculo
   Online: www.meilink.eu 

“Onze grootste concurrent 
is de klant zelf”

Meilink

“Inmiddels behoren 
we wereldwijd tot de 

grotere spelers en zijn ook 
marktleider in de Benelux”



Achtergrond
Het in 1968 opgerichte Needse aanne-
mingsbedrijf Schippers en Meijerink staat 
aan de basis van Friso Oost. In 2008 werd 
het bedrijf overgenomen door de Friso 
Bouwgroep uit Sneek. De laatste directeur 
ging met pensioen en de Friso Bouwgroep 
zocht een vestiging in het oosten van het 
land. In 2011 verhuisde het bedrijf wegens 
een te krappe behuizing naar de huidige 
locatie in Eibergen. Eveneens gevestigd 
daar is de oorspronkelijke administratieaf-
deling van de Friso Bouwgroep die in 1981 
verzelfstandigd werd en sindsdien onder 
de naam Raadhuys Informatiegroep alle 
administratieve en personele aangelegen-
heden voor met name veel bedrijven in de 
bouwsector verzorgt.

Samenwerken aan mooie projecten
Wie vroeger een aannemer inschakelde, 
doorliep het gebruikelijke proces. Er werd 
veelal een prijs gemaakt op basis van be-
stek en tekeningen. Na ondertekening be-
gon de bouw en begon men pas echt na 
te denken. Waar het vooral aan ontbrak, 
was transparantie in de samenwerking en 
een goed advies. Timmermans schetst de 
nieuwe werkwijze die bij Friso Oost gehan-
teerd wordt. “We willen een totaalpartner 
van de opdrachtgever zijn en onderdeel 
van het bouwteam. Dat betekent dat we 
onze focus veel meer verlegd hebben naar 
de voorkant van het gehele traject. Inmid-
dels verloopt 90% van onze projecten vol-
gens het principe van bouwteampartner. 

In het bouwteam zitten alle partijen die 
met de bouw te maken hebben, zoals de 
architect, installateur, constructeur en de 
aannemer. Vooraf bespreken we de moge-
lijkheden en adviseren de opdrachtgever 
over alle opties die hij heeft voor de reali-
satie van het betreffende project. Vervol-
gens maken we een kostenraming voor de 
werkzaamheden, waarna het voorlopige 
en definitieve ontwerp volgen en er een 
definitieve aanneemsom ontstaat. Met 

deze transparante manier van werken ont-
zorgen we de klant en nemen hem aan de 
hand mee naar de ideale eindoplossing. 
We zijn dus sparringpartner, bouwteam-
partner en adviseur tegelijk en vormen 
een meerwaarde voor de opdrachtgever. 
Dit proces staat haaks op de traditionele 
aanbestedingswerkwijze.”

De nieuwe manier van werken stelt vol-
gens Timmermans ook nieuwe eisen aan 
de organisatie en de bedrijfscultuur. Was 
vroeger alle kennis in huis, nu is het een 
kwestie van kennis delen met derden, sa-
menwerken en communiceren dus om tot 
het gewenste eindresultaat te komen. Het 
vakmanschap op de bouwplaats is geble-
ven, misschien wel de belangrijkste scha-
kel in het bouwproces.

Specialist in verduurzaming
Friso Oost is een zelfstandige vestiging 
die het gros van zijn opdrachten zelf bin-
nenhaalt. Slechts een klein deel van de 
opdrachten komt vanuit de synergie met 
het hoofdkantoor en betreft voorname-
lijk de retailsector. Friso Oost is in diverse 
sectoren werkzaam, waaronder de indu-
striebouw, utiliteitsbouw en de retail. Een 
belangrijke ontwikkeling in de (particu-
liere) woningmarkt is de verduurzaming 
van woningen, het zogenaamde nul op de 
meter principe. Naast het werk voor parti-
culieren, werkt zij ook veel voor woning-
corporaties die hun huurwoningen willen 
verduurzamen.
 

Wie: Friso Oost – Bouwteampartners
 Wat: Friso Oost
  Waar: Eibergen
   Online: www.frisobouwgroep.nl

“Een totaalpartner van de 
opdrachtgever”

Aannemingsmaatschappij Friso Oost B.V. (Friso Oost) be-
staat bijna 10 jaar en is onderdeel van de Friso Bouwgroep 
in Sneek. De Eibergse vestiging staat onder leiding van ves-
tigingsleider Bram Timmermans. Hij maakt deel uit van de 
nieuwe generatie bouwers die de rol van de traditionele aan-
nemer als gevolg van veranderende werkwijzen ziet veran-
deren in adviseur en bouwteampartner’.

Bewaarkrant

“De kracht van Friso Oost 
is het persoonlijke en 

betrokkene”

Aannemingsmaatschappij 
Friso Oost B.V.



Niessink & Partners is een accountants- en advieskantoor 
met stevige roots in de Achterhoek. In 1937 begon Neede-
naar D.J. Niessink met het verzorgen van de boekhouding en 
belastingaangifte voor de Needse winkelstand en de  agra-
rische sector. Gaandeweg werden de werkzaamheden uit-
gebreid naar een full service financieel dienstverlener voor 
het klein en middelgroot MKB, voor de agrarische sector en 
particulieren. Anno 2017 bestaat Niessink & Partners uit 25 
specialistische medewerkers waarvan 4 partners. Het bedrijf 
heeft inmiddels twee vestigingen in Neede en Epe.

Continuïteit in dienstverlening
Een van de vier partners is Ellen 
Smeenk-Beskers (accountant). Zij maakt 
sinds 2009 deel uit van de maatschap sa-
men met Gerben Lammersen, Leo Tromp 
(beide accountant) en Marco Schreurs (fis-
calist). Nadat Ellen bij een aantal andere 
accountantskantoren en in loondienst bij 
Niessink & Partners ervaring had opge-
daan nam zij het stokje van haar vader 
Wim Beskers over.  “Niessink & Partners 
is een hecht en no-nonsense bedrijf met 
een frisse kijk. De medewerkers zijn prak-
tijkgericht, gemotiveerd en experts op 
hun vakgebied. Ze worden regelmatig bij-
geschoold en blijven zo op de hoogte van 
nieuwe regelgeving en software welke  op 
de markt komt. Iedere klant heeft twee 
aanspreekpunten in de organisatie, zodat 
er altijd continuïteit in de dienstverlening 
is. We werken  vanuit een grote kantoor-
tuin waardoor we korte communicatielij-
nen met elkaar hebben en een open sfeer. 
Er is dan ook weinig personeelsverloop en 
een dienstverband van 40 jaar bij de zaak 
is geen uitzondering. Deze continuïteit in 
het beleid zie je terug in de waardering van 
onze klanten voor het werk wat we doen.” 
 
Ontzorgen van de ondernemer
De dienstverlening van Niessink & Part-
ners is erop gericht de ondernemer bij alle 
facetten van het ondernemerschap te ont-
zorgen. Naast de reguliere werkzaamhe-
den zoals samenstellen van de jaarreke-
ning en verzorgen van belastingaangiften 
valt te denken aan eigenlijk alles, zoals 
ondersteuning vanaf de wieg tot aan het 
graf, scheiding, Estate planning maar ook 
personeelszaken. Ondernemers moeten 
doen waar ze  goed in zijn. Soms  staan 
ze ‘alleen’ in lastige vraagstukken en heb-
ben behoefte aan een sparringpartner die 
hen van goed advies voorziet. De dienst-
verlening gaat verder dan het verwerken 
van de fysieke administratie, dit gebeurt 
overigens steeds meer geautomatiseerd 
middels functies als het inlezen van bank-

mutaties en scannen van facturen (scan 
en herken).  Het betekent  dat je als ad-
viseur  goede kennis van de betreffende 
ondernemer, onderneming en branche 
hebt waarbinnen het bedrijf werkzaam is 
om toegevoegde waarde te hebben. 

Overnames en herstructureringen zijn 
maatwerk, zeker als het om voortzetting 
van de activiteiten binnen de familie be-
treft. De adviseur  gaat niet op de stoel 
van de ondernemer zitten, uiteindelijk is 
de ondernemer degene die de beslissing 
moet nemen. Zij hebben de focus waar zij 
met het bedrijf heen willen en wij spreken 
de taal.

Markt en verzorgingsgebied
Niessink & Partners richt zich op de ZZP’er, 
op het MKB, klein en middelgrootbedrijf 
en op de agrarische markt. Binnen het 
MKB segment heeft het bedrijf veel kennis 
van uiteenlopende  sectoren zoals bouw, 
detailhandel, maakindustrie, automoti-
ve, dienstverlening en vrije beroepers. 
Het werkgebied omvat de Achterhoek en 
Twente en de Veluwe  met een vestiging 
in Epe. 

Berkelland

Wie: Ellen Smeek-Beskers en Gerben Lammersen
 Wat: Niessink & Partners Accountants en Adviseurs
  Waar: Neede
   Online: www.niessink.nl

“Van alle markten thuis!”

Niessink & Partners
Accountants en Adviseurs

“Een hecht en no-nonsense 
bedrijf met een frisse kijk”



Meubilair voor werken en leren
Wie het bedrijf BCI aan de Parallelweg in 
Neede betreedt, staat eigenlijk in het oude 
stationsgebouw, de plek waar het voor BCI  
allemaal begon. Een muurvullende foto 
van het oude emplacement laat een mooi 
beeld zien van hoe het er destijds uitzag. 
Wat is gebleven, is de buigmachine, een 
moderne CNC variant wel te verstaan. De 
showroom laat een enorme, kleurrijke di-
versiteit aan topdesign producten zien, zo-
wel op het gebied van bedrijfsmeubilair als 
meubilair voor kinderdagverblijf, primair 
en voorgezet onderwijs. “Wij ontwerpen 
bijna al ons schoolmeubilair zelf”, begint 
Han Leferink. “Leidraad daarbij is vooral 
de praktijk. Door goed te luisteren naar de 
klant, kunnen we vraaggestuurd leveren.  
 
De schoolmarkt is geen makkelijke markt 
en er heerst veel concurrentie. Het duurt 
relatief lang voordat je het vertrouwen 
hebt en de order gesloten. Onze verte-
genwoordigers, zowel onze eigen men-
sen als onze landelijk dealernetwerk, zijn 
dan ook specifiek op die markt toege-
spitst en volgen de ontwikkelingen op de 
voet. Daarnaast veranderen op scholen 
de inzichten in het leerproces, waardoor 
er steeds nieuwe vormen van meubilair 
ontstaan. Het meubilair wordt meer on-
derdeel van de ruimte en vraagt maxima-
le functionaliteit. Om dat goed te kunnen 
invullen werken we ook veel samen met 
interieurarchitecten. Indien nodig, leveren 
we zelfs maatwerk. Zo’n nieuwe ontwik-
keling is bijvoorbeeld de instructietribune, 
een amfitheateropstelling zoals je ook wel 
op universiteiten ziet. Daarnaast werken 
we veel met (felgekleurde) zitelementen, 
zoals banken en fauteuils, van hout of 
(kunst)stof. 

Verder richten we praktijkruimten in met 
bijvoorbeeld picknickbanken, werkban-
ken en soldeertafels. Onze stoelen zijn 
goed stapelbaar en voor het primair on-
derwijs bovendien voorzien van (verstel-

bare) voetsteunen. Het zijn allemaal ont-
wikkelingen die gericht zijn op maar een 
ding, “inspirerend werken en leren.”

