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Sinterklaas en zijn Pieten zijn weer in het land. Weet u al wat 

zij voor u in petto hebben?

Misschien moet u niet te veel van de Sint verwachten en 

het heft in eigen handen nemen. De economie herstelt zich 

sneller dan verwacht en het vertrouwen neemt toe. Dit biedt 

kansen voor u als ondernemer. Bent u zich bewust van deze 

kansen en laat u ze niet aan u voorbij gaan? 

Een paar voorbeelden. De verhoogde schenkingsvrijstelling 

van €100.000,- is weer terug vanaf 2017 (2016 €53.016,-). 

In de inkomstenbelasting wordt de grens waarboven het 

toptarief van 52% verschuldigd is met circa €10.000,- 

verhoogd, hetgeen ruimte biedt voor optimalisatie van 

inkomen. De heffing in box III wijzigt aanzienlijk, hetgeen 

vooral voor hogere vermogens aanleiding kan zijn om deze 

fiscaal te herstructureren om de fiscale heffingen daarover 

te beperken.

 

Graag kijken wij samen met u naar uw kansen en staan 

wij u bij in het succesvol oppakken hiervan.
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Investeren in duurzame arbeidInternationaal aan de weg timmeren 

met Science Park Arnhem     

Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp is een 
verborgen parel vlak bij Arnhem met zeven inter-
nationaal gewaardeerde opleidingen en 2.250 
studenten. De OKA-leden die de XL-meeting op 
landgoed Larenstein 22 september bezochten 
keken hun ogen uit. “Heel interessant, nooit 
geweten wat hier allemaal gebeurt.”

Werkgever en werknemer hebben profijt van duur-
zame arbeid. Een goed opgeleide werknemer die 
op de juiste plek zit, functioneert naar wens én 
is mobiel als het nodig is. De vergadertafel in 
het Arnhemse hotel Haarhuis is maximaal bezet; 
het thema leeft. De gespreksdeelnemers stellen 
zich voor en leggen een link tussen het thema 
en hun bedrijf.

November  2015, jaargang 24, nummer 5

Arenacum is een zes maal per jaar

verschijnend magazine dat wordt uitgegeven

op initiatief van en in samenwerking met het

Ondernemers Kontakt Arnhem.

Coverfoto
André van Harxen (zittend rechtsvoor), praktijk-

docent Vegetatiekunde en Ecologie van Hall 

Larenstein, leidt een groepje OKA-leden rond 

in de heemtuin van landgoed Larenstein: 

Andrea de Boeij en Marian Adelaar (secre-

tariaat) (voorgrond v.l.n.r.), Jochem Janssen, 

Margreet Kühne, Francien van Zetten en 

Willem Bijleveld (v.l.n.r.)

Fotografie: Jacques Kok
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Dit is de  
laatste keer

A
ls u de titel leest denkt iedere cultuurkenner in Nederland aan een strofe uit het lied ‘Zeg 
maar niets meer’ van André Hazes. Gepassioneerd zingt hij dat dit de laatste keer is en 
dat hij weet dat een ander op hem neerkijkt, maar straks als het beter gaat …

Niet dat ik dramatisch wil doen, maar het is de laatste keer dat Arenacum uitkomt in deze vorm 
en dat dat gebeurt onder de verantwoordelijkheid van uitgeverij Novema. Er is jarenlang goed 
samengewerkt met Novema, maar OKA ziet in deze tijd van communicatie de mogelijkheden om 
deze anders in te richten. Het betekent dat u voortaan één keer per kwartaal een magazine van 
OKA krijgt. De naam van dit nieuwe magazine kan ik nu nog niet onthullen, maar het wordt een 
zeer herkenbaar magazine dat iets dikker zal zijn dan Arenacum. De naam Arenacum zal niet meer 
terugkeren. Deze was voor een aantal mensen toch wel heel moeilijk uit te spreken. 

OKA realiseert zich als geen ander dat communiceren wezenlijk is. Dat geldt met name voor de 
communicatie met haar leden, maar ook voor alle andere betrokkenen. Dat betekent dat OKA 
een keer per maand een volle pagina ter beschikking krijgt van De Gelderlander met een zeer 
groot bereik. In die pagina kan OKA aangeven wat zij doet en wat zij voornemens is te doen voor 
het optimaliseren van het ondernemersklimaat in Arnhem. De nieuwe editie kunt u verwachten in 
december. Peter de Haan zal de portefeuille communicatie ter hand nemen. 
Hij heeft er immers – jaren geleden – voor ‘gestudeerd’. 

Langs deze weg wil ik alle medewerkers van Novema 
bedanken voor de jarenlange samenwerking 
en in het bijzonder Johannes Swieringa. 

Op naar de nieuwe communicatie. 
U zult van ons vernemen.

De laatste keer ziet ook op 
de jarenlange overlast van de 
verbouwing van station Arnhem. 
Op 19 november zal het station 
geopend worden en Arnhem kan 
dan glimmen van trots vanwege 
het mooiste station in Nederland. 
We laten Rotterdam ver achter ons, 
ja toch, niet dan (volks Rotterdams).

Bart van Meer,

voorzitter OKA
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De Arnhemse Uitdaging   52
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Europa staat dit jaar voor de grootste uitdagin-
gen in haar geschiedenis tot nu toe. De Griekse 
crisis en de huidige stroom aan vluchtelingen 
vragen om eenduidig beleid. Wat betekent dat 
voor Nederland? De FEM Knowledge Tour wil 
informeren en debat voeren op de grote actuele 
thema’s in de financiële en economische wereld. 

Barbara Baarsma overtuigt met 
cijfers bij FEM Knowledge Tour    
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Sparringpartner voor de ondernemer

De Betere Ondernemer helpt directeuren/onderne-
mers die beperkingen ervaren na ziekte of overbelast 

zijn geraakt om krachtig te herstellen en van daaruit hun 
business weer optimaal te runnen. ‘De Betere Onderne-
mer’ is het eerste bedrijf in Nederland dat zich volledig 
richt op ‘Ondernemerschap en Ziekte’. Denk aan uitval 
door een hersenbloeding, kanker, chronische stress of 
burn-out. Eigenaar Sigrid Jansen heeft als missie dit 
onderwerp in Nederland op de kaart te zetten. Zij ziet dat 
ondernemers onvoldoende support ontvangen als zij ziek 
of overbelast zijn. Maar ook preventief is er een slag te 
slaan. De 1-op-1 dagen en programma’s zijn er op gericht 
de ondernemer weer helderheid en regie te geven. Zodat 
hij weet welke acties hij kan ondernemen om optimaal 
zijn leven in te richten en bevlogen zijn bedrijf te runnen. 
Meer informatie kunt u vinden op  
www.debetereondernemer.nl 

Happy Italy biedt 
werk in de regio 

De regio Arnhem krijgt 
er met de komst van 

restaurantketen Happy Italy 100 
tot 150 arbeidsplaatsen bij. 
Het restaurant heeft vacatures 
voor personeel in onder andere 
de bediening, de keuken en de 
schoonmaak. Op donderdag 
17 september vond een grote 
speeddate plaats tussen de 
werkgever en geïnteresseerde 
werkzoekenden. Deze werd 
geopend door wethouder Ine 
van Burgsteden. De speeddate 
is georganiseerd door Happy 
Italy in samenwerking met 
WerkgeversServicepunt Midden-
Gelderland. Hiervoor waren 
tachtig kandidaten uitgenodigd. 
Veel van deze kandidaten gaan 
binnenkort aan de slag bij het 
restaurant. Zij draaien eerst 
op proef mee in de huidige 
filialen, waarna ze bij goed 
gevolg aan de slag kunnen. Een 
speciaal team dat bestaat uit 
medewerkers van Happy Italy en 
WerkgeversServicepunt Midden-
Gelderland heeft de werving en 
selectie verzorgd. Happy Italy 
heeft zeven vestigingen in het 
hele land, medio oktober werd 
de nieuwe vestiging in Arnhem 
op het station geopend. 
WerkgeversServicepunt 
Midden-Gelderland is een 
samenwerking tussen UWV, 
gemeenten en Presikhaaf 
Bedrijven.

Peeze beste koffiebrander in Koffie Top 100

Peeze mag zich de beste koffiebrander in de Koffie Top 100 van 
Misset Horeca noemen. Maar liefst dertien van de honderd 

koffiespecialisten schenken koffie van de Arnhemse koffiebrande-
rij. Onder hen ook de nummer één: De Blonde Pater uit Nijmegen. 
Dit ‘koffie-instituut’ kiest heel bewust Specialty Coffee van Peeze 
als huiskoffie. Peeze is al jaren met veel partners in de Koffie Top 
100 vertegenwoordigd. Hoewel een eerste plaats nog 
ontbrak, maakte Peeze met die vele noteringen 
wel naam. Zo werd vorige jaar met Semmelink 
Koffie en Thee uit Lochem de vierde plaats 
behaald en met De Blonde Pater de tiende 
plaats. Maar 2015 is met de eerste plaats 
en dertien noteringen in totaal toch wel het 
topjaar voor Peeze. 

Transformatiescan  
© Arnhem 2015

Strijbosch Thunnissen Trans-
formaties is als adviseur be-

trokken bij het grootste deel van 
de transformaties in Arnhem. 
Periodiek onderzoekt Strijbosch 
Thunnissen Research de stand 
van zaken met betrekking tot 
transformaties in Arnhem. Op 
basis van de jongste inventari-
satie blijkt dat er in de periode 
2013-2015 circa 90.000 m² aan 
lege gebouwen getransformeerd 
is naar nieuwe functies. De 
meeste in de scan genoemde 
transformaties zijn inmiddels 
afgerond, enkelen zijn nog in 
voorbereiding maar zullen nog in 
2015 aanvangen.

Bedrijfsgebouw getransformeerd naar 
kinderspeelparadijs

Strijbosch Thunnissen Transformaties, partner in Dynamis, 
heeft recentelijk het bedrijfsgebouw gelegen aan Cruquius-

weg 3a-5 te Arnhem met een oppervlakte van circa 2.600 m² 
alsmede een verhard buitenterrein van ca. 1.900 m² verhuurd 
aan Monkey Town. Voor Monkey Town betreft dit de 27e vestiging 
in Nederland. Strijbosch Thunnissen heeft in opdracht van de 
eigenaar en in samenwerking met Dirkzwager Advocaten & No-
tarissen richting de gemeente Arnhem de vergunningsprocedure 
begeleid om de vestiging van het kinderspeelparadijs mogelijk te 
maken. 

4 Arenacum
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Internet  
of Things
Afgelopen week organiseerden we bij Itho Daalderop 
een bijeenkomst rond het thema ‘Economie van de 
Toekomst’. Eén van de onderwerpen die middag was 
Internet of Things. 

In het begin van de 19e eeuw 
vond er een grote omschake-
ling naar machinale productie 
plaats, de industriële revolutie. 
Eind van de 20e eeuw begon 
het internet aan haar opmars, 
een nieuwe revolutie. Nu is 
de tijd aangebroken van het 
Internet of Things. Industriële 
systemen en installaties gaan 
online waardoor ‘alles’ samen 
komt. De gevolgen daarvan 
zijn enorm groot. Veel van onze 
aandacht gaat naar verande-
ringen in onze thuisomgeving 
door Smart Home en Domotica 
producten in combinatie met 
slimme Apps. 
Ten onrechte, want veel belang-
rijker is wat er in de industriële 
productie- en energiesector staat te gebeuren. Machines en 
apparaten gaan data voortbrengen, aanzienlijk meer dan nu 
het geval is. Sensoren in combinatie met slimme software 
zorgen dat ze daardoor niet alleen zichzelf beter leren kennen, 
maar ook meer van elkaar en hun omgeving kunnen leren. 
Eén auto bijvoorbeeld, bevat al meer software codes dan heel 
Facebook bij elkaar. Alles wat er in een auto gebeurt, wordt ge-
registreerd met het doel veiligheid, efficiency en prestaties te 
verhogen. Of testresultaten te beïnvloeden zoals we inmiddels 
ook weten na het schandaal met Volkswagen. 
Tegelijkertijd is Internet of Things een zeer complex terrein, te 
vergelijken met een steile beklimming. Het is verstandig om 
een basiskamp in te richten en van daaruit de eerste stappen 
naar de top te zetten. Helaas zijn nog maar weinig Nederland-
se industrieën en ondernemers zo ver. Ook in de regio Arnhem 
niet. Tijd om gezamenlijk actie te ondernemen! 
Het goede nieuws is, dat er ook koplopers zijn. In onze regio 
is Koninklijke Eijkelkamp uit Giesbeek daar een mooi voor-
beeld van. In meer dan honderd jaar, zijn zij uitgegroeid van 
klassieke dorpssmederij tot internationaal product- en datale-
verancier ten behoeve van water- en bodemonderzoek.

Jan van de Weerd
Innovatie makelaar PCT 
www.pctmg.nl
jan@pctmg.nl
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PLATFORM CREATIEVE 

TECHNOLOGIE WORDT 

ONDERSTEUND DOOR:

Winnaars IGNITE Award bekend

Mevrouw Spijker, Stadsboom en Versfabriek zijn de winnaars van de 
IGNITE Award 2015. Een prijs die startende sociaal ondernemers 

uitdaagt om sociaal maatschappelijke problemen aan te pakken in de 
regio Arnhem Nijmegen. De eerste editie van de prijs ontving bijna zeventig 
inzendingen, waarvan er zes doorgingen naar de finale. De jury beloonde 
Mevrouw Spijker met het klus- en opleidingsbedrijf uit Arnhem met de 
hoofdprijs van € 100.000,-. Stadsboom uit Nijmegen ontving de tweede 
prijs van €50.000,-. De aanmoedigingsprijs van 25.000 euro werd toege-
kend aan Versfabriek. Tijdens de finale pitchten zes startende sociale on-
dernemingen hun businessplannen voor een honderd man tellend publiek 
en een vakjury. Door kennis, ondersteuning en startkapitaal te bieden aan 
startende sociaal ondernemers, groeien hun ideeën uit tot heldere plannen 
en komen uit deze plannen succesvolle social enterprises voort. De IGNITE 
Award is opgezet om aan deze groei bij te dragen en sociaal ondernemer-
schap te stimuleren en te versterken.

Particuliere belegger 
koopt ruim 700 m² 
kantoorruimte

De fraaie vrijstaande kantoorvilla 
van ruim 700 m² is aangekocht 

door een particuliere belegger die de 
kantoorfunctie omzet naar wonen. 
Op dit moment is de villa in gebruik 

bij het Leger des Heils, die haar aantal vestigingen gaat terugbrengen. 
MVGM Bedrijfshuisvesting begeleidde de verkoper in het verkoopproces. 
Inmiddels is MVGM met meer dan 600 medewerkers actief op het gebied 
van vastgoeddienstverlening. MVGM creëert door haar focus op kwaliteit, 
betrokkenheid en haar innovatieve kracht een optimaal resultaat voor op-
drachtgevers en is daarmee toonaangevend op de (inter)nationale markt.
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SMB Willems, ing. T. (Tim) de Jong, directeur en eigenaar: “Ik weet hoe 
belangrijk werk is voor mensen,het geeft je zelfvertrouwen en een plaats in 
de samenleving.”

“Vorig jaar schreef de gemeente Nijmegen een aanbesteding uit, waarin 
uitdrukkelijk was opgenomen dat er een honderdtal mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt in betrokken zou worden. Gelukkig haalden we 
de opdracht binnen. Momenteel bestaat 25% van ons personeelsbestand 
uit medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt, waarmee wij ons 
onderscheiden in de branche en op het gebied van Social Return”.

De gunning van deze opdracht past  prima in het beleid om zich verder 
te profileren als sociaal betrokken ondernemer in de stadsregio Arnhem-
Nijmegen. Het behalen van het PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemer) 
certificaat in juli 2015 is hier een goed en concreet voorbeeld van.

“Wij zijn als familiebedrijf al meer dan veertig jaar actief in de 
schoonmaakbranche. We vormen met meer dan 400 medewerkers een 
hechte organisatie met grote betrokkenheid bij de uitvoeringsprocessen en 
blinken uit in kwaliteit, flexibiliteit en veelzijdigheid”. 

“Op 11 juni is Ine van Burgsteden in het kader van het werkgeversoffensief 
op bedrijfsbezoek geweest bij SMB Willems. Ik kan het enorm waarderen 
dat de Arnhemse bestuurder op bezoek komt bij ons bedrijf. Het was een 
inspirerend en interessant gesprek. Niet alleen over concrete vacatures 
en de participatiewet, maar ook over kansen voor ons bedrijf in de lokale 
economie. Er zijn mooie crossovers ontstaan”.

Happy Italy, nieuw bedrijf in Arnhem biedt werk in de regio
De regio Arnhem krijgt er met de komst van restaurantketen Happy Italy 
100 tot 150 arbeidsplaatsen bij.  Het restaurant heeft vacatures voor 
personeel in onder andere de bediening, de keuken en de schoonmaak. 
Op donderdag 17 september vond een grote speeddate plaats tussen de 
werkgever en geïnteresseerde werkzoekenden. 

De speeddate werd georganiseerd door Happy Italy in samenwerking 
met WerkgeversServicepunt Midden-Gelderland. Hiervoor waren 80 
kandidaten uitgenodigd. Veel van deze kandidaten gaan binnenkort aan 
de slag bij het restaurant. Zij draaien eerst op proef mee in de huidige 
filialen, waarna ze bij goed gevolg aan de slag kunnen. Een speciaal team 
dat bestaat uit medewerkers van Happy Italy en WerkgeversServicepunt 
Midden-Gelderland heeft de werving en selectie verzorgd. 

Happy Italy heeft zeven vestigingen in het hele land, medio oktober 
wordt de nieuwe vestiging in Arnhem op het station geopend. Happy Italy 
streeft ernaar om 60 nieuwe medewerkers uit de regionale bestanden van 
werkzoekenden te selecteren.

Kim Dillema: “Wij zijn heel blij met de dienstverlening van het WSP”
(Samenwerking Gemeente, UWV en Presikhaaf bedrijven)

ARNHEMSE 
ONDERNEMERS ZETTEN 
IN OP SOCIAL RETURN

BESTUURLIJKE 
AANDACHT VOOR
GOED 
ONDERNEMERSCHAP

Samen werk maken van Social Return

Wethouder Ine van Burgsteden heeft inmiddels 24 bedrijven bezocht om te praten over de participatiewet. Dat leidde tot goede ontmoetingen. 
Ine kreeg een scherp beeld van de mogelijkheden die bedrijven hebben en de issues waar ze tegenaan lopen. De bedrijven konden direct hun 
vragen kwijt. De bezoeken hebben energie, ideeën en 45 vacatures opgeleverd. Dat smaakt naar meer. 

Kijk voor meer informatie op www.arnhem.nl

Groot Warnsborn, winst in groei huidig personeel
Groot Warnsborn, directeur eigenaar Lammert de Vries: 

Wat hebben ze gedaan? Hoeveel mensen in dienst etc?
“Enige tijd geleden hebben wij een goed gesprek gevoerd met het 
Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland. Zij hebben ons goed 
voorgelicht over de participatiewet en mogelijkheden om hier als bedrijf 
aan mee te werken. Inmiddels hebben wij 8 werknemers in dienst die 
mede geworven zijn door het Werkgeversservicepunt en valllen onder de 
participatiewet.”

‘Naast het feit dat je mensen weer een kans geeft op de arbeidsmarkt, zat 
onze grootste winst hem er in dat we ons huidige personeel zagen groeien 
en zich ontplooien door de andere, begeleidende rol die zij binnen ons 
bedrijf kregen. Dat komt het hele bedrijf ten goede.’

Dirkzwager, gemotiveerd team en goed ondernemerschap
Tom Vandeginste (bestuursvoorzitter Dirkzwager) en Bart van Meer 
(partner Dirkzwager en voorzitter OKA)
 
“Sinds jaar en dag neemt Dirkzwager een aantal medewerkers aan met 
afstand tot de arbeidsmarkt. In het afgelopen jaar hebben we in het kader 
van de Participatiewet het aantal functies hiervoor uitgebreid. Werk & 
Inkomen van de gemeente Arnhem alsmede het Werkgeversservicepunt 
Midden-Gelderland hebben ons ondersteund in het vinden van geschikte 
kandidaten. Het gaat daarbij om functies variërend van secretaresse tot 
facilitair medewerker. Inmiddels werken er 10 mensen bij ons die in het 
verleden om allerlei redenen een afstand kenden tot de arbeidsmarkt. Door 
de inclusieve arbeidsmarkt benadering hebben zij die afstand nu minder, 
heeft Dirkzwager er een team zeer gemotiveerde werknemers bij en geven 
we invulling aan goed ondernemerschap.
 