Trendsetter in de onderwijsmarkt
De productie, met zowel een hout- als 
metaalafdeling, binnen BCI omvatten de 
modernste CNC-machines waarmee zowel 
kleine als grote series kunnen worden ge-
maakt. Alles wordt in huis afgewerkt, be-
halve het coaten van metaal. 

De nieuwste combibuigmachine bijvoor-
beeld kan buigen, walsen en gaten ponsen 
in het frame voor bevestigingsmateriaal. 
Deze bewerkingsmogelijkheden geven 
meer vrijheid in het ontwerp. Alle produc-

tie is ordergestuurd. Er wordt geen of wei-
nig voorraad aangehouden. BCI streeft er-
naar om trendsetter te zijn binnen de on-
derwijsmarkt en breidt twee keer per jaar 
de collectie uit met een nieuw model. Dat 
kan een tafel, een stoel of een kast zijn. 
Niet alles wordt echter zelf gemaakt. Voor-
al (bureau)stoelen en bureautafels voor de 
bedrijvenmarkt worden ingekocht. Verder 
wordt het assortiment aangevuld met pro-
ducten als verlichting en kapstokken. BCI 
werkt volgens de laatste wettelijke nor-
men en produceert uitsluitend ‘lean’. Het 
staat voor duurzaamheid, antiverspilling 
en oog voor de komende generaties.

Wie: Han Leferink
 Wat: BCI – fabrikant van schoolmeubilair sinds 1925
  Waar: Neede
   Online: www.bci.nu

“Inspirerend werken 
en leren”

De eerste generatie van het Needse bedrijf begon in 1925 en 
werkte voor de spoorwegen. Op het oude spoorwegemplace-
ment werd onderhoud verricht aan treinstellen en wagons. 
Feitelijk was de opa van de huidige eigenaar Han Leferink een 
ZZP’er avant la lettre, werkzaam met metaal en met hout. 
Maar het zou de volgende generatie zijn, Han’s vader, die de 
verbinding zou maken met de huidige werkzaamheden. Hij 
leverde een buigmachine voor een bedrijf dat schoolmeubi-
lair maakte. Han zelf trad in 1991 toe en inmiddels staat de 
vierde generatie ook al klaar.

Bewaarkrant

“BCI voor inspirerend 
werken en leren”

BCI Projectinrichting B.V. 



Maarten Klaaysen is al vijftien jaar ondernemer in de Bran-
che Speciale Voertuigen, met name aanhangwagens, trailers 
en transporters. In 2015 besloot hij zich geheel op aanhang-
wagens  te richten en naast handel ook repartie en onder-
houd aan te bieden. Hij vond onderdak in Geesteren (Gld) en 
richtte een verkoop- en serviceruimte in. 

Allround bedrijf
Aanhangwagens zijn er in alle soorten en 
maten, met één, twee of zelfs drie assen 
en schamel (met draai-as). Het varieert 
van plateauwagen tot paardentrailer en 
van machinetransporter tot bagagewa-
gen en alles wat er tussenin zit. Maarten 
Klaaysen heeft ze in de loop der jaren al-
lemaal voorbij zien komen. 

“Vanaf het begin van mijn eigen zaak, in 
2003, specialiseerde ik me in de in- en 
verkoop van aanhangwagens en onder-
houd van technische machines en appa-
raten. Later switchte ik naar aanhangers, 
trailers en transporters omdat daar mijn 
hart lag. Bovendien kreeg ik veel vraag 
uit de markt naar aanhangwagens. In 
de nieuwe hal in Geesteren (Gld) heb ik 
ruimte om naast reparatie en schadeher-
stel ook onderhoud en periodieke keurin-
gen te verrichten en een klein magazijn 
voor onderdelenverkoop aan te houden, 
waaronder banden. De keuze voor de lo-
catie is bewust gedaan. Ik zit hier in een 
gebied waar weinig aanbod van nieuwe 
wagens is. 

Mijn concullega’s zitten of naar het zui-
den richting Aalten of meer richting het 
westen bij Warnsveld. Hier is nog weinig 
en dat wil ik graag invullen. Uiteindelijk is 
de Achterhoek toch een streek waar veel 
aanhangwagens voorkomen, met name 
in de agrarische sector, bosbouw, aanne-
merij en groensector. Af en toe doe ik ook 
nog wat licht carrosseriewerk, bijvoor-
beeld als er een speciale aanhanger be-
steld wordt die een bepaald type machi-
ne moet vervoeren. Een aanhangwagen 
is een weliswaar een speciaal voertuig, 
maar heeft desalniettemin evengoed on-
derhoud nodig. Ik zie echter aanhangwa-
gens  rondrijden die er letterlijk maar een 
beetje bijhangen. Dat vind ik jammer. 

Regelmatig onderhoud kan veel voorko-
men, al was het maar een geldboete.”

Verhuur 
Klaaysen Aanhangwagens verkoopt mer-
ken als Anssems, Eduard, Hulco, Saris, 
Henra en Hapert. De keuze daarvoor ligt 
in de kwaliteit van de betreffende merken. 

Ze hebben een breed aanbod, zoals pla-
teauwagens, bakwagens, kiepers, scha-
melwagens, paardentrailers, boottrailers 
en autotransporters. Maar ook drieassers 
komen opzetten, met een laadvermogen 
tot 3,5T. Het voordeel van een dergelijke 
constructie is dat het veel draagvermogen 
en rijcomfort biedt.

Toekomst
Maartens ideaalbeeld naar de toekomst 
toe is een bedrijf dat niet alleen verkoop, 
onderhoud en reparatie aan ‘standaard’ 

aanhangwagens doet, maar ook aan zo-
genaamde ‘specials’, zoals bijvoorbeeld 
grote luchtgeremde aanhangwagens tot 
7,5T die zwaar materieel vervoeren. Een 
andere activiteit is de verhuur van aan-
hangwagens. Officieel doet Klaaysen Aan-
hangwagens ook aan verhuur, maar Maar-
ten wil dit wel verder uitbreiden. Meestal 
betreft het nu een bagagewagentje voor 
de vakantie van een gezin of een leen-
wagen ingeval van schade of onderhoud 
aan de eigen aanhangwagen. De hal is 
geschikt voor zowel korte als lange aan-
hangwagens. Klaaysen Aanhangwagens 
biedt een goed en eerlijk advies en een 
uitstekende service. 

Berkelland

Wie: Klaaysen Aanhangwagens
 Wat: Aanhangwagens
  Waar: Geesteren Gld
   Online: www.klaaysenaanhangwagens.nl

“Voor de meesten hangt 
een aanhangwagen er 
maar een beetje bij”

Klaaysen Aanhangwagens

“Ook een aanhangwagen 
heeft onderhoud nodig”



Exclusiviteit in uitvoering
Taart van Manja! is enerzijds bedoeld voor 
kinderverjaardagen, geboortes, jubilea 
et cetera en anderzijds voor aanstaande 
bruidsparen die een exclusieve, op maat 
gemaakte bruidstaart willen. De markt 
voor bedrijven is lastiger omdat deze 
meestal kort van tevoren bestellen, terwijl 
de gemiddelde besteltijd bij Manja twee 
weken bedraagt. Iedere taart is exclusief 
en door Manja zelf bedacht. Natuurlijk 
doet ze ook ideeën en inspiratie op, zoals 
via Instagram, maar ze zal nooit een taart 
kopiëren. De keuze tenslotte is oneindig. 
Ze maakt ook zelden een schets van te-
voren, alles gaat uit het hoofd. Het tekent 
haar artistieke talent. Een uitzondering 
wordt voor bruidstaarten gemaakt. Dan is 
een schets handig om het idee dat ze in 
haar hoofd heeft, goed te kunnen bespre-
ken. De trend de laatste jaren is meer rich-
ting luxe en exclusiviteit opgeschoven. 

Beperkt in zoetigheid
“De basis voor mijn taarten is altijd het-
zelfde”, begint Manja. “De binnenkant 
bestaat uit lagen biscuitdeeg met vanille, 
gecombineerd met zogenaamde smaakla-
gen, dunne laagjes vulling die uit verschil-
lende smaken kunnen bestaan, waaron-
der bavarois. De buitenkant bestaat of uit 
een dunne laag marsepein of uit fondant. 
Dit laatste is een suikerpasta en lijkt op 
marsepein, maar bevat geen amandelen. 
Ik vind het belangrijk dat de smaak van 
de binnenkant met die van de buitenkant 
overeenkomt. Voor de binnenkant heb ik 
vier smaken. Dat heeft ook een praktische 
kant. Beperking in smaakvariatie zorgt 
ervoor dat ik minder tijd aan de binnen-
kant kwijt ben. Dat wil niet zeggen dat ik 
concessie aan het smaakniveau doe. Ie-
dere taart die ik aflever, is vol op smaak. 
Ook zorg ik ervoor dat mijn taarten niet te 
zoet zijn. Dit is inmiddels een soort han-
delsmerk van mij geworden. Het wordt 
gewaardeerd, zeker in een tijd waarin het 
gebruik van veel suiker ter discussie staat. 

Maar eerlijk is eerlijk, suikervrije marse-
peinen taarten bestaan niet.”

Het meeste werk zit aan de buitenzijde van 
de taart. Vooral het decoratiewerk slokt 
veel tijd op. Het bekende bruidspaartje op 
de taart bijvoorbeeld wordt geheel met 
de hand geboetseerd met behulp van fon-
dant. Plastic wordt nooit gebruikt. Alles is 

eetbaar en met de hand vervaardigd. Voor 
jonge meisjes op dit moment is het thema 
‘frozen’ populair, afkomstig van de Disney 
film met de sneeuwkoningin en geïnspi-

reerd op het sprookje van Hans Christian 
Andersen. Ook dit vergt veel decoratie-
werk met geprinte afbeeldingen.

Voor mensen met een allergie levert Man-
ja ook glutenvrije, lactose vrije en kip-
peneivrije taarten.

Wie: Manja Sluiter
 Wat: Taart van Manja!
  Waar: Eibergen 
   Online: www.taartvanmanja.nl

“Iedere taart die ik aflever, 
is vol op smaak”

Bakken was altijd al haar hobby, maar deze hobby liep op 
een gegeven moment zo uit de hand dat ze er haar bedrijf 
van heeft gemaakt. Manja Sluiter begon 8 jaar terug met het 
delen van haar passie voor taarten via Hyves. Met haar crea-
tieve achtergrond als grafisch vormgever en haar baktalent 
wist ze haar volgers te imponeren en al snel kwamen de eer-
ste verzoeken voor een verjaardagstaart. Het ging bovendien 
van mond tot mond snel rond. Toen de crisis rond 2008/2009 
een rem zette op haar DTP werkzaamheden besloot ze op 
1 oktober 2010 haar bedrijf in te schrijven bij de KvK. Eind 
september 2017 leverde ze haar 1800e taart af.

Bewaarkrant

“Taart van Manja! 
Te mooi om op te eten, 

te lekker om te laten 
staan!”

Taart van Manja!



Metaalbedrijf Diepenmaat, Machinefabriek Diepenmaat en 
Alfa Tech International zijn gevestigd in Neede. Afkomstig uit 
Hengevelde, streken de twee broers Henk en Eduard Diepen-
maat in respectievelijk 1974 en 1987 in  Neede neer vanwege 
het ontbreken van industriegrond in de geboorteplaats. In 
1994 kwam daar, naast het Metaalbedrijf en de Machinefa-
briek, het bedrijf Alfa Tech bij. Inmiddels heeft zich de twee-
de generatie aangediend die deel uitmaakt van de leiding. 
Het zijn typische, Achterhoekse maakwerkbedrijven, be-
scheiden als het gaat om publiciteit, doch toonaangevend 
binnen hun vakgebied. 