Van belang blijft dat de werkgever ontzorgd wordt ten aanzien van 
regelgeving en dat kandidaten die voldoen aan de banenafspraak van 
het sociaal akkoord ook als zodanig geregistreerd worden”.

Wilt u meer weten over mogelijkheden van inzet personeel met een 
achterstand tot de arbeidsmarkt voor vacatures binnen uw bedrijf? Neem 
dan contact op met het Werkgeversservicepunt Midden Gelderland. 

Voor meer informatie: www.werkgeversservicepuntmg.nl of bel 
026-3179390.

Het Leerwerkloket adviseert over mogelijkheden voor opleidingen of 
financieringsmogelijkheden voor om- en bijscholing van nieuw of huidig 
personeel. 

Voor meer informatie: http://middengelderland.lerenenwerken.nl/ 
Sandra Janssen - adviseur Leerwerkloket 06-222 326 17 
Thirsa Kros - adviseur Leerwerkloket 06 - 249 821 93



Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp is een verborgen parel vlak bij Arnhem met zeven internationaal gewaardeerde 
opleidingen en 2.250 studenten. De OKA-leden die de XL-meeting op landgoed Larenstein 22 september bezochten keken 
hun ogen uit. “Heel interessant, nooit geweten wat hier allemaal gebeurt.”

OKA-leden op bezoek bij Internationale  
Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp

Internationaal aan  
de weg timmeren met 
Science Park Arnhem

C O V E R I N T E R V I E W

Tekst: Francien van Zetten  |  Fotografie: Jacques Kok

Peter van Dongen, voorzitter 

van het College van Bestuur van 

Hogeschool Van Hall Larenstein
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“
Op Amsterdam na is er geen 
stad in Nederland, waar zo veel 
hooggekwalificeerde opleidingen zo dicht 
bij elkaar zijn gevestigd als in Arnhem. 

Denk aan de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten 
en Hogeschool Van Hall Larenstein. Vandaar 
dat we werken aan 
het Science Park 
Arnhem, waarbij we 
de campussen van 
de HAN, aan de ene 
kant van snelweg 
A12 en de campus 
van Van Hall Larenstein aan de andere kant 
met elkaar willen verbinden. Met zo’n campus 
kun je internationaal aan de weg timmeren.”
Peter van Dongen, voorzitter van het 
College van Bestuur van Hogeschool Van 
Hall Larenstein (VHL) in Velp, windt er geen 
doekjes om: VHL is klaar om meer naar buiten 
te treden, zodat ondernemers in de regio hun 

voordeel kunnen doen met het onderzoek 
dat het internationaal gewaardeerde instituut 
doet. Van Dongen bood op 22 september 
gastvrijheid aan de OKA XL-meeting en ontving 
een grote groep ondernemers uit de regio 
Arnhem in de sfeervolle kapel op landgoed 
Larenstein bij Velp. Enthousiaste docenten en 

studenten leidden 
de OKA-leden rond 
door het eigentijdse 
schoolgebouw en de 
omringende tuinen. 
De ondernemers 
keken hun ogen uit: 

‘Heel interessant, nooit geweten wat hier 
allemaal gebeurt’, was een vaak gehoorde 
opmerking.

Pijlers
De Internationale Agrarische Hogeschool 
Larenstein in Velp, het Instituut Van Hall 
in Leeuwarden en de Hogere Tropische 
Bosbouwschool in Wageningen vormen 
de pijlers onder de Hogeschool Van Hall 
Larenstein, zo legde Van Dongen uit. Hij 
deed aan de OKA-leden uit de doeken hoe 
de organisatie van ‘de groenste hogeschool 
van Nederland’ er uitziet en welke activiteiten 
de hogeschool ontplooit. De veertien 
bachelor- en drie masteropleidingen, drie 
onderzoeksgroepen, twaalf lectoraten, 550 
medewerkers en zo’n 4.800 studenten 
zijn verdeeld over de vestigingen in Velp en 
Leeuwarden. De onderzoeksgroepen richten 
zich op praktijkgericht onderzoek op het gebied 
van Delta Areas and Resources, Food and 
Dairy en Animals and Business.

“Duurzaamheid, betrokkenheid, 
ondernemingszin en verantwoordelijkheid zijn 
kernwaarden in het onderwijs op Van Hall 
Larenstein”, onderstreepte Van Dongen. “In 
een betrekkelijk kleinschalige organisatie als 
VHL kennen docenten en studenten elkaar, 
waardoor de betrokkenheid bij de studenten 
groot is.” 

Jonge professionals
De 2.250 studenten die in Velp 
worden opgeleid, volgen er één van 
de zeven opleidingen, te weten: 
Land- en Watermanagement, Tuin- en 
Landschapsinrichting, Bos- en Natuurbeheer, 
Bedrijfskunde en Agribusiness, Dier- en 
Veehouderij, Voedingsmiddelentechnologie en 
International Development Management. Van 
Dongen: “We leiden jonge professionals op 
en doen praktijkgericht onderzoek in plaats 
van wetenschappelijk onderzoek, zoals op een 
universiteit. Vandaar dat ons onderzoek veel 
raakvlakken heeft met het bedrijfsleven.” 

“Duurzaamheid, betrokkenheid, 
ondernemingszin en verantwoor-

delijkheid zijn kernwaarden”

“Met zo’n campus  
kun je internationaal 

aan de weg timmeren”

Nieuwe bestuursleden, 
website en magazine

Anke Pollmann en Ronald de Jonge zijn twee 
nieuwe OKA-bestuursleden die Bart van Meer 
verwelkomde tijdens de OKA XL-meeting 
in Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. 
Anke Pollmann van de gelijknamige servies- 
en keukenartikelenwinkel in de binnenstad 
van Arnhem, vertegenwoordigt niet alleen 
de ondernemers in de binnenstad, als be-
stuurslid blaast zij Yoka nieuw leven in. Yoka 
staat voor Young Ondernemers Kontakt Arn-
hem en behartigt de belangen van de jonge 
garde ondernemers die lid is van OKA.

Ronald de Jonge van DDJ Accountants en 
Adviseurs met vestigingen in Ellecom en 
Arnhem (Eusebiuskerk) neemt het penning-
meesterschap van OKA over van Peter de 
Haan (AkzoNobel). De Haan gaat zich als 
OKA-bestuurslid bezighouden met Commu-
nicatie, met name het onderhouden van 
contacten met grote bedrijven. 

Ron König, de nieuwe wethouder van eco-
nomische zaken van Arnhem, was te gast 
op de OKA XL-meeting. Hij meldde vaart te 
willen maken met de nieuwe economische 
agenda van de gemeente, waarvoor nog een 
bijeenkomst met ondernemers volgt. “Uiter-
lijk begin 2016 ligt er een voorzet voor de 
economische agenda. Als gemeente kunnen 
we veel voor elkaar krijgen als we intensief 
samenwerken met de ondernemers in onze 
stad. Daar zit de kracht.”

OKA-voorzitter Van Meer kondigde verder 
aan dat er wordt gewerkt aan een nieuwe 
website voor het OKA, die meer mogelijkhe-
den biedt voor het gebruik van social media 
als Twitter en Facebook. Hij riep OKA-leden 
met ideeën voor zo’n nieuwe website op 
zich te melden bij: info@oka,nl.

Er wordt tevens gewerkt aan een nieuwe 
versie van het OKA-magazine. Na jarenlang 
te hebben samengewerkt met uitgeverij 
Novema in Friesland heeft het OKA-bestuur 
er voor gekozen in zee te gaan met een 
regionale partij: Wegener Media. De opzet 
is dat er tien keer per jaar een pagina met 
OKA-nieuws in businessbijlage De Onderne-
mer van dagblad de Gelderlander verschijnt 
en vier keer per jaar een vernieuwd OKA-ma-
gazine. Van Meer: “Voor het magazine zijn 
we op zoek naar een nieuwe naam. Sugges-
ties zijn tot 14 november van harte welkom 
bij het OKA-secretariaat. De bedenker van 
de nieuwe naam krijgt een kistje met een 
mooie Bordeauxwijn.” 

Tekst: Francien van Zetten  |  Fotografie: Jacques Kok
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Wij delen onze kennis graag.
Het juridische antwoord op een simpele vraag, is vaak gecompliceer-
der dan verwacht. Met gezond verstand komt u een heel eind, maar
voor een écht antwoord is meer kennis nodig. Dirkzwager deelt die
kennis graag met u. Ontdek snel hoe Dirkzwager haar kennis deelt op
www.partnerinkennis.nl

Dirkzwager
zorgt dat
u het weet.



Van Hall Larenstein, voorheen bekend als de 
Hogere Bosbouwschool in Velp, is gevestigd 
op het landgoed Larenstein, dat bestaat 
uit 20 hectare tuinen en natuurterrein. Op 
het landgoed heeft een klooster gestaan, 
waar de kapel met fraai glas-in-lood aan 
herinnert. Het modern ogende schoolgebouw 
stamt uit 1993. Na het samengaan van 
de Internationale Agrarische Hogeschool 
Larenstein, het Van Hall Instituut en de Hogere 
Tropische Bosbouwschool uit Wageningen is er 
de afgelopen jaren voor 7 miljoen geïnvesteerd 
in verbouwing van het pand, waardoor het 
aansluit op de eisen van het hedendaagse 
onderwijs.

Naast een groot aantal studenten uit 
Nederland, weten studenten uit de hele wereld 
de weg naar Velp te vinden. “We hebben 
studenten uit Duitsland, Spanje, Roemenië, 
de Verenigde Staten, China, Brazilië, India 
en Ethiopië”, somt Van Dongen op. Hij 
ziet veelbelovende crossovers ontstaan 
tussen VHL en de HAN. “Denk al aan onze 
opleiding Land- en Watermanagement en de 
civieltechnische opleidingen aan de HAN. 

Een internationaal opererend bedrijf als 
adviesbureau Arcadis heeft wereldwijd goed 
opgeleide mensen nodig, die hier in Arnhem 
worden opgeleid.”

Onderwater-drone
In kleine groepen werden de OKA-leden 
rondgeleid door onder meer de sortimentstuin, 
de heemtuin en het vernieuwde schoolgebouw. 
Op het voorplein en in de aula presenteerden 
studenten en docenten projecten als de 
Hittekrant van Arnhem en de ‘onderwater-
drone’ in ontwikkeling, ofwel het static diving 
system uitgerust met meetinstrumenten, zoals 
camera en sensoren die de waterkwaliteit 
meten en onderwater inspecties aan 
havenkades en schepen kunnen uitvoeren. 

“De helft van de ongeveer 1.700 wilde 
plantensoorten die in Nederland voorkomt, 
is op dit landgoed te vinden”, vertelt André 
van Harxen, praktijkdocent vegetatiekunde en 
ecologie, bij de start van de rondleiding in de 
heemtuin van Larenstein. Wilde planten uit 
de Alpen en Schotland gedijen op speciaal 
aangelegde delen van het landgoed. “We 
hebben een stukje Vragenderveen hiernaartoe 
gesleept om een speciaal microklimaat te 
scheppen en grond met de juiste zuurtegraad. 
Studenten leren zo waarom een plant wel op 
het ene stuk grond en niet ergens anders 
groeit.”

De omgang met studenten inspireert Van 
Harxen, hij vertelt er enthousiast over. “Ze 
zijn nieuwsgierig en vinden het leuk om 
dingen te ontdekken. Voor de duidelijkheid: 
onze studenten zijn geen idealisten, die in 
een droomwereld leven. Integendeel: ze 
zijn professioneel opgeleid en denken heel 
realistisch na over de wereld om ons heen en 
de toekomst daarvan.”  

Ter info: zaterdag 14 november (10.00-15.00 uur), open dag bij 
Hogeschool Van Hall Larenstein. Zie ook: www.hogeschoolvhl.nl 

Tekst: Naam van de Schrijver  |  Fotografie: Naam van de Fotograaf
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“We leiden jonge professionals op en doen praktijkgericht 
onderzoek in plaats van wetenschappelijk onderzoek”

“Onze studenten zijn geen 
idealisten, die in een 
droomwereld leven”



Werkgever en werknemer hebben 
profijt van duurzame arbeid. Een 
goed opgeleide werknemer die op 
de juiste plek zit, functioneert naar 
wens én is mobiel als het nodig is. 
De vergadertafel in het Arnhemse 
hotel Haarhuis is maximaal bezet; 
het thema leeft.

D
e gespreksdeelnemers stellen zich voor 
en leggen een link tussen het thema en 
hun bedrijf:

Harry Matser is bestuurder bij RIBW Arnhem 
& Veluwe Vallei. De RIBW begeleidt mensen 
met een psychische aandoening of ernstige 
psychosociale problematiek. In de regio, globaal 
tussen Wageningen, Dieren en Zevenaar, 
begeleidt de RIBW 2200 mensen waarvan 
650 in een beschermde woonomgeving. De 
begeleiding vindt plaats op de basis van kracht 
en talenten van mensen. Het gaat over elk 
relevant levensgebied. Harry Matser: “Wij 
hebben contracten met honderd bedrijven, 
instellingen en werkbedrijven om mensen te 
ondersteunen bij dagbesteding. Wij zien het als 
een ontwikkelproces naar werk”.

Tim Arends is consulent bij Van Ede & 
Partners. Dat bedrijf begeleidt mensen bij 
loopbaanvraagstukken. Landelijk zijn er tien 
filialen. De mensen die bij Van Ede & Partners 
aankloppen, bevinden zich in het hogere 
segment qua functies en qua leeftijd. Tim 
Arends: “Wij helpen mensen een nieuwe plek te 
vinden. Deze mensen hebben door verandering 
in de pensioenwetgeving dikwijls een langere 
loopbaan dan ze oorspronkelijk hadden gedacht. 
Gezamenlijk spannen we ons in om ze weer op 
een plek te krijgen waar ze een zinvolle bijdrage 
kunnen leveren”. 

Boy Sluiter is directeur verkoop bij 
zorgverzekeraar VGZ, waarvan het markante 
hoofdkantoor bij het Arnhemse NS-station 

staat. Boy Sluiter: “Willen we met z’n allen de 
zorg betaalbaar houden, dan zullen we met dit 
onderwerp iets moeten. Het is een onderwerp 
waar we veel met werkgevers over in gesprek 
zijn. Er is bijna geen collectiviteit meer waar dit 
geen gespreksthema is. Het blijft lastig in de zin 
dat iedereen er iets mee wil, maar de meesten 
er in de praktijk weinig mee doen. Dat moet wel 
veranderen”.

Peter de Haan is locatiedirecteur en bestuurder 
bij AkzoNobel voor de locaties in Arnhem, met 
750 mensen en het hoofdkantoor in Amsterdam 

Investeren  
in duurzame  
arbeid

Anne-Marije Buckens
www.50company.nl

R O N D E T A F E L G E S P R E K

Tekst: Paul de Jager  |  Fotografie: Yuri Willems
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met 250 mensen. Akzo Nobel groeit momenteel 
snel. Naar verwachting werken er vanaf 2016 
1600 mensen op beide locaties. Dat is 
ongeveer een derde van het personeelsbestand 
van AkzoNobel in Nederland. Peter de Haan: 
“Duurzame inzetbaarheid hebben we binnen 
AkzoNobel heel duidelijk op de agenda staan. 
Met de vakbonden hebben we er cao-afspraken 
over gemaakt en het op die manier vergrendeld. 
Ik ben als locatiedirecteur verantwoordelijk voor 
het initiëren van de juiste acties om duurzame 
inzetbaarheid daadwerkelijk tot leven te wekken 
in mijn organisatie”. 

Anne-Marije Buckens is directeur van 50 
Company. Dat is een loopbaancentrum 
voor 50-plussers in Arnhem. Anne-Marie 
Buckens: “Het aan het werk helpen 
en houden van 50-plussers is ons 
dagelijks werk. Daarmee zitten we volop 
in de problematiek van de duurzame 
inzetbaarheid en daar is nog heel wat 
te winnen. Want de meeste mensen die 
bij ons aankloppen, denken pas over 
duurzame inzetbaarheid na als ze hun 
baan verloren zijn en dan is het vaak te 
laat”. 

Marion van Hoof is managing consultant voor 
Focus in Arnhem. Focus heeft twaalf vestigingen 
in Nederland en is werkzaam op het gebied 
van duurzame inzetbaarheid. De weg naar werk 
en loopbaanontwikkeling zijn er core business. 
Marion van Hoof omschrijft outplacement en 
re-integratie als curatieve instrumenten. “Als je 
mobiliteit en duurzaamheid op tijd inzet dan kun 
je veel verdriet voorkomen bij mensen. Samen 
met Luuk Simons, directeur Health Coach 
Program en als onderzoeker verbonden aan TU 
Delft, hebben we een survey ontwikkeld, Vital@
Work, waarbij we duurzaamheid van 

Investeren  
in duurzame  
arbeid

Annet de Lange
www.han.nl

Boy Sluiter 
www.cooperatievgz.nl

Harry Matser 
www.ribwavv.nl

Tekst: Paul de Jager  |  Fotografie: Yuri Willems
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medewerkers, inclusief levensstijl, in kaart 
brengen”. 

Tally Opbroek is advocaat arbeidsrecht bij de 
Arnhemse vestiging van Hekkelman Advocaten 
& Notarissen. Haar praktijk is met name 
op werkgevers georiënteerd. Tally Opbroek 
constateert dat bedrijven zich vaak melden 
als het al te laat is, namelijk als er besloten 
is dat afscheid moet worden genomen van 
medewerkers. “Als er goed geïnvesteerd is in 
mensen, dan komen ze makkelijk weer aan het 
werk en zijn hun arbeidsmarktperspectieven 
goed. Dan zijn ze eerder bereid om in overleg 
afscheid te nemen”, zegt Tally Opbroek. Ze wijst 
op de nieuwe Wet Werk en Zekerheid waarbij het 
ontslagrecht sinds 1 juli radicaal is gewijzigd. 
Werkgevers zijn verplicht om in scholing te 
investeren. Arbeidsmobiliteit zal van toenemend 
belang worden. Het is daarom van cruciaal belang 
dat mensen breed en langdurig inzetbaar zijn. Dat 
lukt alleen bij een stevige inzet op het ontwikkelen 
van vaardigheden en het opdoen van nieuwe 
kennis. “Als er afscheid genomen moet worden 
van een werknemer en je komt er samen niet uit, 
dan zal de rechter de werkgever vragen aan te 
tonen wat hij aan scholing heeft aangeboden, zo 
belangrijk is het”. 

Wido Steeg is manager externe bedrijven 
bij Siza. Siza is een zorgonderneming met 
drieduizend cliënten in Arnhem en omstreken. 
Het gaat om mensen met lichamelijke en 
geestelijke handicaps. Siza streeft naar duurzame 
arbeidsparticipatie. Momenteel wordt er druk 
gewerkt aan het uitrollen van externe leer-
werkplekken. Wido Steeg: “Uiteindelijk is het 
de bedoeling dat de cliënten een rol krijgen, 
mee kunnen doen en zich misschien zelfs naar 
loonwaarde kunnen ontwikkelen. Mensen met 
een beperking kunnen uitstekend functioneren 
als ze werk op maat aangeboden krijgen. Dat 
beeld heeft het bedrijfsleven niet en daar 
kom ik vandaan. Daar zit de crux voor ons: de 
beeldvorming veranderen”. 

Annet de Lange is lector Human resource 
Management aan de Hogeschool van Arnhem en 
Nijmegen (HAN). Als lector houdt ze zich bezig met 
toegepast onderzoek en onderwijs op het terrein 

van duurzame inzetbaarheid. Dat doet ze door 
bruggen te slaan tussen onderwijs, onderzoek 
en praktijk. Annet de Lange: “Wat kun je voor 
medewerkers op individueel niveau doen en hoe 
vertaal je dat door naar beleid zodat het ook 
geborgd wordt? Voor onze provincie denk ik mee 
over het regionaal beleid rond dit thema. In de 
provincie Gelderland heb je het dan over jongeren, 
50-plussers, mensen met een handicap en ik 
noem sinds kort de vluchtelingen. Ik kijk mee wat 
er voor deze kwetsbare groepen aan leiderschap 
en beleid nodig is”. Annet de lange verwijst 
naar de website www.nkdi.nl over duurzame 
inzetbaarheid. 