Gezamenlijke kracht
De drie bedrijven zijn weliswaar zelfstan-
dige bedrijven, maar werken nauw samen 
met elkaar vanuit hun aanvullende speci-
aliteit. Machinefabriek Diepenmaat wordt 
geleid door oprichter Eduard en zijn zoon 
Thijs, Metaalbedrijf Diepenmaat is inmid-
dels overgenomen door de tweede gene-
ratie, Jelle Diepenmaat. Daarnaast zijn de 
twee bedrijven gezamenlijk eigenaar van 
Alfa Tech International, waar Tinny Seine 
de bedrijfsleider is. Alles draait om de ge-
zamenlijke kracht van de drie bedrijven en 
de visie die erachter ligt. 

Metaalbedrijf Diepenmaat is gespecia-
liseerd in het vervaardigen van zware 
frames, fundatieplaten, tank- en appara-
tenbouw en machinedelen. 
Bij Machinefabriek Diepenmaat draait het 
om het grote draai- en freeswerk en Alfa 
Tech International handelt in onderdelen 
voor asfalt-menginstallaties, transport-
banden en scheepsbeladers. Zij verzor-
gen één enkel onderdeel tot complete 
“turnkey” projecten. Drie bedrijven met 
drie specialiteiten die met elkaar, zoals 
ze het zelf uitdrukken, zelfredzaam zijn. 
Want daar gaat het tegenwoordig om. 
De markt vraag om hoogwaardige pro-
ducten, snellere doorlooptijden, kleinere 
series, betrouwbaarheid en flexibiliteit. 
Het gaat meer en meer om Just In Time 
logistiek. Om daarin duurzaam succesvol 
te zijn, moet je van zo min mogelijk toele-
veranciers afhankelijk zijn. Daarom is een 
eindproduct ook een totaalproduct van  
Diepenmaat zelf. Nagenoeg alle bewerkin-
gen  die eraan vooraf zijn gegaan, hebben 
in de eigen bedrijven plaatsgevonden. Dat 
is de kracht van de samenwerking.

Smart Industry
Innovatie en Smart Industry zijn ook be-
grippen die in Neede thuishoren. Alfa Tech 
International bijvoorbeeld doet aan engi-
neering, innovatie bij uitstek. Bij het be-
grip Smart Industry draait alles om auto-

matisering en robotisering. Metaalbedrijf 
Diepenmaat ziet het terug in de verander-
de verhouding tussen medewerkers op 
kantoor en in de werkplaats. Het aandeel 
kantoormedewerkers is toegenomen.  
Machinefabriek Diepenmaat ziet het on-
der meer terug in de constructietekenin-
gen van onderdelen die complexer zijn 
geworden. De constructeurs hoeven te-
genwoordig niet meer te bedenken of iets 
haalbaar is, alles kan. De uitdaging ligt 
dus aan de productiekant, het verleng-
stuk van de tekenkamer. 

Over de toekomst van de metaal zijn ze 
duidelijk. De sector draait goed, er stop-
pen weinig bedrijven. Ook de trend in 
voorgaande jaren om veel productie uit te 
besteden naar lageloonlanden lijkt te zijn 

afgevlakt. Dat wil niet zeggen dat je als 
metaalbedrijf op je lauweren kunt rusten. 
Je moet ‘smart’ met nieuwe ontwikkelin-
gen kunnen omgaan en vooral zorgen dat 
de klant tevreden blijft. Laten ze daar nu 
juist erg goed in zijn bij Diepenmaat en 
Alfa Tech.

www.alfatechinternational.com
www.metaalbedrijfdiepenmaat.nl 
www.machinefabriekdiepenmaat.nl

Berkelland

“Ons succes wordt bepaald 
door samenwerking”

Metaalbedrijf Diepenmaat, Machinefabriek 
Diepenmaat en Alfa Tech International

“Drie bedrijven met 
drie specialiteiten”

Wie: Thijs Diepenmaat, Jelle Diepenmaat en Tinny Seine
 Wat: Machinefabriek Diepenmaat, Metaalbedrijf  
        Diepenmaat en Alfa Tech International
   Waar: Neede



Benut verschillen
RNA coaching richt zich op mensen,  
zoals de letters RNA al doen vermoeden. 
Het refereert aan onze genetische bouw-
steen RNA, dat een verbindende en inter- 
mediërende rol heeft. Dat is ook wat  
Erna wil zijn, een verbinder tussen vraag 
en oplossing. Haar doelgroepen zijn kind-
eren, pubers en volwassenen die thuis of 
in hun werksituatie vastlopen. Het gaat 
om leren, ontwikkelen, communicatie en 
samenwerken. Hoe ga je met elkaar om, 
hoe kun je verschillen herkennen en juist 
benutten? Een belangrijke techniek die 
ze daarbij gebruikt is NLP, Neuro Linguïs-
tisch Programmeren, dat zich bezig houdt 
met hoe wij de wereld om ons heen waar- 
nemen en daar vervolgens op reageren. 
Ook maakt ze gebruik van de MatriX- 
methode, Transactionele Analyse en 
systemisch werk.

“Je hebt altijd een keuze in hoe je met  
situaties en mensen omgaat”, aldus  
Erna. “Communicatie is overal en een mis- 
verstand ontstaat snel, thuis of op het 
werk. Als je daarin als persoon of als team 
ondersteuning of inzicht wil, kan ik dit 
via persoonlijke coaching, een workshop 
of een training bieden. Ik laat je ervaren 
dat er meer opties zijn. Hoe mooi is het 
als je elkaars verschillen accepteert en uit-
eenlopende kwaliteiten juist benut? Soms 
ben je als professional, ouder of partner 
je kernkwaliteiten uit het oog verloren en 
sta je niet meer in je kracht. Je voelt je 
onzeker, mist energie en bent zoekend. Ik 
help je op effectieve wijze dit patroon te 
doorbreken, zodat jij kunt kiezen voor de 
beste versie van jezelf en weer stevig in je 
schoenen staat.” 

Iedereen is uniek
Erna coacht ook leerlingen die vastlopen 
op school. Slechte cijfers of moeite met 
leren wil niet  altijd zeggen dat een kind 
het niet kan. Een niet handige leerstrate-
gie kan volgens Erna ook een oorzaak zijn. 

De ene leerling heeft een voorkeur voor 
horen en de andere voor zien of ervaren. 

Iedereen is hierin uniek en heeft zijn eigen 
strategie van informatieverwerking. Het 
zegt ook iets over de verschillen tussen 
mensen. Hoe worden we ons daarvan  
bewust en hoe gaan we daar goed mee 
om? Bewustwording geldt ook voor het 
dagelijks leven. Veel mensen lopen tegen 
hun grens aan. Werk en privé vermengen 
zich steeds meer, de informatiestroom 

gaat continue door. We hebben een druk 
sociaal leven en we moeten steeds meer. 
Het is dan geen wonder dat je hoofd druk 
en vol aanvoelt. De kunst is om alle in-
drukken, informatie en gedachten handig 
te ordenen zodat jij zelf de regie houdt, 
rust ervaart en stress geen kans krijgt.
 

Wie: Erna Hiddink
 Wat: RNA coaching
  Waar: Borculo
   Online: www.RNAcoaching.nl

coaching

“Je hebt altijd een keuze in 
hoe je met situaties en 

mensen omgaat”

Erna Hiddink is opgeleid als planoloog en begon 20 jaar gele-
den haar carrière bij de gemeentelijke overheid. Door een val 
op haar hoofd kon ze een jaar lang nauwelijks lezen en schrij-
ven. Een lastige situatie waarbij ze leerde te kijken naar wat 
wel mogelijk was. Ze ontdekte hoe ze haar talenten toch kon 
blijven inzetten, bijvoorbeeld door coaching van collega’s 
die vastliepen in hun werk, verbeteren van samenwerking 
en het leren omgaan met werkdruk of weerstand. Na gericht 
opleidingen voor trainer en coach te hebben gedaan, werkt 
ze nog maar parttime bij de gemeente en heeft ze sinds drie 
jaar haar eigen bedrijf: RNA coaching.

Bewaarkrant

“Je hebt altijd 
een keuze”

RNA coaching



René Helbers had al een lange carrière binnen de uitzendwe-
reld achter de rug voordat hij besloot dat hij een eigen koers 
wilde varen op het gebied van mens en arbeid. Uiteindelijk 
richtte hij in 2012 DitLoont op, een payrollbedrijf, maar dan 
met zijn visie. Flexibele arbeid gaat bij hem niet om het (ver)
plaatsen van mensen, maar om de maatschappelijke plicht 
en verantwoordelijk van DitLoont als juridisch werkgever 
teneinde de best mogelijke match tussen werkgever en 
werknemer tot stand te brengen. 

Flexibilisering is het nieuwe werken
Werken via een uitzendbureau of payrol-
lbureau is niet hetzelfde. Ondanks dat 
beide vormen van flexibele arbeid betreft, 
zijn er wel degelijk verschillen. Het groot-
ste verschil is dat niet het payrollbureau 
maar de klant zelf de medewerker zoekt.  
DitLoont adviseert over de beste contract-
vorm en neemt specifieke HR-taken over 
van de werkgever, zoals salarisbetaling, 
wettelijke afdrachten en het ziekterisico. 
Daarmee is DitLoont juridisch, financieel 
en administratief verantwoordelijk voor 
de werknemer. De tarieven die een pay-
rollbedrijf in rekening brengt liggen veel 
lager dan die van een uitzendbureau. Een 
ander belangrijk verschil is dat het werk 
via een uitzendbureau van de ene dag op 
de ander kan ophouden, terwijl DitLoont 
veelal met tijdelijke contracten werkt. 

“Dat bedrijven flexibel willen werken en 
daardoor wendbaar willen zijn, is een 
gegeven”, aldus René Helbers. “Aan ons 
de taak om ze hier zo goed mogelijk in te 
begeleiden. Sommige partijen staan nog 
sceptisch tegenover het werken met een 
flexibele schil. Wij willen met DitLoont 
dat gevoel wegnemen en ze in laten zien 
dat flexibel werken ook positief kan zijn 
voor de werknemer. Onze visie is dat 
werk niet moet gaan over baanzekerheid, 
maar over werkzekerheid. Flexibilisering 
is het nieuwe werken. Het gaat over pro-
jectmatig werken, over samenwerken en 
kennisdelen en over het inzetten van com-
petenties en ontwikkelen van je talent. 