Martin Plant, is manager Werk en ontwikkeling 
bij Presikhaaf Bedrijven. Het gaat om een sociale 
werkvoorziening voor drieduizend mensen. Die 
zijn deels in beschermde omgeving aan de slag 
en deels bij ondernemers. Presikhaaf Bedrijven 
heeft de laatste jaren een flinke omslag gemaakt, 
met als resultaat dat er nagenoeg geen eigen 
bedrijfsactiviteiten meer zijn, met uitzondering 
van Intratuin in Arnhem. Martin Plant: “Ik zie rond 
dit thema een verschil tussen grote bedrijven 
en het mkb, zowel qua interne mobiliteit als 
qua opleidingsniveau. Kleine bedrijven moeten 
ongelofelijk hard knokken om te overleven. Ze 
doen dat door afscheid te nemen van personeel 
en dat vervolgens weer flexibel in te huren. Er is 
weinig geld om in opleiding van het personeel te 
investeren”. 

Begripsvorming
De term duurzame arbeid is betrekkelijk 
nieuw. Academica Annet de Lange komt met 
een omschrijving: “Je hebt een fit tussen 
talent, capaciteit, gezondheid en datgene wat 
je werk vraagt. Als dat aansluit dan ben je 
duurzamer inzetbaar. Als je een misfit hebt, je 
gezondheidstoestand past bijvoorbeeld niet bij je 
werksoort, dan ontstaat er risico op uitval”. 
Tally Opbroek noemt vitaliteit een voorwaarde 
voor duurzame inzetbaarheid. Die vitaliteit moet 
je als werknemer bewaken om je werk goed 
te kunnen doen en om mobiel te zijn bij een 
eventuele ontslagdreiging, bijvoorbeeld tijdens een 
reorganisatie.
Marion van Hoof omschrijft duurzame arbeid als 
het vermogen om niet alleen op 30-jarige leeftijd 

goed te kunnen functioneren, maar ook visie te 
ontwikkelen over de toekomst. “Hoe pas je je 
loopbaan zó in je leven dat je het zo lang mogelijk 
kunt volhouden? Dat houdt ook in dat je erover 
nadenkt of je vaardigheden over een x-aantal jaren 
nog steeds nodig zijn. Jij verandert, je omgeving 
verandert en dat stelt steeds andere eisen aan je 
competenties. Het is een dynamisch gegeven”.
Anne-Marije Buckens vindt dat toekomstgericht 
denken mooi, maar ziet het onvoldoende terug in 
de praktijk. Van hoog tot laag en van oud tot jong 
denken werknemers onvoldoende na over hoe 
ze tot hun zeventigste een interessante speler 
kunnen blijven op de arbeidsmarkt. 
Werknemers zien hun loopbaan als lineair: steeds 
meer verantwoordelijkheden met dito salaris. 
“Terwijl je bij veel 50-plussers ziet dat ze er veel 
beter aan zouden doen om een stapje terug te 
doen. Dat heeft inderdaad ook gevolgen voor hun 
salaris. Dat noemen we demotie. Bijna niemand 
wil er in mee gaan. Maar als je het op een andere 
manier belicht door je te bedenken dat je op 
die manier wél tot aan je pensioen kunt blijven 
werken, dan is dat zo gek nog niet”, stelt ze. 

Niet vanzelfsprekend
Annet de Lange: “Dat is misschien de discussie 
die we zouden moeten voeren. Heb je het bij 
duurzame arbeid over economische waardevolle 
arbeid of mag dat ook maatschappelijk 
waardevolle arbeid zijn? Als ’t dat laatste is, 
dan kan je een realistischer discussie over de 
toekomst voeren”. Ze sluit haar ogen niet voor 
het gegeven dat veel mensen vast zitten aan hun 
toekomstverwachting en hun hypotheek. Er zijn 
volgens haar zelfs meer beren op de weg: “Er is 
bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar de bereidheid 
bij werkgevers om 50-plussers aan het werk te 
helpen. Daarin bleek maar 6% geïnteresseerd 
te zijn. Dat moet je op beleidsniveau wel 
onderkennen”. 
Boy Sluiter vertelt dat zijn bedrijf veel programma’s 
heeft lopen om werknemers blijvend optimaal te 
laten functioneren. Daarmee wordt slechts een 
deel van het personeel bereikt. Vaak gaat het 
om mensen die al actief zijn. In de praktijk blijkt 
dat een deel van het personeel, ongeacht de 
inspanning van de werkgever, op de bank blijft 
zitten. Terwijl dat nu juist de doelgroep is. Boy 
Sluiter: “Wij vinden dat duurzame inzetbaarheid 

Marion van Hoof
www.focusnederland.nl

Martin Plant
www.presikhaaf.org

Peter de Haan
www.akzonobel.com
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van twee kanten moet komen. De werkgever 
moet faciliteren. Natuurlijk. Maar de werknemer 
moet zich realiseren dat hij moet investeren in zijn 
gezondheid en zijn scholing. Hij moet in zichzelf 
investeren om een aantrekkelijke partij te blijven”. 
Met elkaar sommen de gespreksdeelnemers 
meerdere factoren op die duurzame inzetbaarheid 
niet vanzelfsprekend maken. De werknemer 
hanteert een vastgeroest toekomstbeeld dat 
gekoppeld is aan vaste lasten. Hij is gewend 
dat de werkgever de lijnen uitzet en neemt 
onvoldoende de regie over zijn loopbaan. Vaak 
komt hij pas in actie als het te laat is, namelijk 
bij dreigend ontslag. Het bedrijfsleven aan 
de andere kant, denkt heel praktisch aan de 
declarabele uren. De 58-jarige sluit niet aan bij 
actuele businessmodellen. Arbeid moet waarde 
toevoegen. Loon naar werken. 

Leren van elkaar
Ondanks de geschetste haken en ogen, zien 
alle gespreksdeelnemers de meerwaarde van 
duurzame arbeidsinzet. De vraag is evenwel, 
wat de weg ernaartoe is. Bij Akzo Nobel hebben 
ze een uitgekiende visie. Het bedrijf definieerde 
drie thema’s rond duurzame arbeid: opleiding en 
loopbaan, gezondheid en life-style en ten derde 
work-life balance. Op alle drie de thema’s wordt 
ingezet. Maar wel van onderop. Daartoe zijn 
duurzame inzetbaarheidsteams geformeerd. Die 
bestaan uit medewerkers. De leiding faciliteert 
slechts. Peter de Haan: “De teams vragen 
bijvoorbeeld tijdens lunchbijeenkomsten aandacht 
voor het thema overgewicht. Ze organiseren 
daartoe dieetvoorlichting en een life-style markt”. 

Gelijkgestemden kunnen veel van elkaar leren. 
Dat vindt ook Harry Matser. Dat geldt zeker 
voor duurzame arbeid. Flexibele werknemers 
kunnen verslag doen van hun studie, nieuwe 
baan en werkplezier. “Die verbinding is belangrijk. 
Ervaringsdeskundigen weten waar het over gaat. 
Ze vertalen hun eigen ervaring naar de ander. 
Dat is trouwens niet vanzelfsprekend. Daartoe 
benutten we een opleiding van jaar, waarin 
medewerkers leren hun ervaringsdeskundigheid 
over te dragen. Laag op de werkvloer inzetten, 
verbinding maken en denken in mogelijkheden. 
Daar gaat het om”. 
Wido Steeg vertelt dat binnen Siza ook veel 

gebruikgemaakt wordt van ervaringsdeskundigen: 
“Mensen die zeven jaar op de bank hebben 
gezeten, vertellen aan andere cliënten waarom 
ze een opleiding zijn gaan doen en wat dat 
hun gebracht heeft. Het werkt. Niet iedereen 
maakt vervolgens een draai. Sommigen raken 
geïnspireerd en zetten een stap in de goede 
richting”. 

Organisaties
Annet de Lange denkt dat medewerkers van 
elkaar kunnen leren, maar organisaties ook. “Je 
zou voor Nederland een overzicht moeten maken 
van de organisaties die duurzame inzetbaarheid 
goed vorm geven. Het moet in de missie van alle 
organisaties zitten. En duurzame arbeid moet 
overal in de organisatie voelbaar en zichtbaar zijn. 
Dat vergt cultuurverandering”. Met dat laatste 
is Marion van Hoof het roerend eens. Ze denkt 
dat het nog steeds veel moed vergt om als 
werknemer aan te kaarten dat je over een jaar of 
vijf ander werk wilt en daar hulp bij nodig hebt. 
Ze vervolgt: “Ik ken een bedrijf dat duurzame 
inzetbaarheid onderdeel heeft gemaakt van de 
functionerings- en beoordelingscyclus. Tijdens 
die gesprekken kan je een werknemer op zijn 
ongezonde leefstijl aanspreken. Wat ga jij daar 
nou aan doen? Jouw vitaliteit is belangrijk voor 
ons als bedrijf. Openheid is heel belangrijk”.
Tally Opbroek: ”In hoeverre kan je als werkgever 
je werknemer met obesitas verplichten om af te 
vallen? Er dreigt een functioneringsprobleem als 
iemand te dik is. Ik zou de werkgever adviseren 
een goede diëtist aan te raden. Faciliteer het als 
werkgever. Als de werknemer er niet in mee gaat, 
dan zou je een redelijke grond kunnen hebben om 
tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst over 
te gaan”. 
Harry Matser vat samen: “Het gaat om een 
set van maatregelen waarbij duurzame arbeid 
doorklinkt in de missie en visie van het bedrijf, in 
de beleidsregels maar ook in de cultuur. Er moet 
beslist veiligheid zijn op de werkvloer om zaken 
bespreekbaar te maken”. 

Flexibiliteit
Tim Arends brengt duurzame arbeid net als 
voorgaande sprekers in verband met flexibiliteit. 
Zijn klanten zitten vaak ook vast aan een druk 
gezinsleven en financiële verplichtingen. 

Toch is er een verschil. Tim Arends: “De klanten 
die bij Van Ede & Partners aan tafel schuiven, 
zijn tegen de muur gelopen. De zekerheid die 
ze dachten te hebben is keihard voorbij. Als je 
tegen ze zegt dat ze een stap terug moeten doen 
om weer aan de slag te komen, dan voel je de 
weerstand groeien. De sleutel tot het vinden van 
een nieuwe plek blijkt zingeving te zijn. Als ze die 
zingeving voor zichzelf helder krijgen, dan zijn ze 
bereid loon en status in te leveren. Bezieling, 
successen vieren, die toon moet je zien te raken. 
Er zit veel kracht in mensen. Er zijn geen verloren 
generaties, er zijn mensen met verschillende 
capaciteiten die een zinvolle bijdrage kunnen 
leveren”. Verder benadrukt Tim Arends dat er 
met name in het mkb veel voorbeelden zijn van 
ondernemers die medewerkers die al jaren aan 
hun bedrijf verbonden zijn, een plek gunnen en 
hen ruimte bieden om mee te blijven doen. Dat 
gebeurt niet enkel op basis van hun economische 
waarde; en ook dat omschrijft hij als duurzame 
inzetbaarheid.
Martin Plant plaatst duurzame arbeid in een 
onverwachte hoek: “Duurzame inzetbaarheid en 
lange dienstverbanden lijken bij elkaar te passen. 
Maar ik denk dat flexibele contracten juist leiden 
tot duurzame inzetbaarheid. Want het dwingt je 
om na te denken: ik heb nu een contract en dat 
loopt af. Wat ga ik daarna doen? Dat betekent dat 
de balans anders komt te liggen. De zorg ligt niet 
bij de werkgever, daarmee leg je de bal volledig bij 
de werknemer. Dan moet je je afvragen of er iets 
mist om deze mensen te ondersteunen. Wat zijn 
de mogelijkheden voor een leven lang leren”? Het 
antwoord op de laatste vraag komt van Anne-
Marije Buckens. Zij pleit voor een persoonlijk 
opleidingsbudget dat de werknemer gedurende 
zijn hele loopbaan met zich meeneemt. Dat kan 
hij inzetten om zichzelf duurzaam aan de slag 
te houden. Dan moeten er wel partijen zijn die 
adviseren over ontwikkelingen in het vakgebied 
en over verstandige opleidingskeuzes. Die taak 
zouden brancheorganisaties op zich kunnen 
nemen.  

Tally Opbroek
www.hekkelman.nl

Wido Steeg
www.siza.nl

Tim Arends
www.vanede.nl

In gesprek over duurzame arbeid? Dat kan! 
De deelnemers aan dit tafelgesprek tonen 
zich allen van harte bereid om ondernemers 
van advies te dienen. Hun contactgegevens 
vindt u op deze pagina’s terug.
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Voor al uw vragen over in- en uitstroom van 
ervaren medewerker in uw organisatie. 

 • outplacement 
 • van werk naar werk
 • mobiliteit
 • vacatures 

Het loopbaan- 
centrum voor 
50-plussers

WWW.50COMPANY.NL

Tekst en fotografie: Dick Leseman



“
Dat is oud”, vertelt valorisatiemanager 
Rob Westerdijk. “We veranderen naar 
een ander primair proces. Natuurlijk 
moet je de inhoud nog kennen, maar die 

wordt nu geladen met een onderzoeksproces 
waarin de studenten in het werkveld bijdragen 
aan hoe het handiger en beter kan; kennis in 
context”. De toegevoegde waarde zit niet al-
leen ‘ik ken het boek’, maar in het onderzoek 
op een thema. Dat nieuwe type onderwijs is 
onder meer ingegeven door het Ministerie van 
Onderwijs en Wetenschap en is de ambitie van 
de HAN om van onderwijsinstelling te veran-
deren in een kennisinstelling. “Wij vinden dat 
alleen mensen opleiden niet voldoende is en 
willen dat de opleidingsinstituten bijdragen aan 
het oplossen van maatschappelijke problemen 
en economische vraagstukken. We zijn ook 
steeds meer een praktijkgericht onderzoeksin-
stituut. We hebben in de HAN een groot aantal 
lectoren rondlopen, die met studenten kennis 
vergaren rondom onderzoeksthema’s bij bedrij-
ven in de praktijk”, aldus Rob Westerdijk. 

Zwaartepunten
“De HAN heeft gekozen voor een aantal zwaar-
tepunten. We richten ons met onderzoeken en 
praktijkopdrachten op EMT (red: energie- en 
milieutechnologie), health en Smart Region 
voor maakindustrie”, legt hij uit. “Expertise-
centrum SEECE van de HAN is een belang-
rijke factor in de EMT. Niet alleen werken we 

aan een technische vraag, maar ook in de 
bedrijfsvoering van deze innovatieve bedrijven 
kunnen we bijdragen. Faculteit Economie en 
Management levert steeds meer diensten in 
die wereld, vaak in multidisciplinaire teams. 
Ook in de gezondheidszorg kijken we naar hoe 
de bedrijfsprocessen eenvoudiger en beter 
kunnen verlopen. Voor de maakindustrie met 
name in de Achterhoek zijn we bezig met 
automatiseringsprocessen, robotica en de 
herinrichting van bedrijven.”

De Gelderse Zaak
Rob Westerdijk roept ondernemers, klein en 
groot, op om langs te komen met een vraag-
stuk. “Opdrachtgevers en bedrijven kunnen 
een beroep doen op ons. Dat deden ze in het 
verleden vooral bij stages en afstudeerop-
drachten, maar nu willen we op deze thema’s 
duurzame relaties ontwikkelen. In het verleden 
lieten we studenten zelf naar opdrachten zoe-
ken, nu komen we steeds meer met bedrijven 

tot allianties. Met elkaar werken in co-creatie 
aan oplossingen. We zijn bijvoorbeeld druk  
bezig met het verduurzamen van bedrijven-
terreinen. Er zitten studenten bij Gazelle in 
Dieren. Ze werken aan technische vraag- 
stukken, maar ook aan vragen als hoe kan 
Gazelle voorop blijven lopen en hoe kunnen  
ze verduurzamen.” Rob Westerdijk noemt ook  
De Gelderse Zaak met een vestiging in  
Nijmegen en Arnhem, waar studenten en  
kleinbedrijven elkaar kunnen ontmoeten.  
“Studenten kunnen bijvoorbeeld een analyse 
maken van klantenportfolio’s of marktonderzoek 
uitvoeren voor ondernemers in de binnenstad 
(www.degeldersezaak.nl). Projectleider Evert 
Lensink staat voor de ondernemer klaar.  
We hebben menukaarten op de website van 
het OKA staan met projectopdrachten die  
studenten kunnen vervullen”, besluit hij. 
“Maak daar gebruik van.”  

Een lector op een hogeschool vervult een 
soortgelijke functie als een hoogleraar aan 
een universiteit. Veelal heeft hij of zij een 
eigen leeropdracht oftewel een leerstoel: 
lectoraat. Daar is een onderzoeksteam aan 
verbonden, dat wil zeggen docenten uit de 
hogeschool die praktijkgericht onderzoek 
uitvoeren en de kennis omzetten in onder-
wijsontwikkeling.

Het leerproces op de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen is aan het 
veranderen. Studeren was voorheen een vak leren en een diploma krijgen 
wanneer je alle facetten van dat vak geleerd had. Pas in de context van het 
bedrijf leerde je het vak toe te passen. 

HAN wil duurzame 
relaties opbouwen 
met bedrijven

Evert Lensink van De Gelderse 

Zaak overziet de binnenstad 

vanaf het dak van Rozet

I N T E R V I E W

Tekst en fotografie: Dick Leseman
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er mee gebaat.”



Nieuwe logistieke hotspot in de regio Arnhem-Nijmegen

Ruimte voor uw logistieke ambities

Hoeveel logistieke ruimte heeft u nodig? Op Park15 

Logistics realiseren wij uw distributiecentrum op maat. 

Naar wens in combinatie met kantoor en mezzanine 

vloeren. Flexibiliteit en functionaliteit staan daarbij 

centraal. Zodat u als logistiek ondernemer, verlader of 

retailer alle bewegingsruimte krijgt om te groeien of te 

krimpen, waarbij het bedrijfsgebouw courant en  

waardevast blijft. In de toekomst biedt Park15 ook  

ruimte aan niet-logistieke bedrijven.

Facts & Figures 
 
  Multimodaal bereikbaar via weg, water en spoor

  Circa 85 hectare uitgeefbaar terrein

  Aaneengesloten kavels tot 25 hectare

  Bouwhoogte tot 28 m

  Oplevering binnen 7 tot 9 maanden na start bouw

  Groen, duurzaam en toekomstbestendig

  Kernwaarden:  -  duurzaamheid

	 	 				-		efficiency 

							 	 				-		flexibiliteit	

      -  snelheid

In het hart van de regio Arnhem-Nijmegen, direct aan de A15 ter hoogte van afslag 38 (Elst/Oosterhout), wordt dé logistieke 

hotspot van de toekomst ontwikkeld: Park15 Logistics. Groen, duurzaam, multimodaal bereikbaar en centraal gelegen 

tussen de Rotterdamse havens en het Duitse Ruhrgebied. Met de aanleg van de infrastructuur is inmiddels gestart.

Uw interesse gewekt? 

Graag gaan wij samen met u om tafel om te horen wat uw logistieke ambities zijn 

en te kijken hoe wij die op Park15 kunnen realiseren. 

www.park15logistics.com



H
et gebouw biedt drie verschillende, 
unieke uitzichten. Aan de zuidkant 
grenst Royal aan het Gele Rijdersplein 
met Rijksmonument de Aku Fontein. 

De aanpassingen van de architectonische 
gevel dragen bij aan de toekomstige renovatie 
van het plein. De andere zijden kijken uit op 
verkeersader Willemsplein en de Jansbinnen-
singel. 

In samenwerking met Varix Architecten wordt 
Willemsplein 46 omgetoverd tot een transpa-
rant en creatief pand, met een uitnodigende 
en inspirerende uitstraling. Binnen Royal zullen 
drie functies worden gerealiseerd, namelijk: 
Royal Horeca, Royal Office en Royal Meeting. 
Royal is trots om haar nieuwe huurders nog dit 
jaar te mogen verwelkomen. 
 
Royal Horeca
Als eerste huurder opent binnenkort STAN&CO 
Arnhem. Dit horecaconcept wordt een warme 
hang-out in het oude bankgebouw. De perfecte 
plaats voor gezelligheid, eten, terras en vrien-
den. Een eigentijds en uitnodigend interieur 
waar je terecht kunt voor STAN&CROISSANT tot 
STAN&STEAK. Of het nu je eerste kop koffie of 
je laatste glas wijn is, bij STAN&CO draait het 
vooral om STAN&JOU. Het ultieme urban con-
cept is vanaf 19 november a.s., zeven dagen 
per week geopend van ’s ochtends vroeg tot 
’s avonds laat.
 