Belangrijk is wie je bent, waar je talent 
ligt en of je binnen een bedrijf past. Dat 
houdt ook in dat opleiding en ontwikke-
ling een constante factor moet zijn binnen 
iemands loopbaan. Op deze manier blijf 
je als werknemer waardevol voor werkge-
vers, ook als je tussendoor van baan wis-
selt. Dat betekent eveneens dat we graag 
willen samenwerken met ondernemingen 
die dezelfde visie delen. Je baan of soort 

arbeidsovereenkomst mag niet bepalend 
zijn of je wel of geen kans krijgt om je te 
ontwikkelen. Bij DitLoont krijgt iedere 
werknemer de mogelijkheid om zich te 
ontplooien. Het gaat ons om duurzame 
relaties en werkkansen. ”

Kerntalenten
DitLoont zet naar de toekomst vol (digi-
taal) in op het thema flexibilisering en 
gaat werken met het kerntalentmodel. 
Centraal bij de uitoefening van werk staat 
de inzet van je kerntalent, zeg maar je ei-
gen DNA, iets dat je altijd bij je hebt. Het 

model werkt met 23 onderscheidende 
kerntalenten. Elk van ons heeft wel een 
idee van zijn of haar eigen talenten. Een 
talenknobbel. Een wiskundige geest. Of 
aanleg voor muziek. Je zou daar iets mee 
kunnen doen. Maar wat? En hoe? Daar 
komen je Kerntalenten om de hoek. Die 
geven een prima zicht op je fundamentele 
aanleg. Deze nieuwe manier van werkbe-
naderingswijze en sollicitatiemethodiek 
zal een grote bijdrage gaan leveren aan 
duurzame arbeidsrelaties. 

Berkelland

Wie: René Helbers
 Wat: DitLoont
  Waar: Lochem
   Online: www.ditloont.nu

“Wij werken het liefst 
samen met werkgevers 
die voor een duurzame 

arbeidsrelatie gaan”

DitLoont

“Flexibilisering is 
het nieuwe werken”



Kostenreductie
DEP staat voor Dutch Energy Professio-
nals, specialisten die bedrijven helpen om 
een hoger prestatieniveau te bereiken. De 
doelmarkt betreft, anders dan de naam 
doet vermoeden, niet alleen de (duurza-
me) energiemarkt, maar richt zich in de 
breedte op productie-, assemblage- en 
ook handelsbedrijven. Bij het doorlichten 
van het productieproces wordt de gehele 
supply chain, de inkoopkant, beoordeeld, 
inclusief het bijbehorend kwaliteits- en 
fiscaal en juridisch contractmanagement. 

“Bedrijven vergeten vaak dat de inkoop 
een van de belangrijkste activiteiten is. 
Het vertegenwoordigt gemiddeld 60% 
van de omzet. Veel ondernemers praten 
over strategische visie, maar vergeten 
dat ook het inkoopproces visie en struc-
tuur verlangt. Door een goed doordacht 
inkoopbeleid kun je de kosten reduce-
ren en daarmee bedoel ik niet dat je je 
leveranciers sterk onder druk moet zet-
ten, integendeel. Je hebt elkaar juist 
nodig. Het begint bij de vraag of je wel 
de juiste leverancier(s) hebt. Ik ga eigen-
lijk altijd omgekeerd te werk. Ik koop 
niet vanaf de tekening achter mijn bu-
reau in, maar ik neem de tekening mee 
naar de (buitenlandse) toeleverancier.  
 
De prijs komt tot stand door de wijze 
waarop daar geproduceerd wordt. Vol-
doet de kwaliteit en/of de prijs niet door 
een inefficiënt productieproces aan leve-
rancierszijde, dan is mijn volgende stap 
dat ik aan de hand van de tekening samen 
met de leverancier naar het optimale pro-
ductieproces zoek. Meestal lukt dat en 
dan kweek je een duurzame relatie met 
je leverancier. Bovendien ontstaat er zo 
ruimte voor prijsreductie. Soms ook moet 
je helaas uitwijken. Ik noem dit hele pro-
ces herschikking van inkoop.”

Procesmakelaar
Voordeel van interim werk is dat je onbe-

vangen en open naar situaties kunt kijken. 
Dat maakt het ook lastig, want je hebt te 
maken met processen die al langer be-
staan en eigendom van iemand zijn. Als 
interim professional fungeert je als pro-
cesmakelaar. Het gaat niet alleen om ken-
nis van zaken, maar juist ook om het over-
brengen daarvan. De gesprekspartner 
moet inzien en aannemen dat jouw toege-
voegde waarde tot een beter proces leidt.  

Uit ervaring weet Arnold dat zo’n 3 à 5% 
van de kosten door fouten wordt veroor-
zaakt. Bijvoorbeeld omdat er verkeerd 

materiaal besteld wordt, teveel uren wor-
den besteed  of omdat er een productie-
fout wordt gemaakt. Om dit percentage 
weg te werken, is het nodig dat er tussen 
de verschillende afdelingen in een bedrijf 
goed en vooral ook open gecommuni-
ceerd wordt. Uiteindelijke doel is het be-
drijf naar een hoger niveau te brengen. 

Volgens Arnold neemt de hausse aan uit-
besteding naar lage loonlanden af. Pro-
centen besparen op de inkoop lijkt voor-
delig, maar je moet wel alle gerelateerde 
kosten meenemen. Kwaliteitsverschillen 
of onderhandelingsfouten door cultuur-
verschillen bijvoorbeeld kunnen een hoop 
voordeel wegnemen. Door een goed in-
koopproces zouden meer (half)fabricaten 
in Nederland kunnen blijven volgens hem. 

Wie: Arnold Timmer
 Wat: DEP-Interim
  Waar: Neede

“Je hebt elkaar juist nodig”

Arnold Timmer heeft een lange carrière aan de 
inkoopkant binnen de technische industrie, waaronder de  
wind-, semi-conductor industrie en machinebouw, achter 
de rug in zowel het binnenland als het buitenland. Ruim 
tien jaar terug richtte hij zijn eigen bedrijf op, WE4Ce, 
gericht op de ontwikkeling van windturbine wieken. Zijn  
expertise betreft, naast (contract)management en financiën, 
vooral het zogenaamde ‘Total cost of ownership’ model, een 
methodiek die de kostprijs van een product vanaf ontwerp 
tot en met het totale productieproces beoordeelt en 
doorrekent. Via zijn interim-bureau DEP-Interim vermarkt 
hij deze kennis aan het MKB. 

Bewaarkrant

“Er kan meer in eigen land 
gemaakt worden”

DEP-Interim



Als jonge jongen ging hij al mee met zijn vader die ook schil-
der was, maar toch koos Martijn na zijn middelbare school-
opleiding niet voor de schildersvakschool, maar voor de op-
leiding tot binnenhuisarchitect. Daar ontwikkelde hij ideeën, 
creativiteit en klantgerichtheid. Later werkte hij op kantoor 
bij een schildersbedrijf, waar hij o.a. de zakelijke kant van 
het schildersvak leerde kennen. Het opzetten van een eigen 
bedrijf volgde.

Totaalaanbod door nieuwe technieken
Acht jaar terug starte Martijn zijn bedrijf 
en sinds die tijd is er veel gebeurd. “Er 
kwamen nieuwe technieken opzetten die 
me erg interesseerden”, begint Martijn. 
“Als beginnend bedrijf moest ik me onder-
scheiden, zeker omdat er in Neede al heel 
veel schilders actief waren. Een nieuwe 
techniek was het verfspuiten met lak en 
latex (voor binnen). Het voordeel van deze 
techniek is dat je in een week de gehele 
binnenkant van een woning kunt schilde-
ren. Ik leer nog elke dag. Door mijn nek 
uit te steken hebben we naamsbekend-
heid opgebouwd en zijn we als bedrijf in 
de breedte gegroeid. Door deze ontwik-
kelingen zijn we de werkplaats aan huis 
ontgroeid en zijn we vanaf december 2017 
de eerste “bewoner” van het nieuwe indu-
strieterrein “Russchemors”

Naast schilderwerk binnen en buiten zijn 
we ook gespecialiseerd op het gebied van 
behangen en het aanbrengen van vloer-
coatings. Natuurlijk leveren en plaatsen 
we ook (isolatie)glas. Wat betreft de wan-
dafwerking is het traditionele behang in-
gehaald door het glasweefsel behang, af 
te werken in elke wenselijke kleur. Deze 
afwerking is sterker, goedkoper, isoleert 
en gaat lang mee. Voor de behang klus-
sen heeft Martijn een ervaren behanger in 
dienst. 

Transparante werkwijze
Schildersbedrijf Martijn Kettering is me-
de vanwege de transparante werkwijze 
gegroeid. Binnenwerk wordt het gehele 
jaar door uitgevoerd, maar natuurlijk bij 
voorkeur in de herfst en de winter. In de 
winterperiode geldt een korting van 20% 
op het reguliere tarief. Klanten mogen 
daarnaast gebruik maken van een gratis 
advies van COCON interieuradvies, Lisette 
Kormelink, waarmee Martijn samenwerkt.
Martijn werkt bij voorkeur met vaste prijs-
afspraken voor zowel nieuwbouw als on-
derhoudswerk. Het bedrijf werkt niet met 

servicecontracten. De klant is beter af met 
een passende offerte om de 3 a 4 jaar. De 
staat van het schilderwerk blijft op deze 
manier in goede conditie. Vraagt een klant 
een offerte aan dan wordt deze binnen vijf 
werkdagen afgeleverd. De klant weet dus 
snel waar hij aan toe is.

De planning van het schilderwerk blijft al-
tijd een uitdaging i.v.m het weer. Het komt 
uiteraard voor dat buitenschilderwerk 

opgeschoven moet worden. Dit vergt veel 
communicatie met de klant en de mede-
werkers. Martijn is zelf nog maar nauwe-
lijks op de ladder te vinden maar geniet 
met volle teugen van het mooie schilders-
vak en zijn uit de hand gelopen hobby.

Berkelland

Wie: Martijn Kettering
 Wat: Schildersbedrijf Martijn Kettering
  Waar: Neede
   Online: www.schildersbedrijfkettering.nl

“Mijn schildersbedrijf is 
inmiddels geen hobby 

meer”

Schildersbedrijf 
Martijn Kettering

“Dat zelf uitzoeken past
trouwens goed bij mijn

karakter, ik geef nooit op”



Smart industry
De huidige directeur-eigenaar Marcel 
te Poele werkt al 28 jaar bij het bedrijf. 
Toen hij eind negentiger jaren om zich 
heen keek naar een nieuwe uitdaging, 
kreeg hij de kans om de aandelen over 
te nemen. Inmiddels is het een echt fa-
miliebedrijf geworden, waarbij ook zoon 
Bastiaan en dochter Leonoor in de direc-
tie vertegenwoordigd zijn. Het bedrijf is 
klaar voor de toekomst. Er is de laatste 
jaren veel geïnvesteerd in modernise-
ring en uitbreiding van de fabriek. Wolter 
Tijdink beschikt over een hypermoder-
ne buigmachine die driedimensionaal 
kan doornbuigen. Bochten verkrijgen 
een radius van een 3S bocht waardoor 
in een keer een haakse bocht kan wor-
den verkregen. Dit scheelt twee lasna-
den per bocht, verfraait het uiterlijk en 
versnelt het productieproces. Daarnaast 
is in 2017 de fabriek uitgebreid met een 
geheel nieuwe afdeling plaatbewerking.  
 
Binnen staan vier gloednieuwe machines, 
een kantbank, een schaar, een fiberlaser 
en een staalplatenmagazijn van bijna zes 
meter hoog met veertig lades. Alles is er-
op gericht om de productie zo efficiënt 
mogelijk te laten verlopen en zoveel mo-
gelijk machinaal en computergestuurd 
te ondersteunen. Met alle investeringen 
heeft het bedrijf een belangrijk stap voor-
waarts gezet binnen het principe van 
smart industry. 

De BMW onder de trappen
Marcel te Poele is nuchter, maar wel de-
gelijk trots op datgene wat Wolter Tijdink 
bereikt heeft. Achterover zitten is er ech-
ter niet bij. Het bedrijf heeft 36 mede-
werkers. “Wij zijn werkzaam voor de uti-
liteitsbouw, woningbouw, scheepsbouw 
en industrie, hoofdzakelijk binnen Neder-
land. Onze fabriek is in het bezit van de 
zogenaamde CE markering. Dit betekent 
dat we voor het lassen volledig gecerti-
ficeerd zijn volgens executieklasse  2 en 

3.Onze lassers kunnen elk type plaatwerk 
aan, zowel staal, aluminium als RVS. Dat 
zie je ook terug in onze producten. Wij ver-
vaardigen trappen, bordessen, leuningen 
en hekwerk uit diverse soorten metaal, 

gecombineerd met andere materialen 
zoals hout, marmer en glas. Wij leggen 
de lat hoog en dat zie je ook terug in onze 
opdrachten. Voor het Mauritshuis in Den 
Haag bijvoorbeeld hebben we RVS steek-
trappen gemaakt. De eis van de architect 
was dat er geen lasnaden te zien zijn. 
Onze ervaring, vakmanschap en modern 
machinepark stellen ons in staat om der-

gelijke prestigeopdrachten aan te nemen 
en tot een goed einde te brengen. Wij zijn 
de BMW onder de trappen! “

Wolter Tijdink werkt veel voor bouwcon-
sortia, maar is ook bereid om het gehele 
aanbestedingstraject in een soort turn key 
constructie zelf ter hand te nemen, van-
af het ontwerp tot en met de levering en 
montage van de ‘bekleding ’van de treden. 
Verder richt ze zich op diversificatie, nieuwe 
producten voor nieuwe markten. Tenslotte 
is de trappenmarkt klein en exclusief.

Wie: Leonoor, Marcel en Bastiaan te Poele
 Wat: Trappen- en constructiefabriek
  Waar: Borculo
   Online:  www.woltertijdink.nl

“Achterover zitten is 
er niet bij”

Wolter Tijdink begon als smederij annex café, zo’n 200 jaar 
geleden. Het vervaardigde onder meer constructies voor 
bedrijven als de weifabriek en Meilink. De trappenfabriek 
Wolter Tijdink B.V. ontstond toen trappenfabriek Bussink uit 
Varsseveld failliet ging en Wolter Tijdink de activiteiten over-
nam. Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot de modernste 
trappenfabriek in Nederland en levert trappen en balustra-
des in het hogere segment. 

Bewaarkrant

“Elke trap is anders, een 
eyecatcher, maar wel 

functioneel en stijlvol”

Wolter Tijdink B.V. 
Trappenfabriek



De Industriële Kring Berkelland (IKB) is een bedrijvenvereniging van 
zo’n 120 Berkellandse bedrijven die tot doel heeft om de belangen van 
haar leden te behartigen teneinde de economische bedrijvigheid in 
Berkelland te stimuleren. De Kring bevordert de contacten en kenni-
suitwisseling tussen de leden, optimaliseert het ondernemersklimaat 
en stimuleert een krachtig economisch beleid binnen de gemeente. 
Dat laatste geschiedt onder meer door participatie in bestuurlijke en 
economische netwerken en overlegstructuren, zoals de provincie, de 
gemeente Berkelland (wethouder Economische Zaken en Team Eco-
nomische Zaken), het Platform BV Berkelland, de overkoepelende 
vertegenwoordiging voor bedrijfsleven, overheid, onderwijs en LTO, 
de Samenwerkende Industriële Kringen Achterhoek (SIKA) en overige 
netwerken in Achterhoeks en euregionaal verband.

Merkbelofte
Het IKB kent een zeskoppig bestuur on-
der leiding van voorzitter Jan Bouwman 
van Holland Pharma. Daarnaast heb-
ben zitting  plv. voorzitter Rinus Smet, 
penningmeester Koen Gerritsen van 
BonsenReuling Accountans, Secretaris 
Henk Deunk en de leden Wim Simons 
van Timmerije en Ton te Koppele van Te 
Koppele B.V. Rinus Smet heeft de exter-
ne contacten in zijn portefeuille. Door 
zijn intensieve betrokkenheid bij de di-
verse overlegstructuren binnen en bui-
ten de eigen gemeente vormt hij min of 
meer het gezicht naar buiten van de IKB. 

“Het gaat om krachtenbundeling, kennis-
deling en verbinding tussen alle partijen,” 
begint hij. “De maatschappij kantelt en 
als ondernemer moet je mee met de nieu-
we ontwikkelingen, bijvoorbeeld op het 
gebied van innovatie en duurzaamheid. 
Maar dat kan niet alleen, daarvoor heb je 
elkaar nodig. Door korte lijnen met allerlei 
instanties te houden, zitten we vooraan 
als het gaat om zaken als samenwerking, 
kennis van nieuwe ontwikkelingen en co-
financiering. Dit is essentieel om met de 
leden nieuwe projecten in gang te zetten 
die zowel de eigen groei als die van Ber-
kelland bevorderen. Samen tillen we de 
bedrijvigheid naar een hoger niveau. De 
leden, de ondernemers, moeten wel zelf 
de keuzes maken. Het IKB heeft slechts 
een ondersteunende rol. Onze missie is 
geslaagd als we onze merkbelofte realise-
ren, lokaal en regionaal invulling gegeven 
aan duurzaam en innovatief ondernemen 
en kennisdeling en samenwerking veran-
keren.”

Duurzame bedrijvenparken 
Het begon allemaal in 2013 met de pre-
sentatie van de Bedrijventerreinenagenda 
2020 van de provincie Gelderland, met als 
belangrijke punten de herstructurering 
van bestaande terreinen in plaats van uit-
breiding en het tegengaan van veroude-

ring van de bestaande terreinen. Centraal 
in de kwaliteitsverbeteringsgedachte 
staan de begrippen innovatie en verduur-
zaming. In de gemeente Berkelland pak-
ten Rinus Smet en Henk Deunk de hand-
schoen op en dienden in 2013 bij de pro-
vincie een plan in voor een haalbaarheids-
onderzoek naar zogenaamde zelfvoorzie-
nende, innovatieve en duurzame bedrij-

venparken in de gemeente Berkelland. 
In augustus 2015 gaf de provincie het 
groene licht voor een pilot in Ruurlo. De 
pilot werd een succes, waarna een plan 
werd ingediend door het IKB om ook de 
andere bedrijvenparken te scannen. Dit 

paste ook bij de doelstelling van de Ach-
terhoek/Berkelland om in 2030 energie-
neutraal te zijn. 

Innovatievermogen MKB
Dankzij de unieke samenwerking tussen 
de IKB, SIKA, de provincie en de UTwente/
Venturelab, ging er in 2015 een pilotpro-
ject Innovatie van start in de gemeente 
Berkelland om het innovatievermogen 
van het MKB te bevorderen. Het program-
ma liep een jaar en bestond voor de deel-
nemende bedrijven uit het volgen van 
colleges op de Universiteit, deelname aan 
workshops en een zeer gerichte, persoon-
lijke begeleiding.

Berkelland

Wie: Bestuur IKB
 Wat:  Industriële Kring Berkelland
  Waar: Berkelland
   Online: www.industrielekringberkelland.nl

“Kennis van 
ondernemend belang”

Industriële 
Kring Berkelland

“Het gaat om krachtenbunde-
ling, kennisdeling en verbin-

ding tussen alle partijen”



Veelzijdig vakman
In de omschrijving van zijn bedrijf staat 
‘hovenier’, maar feitelijk dekt de vlag de 
lading niet. Het aanplanten van tuinen is 
slechts een klein deel van wat hij doet. 
Rob is een echte praktijkman met drie 
rechter handen en pakt een tuin graag 
‘totaal’ op, inclusief omheining, bestra-
ting, verlichting, riolering, speeltoestel-
len, overkapping, schuur en tuinhuisje. 
Zijn voorliefde voor de machine komt 
ook hier van pas. “Ik heb erg veel werk 
met schuttingen zetten. Mensen willen 
hun tuin graag onderhoudsvrij omheinen, 
maar het moet wel kwaliteit en uitstra-
ling hebben. Verder heb ik talent voor het 
vak van stratenmaker, wat ideaal is als je 
tuinen aanlegt. Omdat ik ZZP’er ben en 
dus alleen werk, moet ik meters kunnen 
maken. Grondverzet in de tuin derhalve 
doe ik niet met de hand. Aarde en/of zand 
aanbrengen of weghalen doe ik met een 
recent aangeschafte minishovel. Door de 
geringe afmetingen, hij is slechts 85 cm 
breed, past hij door vrijwel elke poort-
deur. Ik zeg wel eens gekscherend dat het 
mijn gemechaniseerde kruiwagen is. Uit-
eindelijk moet ik ook om mijn rug denken. 
Ik ben pas 28. Ik heb inmiddels ook een 
minikraan, een graafmachine. Samen met 
al het andere elektrische handgereed-
schap dat ik al bezit, kan ik nu iedere klus 
aan. De klant kan bij mij dus terecht voor 
een totale make over van de tuin.”

Eerste klas materiaal
Hij richt zelfs schoolpleinen in, compleet 
met groen, speeltoestellen en zandbak 
die bijvoorbeeld onder een vlonder wordt 
weggewerkt. Naar eigen zeggen heeft 
hij de afwisseling in zijn werkzaamhe-
den ook nodig. Langer dan een maand 
wil hij niet op een klus zitten. Dan moet 
het af zijn, zodat hij door kan. Tuinaan-
leg is vooral seizoenswerk. In de zomer-
maanden bijvoorbeeld maakt hij weken 
tot 70 uur. In de wintermaanden vult hij 
de tijd op met snoeien, zagen, hakken 

en bospercelen uitdunnen. Daarnaast 
is er het onderhoud van de machines. 
Alles moet tip top zijn als het voorjaar 
weer in aantocht is. Natuurlijk houdt hij 
zich ook bezig met planten die hij thuis 
bij de kwekerij van zijn moeder betrekt.  

Hij kent echt niet alle namen, maar weet 
precies hoe hij ze bijvoorbeeld moet 
snoeien. Tenzij de klant het verlangt, 
werkt hij nauwelijks met (bouw)tekenin-
gen. Een schets en een voorstelling in zijn 
hoofd zijn voldoende om het plan tot le-
ven te laten komen. Het meeste papier 

gaat aan offertes op. Hij koopt alle materi-
alen rechtstreeks bij een leverancier in die 
uitsluitend eersteklas materiaal levert. 
Alles is leverbaar, van straatmeubilair tot 
complete houten tuinhuizen. Al het hout 
heeft bovendien een FSC keurmerk. 
 

Wie: Rob Aaldering
 Wat: Hoveniersbedrijf Aaldering
  Waar: Borculo
   Online: www.rhjaaldering.nl

“De klant kan bij mij dus 
terecht voor een totale 
make over van de tuin”

Rob Aaldering is afkomstig uit Zelhem. Hij kwam al vroeg 
met tuinen en buitenwerk in aanraking, zijn vader had een 
hoveniersbedrijf en zijn moeder kweekt planten. Toch koos 
hij voor het vak van loonwerker, vooral ook vanwege het 
werken met machines. Loonwerker als beroep beviel hem 
uiteindelijk toch niet, maar de liefde voor shovels en ande-
re machines bleef. Dus deed hij de opleiding tot machinist 
in Harderwijk en kwam via een uitzendorganisatie in het 
grondverzet terecht. Helaas hield dit werk op. Hij verhuisde 
naar Borculo en besloot zijn eigen bedrijf te beginnen.