STAN&CO staat voor stoer, avontuurlijk, leven-
dig, licht en verfijnd. De ruwe bouwkundige 
elementen contrasteren met de nieuw toege-
voegde elementen met een vrouwelijke touch. 
Comfortabele banken bekleed met mohair of 
florale patronen, subtiele lampen, verfijnde 
messing stellages en zachtgroene tegels. Voeg 
daar nog een snufje vintage aan toe, met wat 
groen en veel licht en je hebt een kleine indruk 
van wat STAN&CO Arnhem gaat worden.

Fijne broodjes en verrassende salades voor 
tijdens de lunch. Wat te denken van een broodje 
dun gesneden entrecote met chimmichurri uit de 
Josper grill of de Seafood Salad met zeekraal, ra-
dijs en gegrilde limoen. Mensen die van zoet hou-
den, worden intens gelukkig van STAN’s Snicker, 
een festijn van karamel, chocolade en pinda’s. 
En dan zijn er nog hemelse cakes, STAN’s eigen 
appeltaart en cheesecakes waar een New Yorker 
voor zou omvliegen. Borrelaars kunnen zich te 
buiten gaan aan lekkernijen, dankzij de finger-
licking good barbites. Een gloeiende Josper grill 
en een hoogwaardige houtskoolbarbecue staan 
garant voor perfecte bereide grillkippetjes, huis 
gerookte zalm, juicy burgers en perfecte steaks. 
Bij STAN&CO gaat echt niemand hongerig naar 
buiten.

 

Website: arnhem.stan-co.nl
Reserveren: arnhem.stan-co.nl/reserveren
Facebook: www.facebook.com/stan.co.arnhem

Royal Office
Naast Royal Horeca neemt Royal Office een 
belangrijk deel van het pand in beslag. Aller-
eerst zal De Gelderlander bij Royal intrekken. 
Hiermee gaat een langgekoesterde wens van de 
stadsredactie in vervulling, omdat zij zich weer 
in het middelpunt van het lokale nieuws kunnen 
begeven.
 
Daarnaast verwelkomt Royal de bedrijven JMA 
en Perplex Internetmarketing. Perplex is een 
full-service internetmarketing bureau, maar... dan 
net even anders. 

U kunt hier terecht voor een unieke combinatie 
van marketing ervaring, creativiteit, frisse ideeën 
en internet(techniek). Tevens zullen oude beken-
den RID (Regionaal Instituut voor Dyslexie) en 
RIO Zorg, na een kort verblijf op de Jansbuiten-
singel, terugkeren in een omgetoverd Royal.
 
Royal Meeting
In Royal zijn drie gastvrije en flexibele meeting- 
rooms beschikbaar die per dagdeel zijn te 
boeken. Het beste van twee werelden; inspire-
rende vergaderruimten op een toplocatie, met 
verbluffende horecacatering binnen handbereik. 
De vergaderlocaties zijn naar eigen wens in te 
richten, voor een verblijf tot ca. 50 personen.
 
Volg de renovatie!
De ontwikkelingen zijn te volgen via de website 
www.royalarnhem.nl en Facebookpagina  
www.facebook.com/royalarnhem.nl  

Meer informatie over Royal? Neem dan contact op met  

Paul van der Aa van JMA Real Estate B.V., via telefoonnummer  

06-12877797 of e-mailadres info@royalarnhem.nl.

Royal bevindt zich op één van de mooiste plekjes 
van de Arnhemse binnenstad. Het toonaange-
vende pand, oorspronkelijk van de hand van 
de Arnhemse architect Willem Diehl, wordt 
volledig gerenoveerd en zal dit jaar haar 
deuren openen. In het pand zullen creativiteit, 
ontmoeting en innovatie centraal staan.

Spraakmakende nieuwe  
locatie in hartje Arnhem

B E D R I J F S R E P O R T A G E
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“
Banen kunnen we niet maken, 
meedenken over hoe mensen 
met een arbeidsbeperking op de 
werkvloer in een bedrijf passen 

wel”, zegt wethouder Ine van Burgsteden 
van Werk en Inkomen opgeruimd. De 
afgelopen maanden ging ze bij meer dan 
vijftig werkgevers op bezoek en sprak 
over het creëren van banen voor mensen 
met een achterstand op de arbeidsmarkt 
of een arbeidsbeperking door ziekte of 
een handicap.

Vacatures
Van Burgsteden is enthousiast over 
de resultaten. “McDonald’s opent 
een filiaal in het nieuwe station. Al 
pratende bleek dat daar tien vacatures 
zijn voor deze doelgroep, die gaat het 
Werkgeversservicepunt voor het bedrijf 
werven.”
Het kabinet en de sociale partners 

(werkgevers en vakbonden) hebben in het 
kader van de Participatiewet afgesproken 
dat er dit jaar 6.000 banen voor mensen 
met een arbeidsbeperking bij komen. 
Tussen 2015 en 2026 gaat het om 
100.000 extra banen in de marktsector 
en 25.000 extra banen bij de overheid. 

Helpende hand
“Ik begrijp best dat werkgevers denken: 
Hoe krijg ik dat voor elkaar?”, constateert 
Van Burgsteden nuchter. “Daarom bieden 
we als gemeente de helpende hand.” 
Dat gebeurt in samenwerking met het 
UWV en Presikhaaf Bedrijven op allerlei 
manieren: van een bedrijfsscan, de inzet 
van een jobcoach tot loonkostensubsidie.

“Jobcarving is het toverwoord”, verklaart 
de wethouder. “Wij bieden een werkgever 
aan een bedrijfsscan te laten doen. Een 
expert van het Werkgeversservicepunt 
loopt op de werkvloer mee en kijkt 
welke onderdelen van werkprocessen 
geschikt zijn voor de doelgroep. Dat werkt 
verrassend goed.”

Loonkostensubsidie
Werkgevers die iemand met een 
arbeidsbeperking in dienst nemen, 
krijgen een loonkostensubsidie. “Als 
iemand een beperkt aantal uren 
kan werken of langer over bepaalde 
werkzaamheden doet, betaalt de 

Ine van Burgsteden, wethouder van Werk en Inkomen in Arnhem, is op Partici-
patiewet-tournee. U weet wel, de wet die regelt dat mensen met een arbeids-
beperking aan de slag gaan in het bedrijfsleven. “We bieden werkgevers de 
helpende hand.”

“Banen kunnen we niet 
maken, meedenken over 
hoe mensen met een 
arbeidsbeperking op de 
werkvloer in een bedrijf 
passen wel”

‘ Jobcarving is  
het toverwoord’

Wethouder Ine van Burgsteden op  
tournee met Participatiewet

I N T E R V I E W

Tekst: Francien van Zetten  |  Fotografie: Jacques Kok
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werkgever de loonwaarde van die arbeid 
en vult de gemeente dat bedrag aan tot 
het minimumloon”, legt Dorry Willemsen 
uit. Ze is projectontwikkelaar werk van de 
gemeente Arnhem en gaat samen met de 
wethouder op stap. 

Misvatting
Dat mensen met een arbeidsbeperking 
alleen laaggeschoold werk kunnen doen, is 
een misvatting, benadrukt de wethouder. 
“We waren laatst bij Media Markt. Dat 
bedrijf is juist op zoek naar mensen 
met verstand van ICT, liefst hbo’ers. In 
het gesprek bleek dat ze ook mensen 
zoeken die een laptop kunnen inrichten. 
Dat is werk dat jonge mensen met een 
arbeidsbeperking, zoals bepaalde vormen 
van autisme, heel goed kunnen doen.” 
Ondernemers, die wethouder Ine van 
Burgsteden willen uitnodigen voor een 
gesprek, kunnen een afspraak maken via 
026-3774655. 

Participatiewet  
en quotumheffing
De Participatiewet is sinds 1 januari van dit 
jaar van kracht en heeft als doel meer mensen 
met een arbeidsbeperking aan werk te helpen. 
De nieuwe wet vervangt de Wet Werk en Bij-
stand (WWB), de Wet Sociale Werkvoorziening 
(WSW) en een groot deel van de Wajongwet 
(voor jonggehandicapten onder de 18 jaar).

De Wet Werk- en Inkomensvoorziening naar Ar-
beidsvermogen (WIA), is een onderdeel van de 
Participatiewet en maakt gemeenten verant-
woordelijk voor de ondersteuning van mensen 
met een arbeidsbeperking. 

De Wet Banenafspraak en Quotum Arbeids-
beperkten is op 1 april 2015 ingegaan. Het 
ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegen-
heid controleert jaarlijks of het afgesproken 
aantal extra banen is behaald. Zo niet, dan 
treedt vanaf 2018 de quotumregeling in 
werking en zijn werkgevers met meer dan 25 
werknemers verplicht circa 5 procent van hun 
personeelsbestand in te vullen met mensen 
met een arbeidsbeperking. Vanaf 2018 geldt 
een quotumheffing van 5000 euro per niet-in-
gevulde arbeidsplaats per jaar.

“Daarom bieden we 
als gemeente de 
helpende hand”

Tekst: Francien van Zetten  |  Fotografie: Jacques Kok
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“
Ervaringsdeskundigen op de werkvloer 
kunnen een hoop kosten en ellende 
besparen”, denken oud-student Evelien 
Hulshof en coördinator Cécile Malingré 

van de opleiding Howie the Harp™. “De druk op 
werknemers is hoog en ieder mens heeft zijn 
kwetsbaarheden. In deze tijd van hooggespannen 
verwachtingen lopen in elke organisatie mensen 
rond die op het punt staan uit te vallen. Met een 
ervaringsdeskundige haal je iemand in huis die 
signalen herkent en handvatten biedt om dat te 
onderkennen.”

Pionieren
Het is een jong beroep en dat betekent pionie-
ren, erkent Malingré. “Opgeleide ervaringsdes-
kundigen met een psychiatrisch verleden gaan 
vooralsnog bij GGZ-instellingen aan de slag. 
Daar bewijzen ze steeds meer hun toegevoegde 
waarde. Cliënten hebben in hun herstel baat bij 
de ervaringen van lotgenoten en ook regulier 
opgeleide zorgverleners leren van de kritische 
blik van ervaringsdeskundigen. Na een succesvol 
eerste jaar bij Howie the Harp in Arnhem willen 
we nu ook een stap verder zetten richting het 
bedrijfsleven. Het zou mooi zijn als ervaringsdes-
kundigen ook breder aan het werk kunnen dan 
alleen in een GGZ-organisatie. Daar is lef van 
beide kanten voor nodig.”

Ervaring werkt! Dat is het credo van Howie the 
Harp, een opleidingsconcept uit Amerika met 
inmiddels verschillende vestigingen in Neder-
land. RIBW Arnhem & Veluwe Vallei (RIBW AVV) 
haalde de opleiding vorig jaar naar Arnhem. Na 
een intensieve selectie werken studenten met 
cliëntervaring in deze eenjarige opleiding aan hun 
verdere herstel en leren tegelijk het vak van erva-
ringsdeskundige. Het is een nieuw vak waarvoor 
in 2013 een landelijk erkend beroepscompeten-
tieprofiel is opgesteld. 

Zelfbewust
Evelien Hulshof was afgelopen zomer een van 
de eerste afgestudeerden in Arnhem.  

Zo sterk als zij nu is met inmiddels twee 
betaalde banen als ervaringsdeskundige, zo 
moeilijk had ze het een aantal jaren geleden. 
“Ik heb de bodem van de put gezien”, zegt ze. 
“Depressiviteit en angsten bepaalden mijn 
leven. Privé gebeurden er allerlei dingen waar 
ik niet mee kon omgaan. De tegenslagen kon 
ik niet verwerken. Therapie en medicijnen hiel-
pen ten dele, ik ben zelfs een jaar opgenomen 
geweest. Een sociotherapeut op de PAAZ-afde-
ling van het ziekenhuis stuurde me uiteindelijk 
naar huis met een heldere opdracht: pak je 
dagelijks leven weer op en gebruik je krachten 
om te herstellen. Dat is me gelukt, mede door 
de opleiding. Ik heb het gevoel dat ik nu een 
completer mens ben. De kwetsbaarheden 
horen daarbij, maar die zorgen er ook voor dat 
ik nu veel zelfbewuster ben en makkelijker 
afstand kan nemen als dat nodig is.” 

Achteraf gezien had Evelien in haar crisisjaren 
zelf graag een ervaringsdeskundige aan haar 
zijde gehad. Dat gemis is nu haar belangrijkste 
drijfveer om lotgenoten te helpen door onder 
meer hersteltrainingen te geven in haar baan 
bij RIBW AVV. Daar solliciteerde ze met succes 
na haar stage. Samen met haar partner is ze 
bovendien gezinsouder van vier jongeren bij 
de Hoenderloo Groep, onderdeel van Pluryn. 
“Twee functies in de hulpverlening inderdaad”, 
zegt Evelien. “Dat past op dit moment het 
beste bij mij. Het neemt niet weg dat ik me 
over een jaar of vijf ook een rol kan voorstellen 
als consultant of ervaringsdeskundig coach bij 
bedrijven. Landelijk wellicht.” 

Zelfreflectie als wapen
De zogenoemde WRAP-cursus – het Welness 
Recovery Action Plan - die Evelien momenteel 
geeft aan cliënten en medewerkers van RIBW 
AVV is wat haar betreft direct toepasbaar in 
bedrijven. Met dat zelfhulpinstrument leer je je 
eigen krachten te herkennen, maar signaleer 
je ook de zaken die je in onbalans brengen. 
“Zelfreflectie heeft mij gevormd tot wie ik nu 

ben en is misschien wel het belangrijkste 
wapen van een ervaringsdeskundige. Het 
gaat erom dat je zelf de regie in je eigen leven 
voert. Die kennis en ervaring zijn van on-
schatbare waarde. Ik ben ervan overtuigd dat 
werknemers in elke organisatie daar iets aan 
hebben. We moeten tot bijna ons zeventigste 
werken. Dan moet je je kwetsbaarheden niet 
wegstoppen, maar zorgen dat je er krachtiger 
van wordt.”

Voor Cécile Malingré is Evelien een levend 
bewijs dat het stempel ‘uitgevallen’ niet als 
levenslang predicaat geldt. Herstel is volgens 
haar een voortdurend proces waarin je een 
fase bereikt dat je het werkende leven weer 
kunt oppakken. “Voor de ene student is dat 
een betaalde baan, wat uiteindelijk ons doel 
is. Anderen hebben nog een tussenstap nodig 
om te wennen aan het ritme van een dagelijk-
se functie. Dat kan een vrijwilligersbaan zijn. 
We geven onze studenten daarom ook een uit-
stroomadvies mee, op basis van competenties 
en interesses. Er zijn verschillende niveaus. In 
de beeldvorming over ervaringsdeskundigen 
hebben we daarvoor zeker bij bedrijven en 
overheden nog een weg af te leggen. Wij willen 
ze die meerwaarde graag laten ontdekken.” 

Een werknemer die uitvalt door een burn-out of andere psychische belemmeringen. Welke werkgever heeft het niet bij de 
hand gehad? Je gaat het pas zien als je het door hebt, maar meestal te laat. Na het afstuderen van de eerste klas stu-
denten van de opleiding tot ervaringsdeskundige groeit ook de wens om bedrijven en overheden te interesseren voor dit 
nog prille vakgebied. Preventie is het doel. Beter dan puinruimen achteraf.

Ervaringsdeskundigen willen stap naar bedrijfsleven zetten

Ervaring werkt! 

Wilt u meer weten over de opleiding Howie the Harp? Kijkt u dan 

op www.howietheharp.nl. Wilt u meer weten over Howie the Harp 

in Arnhem of heeft u een werkplek voor een ervaringsdeskundige? 

Neemt u dan contact op met RIBW Arnhem & Veluwe Vallei via 

(026) 442 42 36 en vraagt u naar Cécile Malingré.

Tekst en fotografie: Ivo Hutten, Arnhem
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H
et interview vindt plaats in het kantoor 
van Joop, bovenin de gloednieuwe 
aanbouwloods van Buitenpoort. De 
ramen bieden uitzicht op uitgestrekte 

velden, kassencomplexen en een brede sloot. 
We bevinden ons in Park Lingezegen bij Bemmel. 
Ook Jean Paul van Beek neemt deel aan het 
interview. Hij is gedetacheerd vanuit Presikhaaf 

Bedrijven. Een succesvolle plaatsing, want hij 
werkt hier al drie jaar en heeft het ‘reuze naar 
zijn zin’, zoals hij zelf zegt. 

Erin gerold
Wat is het geheim van Buitenpoort Catering? 
Vanwaar de passie om te werken met mensen 
met een arbeidsbeperking? Het antwoord op 

deze vragen is eigenlijk best grappig: niet Buiten-
poort zelf kwam op het idee, maar een consulent 
van Presikhaaf Bedrijven. Die benaderde de 
cateraar met de vraag of deze plek zou hebben 
voor een gedetacheerde medewerker? Buiten-
poort stond er voor open en van het een kwam 
het ander. Een jaar geleden nam het bedrijf twee 
lunchrestaurants van Siza Werk over: het T-huis 
Presikhaaf in Arnhem en de Orangerie in Dieren. 
Deze worden geëxploiteerd als leerwerkbedrijven. 

Warmte
Joop is enthousiast over het werken met mensen 
met een arbeidsbeperking. Wekelijks bezoekt hij 
de beide lunchrestaurants om daar te helpen bij 
de logistieke administratie. “De warmte die ik 
krijg als ik binnenkom bij bijvoorbeeld het T-huis 
Presikhaaf, die doet me gewoon goed, die is zo 
echt. Als ze de kans krijgen, nemen ze me in 
maling, hoor”, lacht hij. Daarnaast begeleidt Joop 
ook Jean Paul, die vanuit Presikhaaf Bedrijven 
gedetacheerd is en meewerkt op de locatie in 
Bemmel.

Behapbare stress
Over de detachering van Jean Paul merkt Joop op 
dat er natuurlijk ook wel iets wordt verwacht van 
een medewerker, ook met een arbeidsbeperking. 

Groei van je bedrijf en maatschappelijk 
verantwoord ondernemen - gaan die twee 
wel samen? Buitenpoort Catering laat 
zien dat dit een uitstekende combinatie 
is. Het bedrijf startte 30 jaar geleden met 
enkele medewerkers. Inmiddels werken 
er ruim honderd mensen. Buitenpoort 
wordt steeds vaker benaderd voor projec-
ten in de sociale horeca en het doet dit 
van harte! “Je krijgt er zoveel voor terug”, 
aldus Joop van Heemskerken, manager 
Logistiek bij Buitenpoort Catering.

Cateringbedrijf doet aan MVO én groeit

Het vinden  
van de juiste  
samenwerking

I N T E R V I E W
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Er moet gewerkt worden, ja, een zekere stressbe-
stendigheid is wel nodig. “Maar we zorgen ervoor 
dat die stress te behappen is. Wordt het echt 
te druk, dan krijgt Jean Paul er even iemand bij 
om zijn klus te klaren. En kan hij altijd met mij, 
of mijn vervanger als ik er niet ben, bespreken 
als hij ergens mee zit. Dat werkt heel goed voor 
Jean Paul.”

Regelmaat
Jean Paul, die tijdens het interview geregeld 
knikt, vult aan: “Regelmaat is belangrijk voor 
mij. Koffiepauze om 10.30 uur, lunchpauze om 
12.30 uur en theepauze om 14.30 uur”. Dat 
klopt”, zegt Joop, “en het mooie is dat doordat 
Jean Paul deze structuur nodig heeft, wij onszelf 
ook beter aan de pauzes houden. Dat doet ons 

alleen maar goed. We kunnen dan ook zeggen 
dat het heel goed klikt tussen Jean Paul en de 
rest van het team.”

Tot in de puntjes
Dienstverlening en klantgerichtheid heeft Buiten-
poort Catering hoog in het vaandel staan. Dat is 
precies waarom Jean Paul zijn werk met zoveel 
plezier doet. Hij heeft zelfstandig de verantwoor-
ding voor de spoelkeuken. Heeft Buitenpoort de 
catering gedaan voor een beurs, congres, feest 
of bruiloft, dan komt er een flinke berg afwas 
terug. Jean Paul bedient de afwasmachines en 
daarna verzorgt hij een pico bello sortering van 
de vele soorten bestek en servies. Alles moet tot 
in de puntjes klaarstaan voor een volgende keer 
dat het nodig is. “Allemaal voor de gasten!”,

vertelt Jean Paul mij en ik proef zijn betrokken-
heid bij het werk.