Bewaarkrant

“Hoveniersbedrijf 
Aaldering pakt alles 

aan wat je buiten 
kunt verzinnen”

Hoveniersbedrijf Aaldering



Act in Move is opgericht door directeur-eigenaar Jeroen 
Woesthuis. Samen met zijn vrouw Cindy runt hij dit bedrijf 
en verzorgt hij communicatie- en vaardigheidstrainingen, 
coaching en Yoga. Bij Act in Move draait alles om het bieden 
van mogelijkheden om de eigen essentie en het eigen poten-
tieel te ontdekken en te versterken vanuit de verbinding met 
jezelf en de ander. Na 17 jaar werkervaring als HBO-verpleeg-
kundige in de psychiatrie en TBS gooide Jeroen het roer om. 
Inmiddels heeft hij al vele jaren een succesvol bedrijf. Act in 
Move is drie keer onderscheiden met de Bedrijven award.

Onze Missie
Het is een feit dat de stress toeneemt in de 
maatschappij. Een van de uitgangspunten 
van Act in Move is dat een betere com-
municatie tussen mensen tot een betere 
wereld leidt, waarin minder spanning en 
stress aanwezig is en meer balans erva-
ren kan worden. Dit lukt echter alleen als 
iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid 
daarin neemt en daarbij het uiterste uit 
zichzelf wil halen. Act in Move is bij uitstek 
de trainingspartner om dit proces bij en 
tussen mensen te bevorderen en aan te 
leren. In essentie gaat het hierbij om res-
pect voor elkaar en elkaars belang. Ieder 
mens is gelijkwaardig. 

“Humor is voor mij essentieel als com-
pensatie bij zwaardere en confronterende 
onderwerpen als omgaan met lastig ge-
drag en agressie, feedback en coachend 
leidinggeven”, aldus Jeroen. “Motivatie, 
reflectie, humor, interactief, dynamisch 
en praktijkgericht zijn de sleutelwoorden 
voor mijn manier van werken. Mijn kracht 
ligt in het kunnen stellen van de juiste 
vragen, het op een gelijkwaardige manier 
spiegelen en confrontaties aangaan die 
leiden tot een goede, evenwichtige reflec-
tie van de persoon. Een sterk analytisch 
vermogen en een scherp oog voor detail 
maakt dat de trainingen en coaching ge-
richt in ontwikkelpunten resulteren. Onze 
missie is het bijdragen aan balans, kracht 
en geluk van het individu en de maat-
schappij als geheel.”

Training, coaching en yoga
Het aanbod van Act in Move bestaat uit 
trainingen, coaching en yoga. Dit vormt 
tezamen een drie-eenheid waarbij de be-
grippen rust, balans en verbinding cen-
traal staan. Het trainingsaanbod is gericht 
op groepen en heeft tot doel de persoon-
lijke (communicatieve) vaardigheden van 
de deelnemers te vergroten om tot een 
betere samenwerking te komen. Het zijn 
veelal maatwerktrainingen.

Coaching is bedoeld voor het individu.
Act in Move werkt hierbij met de MatriX-
methode. 

Het coachen volgens de MatriXmetho-
de is een snelle en effectieve manier om 
angsten, stress, burn-out en trauma’s aan 
te pakken. De methode ondersteunt het 
proces om de strategie van de eigen be-
leving van de persoon te laten ontdekken 
en zelf te laten vervangen indien het als 
een belemmering wordt ervaren. Yoga 
wordt gegeven in groepen maar kan ook 
individueel gevolgd worden. Doordat de 

wereld om ons heen zo snel is en conti-
nu onderhevig is aan verandering, verge-
ten we te vaak om even stil te staan om 
tot zelfreflectie te komen. Even niet ren-
nen en vliegen, maar jezelf terugtrekken 
en de stilte opzoeken in jezelf. Hierdoor 
ontstaat ruimte om verbinding te maken 
met je kern, je intuïtie, je vriendelijkheid 
en kalmte. Het yoga programma bestaat 
uit HathaYoga, YinYoga, EasyFlowYoga, 
ZwangerschapsYoga en Mindfulness.
 

Berkelland

Wie: Jeroen en Cindy Woesthuis
 Wat: Act in Move
  Waar: Neede
   Online: www.actinmove.nl

“Ieder mens is uniek 
en mooi”

 

Act in Move

“Mijn kracht ligt in het 
kunnen stellen van 

de juiste vragen”



Van winkel naar Experience Center
De laatste grote winkelverbouwing da-
teert uit november 2016 toen het bakke-
rijgedeelte grondig werd aangepakt. Het 
bakkersgedeelte van de winkel werd toen 
in een modern jasje gestoken, wat niet 
alleen de nieuwe visie op detailhandel 
weergaf, maar ook the next step in be-
drijfsvoering betekende. Het productiebe-
drijf achter de winkel werd ook letterlijk 
zichtbaar en dit strookte met de ontwik-
kelingen die Gerwin en Aleid voor ogen 
hebben. Met de eerdere introductie van 
rauwkost, maaltijden en catering ontwik-
kelde het zich al in de richting van traiteur. 
Natuurlijk vormt het bolletje en het lap-
je vlees nog steeds de basis van alles, of 
het nu om de dagelijkse boterham gaat of 
het stukje vlees bij de maaltijd. Maar het 
product staat allang niet meer op zichzelf, 
het is onderdeel geworden van de nieuwe 
strategie waarmee het bedrijf zich wil pro-
fileren in de markt en naar de toekomst. 
Echte bakker en Keurslagerij Boenders is 
geen winkel meer, maar een foodbedrijf 
dat eetbeleving uitdraagt en de klant daar 
deel van wil laten uitmaken. Dit jaar is een 
nieuwe loot aan de stam geënt, het Expe-
rience Center. In deze multifunctionele 
ruimte kan de klant workshops volgen en 
kennis maken met gezond en eerlijk voed-
sel en de bereiding ervan. 

Ambachtelijke werkwijze
Alles wat bij Boenders gebeurt, valt onder 
de noemer ambachtelijk. “Het ambacht 
moet weer zegevieren”, begint Gerwin. 
“Ik zie bijvoorbeeld dat de vakopleiding 
voor het vak van slager en bakker te smal 
is geworden, wat dus meer vraagt van het 
betreffende stagebedrijf. Wij hebben dan 
ook een eigen, specifiek opleidingstraject 
binnen ons bedrijf. In de eerste maanden 
van hun leerwerktijd begeleid ik de leer-
lingen zelf. In deze periode breng ik ze de 
basis voor het vak bij en geef ik ze veel per-
soonlijke aandacht. Ik ben niet altijd mak-
kelijk voor ze, maar dat heeft met passie 

en geloof in je vak te maken. Ze moeten 
bij mij niet alleen opdrachten uitvoeren, 
maar ook sociale vaardigheden aanleren. 

Dat legt namelijk de fundatie voor het 
vak. Daarna pas krijgen ze ruimte om hun 
talent te ontplooien. Iedere leerling werkt 
maximaal vier jaar bij ons. Met deze werk-

wijze zijn we succesvol. Talenten kunnen 
zich ontplooien bij ons. Niet voor niets 
hebben we de afgelopen jaren regelmatig 
een kampioen opgeleid, bijvoorbeeld bij 
de Young Butchers Competition. 

Wie: Gerwin en Aleid Boenders
 Wat: Echter bakker en keurslagerij
  Waar: Eibergen
   Online: www.boenders.keurslager.nl

“Boenders is geen winkel 
meer, maar een foodbedrijf 
dat eetbeleving uitdraagt”

Het bedrijf Boenders kent een lange historie. Het was Wim 
Boenders zelf die de slagerij in 1946 oprichtte in het pand 
waar voor de oorlog de Joodse koosjere slagerij S.J. Maas 
zat. Vanaf 1995 werden Gerwin en Aleid Starink de eigenaar 
van Keurslagerij Boenders en tevens buren van bakkerij Hen-
geveld die in hetzelfde pand gevestigd was. Het was een van 
de eerste versshop- concepten in die tijd. Bakkerij Henge-
veld gaat terug tot 1902 en kwam in 1988 bij Boenders in het 
pand. Oktober 2005 namen Gerwin en Aleid ook deze zaak 
over. Tussendoor had de rauwkost en de catering zijn intrede 
al gedaan. Daaromheen liggen vele verbouwingen, steeds 
gericht op vernieuwing en aanpassing van assortiment en 
visie.

Bewaarkrant

“Het spreekwoord is 
‘stilstand is achteruitgang’. 

Maar kun je eeuwig in 
beweging zijn?” 

Echte Bakker en 
Keurslagerij Boenders



Bedrijvenpark Laarberg) is het regionale bedrijventerrein 
voor de Oost-Achterhoek. Het ligt tussen Groenlo en Eiber-
gen en grenst aan het bedrijventerrein Den Sliem. Laarberg 
heeft twee aandeelhouders, de gemeenten Berkelland en 
Oost-Gelre. Arthur Borst is de directeur.

Groen en groei
Laarberg biedt aan bedrijven in de 
Oost-Achterhoek ruimte om te onderne-
men. Bovendien richt het bedrijvenpark 
zich op de sectoren  agri & food, duurza-
me energie en de smart maakindustrie. 
Deze sectoren krijgen op Laarberg de 
kans om op ruime kavels (vanaf 0,5 ha) 
door te kunnen groeien. Voor een belang-
rijk deel gaat het hier om zogenaamde 
biobased industrie, industrie gebaseerd 
op de toekomst, op groene grondstoffen. 
Deze selectie is niet voor niets gekozen. 
Het betreft stuk voor stuk sectoren die tot 
de topsectoren van de Nederlandse eco-
nomie behoren. 

Concurrentiepositie versterken
Naast het vestigingsaspect echter gaat 
het ook om de versterking van de concur-
rentiepositie in brede zin. Om start ups op 
het gebied van eiwitonderzoek te onder-
steunen is er het Praktijkcentrum Eiwiton-
derzoek gevestigd op Laarberg. Het gaat 
hier om kennisontwikkeling, kennisdeling 
en ontmoeting. Een deel van het terrein 
is ook bestemd zijn voor niet-biobased 
industrie. Bedrijven tot en met milieu-
categorie 5 kunnen zich vestigen op het 
bedrijvenpark. Een mooi voorbeeld is Mu-
eller tankbouw, wereldwijd actief op het 
gebied van RVS tanks. Zij ontwikkelen een 
kavel van maar liefst 5 ha en vestigen daar 
bovendien een eigen Mueller-Academy, 
een opleidingscentrum voor mensen uit 
de gehele wereld. 

Duurzame energie
Aan de noordzijde van Laarberg komt het 
20 ha grote biobased transitiepark, een 
soort themapark voor innovatieve pro-
ductiebedrijven van groene grondstoffen. 
Er zijn plannen voor een raffinagefabriek 
die uit diverse biomassastromen ca. 28 
miljoen m3 groen gas gaat produceren. 
Verder wordt er een Solarpark aangelegd 
van 2 MW. Dit gedeelte van het bedrijven-
park is tevens bedoeld voor natuurcom-

pensatie en wateropslag. Daarnaast komt 
er een duurzaam tankstation (inclusief 
wasstraat), die voertuigen van duurzame 
energie – zoals elektriciteit en waterstof – 
gaat voorzien. Het wordt het tankstation 
van de toekomst.