Elkaar winst gunnen
Tenslotte vraag ik Joop hoe het komt dat ik 
wel eens een bus van Buitenpoort Catering zie 
staan bij de Voedselbank. Joop: “Elke vrijdag 
krijgt de Voedselbank van ons een bus met 
een tank vol diesel voor de distributie van de 
voedselpakketten. Zo sponsoren wij de Voedsel-
bank.” Volgens mij klopt het wat op de website 
staat van Buitenpoort: “Bij Buitenpoort Ca-tering 
gaat het om het vinden van de juiste samen-
werking, elkaar winst gunnen en zodoende het 
maximale uit de onderneming te halen voor alle 
partijen”. Maatschappelijk verantwoord onder-
nemen dus. 

Buitenpoort Catering 
puntsgewijs:
•  Begonnen in 1983 met vier medewerkers;
•  In 1998 nieuw pand aan de Lingewal in 

Bemmel;
•  2014 - Buitenpoort Catering Amsterdam 

actief; 
•  2014 - Twee lunchrestaurants van Siza 

Werk overgenomen als leerwerkbedrijf 
voor mensen met een beperking;

•  2014 - VIP & Business catering in het 
Gelredome erbij;

•  2015 - Lunchroom The Gallery Brummen;
•  In dertig jaar gegroeid van vier naar hon-

derd medewerkers;
•  Veel gebruik makend van biologische en 

streekproducten;
•  Website: www.buitenpoort.nl
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D
ie school daar op dat landgoed in Velp, 
met dat aparte schoolgebouw. Veel 
mensen kennen Hogeschool VHL wel, 
maar kunnen het hbo-instituut dat 

zichzelf internationaal profileert als ‘University of 
applied sciences’, niet goed plaatsen.

Toch is dat beeld de laatste jaren veranderd. ‘La-
renstein’, zoals de school in de volksmond wordt 
genoemd, kruipt uit zijn schulp en dat merkt de 
omgeving. Inwoners van Velp horen bijvoorbeeld 
steeds vaker jongeren op straat of in de super-
markt Engels praten.

Voor dat laatste is een duidelijke verklaring. 
Sinds twee jaar is Hogeschool VHL een zelfstan-
dige school en geen onderdeel meer van de 
WUR. 

De verbouwing in Velp is klaar 
en de ontvlechting van de WUR 
(Wageningen University & Research 
centre) een feit. Hogeschool Van 
Hall Larenstein is een zelfstandige 
hogeschool met vestigingen in 
Velp en Leeuwarden. De ambities 
van ‘de grootste groenste 
hogeschool van Nederland’, 
liegen er niet om. Kernwoorden 
zijn: profilering, samenwerking, 
kennis en internationalisering. 
Samenwerking nadrukkelijk ook met 
het bedrijfsleven. Peter van Dongen, 
voorzitter van het College van 
Bestuur, geeft tekst en uitleg.

Hbo-instituut in Velp treedt onder leiding  
van Peter van Dongen naar buiten 

Hogeschool VHL 
slaat vleugels uit

B E D R I J F S R E P O R T A G E
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Een concreet gevolg is dat 650 ‘Wageningse’ 
studenten vanaf dit schooljaar in Velp hun 
(vaak Engelstalige) opleiding vervolgen. Onder 
hen veel Nederlandse jongeren, maar ook veel 
uit andere delen van de wereld, met name het 
Verre Oosten en Afrika.

Grondig verbouwd
In Velp zijn de nieuwkomers met open armen 
binnengehaald. Peter van Dongen: “De school 
is grondig verbouwd en gemoderniseerd. 
Het gebouw is nu perfect geschikt voor de 
ongeveer 2.200 studenten die staan inge-
schreven. Een nog iets groter aantal studenten 
volgt ‘groen onderwijs’ aan onze vestiging in 
Leeuwarden.”

‘Groen onderwijs’, het is de verzamelnaam 
voor in totaal enkele tientallen opleidingen die 
zijn te verdelen in drie hoofdgroepen: Delta 
Areas and Resources, Animals and Business 
en Food and Dairy. Voor studenten van alle 
richtingen geldt dat ze worden opgeleid tot 
hoogwaardige en innovatieve professionals 
die bijdragen aan een duurzame wereld. Een 
actueel thema, maar volgens Peter van Dongen 
heeft duurzaamheid op Hogeschool VHL echt 
een lading en nog een diepe ook. “Duurzaam-
heid zit bij iedereen hier in de genen. Het is 
ons Leitmotiv”, aldus de gewezen leraar Duits.

De opleidingen zijn in veel gevallen complemen-
tair aan opleidingen die worden gegeven aan 
de HAN en ArtEZ. Dat was reden om de banden 
aan te halen, ook op gebieden als studenten-
huisvesting en sociale activiteiten. Omdat de 
praktijkgerichte component bij Hogeschool VHL 
ook belangrijk is, werd toenadering gezocht tot 
het OKA.

Praktijkgericht onderzoek
Peter van Dongen: “Praktijkgericht onderzoek 
is voor onze studenten essentieel. Daarvoor 
hebben we op verschillende terreinen lectoren 
in dienst. Sommige worden zelfs mede betaald 
door het bedrijfsleven. Je ziet ook dat steeds 

meer bedrijven in de groene sector graag sta-
giaires van onze school binnenhalen. En niet 
zelden kunnen jongeren na hun studie bij zo’n 
bedrijf in dienst treden. Ook het arbeidsper-
spectief is goed.”
Dat geldt voor bedrijven dichtbij en voor bedrij-
ven veraf. Op het gebied van internationalise-
ring zijn de laatste jaren aanzienlijke stappen 
gezet. In de zin dat steeds meer jongeren uit 
het buitenland kiezen voor een studie aan 
Hogeschool VHL, maar ook in de vorm van 
contacten met buitenlandse bedrijven die graag 
de kennis opzuigen die op de duurzame school 
aanwezig is. Peter van Dongen geeft het voor-
beeld van projecten in India.

“Een land met een enorme bevolkingsdichtheid 
en dus met een grote vraag naar voedsel. Hoe 
zet je die voedselproductie op een verantwoor-
de manier op? Met dat soort vraagstukken 
houden onze lectoren, docenten en studenten 
zich bezig. Op het gebied van food heeft ons 
land nu eenmaal een geweldige reputatie. 
Denk ook aan de vraag naar melkpoeder vanuit 
China. Hoe gaan we daarmee om? Voor de 
noodzakelijke kruisbestuiving hebben we enige 
tijd geleden zelfs een Chinese lector binnen-
gehaald. Ook in de water- en natuursector 
heeft Nederland een reputatie hoog te houden: 
Hogeschool VHL draagt daaraan bij.”

De voorzitter van het College van Bestuur wil er 
maar mee aangeven dat dat mooie landgoed 
waarop de hogeschool is gevestigd in Velp, 
slechts de uitvalsbasis is richting alle delen van 
de wereld. Van een groene, duurzame wereld. 

www.hogeschoolvhl.nl

Ledenvergadering OKA
Peter van Dongen verbaasde zich in 2013 bij zijn aantreden over het ‘ingesloten bestaan’ van 
Hogeschool VHL. Hij besloot daar verandering in te brengen en inmiddels is er sprake van een 
nieuwe situatie. Hogeschool VHL trekt samen op met Hogeschool Arnhem-Nijmegen en ArtEZ 
hogeschool voor de kunsten bij de profilering van Arnhem en omgeving als studentenregio. Bo-
vendien is de school tegenwoordig actief lid van het OKA. De ledenvergadering van het onderne-
merscontact op 22 september werd in de school gehouden. Peter van Dongen: “De link met de 
praktijk is voor onze opleidingen enorm belangrijk. We zijn erbij gebaat als er een goed contact 
is met clubs als het OKA. Andersom merk je dat het bedrijfsleven de meerwaarde gaat zien die 
onze studenten kunnen leveren. In drie verschillende richtingen (zie hoofdartikel, red.) bieden 
we een breed scala aan opleidingen aan, waaronder een aantal unieke, die nergens anders in 
Nederland worden onderwezen.”

Peter van Dongen
Peter van Dongen (59) is een zoon van 
een boerenechtpaar uit West-Brabant. 
Hij deed de lerarenopleidingen Duits en 
Nederlands en studeerde daarna aan 
de Radboud Universiteit in Nijmegen 
Germanistiek, de wetenschap van de 
Duitse taal- en letterkunde. Na een aantal 
jaren les te hebben gegeven op mbo- en 
hbo-opleidingen kwam hij in 1989 in een 
managementfunctie bij de Haagse Hoge-
school. Vervolgens was hij van 1992 tot 
2004 algemeen directeur van het Titus 
College in Velp. In 2004 trad hij toe tot 
het overkoepelende College van Bestuur 
van ROC A12 en later ook het Arentheem 
College. In 2008 aanvaardde hij een 
functie als lid van het College van Bestuur 
van Hogeschool Zeeland in Vlissingen. 
Later werd hij voorzitter van dat college. In 
augustus 2013 keerde hij terug naar het 
oosten van het land en trad hij aan als 
voorzitter van het College van Bestuur van 
Hogeschool VHL met vestigingen in Velp 
en Leeuwarden. Medelid van het college 
is Diane Keizer-Mastenbroek.
Peter van Dongen is getrouwd en heeft 
twee kinderen. Hij woont in Duiven.

Green steps forward
Als je de groenste hogeschool wilt zijn van Nederland, moet je 
daar wel wat voor doen. Hogeschool VHL doet dat met de cam-
pagne Green steps forward. Deze is gebaseerd op de waarden 
people, planet en profit, die staan voor maatschappelijk ver-
antwoord ondernemen. De officiële opening van de verbouwde 
school op 1 oktober door staatssecretaris Dijksma van Economi-

sche Zaken werd aangrepen voor het onthullen van een enorme ‘green step’ op het plein voor 
de school. In het gebouw zal binnenkort ook een ‘green wall’ verrijzen en de bedoeling is in de 
toekomst ‘stappen op het groene pad’ te blijven verbeelden. De officiële opening van het nieuwe 
gebouw werd bijgewoond door meer dan driehonderd gasten uit binnen- en buitenland. Uit het 
buitenland kwamen onder anderen vertegenwoordigers van partnerscholen en -organisaties uit 
Duitsland, India en China.
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D
e FEM Knowledge Tour wil informeren 
en debat voeren op de grote 
actuele thema’s in de financiële en 
economische wereld. Herman Wijffels, 

Ben Tiggelaar en Ruud Koornstra spraken op 
de eerste drie Knowledge Tours. De laatste in 
de reeks van vier vond plaats op 13 oktober 
in Nijmegen en ging over de Europese en 
Nederlandse economie met Prof. Dr. Barbara 
Baarsma als gastspreker.

Baarsma heeft geen mening
“Europa is nog nooit zo hot geweest”, opende 
dagvoorzitter Rogier Elshout. “Maar er zijn 
meer dingen cruciaal.” En kondigde daarbij 
de vluchtelingencrisis en de Nederlandse 
belastinghervorming als extra onderwerpen 
aan. “Deze potpourri aan onderwerpen hebben 
misschien meer met elkaar te maken dan u 
op voorhand denk,,” betoogde hij. Prof. dr. 
Barbara Baarsma is algemeen directeur van 
SEO Economisch Onderzoek en hoogleraar 
Marktwerking- en mededingingseconomie aan 
de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de 
UvA. Daarnaast is Barbara Baarsma kroonlid 
bij de SER sinds 2012 en bekleedt zij diverse 
commissariaten. Zij is een graag geziene gast 
bij Nieuwsuur en DWDD. Elshout citeerde een 
kenmerkende uitspraak van Baarsma: “Economen 
zijn helemaal niet tegen de overheid of tegen 
regulering, maar ze zijn wel voor een feitelijke en 
rationele onderbouwing van overheidsbeleid.” De 
hoogleraar memoreerde meerdere keren tijdens 
de Knowledge Tour dat zij geen mening heeft 
of politiek bedrijft. “Een econoom heeft geen 
mening, maar kan wel adviseren over gevolgen van 
herverdeling van schaarse middelen”, stelde ze.

Groei nodig voor dure herverdeling
Barbara Baarsma begon haar betoog over 
Europa met wat cijfermateriaal. “In Europa zijn 
we lang blijven modderen om uit de crisis te 
geraken”, sprak ze, “de VS waren veel eerder 
uit de dip. Ten eerste omdat er geen dollarcrisis 
was. Maar ook omdat California, het Griekenland 
van VS, niet in die beroerde positie is gekomen 
vanwege de steun uit Washington. Bovendien 
hebben de VS de financiële sector veel sneller 
geherstructureerd.” De VS scoort weliswaar 
hoog op de lijst als het gaat om het BBP (bruto 
binnenlands product), maar komt in de top 
tien op de ranglijst van landen met het meeste 
geluksbevinden niet voor. Daar scoren Nederland 
en andere Noord-Europese landen juist hoog. 
“Dat komt door herverdelingsvraagstukken. 
Herverdeling is duur, maar brengt ook geluk. 
Dus de balans daartussen vinden is heel 
belangrijk”, liet ze het publiek zien. “Als je wil 
herverdelen, heb je groei nodig. Op lange termijn 
zijn er twee mogelijkheden voor economische 
groei: vergroting van het arbeidspotentieel of 
verhoging van de arbeidsproductiviteit.” Omdat 
in Nederland het arbeidsaanbod afneemt, 
moet de arbeidsproductiviteit toenemen. Maar 
Nederland en andere Europese landen hebben 
een diensteneconomie en daarmee is het 
veel moeilijker om productiviteit te verhogen 
dan bij de maakindustrie. “Dat is moeilijker 
omdat zakelijke dienstverlening moeilijker te 
automatiseren is”, analyseert ze. “Maar hoe 
meer je investeert in scholing, hoe meer groei 
van de economie. Een andere motor achter 
groei is concurrentie.” Ze liet daarbij zien dat de 
productiviteit van de Nederlandse dienstverlening 
ver achterblijft bij die van Amerika en Japan. 

“Liberalisering van de dienstensector in de 
Europese Unie zou veel opleveren.”

Bedreigingen van de Europese Unie
De achterblijvende liberalisering noemt Baarsma 
als een van de bedreigingen van de Europese 
Unie. Landen als Italië, Frankrijk en België zullen 
vanwege hun strikt gereguleerde economie 
tegen zijn. Een andere bedreiging ziet ze in het 
opkopen van staatsobligaties door de ECB. De 
effecten zijn beperkt maar het risico op bubbels 
op de financiële markten is groot. Een derde 
risico ziet ze in een Brexit, de uittreding van de 
Britten uit de Europese Unie. Volgens Baarsma 
zou dat voor zowel de Britten als de Europese 
Unie en Nederland een buitengewoon slecht idee 
zijn. “Voor Groot-Brittannië zouden de kosten 
van een Brexit kunnen oplopen naar 300 miljard 
euro”, becijfert ze. “Na zijn verkiezingswinst 
kan Cameron een stabiel kabinet vormen en 
hoeft er voor stemmenwinst geen Brexit meer 
besproken te worden.” De laatste risicofactor 
is de Grexit, waar vlak voor de zomer zoveel om 
te doen was. “De Grexit is nu niet meer zo hot. 
Dankzij het onderhandelingsakkoord is er lucht 
tot 2018”, zegt de econome. “Daarmee is het 
gevaar van een bankenrun of een kapitaalvlucht 
afgewend.” Ze neemt het op voor de Grieken, 
die als geen ander in Europa hervormingen 
hebben doorgevoerd. “De Grieken hebben 25 
procent ingeleverd. In vergelijking daarmee zijn 
onze hervormingen peanuts.” Dat Nederland 
uit de Europese Unie zou stappen vindt ze een 
‘buitengewoon slecht idee’. “We hebben een 
kleine economie die drijft op de export. Een 
studie uit 2005 liet zien dat onze export dankzij 
de Unie 18 procent hoger is. Dat betekent een 
modaal maandinkomen per persoon per jaar. 
Het is een welbegrepen eigenbelang om in 
de Europese Unie te blijven”, is haar stellige 
boodschap ondanks tegengeluiden. Over de 
vluchtelingen zegt ze niet zo heel veel. Ze toont 
een staatje van aantal vluchtelingen per jaar 

Europa staat dit jaar voor de grootste uitdagingen in haar geschiedenis tot nu toe. De Griekse crisis en de huidige stroom 
aan vluchtelingen vragen om eenduidig beleid. Wat betekent dat voor Nederland?

Barbara Baarsma 
overtuigt met cijfers bij 
FEM Knowledge Tour

De FEM Knowledge Tour is een initiatief van de faculteit Economie en Management van de 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen. De FEM Knowledge Tour is bedoeld voor studenten, 
docenten en het beroepenveld. Het behandelt thema’s in de actualiteit.

B E D R I J F S R E P O R T A G E

Tekst en fotografie: Dick Leseman
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sinds 1975 en dat laat overduidelijk zien dat er 
in 1995 veel meer vluchtelingen waren dan dit 
jaar door de Balkanoorlog. 

Herziening belastingstelsel gaat komen
De Nederlandse economie is heel gevoelig 
voor schommelingen op de financiële markten 
vanwege onze steeds langere balansen. 
De Nederlander heeft door pensioenen en 
huizen weliswaar veel bezittingen, maar ook 
veel schulden. Barbara Baarsma is een groot 
pleitbezorger van een aantal herzieningen 
van ons stelsel. Ze noemt er vier. De meest 
opvallende is wellicht de versnelde afschaffing 
van de hypotheekrenteaftrek. “Het kost 
de Nederlandse staat 11 miljard per jaar. 
Die kun je beter gebruiken voor verlaging 
van de arbeidsheffing. Daar profiteren we 
allemaal van.” Ook wil ze de winst van hogere 
gemeentelijke belasting besteden aan korting 
op de belasting van arbeid. De btw uniformeren 
is een derde punt. Afschaffing van het lage 
btw-tarief en daarmee  een verlaging van 
het hoge tarief naar 18 procent. Verder is 
ze een voorstander van het vereenvoudigen 
van het toeslagenstelsel. “Dijsselbloem 
zou de zorgtoeslag veel beter direct aan de 
zorgverzekeraars kunnen overmaken”, noemt ze 
als voorbeeld uit meerdere. In een kabinetsbrief 
van Staatssecretaris Wiebes aan de Tweede 
Kamer staat een groot aantal van deze 
hervormingen, maar ze zijn volgens Baarsma 
helaas niet opgenomen in de miljoenennota. “Hij 
ziet het wel. Dit kabinet gaat die maatregelen 
niet nemen, maar het gaat in een volgende 
periode zeker aan bod komen”, is haar stellige 
overtuiging.  

Op 16 februari 2016 start een nieuwe 
serie van de FEM Knowledge Tour. Noteer 
deze datum alvast in uw agenda.

Tekst en fotografie: Dick Leseman
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Van afstand tot de arbeidsmarkt 
naar duurzame arbeidsrelaties

Bent u werkgever en wilt u verder op het gebied 
van sociaal ondernemen?

Bezoek Participatiehulp.nl en ontdek:

Geen kosten • Vrij van intellectueel eigendom •  Gericht op het delen van kennis 

• Ervaringen en succesverhalen vanuit de praktijk
• Praktische tools zoals Balanskaart, Dagplan, Takenlijsten en meer

• Kennispartners die met u mee kunnen denken

Tekst: Mathilde Lentjes  |  Fotografie: Marc Pluim



“
Creëer een schoolgebouw in het groen”, 
dat was ooit de opdracht aan de land-
schapsarchitect van onze school. Dat is 
prima gelukt: we zitten qua locatie diep ver-

scholen in het groen. Mooi voor die tijd, maar nu 
gaan we een andere kant op: we willen letterlijk 
en figuurlijk meer zichtbaar worden. Zowel qua 
locatie als in de maatschappij”, vertelt vesti-
gingsdirecteur Willy Koppens. Koppens heeft veel 
ideeën en pakt energiek allerlei projecten aan. 
“Samen met onze buurman Hogeschool van Hall 
Larenstein zijn we bezig om het Kennislandgoed 
Larenstein opnieuw in te richten. We hebben een 
behoorlijk stuk grond achter onze scholen liggen. 
Dat gaan we herinrichten en het landgoed van 
zonsopgang tot zonsondergang openstellen voor 
publiek. Er zijn al waterpartijen en ecologische 
wandelpaden, maar we denken verder aan een 
bezoekerscentrum met markthal voor streekpro-
ducten en kleinschalige horeca. Op het landgoed 
laten we zien met welke onderzoeken we bezig 
zijn en waarom we dat doen. Aan de hand van 
praktijkvoorbeelden, zoals een biomassa-installa-
tie, laten we het publiek zien wat zo’n installatie 
bij kan dragen aan een duurzame economie 
(maatschappij). Daarnaast zullen we workshops 
verzorgen over alles wat met groen, water en 
voeding te maken heeft. Binnen twee à drie 
jaar hopen we het nieuwe Landgoed te kunnen 
openen.”