Ligging bedrijvenpark
Laarberg is gelegen in het centrum van de 

Achterhoek met goede uitvalswegen rich-
ting de A31 in Duitsland, de A1 (Lochem) 
en de A35 (Enschede)naar en de A12 (Arn-
hem-Nijmegen). Het krijgt bovendien een  
eigen af- en toerit op de nieuwe N18. 

Berkelland

Wie: Arthur Borst
 Wat: Bedrijvenpark Laarberg
  Waar: Groenlo
   Online: www.laarberg.nl

“Laarberg is hét regionale 
bedrijvenpark voor 

ondernemers van nu”

Bedrijvenpark Laarberg

“Laarberg biedt aan 
bedrijven in de Oost-

Achterhoek ruimte 
om te ondernemen”



Ideële marketing
Marleen krijgt regelmatig de vraag: Wat 
doe jij eigenlijk? Dan zegt ze: “Ik zorg voor 
trots en plezier op de werkvloer en binnen 
de samenleving door de oplossing voor-
al niet zelf te bedenken! Dit doe ik door 
met veel enthousiasme samenwerking te 
stimuleren, mensen zelf ideeën te laten 
bedenken, waardoor ze ‘samen’ gemoti-
veerd zijn om de juiste dingen te ‘DOEN’. 

“Ik geloof niet dat het bestaansrecht van 
bedrijven alleen bestaat uit geld verdie-
nen”, begint Marleen. Omzetstijging willen 
realiseren is geen doel op zich! De ‘waar-
om’ is veel belangrijker! Werknemers 
worden betrokken bij de koers van een 
bedrijf, dat is gaaf en effectief. Een Idee 
is pas krachtig als het vanuit jezelf komt, 
dan is er intrinsieke motivatie om er wat
mee te ‘DOEN’! En dat je als medewerker, 
ondernemer en mens trots kunt zijn, dat 
is waar ze het uiteindelijk voor doet. Want 
mensen die iets goeds doen voor de ande-
ren mogen daar TROTS op zijn!

Het aanbod van Een Idee bestaat uit  
‘Marketing - Communicatie - Evenementen’ 
voor zowel profit als non-profit die ‘Maat-
schappelijk Betrokken Ondernemen’ con-
creet uitdragen. De term ideële marke-
ting raakt het beste de kern van hetgeen  
Marleen voorstaat. Klanten van Een Idee 
zien het belang van sociaal ondernemen, 
samenwerken en zelfregie van medewer-
kers en vrijwilligers. Achter Een Idee staat 
een breed netwerk van maatschappelijke 
betrokken professionals. 

Procesbegeleiding naar resultaat
Marleen organiseert en begeleidt diverse 
activiteiten, zoals teamsesssies, dialoog-
bijeenkomsten en evenementen, die bij-
dragen aan ideeën en concrete doelen, 
van gezamenlijke visie naar doen. “Een 
Idee komt vaak uit onverwachte hoek en 
het is zo leuk om die trotse blik te zien van 
een medewerker!”

Voor een gemeente bijvoorbeeld kreeg 
ze de opdracht om een idee uit te wer-
ken met betrekking tot participatie van 
jongeren op sportgebied. In het verleden 
zou er door de gemeente zelf een visie 
zijn ontwikkeld en uitgevoerd, maar met 
de aanpak van Een Idee wordt er een plan 
bedacht met alle betrokkenen zelf.

Er zijn bijeenkomsten georganiseerd 
waarbij alle betrokkenen aanwezig wa-
ren, scholen, leerlingen, ouders, huisart-
sen, sportverenigingen en ambtenaren. 
Gezamenlijk hebben zij een visie ontwik-
keld en ten uitvoer gebracht. Het resultaat 

was dat er zo’n 100 jongeren lid van een 
sportvereniging zijn geworden. Een idee is 
procesbegeleider, sturend op samenwer-
king en resultaat. Het is niet degene die 
de oplossingen wil bedenken. Een ander 
voorbeeld is de opdracht van een school 
om een innovatielokaal in het reguliere 
onderwijsaanbod te integreren. Ook hier 
wordt de oplossing gezocht via samen-
werking met alle betrokken en niet van 
bovenaf. Ofwel: alles begint bij een idee!

Wie: Marleen Kosterink-Stapelbroek
 Wat: Een Idee
  Waar: Eibergen
   Online: www.eenidee.nu

“Ik wil samenwerking
 stimuleren”

Marleen Kosterink-Stapelbroek is een maatschappelijk be-
trokken onderneemster die zich graag inzet voor de samen-
leving. Haar enthousiasme, proactieve houding en betrok-
kenheid bij de (lokale) samenleving bracht haar in 2012 op 
het idee om een eigen bedrijf te beginnen, genaamd Een 
Idee. Als marketeer ziet ze zichzelf in haar werkwijze als een 
makelaar maatschappelijk betrokken ondernemen en ze wil 
toegevoegde waarde creëren door het stimuleren en organi-
seren van samenwerking.

Bewaarkrant

“Alles begint bij 
een idee”

Een Idee - Om trots op te zijn



De eerste generatie, Marinus Nijman, begon in 1966 in Neede 
met een witte pomp. Later kwam er een garage bij. In 1992 
vertrok het bedrijf naar Borculo en kwam zoon Adri in de 
zaak. Autobedrijf Nijman bestaat dus al 50 jaar en is daar-
mee een begrip in de regio.

26 jaar merkdealer Mitsubishi
Inmiddels is Autobedrijf Nijman B.V. al 
25 jaar in Borculo gevestigd en al 26 jaar 
Mitsubishi merkdealer. Adri Nijman heeft 
naar eigen zeggen veel met auto’s, maar 
dan vooral met de techniek. Hoewel hij 
een brede keuze aan auto’s verkoopt, is 
hij zeker net zo blij met het merkdealer-
schap van Mitsubishi. “Het voordeel van 
een merkgarage is dat je een bepaalde 
kwaliteit uitstraalt. Er is altijd veel reu-
ring rondom een automerk en dat trekt 
mensen aan, liefhebbers van dat merk. 
Daar zit echter ook de keerzijde van het 
merkdealerschap. Wij verkopen ook an-
dere merken dan Mitsubishi, soms nieuw, 
maar meestal jong gebruikt. Ik wil graag 
een gemêleerde klantenkring die ook 
spontaan langskomt, dus niet alleen 
Mitsubishi kopers. Maar ergens zit in de 
hoofden van mensen dat je een nieuwe 
Opel alleen bij de Opel dealer koopt en 
niet bij de Mitsubishi dealer, alsof je geen 
verstand van die auto hebt. Bij een nieu-
we wasmachine bijvoorbeeld maakt het 
weer niet uit. De ideale klantenkring voor 
mij bestaat uit mensen die voor ons ko-
men en niet voor de prijs van een auto. Ik 
verkoop mijn klanten geen auto, maar ad-
viseer hen en ik los hun vervoersprobleem 
op. Ze krijgen rustig de tijd om over hun 
beslissing na te denken.“

Uitbreiding met bedrijfswagens tot 3,5T
Op dit moment wordt er hard gewerkt 
aan een verdubbeling van de werkplaats-
capaciteit. Als de verbouwing straks klaar 
is, heeft Autobedrijf Nijman B.V. vier hef-
bruggen en een hoger plafond. Het dient 
de visie en de plannen van Adri om een 
bredere markt te bedienen en een grote-
re klantengroep te kunnen bereiken. Hij 
wil zich meer gaan toeleggen op kleine 
bedrijfswagens tot 3,5 T. Daarnaast wil hij 
onderhoud gaan uitvoeren aan campers, 
een nog steeds groeiende markt in de re-
gio. Mensen willen het onderhoud zo dicht 
mogelijk bij huis en daar speelt hij op in. 

Het onderstel van een camper wijkt boven-
dien volgens hem nauwelijks af van een 
bedrijfswagen. Zijn bedrijf is er klaar voor. 

Er is een klein, hecht team dat klanttevre-
denheid vooropstelt. Verder is Mitsubishi 
een technisch merk dat veel eisen aan de 
know how van de werkplaatsmedewer-
kers stelt. Recent nog werd een van de 
monteurs Europees Kampioen storingen 
verhelpen. Naast auto’s verkoopt hij ook 
scooters, een in zijn ogen ideaal vervoer-
middel voor de korte afstand. 

Mitsubishi is een stabiel en technisch 
merk dat goed scoort in de publieke opi-
nie. In 2016 heeft de  consumentenbond 
het merk tot het meest betrouwbaarste 
automerk benoemd is. Het  ASX-model bo-
vendien werd met een 9,3 gewaardeerd. 
Eind van dit jaar wordt het allernieuwste 
model gelanceerd, de Eclipse Cross. Het is 
een zogenaamde cross over, een kruising 
tussen een SUV en een meer traditionele 
stationcar. Het model laat naar achteren 
een wat neerwaartse lijn zien, geheel in 
stijl met de huidige trend in vormgeving.

Berkelland

Wie: Adri Nijman
 Wat: Autobedrijf Nijman B.V.
  Waar: Borculo
   Online: www.autonijman.nl

“Kwaliteit en betrouwbaar-
heid zijn geen onderschei-
dende kenmerken, maar 

vanzelfsprekend bij 
Autobedrijf Nijman”

Autobedrijf Nijman B.V.

“De ideale klantenkring voor 
mij bestaat uit mensen die 

voor ons komen en niet voor 
de prijs van een auto”



Bedrijven bewust maken 
Het doel van DOORadvies is om bedrijven 
bewust te maken van het thema duur-
zaamheid en energie. Is die bewustwor-
ding eenmaal gekweekt, dan is het zaak 
om stapjes te gaan zetten richting een 
duurzamer en efficiënter energiebeleid. 
DOORadvies ondersteunt zowel de be-
wustwordings- als de uitvoerende fase. 
De tijd lijkt mee te zitten voor professio-
neel advies op energiegebied. Bedrijven 
zijn al verplicht om energiemaatregelen 
te nemen die binnen vijf jaar terugver-
diend worden. Deze wettelijke maatre-
gel is in 2015 door de milieuwetgeving 
nog eens geconcretiseerd tot bepaalde 
maatregelen (de zogenaamde erkende 
maatregelen). Afhankelijk van de grootte 
van een bedrijf werkt DOORadvies met 
een eenvoudige energiescan of een uitge-
breider energieonderzoek. Voor bedrijven 
met meer dan 250 werknemers is een EED 
(Energie Efficiency Richtlijn) onderzoek 
verplicht. Naast de interne energiehuis-
houding worden hier ook aspecten als 
woon-werk verkeer en goederentransport 
onderzocht.

Transparante werkwijze
De werkwijze van DOORadvies is volgens 
Janssen helder en transparant. “Wij wer-
ken volgens een vast model dat geba-
seerd is op de begrippen inzicht, over-
zicht en actie. Inzicht wil zeggen dat we 
eerst de gehele energiehuishouding bij de 
betreffende klant in kaart brengen en te-
vens vergelijken met dat van de noaber in 
de branche. Overzicht wil zeggen dat we 
naar alle mogelijke maatregelen kijken 
om energie te besparen. Daarbij maken 
wij altijd een berekening van de terugver-
dientijden en de betreffende investerin-
gen, inclusief de subsidiemogelijkheden. 
Actie wil zeggen dat er samen met de 
klant een uitvoeringsplan wordt gemaakt. 
Uitgangspunt daarbij is een verantwoorde 
balans tussen kosten en opbrengsten. Dit 
plan vormt vaak een uitvoeringsverplich-

ting voor het bedrijf, waarvan de resulta-
ten jaarlijks gerapporteerd moeten wor-
den. De klant is bij ons vrij om het uitge-
werkte advies met een derde bedrijf uit te 
voeren. Wij werken niet op provisiebasis 
samen met bepaalde uitvoerende bedrij-
ven, noch koppelen wij een verplichte 
uitvoeringsclausule aan ons advies. In de 
praktijk zien we echter dat klanten voor de 
nazorg van DOORadvies kiezen. Dit heeft 
zeker ook te maken met onze werkwijze. 