Willy Koppens en zijn collega’s zoeken voortdu-
rend naar verbinding met de maatschappij en 
de echte leerpraktijk voor de studenten. 

“We zijn betrokken bij uiteenlopende initiatieven. 
Een voorbeeld: in landschapspark Lingezegen 
– tussen Arnhem en Nijmegen – is op Landerij 
De Park onder andere een kinderboerderij waar 
vrijwilligers werken. Onze studenten gaan hen 
via workshops helpen om te leren omgaan met 
het kleinvee dat daar rondloopt. Een ander 
voorbeeld: afgelopen jaar hebben onze studen-
ten een vitaliteitstest ontworpen en al enkele 
keren uitgevoerd. Een bedrijf wilde weten hoe 
fit zijn werknemers zijn. Studenten hebben de 
test uitgevoerd en vervolgens concreet advies 
uitgebracht aan het personeel.”

Coöperatie Landgoedbeheer Veluwezoom
Sinds juli is er de Coöperatie Landgoedbeheer 
Veluwezoom. Willy Koppens: “De doelstelling  
van de coöperatie is het duurzaam behoud van 
monumentaal groen in combinatie met de profes-
sionalisering van de groenopleiding en het bie-
den van beschermd werk voor mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt. Participanten zijn 
de Landgoederen Geldersche Toren, Rhederoord, 
Valkenberg en Middachten, Helicon, zorgorgani-
satie Siza en mens- en arbeidsontwikkelbedrijf 
Presikhaaf Bedrijven. Het is een mooi voorbeeld 
van één van de nieuwe samenwerkingsvormen 
die voortvloeien uit de huidige veranderingen in 
het sociaal-maatschappelijk domein.”
 
Mogelijkheden
Er zijn verschillende manieren om de expertise 
van de Heliconstudenten in te zetten. “Tijdens de 
stage zijn studenten volledig binnen een bedrijf 

aanwezig. Daarnaast zijn er projecten. Daarbij on-
derzoeken en voeren studenten een concrete op-
dracht vanuit het bedrijfsleven uit. Ook zijn onze 
studenten inzetbaar voor praktijkinstructies ter 
plaatse, dat is praktijkonderwijs buiten de deur. 
Onlangs hebben we een bosperceel geadopteerd 
en daar praktijklessen kettingzagen gegeven. Je 
ziet het: er zijn tal van mogelijkheden.”

Water
Ook intern heeft Helicon de afgelopen jaren 
gewerkt aan de zichtbaarheid. “Onder andere 
naar aanleiding van de nieuwe structuren binnen 
het mbo, hebben we ons onderwijsaanbod tegen 
het licht gehouden, herbenoemd en over de hele 
linie veranderd. Zo heet de opleiding Toegepaste 
Biologie nu Onderzoeker Natuur en Milieu. Per 
vestiging concentreren we ons nu op onze sterke 
punten. Voor Helicon Velp betekent het dat we 
ons gaan concentreren en verdiepen in vooral 
watermanagement en natuurbeheer, natuurbele-
ving, recreatie en voeding en welzijn. De nieuw-
ste opleiding in dit verband is de vakopleiding 
schaapherder.“  

Helicon MBO Velp

Larensteinselaan 26 B

6882 LT Velp

Telefoon 026 - 384 03 10

www.helicon.nl

Letterlijk en figuurlijk meer zichtbaar worden:  
het is een van de doelstellingen van Helicon Opleidingen in Velp. 

Helicon MBO Velp:

“Met onze leerlingen  
hebben wij goud  

in handen”
Willy Koppens bij de vijvers op 
Landgoed Larenstein waar de 
opleiding gevestigd is

Van afstand tot de arbeidsmarkt 
naar duurzame arbeidsrelaties

Bent u werkgever en wilt u verder op het gebied 
van sociaal ondernemen?

Bezoek Participatiehulp.nl en ontdek:

Geen kosten • Vrij van intellectueel eigendom •  Gericht op het delen van kennis 

• Ervaringen en succesverhalen vanuit de praktijk
• Praktische tools zoals Balanskaart, Dagplan, Takenlijsten en meer

• Kennispartners die met u mee kunnen denken
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schoonmaakonderhoud:  kantoorgebouwen
    schoolgebouwen
    sportcentra 
    appartementencomplexen
    culturele centra

specialistische diensten: tapijtreiniging
    graffitiverwijdering
    glasbewassing

Delta 50   6825 MS Arnhem   telefoon: 026-3513675

www.drostenzonen.nl
gecertificeerd
ISO 9001:2008

gecertificeerd
ISO 14001:2004

schoonmaakbedrijf
drost en zonen bv
dé schoonmakers uit Arnhem

Uw partner op facilitair gebied!

“Wilt u ook luxe overnachten 
op een prachtig 

rijksmonumentaal Landgoed?”

Zowel zakelijk als privé!

Bakenbergseweg 277, 6816 VP Arnhem, 
T. 026 - 445 57 51

www.grootwarnsborn.nl

Tekst en fotografie: Dick Leseman



V
an Ede & Partners Arnhem bestaat 
25 jaar. ‘Careers that matter’ is hun 
motto. Van Ede & Partners begeleidt 
mensen die het stuur van hun leven 

en van hun carrière in eigen handen willen 
nemen. Of het nu gaat om outplacement, loop-
baanbegeleiding of coaching: ze richten zich 
altijd op de mens, op persoonlijke groei en 
ontwikkeling. Dat bleek meer dan eens tijdens 
het jubileumfeest in Kastanjelaan 13 in Velp.

Balans in een nieuwe wereld
 “Wat zij brengt als organisatieadviseur heeft 
veel raakvlakken met wat wij willen betekenen 
voor onze klanten”, kondigt Tijn Ponjee van 
Van Ede & Partners aan. “We zijn allemaal pio-
niers bij het zoeken van onze weg in alle nieu-
we ontwikkelingen”, opende Lenette Schuyt 
haar spreekbeurt. Ze ging vervolgens in op die 
nieuwe ontwikkelingen, zoals de toenemende 
invloed van technologie, allerlei initiatieven 
rondom het thema duurzaamheid, de herwaar-
dering van het ambachtelijke, de oplopende 
levensverwachting en de flexibilisering van de 
arbeidsmarkt. Volgens Schuyt is de klassieke 
indeling van de levensloop, leren-werken-rente-
nieren, niet langer hanteerbaar. Met begrippen 
als live-long-learning, doorwerken tot na de 
pensioenleeftijd, sabatical, vindt er een reshuf-
feling plaats van de drie elementen. 

“Voor de manager is het een uitdaging een ba-
lans hierin te vinden voor zijn medewerkers”, 
vindt Lenette Schuyt.

Doel voor ogen
Ook ontwikkelingen binnen bedrijven zorgen 
voor een nieuwe kijk op werken. Lenette 
Schuyt denkt onder meer dat samenwerken 
niet alleen meer plaatsvindt binnen de grenzen 
van een bedrijf, maar juist tussen organisaties 
onderling. Complexe vraagstukken worden 
opgelost door een netwerk van bedrijven en 
allianties. Een andere ontwikkeling is de ver-
platting van bedrijven. Managementlagen ver-
dwijnen, de aard van leiderschap verschuift en 
zelfsturende teams doen hun intrede. Schuyt 
beweert ook dat de systeemwereld, de wereld 
van cijfers, van kengetallen, regels, procedures 
en toetsingen, te ver is doorgeslagen. “We 
vertrekken steeds meer vanuit de systeemwe-
reld om de leefwereld te regeren en daardoor 
is de bedoeling ondergesneeuwd. We moeten 
beginnen bij de bedoeling en de systeemwe-
reld ondersteunend laten zijn daaraan”, haalt 
ze Wouter Hart aan, de auteur van Verdraaide 
Organisaties. “Hoe lager de besluitvorming in 
een organisatie wordt gelegd, hoe flexibeler 
die organisatie.” Volgens Lenette Schuyt zijn 
alle medewerkers competent en in staat en 
bereid tot het dragen van verantwoordelijkheid 

en zelfsturend te zijn onder bepaalde condi-
ties. De managers moeten vervolgens zorgen 
dat ze geen last hebben van de bureaucratie. 
Maar als de organisatie niet beweegt, moet de 
medewerker gaan pionieren en de regie pak-
ken. “Niet hopen op wat er van buiten komt, 
it’s up to you”, stelt ze. “Pionieren is onbekend 
gebied betreden. Je kunt niet terugvallen op 
beproefde methodes. Maar als je twijfelt, houd 
dan je doel voor ogen. Waar doe je het voor, 
dat houd je op de been als pionier.”

Uw talent
Bent u pionier? Wilt u ook van betekenis zijn in 
uw leven? Wilt u zich inzetten voor zaken die 
er echt toe doen? Zowel voor de organisatie 
waarvoor u werkt, maar ook voor de samenle-
ving en voor uw familie en vrienden? Dan wilt 
u a Career that Matters. Een loopbaan die 
recht doet aan uw rijke talenten en aan uw 
kennis en ervaring. Een carrière die vreugde 
en voldoening geeft. Neem contact op met de 
Arnhemse vestiging van Van Ede & Partners. 
 

Van Ede & Partners

Van der Duyn van Maasdamlaan 1

6824 HW Arnhem

Telefoon 026 - 364 41 11

E-mail arnhem@vanede.nl

www.vanede.nl

Tijdens het 25-jarig jubileumfeest van Van Ede & Partners sprak Lenette Schuyt over ontwikkelingen,  
uitdagingen en de gevolgen voor bedrijven en hun medewerkers. Een boeiend en inspirerend betoog.

Hedendaagse pioniers 
zoeken nieuwe manieren 
van werken

B E D R I J F S R E P O R T A G E
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TE KOOP

CRUQUIUSWEG 2C TE ARNHEM

Bedrijfscomplex op bedrijventerrein “Het Broek”. Het

complex omvat 2 bedrijfshallen van 1.040 m2 en 1.680 m2 en

ca. 360 m2 kantoor verdeeld over 2 lagen gelegen op een

perceel van 6.665 m2. De bedrijfsruimte is voorzien van 3

dockshelters, een transportdeur en diverse ruimten welke

in gebruik zijn als koelcel. Vrije hoogte ca. 6 meter.

Vloerbelasting ca. 2.500 kg/m2. De kantoorruimte is

voorzien van systeemplafonds met verlichtingsarmaturen,

inbouwkasten, kabelgoten, vloerbedekking, airco-units en

CV-gas met radiatoren. 

Vraagprijs: € 850.000,-- kosten koper

HYDROGRAAF 1, 9, 15 EN 17

Een viertal bedrijfsunits gelegen in het

bedrijfsverzamelgebouw “Nieuwgraaf” te Duiven. Eén

bedrijfsunit (Hydrograaf 1) is verhuurd, de overige units

worden vrij van huur en gebruik aangeboden. Oppervlakten:

Hydrograaf 1: bedrijfsruimte ca. 75 m2 en 2 x 25 m2

kantoorruimte. Hydrograaf 9/15/17: bedrijfsruimte ca. 25 m2

en 2 x 25 m2 kantoorruimte. Aanvaarding op korte termijn.

Vraagprijzen (*):

Hydrograaf 1: € 85.000,-- kosten koper

Hydrograaf 9, 15 en 17: € 45.000,-- kosten koper per

bedrijfsunit.

(*) eventueel te vermeerderen met de kosten voor de veiling.

MVGM Vastgoedtaxaties Arnhem

Mr. E.N. van Kleffenstraat 4

6842 CV Arnhem

T (026) 357 52 52

Hans Stroet MRICS

Taxateur

T 06 1101 55 64

jc.stroet@mvgm.nl

Geert Rombouts

Taxateur

T 026 357 52 52

gpm.rombouts@mvgm.nl

Mr. Marc Dirksen MRICS

Makelaar/Taxateur

T 06 2508 63 52

mw.dirksen@mvgm.nl

Laurens Jansen

Vastgoedadviseur

T 06 2508 63 87

lajj.jansen@mvgm.nl

Shirley van Lith

Secretaresse

T 026 357 52 52

s.vanlith@mvgm.nl

Rob Hengeveld RT

Directeur Projecten

T 06 2508 65 09

rj.hengeveld@mvgm.nl

MVGM Bedrijfshuisvesting

Mr. E.N. van Kleffenstraat 4

6842 CV Arnhem

T (026) 357 52 52

www.mvgm.nl
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TE KOOP/TE HUUR VELDOVEN 15 TE ARNHEM

Fraai vrijstaand bedrijfspand ca. 2.330 m² v.v.o., 

bestaande uit showroom, kantoren, magazijn, 

werkplaats, opslagruimte en voldoende 

grotendeels omheind buitenterrein. Voormalig 

in gebruik bij Bochane Renault. Ruim voldoende 

parkeermogelijkheden op eigen terrein en op de 

openbare weg.

HUURPRIJS: € 125.000,- PER JAAR, EXCL. BTW.

KOOPSOM: € 1.295.000 KOSTEN KOPER.
Mogelijke aanpassing

MHTekenwerk
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bedrijfsunit (Hydrograaf 1) is verhuurd, de overige units

worden vrij van huur en gebruik aangeboden. Oppervlakten:

Hydrograaf 1: bedrijfsruimte ca. 75 m2 en 2 x 25 m2

kantoorruimte. Hydrograaf 9/15/17: bedrijfsruimte ca. 25 m2

en 2 x 25 m2 kantoorruimte. Aanvaarding op korte termijn.

Vraagprijzen (*):

Hydrograaf 1: € 85.000,-- kosten koper

Hydrograaf 9, 15 en 17: € 45.000,-- kosten koper per

bedrijfsunit.

(*) eventueel te vermeerderen met de kosten voor de veiling.

MVGM Vastgoedtaxaties Arnhem

Mr. E.N. van Kleffenstraat 4

6842 CV Arnhem

T (026) 357 52 52

Hans Stroet MRICS

Taxateur

T 06 1101 55 64

jc.stroet@mvgm.nl

Geert Rombouts

Taxateur

T 026 357 52 52

gpm.rombouts@mvgm.nl

Mr. Marc Dirksen MRICS

Makelaar/Taxateur

T 06 2508 63 52

mw.dirksen@mvgm.nl

Laurens Jansen

Vastgoedadviseur

T 06 2508 63 87

lajj.jansen@mvgm.nl

Shirley van Lith

Secretaresse

T 026 357 52 52

s.vanlith@mvgm.nl

Rob Hengeveld RT

Directeur Projecten

T 06 2508 65 09

rj.hengeveld@mvgm.nl

MVGM Bedrijfshuisvesting

Mr. E.N. van Kleffenstraat 4

6842 CV Arnhem

T (026) 357 52 52

www.mvgm.nl

DÉ VASTGOEDREGISSEUR
b e d r i j f s h u i s v e s t i n g
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T
wee jaar terug is Het Gelders Orkest 
een nieuwe koers ingeslagen. Niet dat 
de oude koers zo beroerd was, maar 
het wegvallen van maar liefst 40 pro-

cent van de subsidiegelden vereiste een ander 
beleid. De situatie was even behoorlijk peni-
bel, maar het tij is gekeerd en wel in de goede 
richting: vorig jaar steeg het aantal bezoekers 
met 25 procent. Sanne Grijsen is verantwoor-
delijk voor de marketing, de communicatie 
en de fondsenwerving: “Vorig jaar vierden we 
ons 125-jarig bestaan. Uit de geschiedenis 
blijkt dat het orkest vaker in zwaar weer heeft 
gezeten en daar altijd weer bovenop is geko-
men. Dat is ook nu het geval.” Dat alles is het 
resultaat van de enorme inzet van zowel de 
tachtig musici als de twintig mens ondersteu-
nend personeel van wat bekend staat als ‘het 
meest warme orkest van Nederland’. Sanne: 
“We hadden het imago een elitair publiek te 
hebben, dat hebben we van ons afgeschud. 
Onze artistieke basis zullen we nooit te grab-
bel gooien, dat staat voorop. Meer complexe 
stukken zoals Central Park in the dark zullen 
altijd op ons repertoire blijven staan. Maar we 
richten ons qua programmering en activiteiten 
ook op een breder publiek. We verbinden het 
commerciële met het artistieke.” Dat levert 
soms ‘krankzinnige’ weken op. 

“Tijdens Sail Amsterdam speelden onze musi-
ci muziek bij de film Pirates of the Caribbean, 
een samenwerking met televisie- en theater-
producent Erwin van Lambaart. In dezelfde 
week waren we te gast bij het Cellofestival 
in Zutphen en speelden we mee in Madama 
Butterfly van de Nederlandse Reisopera. Het 
Gelders Orkest is flexibel, zowel in de zwaarte 
van de stukken die gespeeld worden als in de 
locaties waarop gespeeld wordt, dat is heel 
knap.” 

Verbinding
Het Gelders Orkest zoekt en vindt voortdu-
rend verbinding met haar omgeving. “Onze 
grootste uitdaging is ‘hoe kunnen we echt van 
betekenis zijn voor een grote groep mensen? 
Dat doen we onder andere door verbinding 
te zoeken met culturele organisaties zoals 
Oostpool en Introdans. Daarnaast zoeken 
we samenwerking met minder voor de hand 
liggende partijen. Zo hebben we onlangs een 
concert gegeven voor asielzoekerskinderen en 
zijn we in samenwerking met een zorgverze-
keraar bezig om een muzikale bijeenkomst te 
organiseren voor eenzame ouderen. Voor het 
bedrijfsleven hebben we een aantal workshops 
ontwikkeld onder andere over leiderschap en 
luisteren.”

Het sponsorlandschap is de afgelopen jaren 
veranderd, weet Sanne Grijsen. Het is niet 
meer louter een cheque ondertekenen, het 
gaat er om wat je voor elkaar kunt betekenen. 
“Het woord sponsoring vind ik ook een beetje 
uit de tijd, ik heb het liever over strategische 
allianties. Als voorbeeld: we zijn vorig jaar 
een verbintenis aangegaan met het Zwitserse 
horlogemerk Raymond Weil. Het bedrijf steunt 
niet alleen musici, concerten en concertzalen, 
maar eert de muziek ook in de naamgeving 
van de horloges, met modelnamen als Tocca-
ta, Maestro en Nabucco. De partnerovereen-
komst zijn we gestart met de reeks feestelijke 
Beethoven Negen concerten. Dit is slechts 
een voorbeeld van de talloze mogelijkheden 
die wij kunnen bieden, we staan open voor 
experimenten en vernieuwing.”  

Het Gelders Orkest

Velperbuitensingel 22

6828 CV Arnhem

Telefoon 026 - 789 01 30

www.hetgeldersorkest.nl

FB facebook.com/HetGeldersOrkest

T twitter.com/GeldersOrkest

Gedreven door muzikale ambitie, geïnspireerd door 
het publiek en verbonden met de omgeving. Dat is Het 
Gelders Orkest.

Het Gelders Orkest:

Voortdurend 
in beweging en 
op zoek naar 
verbinding

B E D R I J F S R E P O R T A G E
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S
amen met mr. Sander Drijber begon 
mr. Mirjam Oostendorp ruim zes 
jaar geleden het kantoor Drijber en 
Partners Advocaten. “We hebben bei-

den een achtergrond bij een groot advocaten-
kantoor. Dat kantoor ging zich meer en meer 
richten op beursgenoteerde bedrijven. Daar is 
niets mis mee maar als advocaat kun je dan 
een dossier niet meer van A tot Z behandelen 
en blijf je bij wijze van spreken hangen bij de 
letter K. 

Voor ons was dat niet de manier waarop we 
advocatuur wilden bedrijven, we wilden het 
anders. Anders in de zin van meer persoonlijk 
contact met de klant en de mogelijkheid om 
een klant in het totale proces bij te staan. 
Dat resulteerde in de oprichting van ons 
eigen kantoor. De eerste twee jaar waren 
we gevestigd in Apeldoorn en sinds vier jaar 
hebben we als locatie Velp. 

We zijn in relatief korte tijd gegroeid naar 
dertien mensen, advocaten en juridisch mede-
werkers. De groei was overigens geen doel op 
zich.” Sinds 1 juli 2015 is mr. Barbara Roosen-
boom werkzaam bij Drijber. Roosenboom is 
een doorgewinterde specialist in arbeidsrecht, 
een zogenaamd zwaargewicht. “Klanten 
vragen om specialisten, en dat zijn wij. Met het 
woord niche geven we het onderscheid aan 
tussen onze relatief kleine organisatie en een 
kantoor dat full service is en werkzaam is in 
de algemene rechtspraktijken.”

“Wij zijn een niche  
advocatenkantoor”

Inleven
De advocaten verplaatsen zich bij hun 
dienstverlening in de rol van de ondernemers. 
“Dat houdt onder andere in dat we net zolang 
doorvragen tot we een goed beeld hebben van 
een specifieke situatie. Vervolgens bekijken 
we wat juridisch haalbaar is en geven we een 
helder en eerlijk advies. Alle leden van ons 
team hebben een winnersmentaliteit en bijten 
zich vast in zaken. We hebben daarbij oog voor 
de positie van de ondernemer, we ontzorgen. 
Onze klanten voelen dat en waarderen onze 
inzet.”
 

“Als je in een vroeg stadium 
juridisch advies inwint, kun je 

de schade beperken”

Drijber en Partners Advocaten is een niche advocatenkantoor met twee specia-
lisaties: ondernemingsrecht en arbeidsrecht. 

De advocaten van Drijber en Partners 
zijn gespecialiseerd in de volgende 
rechtsgebieden:
• Ondernemingsrecht
• Arbeidsrecht
• Overnames
• Aandeelhoudersgeschillen
•  Herstructurering en reorganisaties
• Faillissementsrecht
• Bestuurdersaansprakelijkheid
•  Financierings- & Zekerhedenrecht
• Contractenrecht
• Commerciële procespraktijk

“ We bijten ons  
vast in onze zaken”

Drijber en Partners Advocaten 

B E D R I J F S R E P O R T A G E
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Advies
Vanuit hun jarenlange ervaring weten Mirjam 
Oostendorp en Barbara Roosenboom dat het 
raadzaam is om op tijd juridisch advies in te 
winnen: repareer het dak als de zon schijnt. Op 
tijd betekent in dit geval voor een zaak escaleert 
of: steek je kop als ondernemer niet in het zand. 
Dat betekent dat je je als ondernemer kwetsbaar 
moet opstellen naar de adviseurs. Beide advo-
caten begrijpen heel goed dat dat niet altijd mak-
kelijk is. “Als je in een vroeg stadium juridisch 
advies inwint, kun je de schade vaak beperken. 
Bovendien hebben wij dan meer middelen tot 
onze beschikking om ondernemers bij te staan. 
Stel dat je een familiebedrijf hebt wat door welke 
reden dan ook niet goed (meer) functioneert. 
Daar kun je tot in de lengte van dagen geld in 
blijven steken tot dat het een keer ophoudt en er 
een faillissement volgt, dan is er geen weg meer 
terug. Constateer je in een vroeg stadium dat 
het niet meer naar behoren gaat, dan kun je de 
uiteindelijke schade beperken en eventueel een 
ander pad kiezen.”

“Er zijn ingrijpende 
wetswijzigingen op het gebied van 

het ontslagrecht doorgevoerd”

Complex
Regelgeving is complex en voortdurend aan 
verandering onderhevig. Het arbeidsrecht en 
ondernemingsrecht vormen daarbinnen geen 
uitzondering. Barbara Roosenboom: “Er zijn mo-
menteel ontwikkelingen gaande die verregaande 
consequenties hebben voor ondernemers en hun 
personeel. De nieuwe Wet Werk en Zekerheid is 
dit jaar gefaseerd doorgevoerd. Het zijn ingrijpen-
de wijzigingen: het ontslagrecht en de regels over 
flexibele arbeid zijn veranderd. De doelstellingen 
van de wet zijn onder andere het versterken 
van de rechtspositie van flexwerkers en het 
vereenvoudigen van het ontslagrecht. Na een 
paar maanden leert de praktijk al dat van een 
versimpeling van de ontslagregels geen sprake 
is. Ieder bedrijf heeft hier mee te maken en het 
is dan ook raadzaam om juridisch advies in te 
winnen en de bestaande arbeidsrelaties opnieuw 
tegen het licht te houden.” 

Drijber en Partners Advocaten 

Hoofdstraat 26

6881 TH Velp (Gld.)

Telefoon 026 - 620 01 10

E-mail info@drijberenpartners.nl

www.drijberenpartners.nl

FB Drijber en Partners Advocaten

LinkedIn Drijber en Partners

Mr. Mirjam Oostendorp 

(links) en mr. Barbara 

Roosenboom Drijber en 

Partners Advocaten
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        Wij begrijpen dat uw vermogen 

ook in pk’s kan worden uitgedrukt

Dromen willen verwezenlijken is één, dromen 

kunnen verwezenlijken is een ander verhaal.  

Dat laatste begrijpen wij als geen ander. Het is dus 

goed te weten dat er een private banker is die met  

u mee leeft. Die u onafhankelijk advies geeft in de 

volle breedte. En met een op uw lijf geschreven 

financiële planning, wordt uw doel ons doel. 

www.staalbankiers.nl

Regio Oost  

Stationsweg 44  

6861 EJ Oosterbeek 

Tel: 026 339 65 00

Naamloos-1   1 12-03-13   09:15
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Arbeid is meer dan alleen geld verdienen. Buiten het feit dat werken een salaris oplevert, geeft het voldoening, sociale 
contacten, zingeving en – voor sommigen – aanzien op de maatschappelijke ladder. Marion van Hoof, managing consultant 
van loopbaanadviesbureau Focus is deskundig binnen dit vakgebied. “Zowel werkgevers als werknemers zijn er bij gebaat 
om zich blijvend te ontwikkelen, tot op hoge leeftijd.”

Focus mens – werk – organisatie

“ Investeer voortdurend  
in ontwikkeling”

F
ocus bestaat inmiddels zo’n 27 jaar. Er zijn 
verspreid door het land twaalf vestigin-
gen waar om en nabij de tachtig mensen 
werken. Marion van Hoof is managing con-

sultant bij de vestiging in Arnhem. Ooit begonnen 
‘op kantoor’ werd haar talent al snel opgemerkt. 
Na een carrière binnen de bank- en verzekerings-
wereld, waaronder Ohra en tien jaar zelfstandig 
ondernemerschap als loopbaancoach, trad ze vijf 
jaar geleden in dienst bij Focus. “We ondersteunen 
werknemers bij de ontwikkeling van hun loopbaan. 
Vanuit verschillende disciplines leren we onze 
cliënten inzicht te krijgen in hun eigen kwaliteiten 
en competenties zodat ze vervolgstappen kunnen 
ondernemen in hun loopbaan. Werkgevers staan 
we bij met het vormgeven van beleid rondom duur-
zame inzetbaarheid en outplacementprojecten.”

De arbeidsmarkt anno nu is voortdurend aan 
verandering onderhevig. De tijd van veertig jaar 
dienstverband bij een werkgever – inclusief gouden 
horloge – ligt ver achter ons. Zo heb je nog een 
baan en zo sta je op straat omdat de zich snel 
opvolgende technologische ontwikkelingen je taken 
overbodig maken. Niet iedereen heeft dat op tijd in 
de gaten. Up-to-date blijven is volgens Marion van 
Hoof dan ook erg belangrijk. 

“Zowel werknemers als werkgevers hebben vaak 
oogkleppen op ten aanzien van de gevolgen van 
veranderingen in de wereld voor hun bedrijf of hun 
werk en zijn oprecht verbaasd als ze links en rechts 
worden ingehaald. In welke branche je ook actief 
bent, er worden voortdurend nieuwe eisen aan het 
bedrijf en de medewerkers gesteld. Ons advies aan 
medewerkers is om jezelf bij tijd en wijle achter de 
oren te krabbelen en na te denken over je baan. 
Bestaat je baan nog over vijf jaar? En zo niet, wat 
zijn dan de alternatieven? En voor werkgevers: hoe 
ziet de wereld er over vijf jaar uit en wat betekent 
dat voor mijn personeel?”

Medewerkers doen er goed aan om zich voort-
durend te ontwikkelen, tot op hoge leeftijd. “Het 
komt vaak voor dat de kopieermachine een beter 
onderhoudscontract heeft dan een werknemer”, 
gekscheert Marion. “Waarmee ik wil zeggen 
dat ontwikkelkosten vaak on hold staan terwijl 
voortdurende ontwikkeling voor beide partijen 
een basisvoorwaarde is. Elke ondernemer moet 
daadkrachtig kunnen inspelen op actuele en toe-
komstige ontwikkelingen. Duurzame inzetbaarheid 
en employability (oftewel de optimale inzetbaarheid 
van mensen) zien wij als ontwikkelbare competen-
ties die nodig zijn om arbeid te kunnen verrichten. 

Wees als ondernemer vooral niet bang dat de door 
jouw geïnvesteerde kennis naar de concurrent 
dreigt te vertrekken. Uit onderzoek blijkt dat bedrij-
ven die goed voor hun mensen zorgen en in hen 
investeren, hun mensen juist weten te behouden 
en vooral: goede mensen aantrekken.” 

Focus heeft een stevige positie verworven binnen 
de branche. Dat wil geenszins zeggen dat ze 
achterover leunen. “Integendeel, vertelt Marion, 
we zijn voortdurend in ontwikkeling en gaan mee 
in het spectrum van veranderingen. Zo hebben we 
onlangs, in samenwerking met Luuk Simons van 
TU Delft, ‘Vital@ Work’ ontwikkeld, een instrument 
om de bevlogenheid van werknemers binnen een 
organisatie in kaart te brengen.” 

Focus mens – werk – organisatie

Eusebiusbuitensingel 3

6828 HS Arnhem

Telefoon 026 - 351 77 99

www.focusnederland.nl
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D
e Entree-opleiding is er voor jongeren 
die nog geen diploma van het voort-
gezet onderwijs hebben. De opleiding 
bereidt jongeren voor op de arbeids-

markt of op doorstroom naar een mbo-2-oplei-
ding. Met de opleiding kunnen studenten de 
belangrijkste vaardigheden ontwikkelen die zij 
nodig hebben voor een baan”, legt Ben Geer-
dink, voorzitter van het college van bestuur uit. 
Miriam Bril, teamleider Entree: “De studenten 
zijn doeners en zo leren ze ook. Entree bereidt 
de studenten voor op assisterende functies 
op de arbeidsmarkt of op studievaardigheden 
die nodig zijn voor vervolgonderwijs. Ze krijgen 
onderwijs op school en in de beroepspraktijk. 
Entree bereidt de studenten voor op assisterende 
functies op de arbeidsmarkt of op studie- 
vaardigheden die nodig zijn voor vervolgonder-
wijs. Ze krijgen onderwijs op school en in de 
beroepspraktijk.”

Voor veel jongeren is de Entree-opleiding een 
uitgesproken - en vaak - laatste kans om 
alsnog een diploma te halen en zo hun kans 
op een baan te vergroten. “De studenten zijn 
gemotiveerd om succesvol uit te stromen, 

weet Miriam Bril. “Ze krijgen individuele 
coaching en begeleiding. Door deze aanpak 
boeken ze meer resultaat en is de uitval laag.” 
In de praktijk blijkt het lastig om de afgestu-
deerden duurzaam aan het werk te krijgen. 
Stageplekken zijn nog wel te vinden en ook 
voor weekendbanen is er ruimte, maar vaste 
banen liggen voor deze groep niet voor het 
oprapen. “De jongeren zijn goede assistenten 
en hebben (soms) hulp nodig bij het vinden 
van een baan. Als werkgever moet je het hart 
op de juiste plek hebben.” Het Rijn IJssel doet 
dan ook een beroep op het bedrijfsleven om 
deze groep een kans te geven. “Binnen elk 
bedrijf zijn er functies te vinden die aansluiten 
bij de Entree-opleiding.”

RIJk-onderwijs
Binnen Entree wordt onderwezen volgens 
het RIJk-onderwijs, een nieuwe manier van 
kennisoverdracht. Ben Geerdink: “Als instelling 
willen wij de kwaliteit van ons onderwijs conti-
nu verhogen door ons te blijven ontwikkelen. 
We hebben gekeken naar hoe het onderwijs 
er in 2020 uit zou moeten zien. We hebben 
het RIJk-onderwijs genoemd: Rijn IJssel en 

Kwaliteit. Studenten worden uitgedaagd om 
het beste uit zichzelf te halen en wat hebben 
zij nodig om dit te kunnen doen? Ons ant-
woord: studenten kiezen hun eigen leerroute, 
op een manier die bij ze past. Ze krijgen 
modern onderwijs op basis van de praktijk. 
Studenten én de praktijk zijn leidend. ” De 
RIJk-methode heeft zijn doorwerking binnen 
alle afdelingen. “Voor docenten bijvoorbeeld 
vereist het een andere manier van werken, zij 
participeren en anticiperen op diverse onder-
delen. Voor RIJk-onderwijs staat de context van 
de beroepspraktijk centraal. Daarnaast is het 
regionale bedrijfsleven betrokken bij de ontwik-
keling van het onderwijsprogramma. We zien 
een arbeidsmarkt in beweging. En om goed 
opgeleide jongeren af te leveren op de arbeids-
markt, moet je jongeren flexibel opleiden. Zo 
spelen we met RIJk-onderwijs makkelijker in op 
de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt.”  

Regionaal Opleidingen Centrum Rijn IJssel

Hoofdkantoor:

Zijpendaalseweg 167 Arnhem

Telefoon 026 - 312 90 00

www.rijnijssel.nl

Augustus 2014 is Rijn IJssel begonnen met de Entree-opleiding, bedoeld voor jongeren die om welke 
reden dan ook hun vooropleiding niet hebben afgemaakt. 

Entree-opleiding:  
gemotiveerde doeners

Flip van Swaay, docent 

elektrotechniek Rijn IJssel en 

Adbi Salad Mohamed, student 

elektrotechniek Rijn IJssel
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“
De beide lokale banken gaan samen ver-
der onder de naam Rabobank Arnhem 
en Omstreken”, vertelt directievoorzitter 
Jan Ummenthum. De schaalvergroting 

gaat niet ten koste van de lokale betrokken-
heid waar de Rabobank om bekend staat. 
“Integendeel”, zegt Stephan Veen, directeur 
Bedrijven. “De financiële wereld en onze 
maatschappij veranderen in rap tempo. Wij 
zijn een lokaal sterk gewortelde bank en willen 
dat ook blijven. Daarnaast willen we goed op 
de veranderingen kunnen blijven inspringen. 
“Door de fusie zijn we ook in de toekomst in 
staat om de kwaliteit van onze dienstverlening 
te kunnen borgen. Voor onze klanten en leden 
betekent het dat de dienstverlening in de volle 
breedte wordt verstevigd”, licht Jan Ummen-
thum toe. De keuze voor de fusie tussen de 
twee banken is een logische: de werkgebieden 
van de banken sluiten goed aan op de be-
staande geo-economische samenwerkingsver-
banden. Het hoofdkantoor blijft gevestigd aan 
de Mr. D.U. Stikkerstraat in Arnhem. 

Zeven magere en zeven vette jaren. Nu Ne-
derland het zwaartepunt van de economische 
crisis achter zich heeft gelaten en er sprake is 
van voorzichtige groei, hopen we met zijn allen 
op vette jaren. Jan Ummenthum en Stephan 
Veen merken ook dat het beter gaat, maar een 
waarschuwing is op zijn plek. “We merken een 
toename aan investeringsvraagstukken, dat 
is uiteraard positief. Maar voorzichtigheid is 
geboden: de komende jaren zullen wel beter 
zijn, maar niet vet zoals in de economische 
wet wordt gesuggereerd.” 

Beide bancaire specialisten zien kansen voor 
het bedrijfsleven. “Als voorbeeld de maak-
industrie: tot voor de kredietcrisis ging het 
relatief vanzelf en was er beschikking over 
voldoende krediet om als ondernemer groei 
en rendement te realiseren. Inmiddels is 
duidelijk dat voor succesvol ondernemen een 
aangepaste strategie en innovatieve bedrijfs-
voering noodzakelijk zijn.” Zaken doen met het 
buitenland is een andere kans. “Internationaal 
zakendoen begint bij je Rabobank-account-
manager in je eigen regio. We zijn al ruim 
veertig jaar actief in inmiddels 120 landen. 
We beschikken over een wereldwijd kantoren-
netwerk met onder andere twintig Internati-
onal Desks verspreid over zes continenten, 
daardoor kunnen we ondernemers uitstekend 
faciliteren in alle fases van hun onderneming. 
Bij alle processen houden ondernemers één 
aanspreekpunt bij de lokale Rabobank.”

Samenwerking
De Rabobank voelt zich sterk verbonden met 
de klant, de leden, de maatschappij en de 
toekomst. De kenmerken van het coöperatief 
bankieren vinden hun oorsprong in het idee 
van Wilhelm Friedrich Raiffeisen, de oprich-
ter. Al 115 jaar oud, maar nooit aan kracht 
ingeboet. “Soms is een vraag niet direct 
bancair op te lossen. Dat komt onder andere 
door de steeds strengere wet- en regelgeving. 
We kijken dan altijd in gezamenlijkheid met de 
klant en met andere partijen naar een alterna-
tief om te komen tot een passende invulling 
van een financierings- en klantbehoefte. In 
Arnhem en Omstreken werken we samen met 

andere partijen. We zijn bijvoorbeeld betrokken 
bij ‘Gelderland Valoriseert’, een initiatief van 
de Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN). Dat 
project heeft als doel het innovatieve karakter 
van de regio te versterken: het proces van 
idee naar BV, met succesvolle innovaties. Ook 
geven we regelmatig gastlessen op de HAN. 
Andere voorbeelden zijn onze (financiële) be-
trokkenheid bij Stichting Kiemt, Centrum voor 
Jong Ondernemerschap en Stichting Nieuwe 
Bedrijvigheid. Het gaat ons er om kennis te 
delen en partijen bij elkaar te brengen.”

Welzijn en welvaart
De Rabobank vindt het belangrijk om een 
maatschappelijke bijdrage te leveren die het 
welzijn en de welvaart van een gebied kan 
verstevigen of een impuls kan geven. “We spe-
len een grote rol in de internationale bancaire 
wereld met bijvoorbeeld ‘Banking for Food’, 
maar lokaal blijven we ook een belangrijke rol 
spelen. Dat doen we niet alleen door zaken te 
doen, maar we sponsoren ook veel activitei-
ten. Zo ondersteunen we sport in de meest 
brede zin van het woord in langdurige relaties 
zoals met het Arnhemse hardloopevenement 
Rabo Bridge to Bridge. We geloven er in dat je 
samen meer bereikt dan alleen, daarom zijn 
we er niet alleen bij de (succesvolle) finish, 
maar juist ook bij de start.” 

Rabobank Arnhem en Omstreken

Mr. D.U Stikkerstraat 11

6842 CW Arnhem 

Telefoon 026 - 371 43 33

www.rabobank.nl/arnhem

www.twitter.com/RaboArnhem

Sinds 1 september jongstleden zijn Rabobank Arnhem en  
Omstreken en Rabobank De Liemers gefuseerd. 

Fusie tussen de Rabobank Arnhem en De Liemers 

Versteviging en 
versterking van de 
dienstverlening 

B E D R I J F S R E P O R T A G E

Tekst: Mathilde Lentjes  |  Fotografie: Jacques Kok
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Links directievoorzitter 

Jan Ummenthum, rechts 

Stephan Veen, directeur Bedrijven

Tekst: Mathilde Lentjes  |  Fotografie: Jacques Kok
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Stichting ACE Nijmegen/Arnhem 
nodigt u uit om mee te doen!
Als werkgever heeft u een financieel, strategisch 
en sociaal-maatschappelijk belang bij een hogere 
arbeidsparticipatie. Een grotere arbeidsmobiliteit 
van werknemers is daarbij essentieel. 

Als we met elkaar meer mensen langer aan het werk willen houden, moeten 
we anders denken over duurzame inzetbaarheid van werknemers. Anders 
denken, anders doen. ACE helpt daarbij!

Wat doet ACE?
ACE is een landelijk onafhankelijk werkgeversnetwerk. Door en voor 
werkgevers! Bij ACE telt uw resultaat: meedoen loont! Een groot aantal 
bedrijven uit uiteenlopende sectoren werken in de regio samen op gebied 
van arbeidsmobiliteit en HR-beleid. Het doel is het verhogen van het resul-
taat en de kwaliteit door uitwisseling van werknemers, werk (vacatures en 
klussen), kennis, ideeën en ervaring.