Adviseren en uitvoeren, waaronder ook 
subsidieaanvragen vallen, gaan bij ons 
hand in hand met bewustmaking en ken-
nisoverdracht. We zijn dus tegelijk een 
sparringpartner voor de betreffende klant 
en bepalen gezamenlijk hun positie ten 
opzichte van de markt voor wat betreft 
energiegebruik.”

Naar de toekomst toe is er nog veel te 
doen. Ook voor het thema energiebespa-
ring en duurzame opwekking geldt dat er 
koplopers moeten zijn die het voorbeeld 
geven. Het is volgens Remco Janssen 
soms net als elastiek uittrekken, er zit 
veel rek in de markt tussen bewustwor-
ding en acceptatie van de overgang naar 
een duurzame samenleving. Maar er is 
nog een hele slag te maken naar het uit-
eindelijke einddoel: energieneutraliteit. 
“We hebben het steeds over besparende 
maatregelen, maar er zit nog een groot 
gat tussen besparing en het 0-niveau met 
betrekking tot fossiele brandstoffen.”
 

Wie: Remco Janssen
 Wat: DOORadvies
  Waar: Borculo
   Online: www.dooradvies.nl

“Wij werken volgens een vast 
model dat gebaseerd is op de 
begrippen inzicht, overzicht 

en actie”

Remco Janssen startte begin 2016 met DOORadvies, advies 
en uitvoering op het gebied van energie en duurzaamheid. 
Inmiddels is het bedrijf uitgegroeid tot een bureau met twee 
senior consultants en twee medewerkers. Paul Wallerbos is 
evanals Remco Janssen senior adviseur en een van de drij-
vende krachten achter de Energiecoöperatie Groenkracht 
Groenlo. Mariska van Bruggen is projectassistente en Sylvia 
Dijkman verzorgt de administratie. DOORadvies richt zich 
zowel op de kleine onderneming, waaronder ook winkels en 
sportverenigingen, als grote MKB ondernemingen.

Bewaarkrant

 “Energieadvies om MKB 
bedrijven in beweging te 

krijgen”

DOORadvies 



Het Centrum voor Jong Ondernemerschap (CVJO) is een 
24/7 werkplek waar ondernemers hun eigen bedrijf kunnen 
starten en laten groeien. Centraal staan het eigen onderne-
merschap en de verbinding tussen de ondernemers. Zij de-
len niet alleen de werkplek, maar inspireren en helpen el-
kaar met het realiseren van de eigen ondernemersdoelen. 
Het concept is zes jaar terug opgestart vanuit Doetinchem. 
Inmiddels bestaan er door het hele land tien CVJO’s, geleid 
door een ervaren aanjager/ondernemer.

Kennisdelen en samenwerken
In Berkelland (Eibergen) opende het CVJO 
in 2016 de deuren, aangemoedigd door 
het succes van de andere plaatsen en ge-
stimuleerd door de lokale en provinciale 
overheden en het lokale bedrijfsleven. 
De missie is jonge (potentiele) onderne-
mers aantrekken, behouden en stimule-
ren in de ontwikkeling van het eigen be-
drijf. Aanjager van het CVJO Berkelland is 
Hans Wennekes, een ervaren ondernemer 
die voor zijn werk al had kennisgemaakt 
met de CVJO’s in Nijmegen, Doetinchem 
en Arnhem. “Ik ben doorlopend op zoek 
naar ondernemend talent, maar wil niet 
alleen ondernemers binnen de poort 
hebben. Het moet een goede mix zijn 
van ( jonge) ondernemers, afstudeerders 
en stagaires. Daarmee kunnen we waar-
de creëren voor het lokale bedrijfsleven. 

Er moet een wisselwerking ontstaan tus-
sen het gevestigde bedrijfsleven en het 
gezamenlijk ondernemerschap binnen 
het CVJO. Zo’n wisselwerking versterkt 
ook kennisdeling tussen de partijen. Stu-
denten en pas afgestudeerden hebben als 
het ware ‘nieuwe’ kennis, terwijl bestaan-
de ondernemers ondernemingservaring 
hebben. Maar studenten hebben ook een 
afstudeerplek nodig. Ook bestaat er bin-
nen bepaalde branches een tekort aan 
stagiairs. Door stagiairs te binden aan het 
CVJO, proberen we ook daar een brug te 
slaan. Uiteindelijk moet het bijdragen tot 
een versterking van het gehele lokale on-
dernemersklimaat.”

Kenniscoöperatie
Het CVJO staat er niet alleen voor. Er zijn 
drie vaste founding partners, de gemeen-
te, de provincie en de Rabobank Noord- 
en Oost-Achterhoek. Daarnaast bestaat 
er een groep ondernemers die zich aan 
het centrum heeft verbonden, Olympia 
Uitzendbureau uit Lichtenvoorde, notaris 
Kraayenhof uit Borculo, Bennink Advi-
seurs uit Eibergen, Wies Bol Advies voor 

mens & organisatie uit Eibergen en Bax 
advocaten uit Doetinchem. Zij ondersteu-
nen de deelnemers met raad en daad. Het 
eerste jaar zijn er bijna 100 jonge (poten-
tiele) ondernemers gesproken, waarvan 
er 25 hebben deelgenomen aan het CVJO. 
Wennekes zou er graag meer binnenkrij-
gen, maar is realistisch. “Onze grootste 
concurrent is de keukentafel”, zegt hij. 

“Veel ZP’ers bijvoorbeeld zijn net begon-
nen en hebben nog geen geld voor een 
externe werkplek of zien de waarde van 
een dergelijke plek nog onvoldoende in.” 
Een brede bezetting is ook nodig om de 
exploitatie rond te krijgen en te houden. 
Eind van dit jaar stoppen de bijdragen 
van de founding partners en moet het 

centrum op eigen benen kunnen staan. 
Dat vergt niet alleen voldoende bezetting, 
maar ook voldoende kennis in huis om 
projecten en opdrachten van buitenaf te 
kunnen uitvoeren. Wennekes ziet een dui-
delijke stip aan de horizon voor het CVJO. 
Het moet een soort kenniscoöperatie wor-
den, een kenniscentrum waar een twee-
richtingsbeleid wordt gevoerd. Enerzijds 
wordt de aanwezige kennis en expertise 
gevraagd door externe partijen en ander-
zijds wordt de kennis geëxporteerd door 
het zelf genereren van opdrachten. Wat 
dat is zeker ook waar het centrum voor 
staat. Je moet als ondernemer je eigen 
broek kunnen ophouden.

Berkelland

Wie: Deelnemers CVJO Berkelland
 Wat: CVJO Berkelland
  Waar: Eibergen
   Online: www.cvjoberkelland.nl

“Onze grootste concurrent 
is de keukentafel”

Centrum voor Jong 
Ondernemerschap Berkelland

“Uiteindelijk moet het 
bijdragen tot een versterking 

van het gehele lokale 
ondernemersklimaat”



Eind 2011 zette Rob Weeber alles aan de kant en nam zich 
voor zelfstandig te worden. Om inspiratie en ideeën op te 
doen, meldde hij zich bij de UTwente en kwam in het Ventu-
relab project terecht, een traject gericht op business deve-
lopment, het oprichten en laten doorgroeien van een onder-
neming. Het was uiteindelijk zijn coach daar die hem advi-
seerde om te gaan schrijven. Maar het was pas bij de tweede 
keer dat het doordrong. Tot dat moment had hij een thriller 
geschreven, maar zich nog nooit professioneel met schrijven 
beziggehouden. Na die tweede opmerking echter viel alles 
op zijn plek. Het moest en zou schrijven worden.

Passie kent geen twijfel
Het toeval wilde dat gelijktijdig een cor-
respondent gevraagd werd bij het Achter-
hoek Nieuws. Hij  reageerde, maakte een 
proefverhaal en was verkocht. Schrijven 
is wat hij moet doen. Daar ligt zijn passie, 
daar ligt zijn kracht. Mensen vangen in 
woorden. “Natuurlijk kende ik die verha-
len over passie en doen wat je het liefste 
doet, maar als je in een baan zit, dan laat 
je niet zomaar alles vallen. Terugkijkend 
op mijn beslissing van toen, kan ik alleen 
maar constateren dat het waar is. Wat je 
het liefst doet, telt niet als werken. Het is 
als het ware een verlengstuk van jezelf. 
De vonk was al een beetje overgeslagen 
toen ik mijn eerste thriller schreef. Ik zat 
toen nog in een loondienstsituatie, maar 
het maakte wel heel wat bij me los. Waar-
schijnlijk ligt daar de basis van de latere 
beslissing. Van al mijn werkzaamheden 
bovendien is het Achterhoek Nieuws nog 
steeds heel belangrijk, een ideale basis 
om divers bezig te zijn.”

Verhalenman
Het werk voor de krant is echter niet ge-
noeg om zijn drive naar nieuwe dingen te 
stillen. Hij wil meer schrijven, nieuwe din-
gen bedenken en dan ook in de praktijk 
brengen. Als generalist is hij breed geori-
enteerd en geïnteresseerd. Dat is een van 
de redenen waarom hij ook voor de zake-
lijke markt is gaan schrijven. Hij schrijft 
voor zeer diverse bedrijven webteksten, 
zakelijke verhalen en informatieve tek-
sten, zoals voor een schoonmaakbedrijf, 
technisch installatiebedrijf en online com-
municatie- en marketingbureaus. Verder 
doet hij veel interviews met ondernemers. 
Schrijven betreft zowel tekstcreatie, het 
bedenken van teksten, als het redigeren en 
aanpassen van bestaande teksten. “Ik ben 
in mijn hart een echte verhalende schrij-
ver”, verduidelijkt hij. “Dat zie je ook wel 
terug in mijn schrijfstijl. De response die 
ik hierop krijg, is dat deze prettig leesbaar, 
goed gestructureerd en afgestemd op de 

doelgroep is. Een van de mooiste compli-
menten kreeg ik van een dame over wiens 
bedrijf ik had geschreven. Ze zei me dat ze 
zichzelf nog nooit zo goed had herkend in 
een tekst. Ik wil ook vernieuwend zijn en 
dat levert me zeer positieve reacties op.”

Ieder nestje is anders
Innovatie en creativiteit zijn belangrijk 
voor hem. Zo bedacht hij ‘Ieder nestje is 
anders’, een  schrijfproduct om mooie 
verhalen van mensen vast te leggen.  Elk 
mens heeft een uniek verhaal. Of dat nu 
een levensverhaal is of een bijzonder mo-
ment uit het leven, zoals een huwelijk of 
jubileum. Verder maakte hij o.a. met een 

fotograaf ‘Oude Meesters van nu’, een 
boekwerkje over hedendaagse kunstschil-
ders. 

Bewaarkrant Berkelland 

Wie: Rob Weeber
 Wat: Van AtotO
  Waar: Neede
   Online: www.vanatoto.com

“Iedereen kan schrijven, 
maar de vraag is of het 

leesbaar is”

VanAtotO tekst

“Wat je het liefst doet, telt 
niet als werken”