Wat levert ACE op?
•  Rendementsverhoging door lagere kosten van transitie en sociale zekerheid
•  Afstemming van vraag en aanbod (tijdelijke uitwisseling  van personeel)
• Kwaliteitsverhoging door scholing en ontwikkeling
•  Maatschappelijk verantwoord ondernemen, iedereen doet mee

Meer weten?
Maak vrijblijvend kennis met ACE tijdens één van onze informatiebijeen-
komsten. Meld u aan via de back-office van ACE op 024-2022092 of maak 
een afspraak met één van de kwartiermakers/bestuurders , Christianne 
Bongers en/of Mariëtte Schapers. 

Meer informatie: www.acenetwerk.nl

Specialist in koffieautomaten, koffie 
en bijbehorende ingrediënten

Fortune regio Arnhem
026 - 327 09 89
www.fortune.nl

Lekker werken?
•	 Centrale	verwarming

•	 Elektra

•	 Sanitair

•	 Airconditioning

•	 Onderhoud

•	 Schoolventilatie

T  026 . 44 33 644
E  info@cornelissenbv.nl
W www. cornelissenbv.nl

Al 105 jaar een vaste waarde in Arnhem en omgeving

Tekst en fotografie: Dick Leseman



D
at het onderwerp van belang is, 
bewees de grote opkomst. De zaal in 
het kasteel was vol met belangstel-
lende ondernemers. Maar ook Max 

Miltenburg gaf het belang aan. “Overnames 
zijn weer helemaal hot”, opende hij na zijn in-
troductie. “Onderzoeksbureau Brookz liet een 
toename zien van het aantal transacties in 
Q2. Dat is geen nieuws want we zien al sinds 
het begin dit jaar een duidelijke toename. En 
ook in de toekomst wordt een overnamegolf 
verwacht.” 

Complex 
Het is volgens Miltenburg ook een bijzondere 
gebeurtenis omdat het een complex, tijdsinten-
sief en vaak emotioneel proces is. “De koper 
en verkoper hebben tegengestelde belangen 
en bij een overname zijn veel partijen betrok-
ken. Denk daarbij onder meer aan personeel, 
de ondernemingsraad, leveranciers, de bank, 
klanten en de notaris. Daarom waarschuwt hij: 
“Hang het niet aan de grote klok.“ Niet alleen 
door de tegengestelde belangen en de vele 
betrokken partijen is een overnameproces 
complex. “Er zijn veel aandachtsgebieden,” 
memoreert Miltenburg. “Vooral de commerciële 
kant is van belang. Hoe zijn de klantrelaties, 

hoe is de klantafhankelijkheid, hoe ziet de 
orderportefeuille er uit.” Maar hij noemt ook 
aspecten als management, bedrijfseconomi-
sche, juridische, administratieve en fiscale 
zaken. “Als al die aspecten goed in kaart zijn 
gebracht, kan de ondernemer starten met de 
onderbouwing van de cijfers en waardering van 
zijn bedrijf,” stelt hij. “Vooral de voorspelbaar-
heid van de cijfers zijn van belang.” De koper 
wil natuurlijk zoveel mogelijk onzekerheden 
uitsluiten. Met de selectie van de potentiële 
kandidaten is de voorbereiding rond. 

“Mijn belangrijkste taak is de 
kikkers in de pot te houden.”

Van gunfactor tot integratie
Miltenburg geeft aan dat er veel emoties 
kunnen spelen bij een overname. “Je moet bij 
het verkoopproces een relatie met de andere 
partij opbouwen, er moet sprake zijn van een 
wederzijdse gunfactor. Het is van belang dat je 
dit traject met een adviseur doet, om de rela-
tie met de tegenpartij goed te houden,” legt hij 
uit. “Mijn belangrijkste taak is de kikkers in de 
pot te houden.” Als beide partijen bereid zijn 
kun je een intentieovereenkomst sluiten met 
bijvoorbeeld ontbindende voorwaarden en een 

tijdslijn voor de aandelen/activaoverdracht. 
Het due diligence onderzoek is nodig om de 
verstrekte informatie door deskundigen te 
laten controleren. Soms geeft dat aanleiding 
tot hernieuwde onderhandelingen. “Als alles 
is uit onderhandeld ga je over tot de finale 
koopovereenkomst. Leg alles minutieus vast, 
zodat nergens misverstand over kan ont-
staan”, raadt hij aan. “En denk na over hoe je 
het bedrijf gaat overnemen. Bijvoorbeeld hoe 
ga je om met het personeel en hoe ga je de 
bedrijven integreren.”

Waarde en financiering
“De waarde van een bedrijf bestaat niet”, 
beweert Miltenburg stellig. “Er zijn wel wat 
methodes, zoals de discounted cash flow, de 
rentabiliteitsmethode of een multiple, om de 
waarde te bepalen, maar de waardering van 
een bedrijf kan van de ene op de andere dag 
veranderen.” Hij noemt een voorbeeld van een 
mooi bedrijf dat zijn goodwill verspeelde omdat 
er een aantal fraudezaken aan het licht kwam. 
De financiering van een overname wordt niet 
alleen door een bank gedaan, maar  kan ook 
op veel andere manieren. Denk aan het eigen 
kapitaal, familie en vrienden, private investors 
en crowd funding.   

In de prachtige ambiance van Kasteel Rozendaal gaf Max Miltenburg van MFS (Miltenburg Financial Services) een  
uitgebreide presentatie over bedrijfsovernames. Miltenburg is gespecialiseerd in het begeleiden van ondernemers bij  
de koop of verkoop van een onderneming. 

Specialistenlunch:

bedrijfsovernames 
complex proces

S P E C I A L I S T E N L U N C H

Tekst en fotografie: Dick Leseman
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In deze rubriek volgt onze reporter, Dick Leseman, de ochtenduren van een OKA-lid. Wat doet een directeur of bestuurder 
zoal? Deze ochtend is van Wouter Groothedde, directeur van Rijn IJssel Opleiding & Training. Hoe ontbijt hij, welke mensen 
ontmoet hij, wat is zijn werkplek? 

De ochtend van... 

Wouter Groothedde

D E  O C H T E N D  V A N . . .

Tekst en fotografie: Dick Leseman

08:02  U
U

R

Arnhem
Thuis

Het broodontbijt is achter de kiezen, zijn 
vrouw is al aan de slag en hond Dieuwke 
is uitgelaten. De werkdag begint met een 
boodschap in een boek voor de vertrekken-
de directeur van het Italiaanse Academia 
Barilla. Vanavond vertrekt Wouter naar Italië 
voor overleg.

10:21  U
U

R

Arnhem
Velperweg

Wouter blijft in Italië tot en met zaterdag, dus 
moet hij tussen de bedrijven door de mails 
even afhandelen. Niet zijn vertrouwde kantoor 
of laptop, maar wel zijn eigen account.
Dat is nog eens flex.

08:36  U
U

R

Arnhem
Papendal

Wouter brengt Jan Steegh, directeur CIOS, 
en Marco Derksen bij elkaar. Derksen schreef 
het boek ‘Projectmatig Werken in Beeld’ en 
gedrieën bekijken ze wat het boek kan 
betekenen voor de studenten van het CIOS.

11:47  U
U

R

Arnhem
Velperweg

Wouter overlegt met André Pierik over hun 
reis naar Milaan, waar de Worldexpo wordt 
gehouden over voeding en duurzaamheid en 
over de Academica Barilla. Wouter heeft zijn 
boardingpass uitgeprint, André probeert met 
zijn mobiel in te checken. 

10:00  U
U

R

Arnhem
Het Dorp

Een team samengesteld uit Siza, de 
Driestroom, Gemeente Arnhem, Presikhaaf 
Bedrijven, RIBW, de Onderwijsspecialisten en 
Rijn IJssel/ OKA met naast Wouter project-
leider Rob Wieten, bespreken de stand van 
zaken van het Werkexpertisecentrum in het 
kader van de Participatiewet.

12:58  U
U

R

Arnhems 
Buiten

Hier luncht Wouter met een delegatie uit Fin-
land. Zij zijn nieuwsgierig naar wat het 
Rijn IJssel doet met Energie en Milieu 
Technologieprojecten. De Kookplaats maakte 
een voortreffelijke lunch en het weer werkte 
ook bijzonder mee.

Tekst en fotografie: Dick Leseman
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O
p dit moment legt Hegeman Bouw-
partners de laatste hand aan de 
grote renovatie van 113 woningen 
op de Geitenkamp in opdracht van 

woningcorporatie Vivare. Deze renovatie werd 
uitgevoerd in bewoonde staat, hierbij werden 
badkamers, keukens en toiletten vernieuwd. 
Ook voert Hegeman Bouwpartners momen-
teel een grootscheepse renovatie uit aan drie 
identieke flats in Monnickenhuizen. Opdracht-
gever Omnia Wonen is als woningcorporatie 
eigenaar en wilde een hoogwaardige renovatie, 
die recht doet aan het oorspronkelijke ontwerp 
en met energielabel B als doel. Hegeman kreeg 
een vast budget. “In nauw overleg met de 
architect hebben we een aantal mooie originele 
elementen teruggebracht in oude luister met 
hedendaagse technieken”, vertelt directeur Wim 
Hegeman trots. “De betonkolommen zijn aan-
gepakt en de balkons zijn voorzien van nieuwe 
balkonhekken in authentieke vormgeving.” Ook 
de kleurstelling van de betonconstructies doet 
recht aan het oorspronkelijke ontwerp. “We 
denken mee met de opdrachtgever, de architect 
en bewoners. We werken binnen het gestelde 
budget aan een optimaal resultaat”, conclu-
deert Wim Hegeman.

Energetische maatregelen
Misschien nog wel meer trots zijn ze op de 
gevelisolatie. “We hebben isolatie aangebracht 
aan de buitenkant van de gevels en daarop 
met steenstrips die aansluiten op het bestaand 
metselwerk”, legt bedrijfsleider Henny Kamps uit. 
Andere maatregelen zijn dakisolatie, de zonnepa-
nelen op het dak, nieuwe mechanische ventilatie 
in de natte ruimtes en de verwarming van het 
trappenhuis. Dat is een kwestie van rekenen. 
Door slimme maatregelen lukt het Hegeman 
Bouwpartners om binnen het budget twee 
labelsprongen te verkrijgen voor de naoorlogse 
portiekflats in Monnickenhuizen. Dat vereist 
creatieve en inventieve expertise. “We denken 
ook mee met de bewoners. We hebben alle 
maatregelen kunnen nemen in bewoonde staat. 
We hebben veel ervaring met dergelijke com-
plexe verbouwingen en renovaties. In ons bedrijf 
hebben we de juiste mindset daarvoor”, aldus 
Wim Hegeman.

Waarde creëren met herbestemmen
“Naast renovatie en vastgoedonderhoud zijn we 
ook goed in herinrichten en herbestemmen van 
gebouwen”, stelt Frans Hegeman. Hij houdt zich 
binnen Hegeman Bouwpartners bezig met pro-

jectontwikkeling en herbestemming. “Er zijn veel 
actuele ontwikkelingen gaande bijvoorbeeld op 
het gebied van ouderenhuisvesting en zorg. Dat 
vraagt om een andere kijk en visie. We hebben 
daar goed zicht op en kunnen ook in dergelijke 
projecten in nauwe samenwerking met bewo-
ners de nodige aanpassingen doen voor meer 
wooncomfort.” Een andere ontwikkeling is de 
toestroom van vluchtelingen en de suggestie 
om leegstaande kantoorpanden geschikt te 
maken voor bewoning. “We denken graag mee 
met woningeigenaren en overheden om te 
bekijken in hoeverre kantoorpanden te transfor-
meren zijn. Geen eenvoudige opdrachten, maar 
wel eentje waar we graag onze tanden inzetten”, 
zegt Frans Hegeman. “Maar natuurlijk zijn we 
ook actief in de nieuwbouw. In Arnhem, Dries-
lag, bouwden wij het appartementencomplex 
Floor; 28 woningen boven een aantal commer-
ciële ruimten. Daarnaast zijn wij ook bezig met 
projectontwikkeling, zoals nu in de Waalsprong 
in Nijmegen”, aldus Frans Hegeman. 

Hegeman Bouwpartners B.V.

Beijerinckweg 22

6827 BN ARNHEM

Telefoonnummer 026 - 364 17 36

www.hegemanbouwpartners.nl

Hegeman Bouwpartners is een familiebedrijf dat al 35 jaar lang actief is in de bouw. Hegeman is een vertrouwde naam als 
het gaat om nieuwbouw, onderhoud en projectontwikkeling. Maar het bouwbedrijf is ook gespecialiseerd als het gaat om 
energetische maatregelen, renovaties en herbestemmen waarbij vakmanschap gevraagd is.

Waarde creatie, comfort  
en beleving bewoners 
staan centraal

Tekst en fotografie: Dick Leseman

Henny Kamps, Frans Hegeman en Wim Hegeman bespreken de resultaten 
van de renovatie van de drie flats in Monnickenhuizen

B E D R I J F S R E P O R T A G E

Tekst en fotografie: Dick Leseman
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S
pecialist in uitvoerend werk
Timing behoort met 51 vestigingen 
en tientallen in-company vestigingen 
door het hele land tot de top 5 van 

uitzendorganisaties in Nederland. Maaike van 
Leeuwestijn, Regio Manager vestiging Tiel en 
Nijmegen, vertelt: “Timing is geen beursgeno-
teerde organisatie. Dat betekent onder andere 
dat wij per vestiging of regio grotendeels zelf 
bepalen welke kant we op gaan. We krijgen en 
nemen veel verantwoordelijkheid per vestiging.” 
Marleen Hoekjan, Vestigingsmanager van Timing 
Arnhem licht toe: “Wij noemen dat ondernemer-
schap op locatie. Geen regio is gelijk qua vraag 
uit de arbeidsmarkt. In Nijmegen en omgeving 
zit bijvoorbeeld veel industrie en Arnhem ken-
merkt zich door het dienstverlenende karakter. 
We hebben voor elke branche uitzendkrachten 
in huis die aansluiten bij de specifieke wensen 
van werkgevers. We onderscheiden ons van 
andere uitzendbureaus doordat we gespecia-
liseerd zijn in uitvoerend werk. Timing is een 
bedrijf van praktische oplossingen. We zijn 
nuchter en werken hard. We spelen innovatief 
in op de (toenemende) vraag naar flexibele 
arbeidskrachten.”

Sparringpartner
De verwachting is dat in 2020 een derde van 
de beroepsbevolking flexibel werkt. 

Voor zowel werknemers als werkgevers heeft 
dit grote gevolgen. “Wij kruipen in de huid 
van de ondernemers en bekijken samen met 
hen hoe we het beste op deze veranderingen 
kunnen anticiperen. “Kortom”, zegt Maaike, 
”we zijn een sparringpartner op uiteenlopende 
gebieden binnen de arbeidsvoorzieningen.” 
Timing ontwikkelde een besparingsprogramma 
voor haar klanten. “Hoe drukt u de kosten van 
uw personeelsinzet en hoe plant u de dure 
uren - buiten de reguliere kantoortijden – zo 
slim mogelijk in? Maar ook: welke opleidings-
mogelijkheden biedt u uw personeel? Over 
dat soort vragen denken wij mee.” Contracting 
ofwel het aanbieden van een concreet product 
of een concrete dienst behoort ook tot de 
mogelijkheden. “Dat kan een uitstekende op-
lossing zijn om de arbeidskosten te verlagen”, 
vult Marleen aan, “wij nemen dan een deel 
van het arbeidsproces over, de klant betaalt 
bijvoorbeeld een stuksprijs.”

Generatiemanagement
Iedere vijftien jaar staat er een nieuwe generatie 
op. En omdat medewerkers langer door moeten 
werken, betekent dit dat er verschillende genera-
ties samen moeten werken. “Generatiemanage-
ment is een must”, weten Marleen en Maaike, 
“de huidige beroepsbevolking telt vier generaties. 
Dat heeft zo zijn effect op de werkvloer, want elke 

generatie heeft zijn eigen normen, waarden en 
verwachtingen. Het verdient daarom aandacht, 
want vooral binnen het MKB zal er in de toekomst 
een tekort aan arbeidskrachten ontstaan. De 
jongste generatie bijvoorbeeld kijkt heel specifiek 
naar de eigen behoeften, ‘what is in it for me’?  
Voor bedrijven is het goed om na te denken over 
hoe ze in de nabije toekomst een aantrekkelijke 
werkgever kunnen blijven. Wij denken daar graag 
in mee.”

Kennis delen
Timing is van mening dat kennis pas waarde-
vol is als je het deelt. Daarom is er Beleef! – 
www.beleeftiming.nl: een inspirerend online 
platform over HR met cijfers, trends, visies, 
blogs en nog veel meer. Door kennis te delen 
worden we samen sterker”, concluderen  
Maaike en Marleen. “Ontwikkelingen volgen 
elkaar razend snel op. Daarom is het voor 
bedrijven belangrijk om snel te reageren.” 

Timing Nijmegen

Van Broeckhuysenstraat 28

Telefoon 024 - 322 90 63

Timing Arnhem 

Looierstraat 7 - 11

Telefoon 026 - 445 94 44

www.timing.nl

De tijd waarin werknemers tot aan hun pensioen bij een en hetzelfde bedrijf werken, is verleden tijd. Een steeds groter 
deel van de arbeidsmarkt bestaat uit flexwerkers en dat aantal neemt in de toekomst alleen maar toe. Timing stoomt 
bedrijven klaar voor deze nieuwe ontwikkelingen en helpt bedrijven een optimale flexibele schil op te bouwen.

Timing:

“ Anticiperen op veranderingen  
in de arbeidsmarkt”

B E D R I J F S R E P O R T A G E
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15% vroegboekkorting op 
kerst- & nieuwjaarsborrels

Iets te vieren met relaties/collega’s of alvast uw 
kerst-/nieuwjaarsborrel plannen? Maak nu kennis 
met onze Bar No.1.! Bar No.1 is de ideale locatie 
voor een gezellige borrel en gelegen tegenover 

Station Arnhem. Reserveer nu uw Kerst- of 
Nieuwjaarsborrel en ontvang 15% vroegboekkorting! 

Reserveren kan via 026 – 442 74 41 of via 
zaalreserveringen@hotelhaarhuis.nl 

Voorwaarden: Aanbieding is geldig voor reserveringen gemaakt voor 24 december 
2015 en geldig voor borrels die plaatsvinden voor 31 januari 2016. Niet geldig i.c.m. 

andere aanbiedingen. Reserveren o.b.v. beschikbaarheid en o.v.v. vroegboekkorting 

Kerst/Nieuwjaarsborrel.

BEST WESTERN PLUS Hotel Haarhuis | Stationsplein 1 | 6811 KG Arnhem | T 026 442 74 41 | 
E info@hotelhaarhuis.nl | I www.hotelhaarhuis.nl 

Speciaal voor ondernemers/directeuren die 
  Beperkingen ervaren na ziekte 
  Zich overbelast voelen/ te veel stress hebben
  Uitval willen voorkomen
  Een klankbord zoeken 

Hoe duurzaam inzetbaar ben jij? 
Ga naar de site en doe de Quickscan.

De Betere Ondernemer is sparringpartner voor 
ondernemers die verlangen naar ondernemen 
vanuit energie en bevlogenheid.

Sigrid Jansen
www.debetereondernemer.nl

06 - 2915 5688

Hoe blijft u 
flexibel?

Van Broeckhuysenstraat 28   6511 PJ Nijmegen   0243 229 063   Nijmegen@timing.nl
Looierstraat 7- 11   6811 AT   Arnhem   0264 459 444   Arnhem@timing.nl      

wij doen

De arbeidsmarkt van gisteren komt niet meer terug.
Medewerkers die vanaf hun 18e tot aan het pensioen bij 
één bedrijf werken, behoren tot de verleden tijd. Zowel 
voor de medewerker als voor de werkgever is de situatie 
veranderd. Beide partijen hebben steeds meer behoefte aan 
flexibiliteit. Toch legt de nieuwe Wet werk en zekerheid de 
flexibiliteit steeds meer aan banden.

Volledige flexibilisering is niet wenselijk, maar een beleid 
bepalen op de verhouding vast versus flex is noodzakelijk. 
Juist nu. Graag gaan wij met u in gesprek en kijken we sa-
men naar uw situatie, uw wensen en onze mogelijkheden. 

Uw beleid bepalen op de verhouding vast versus  
flex is noodzakelijk. Juist nu.

Tekst: Mathilde Lentjes  |  Fotografie: Marc Pluim en Sorba Projects – Winterswijk



H
et VVV kantoor Arnhem is al jaren 
gevestigd aan het Stationsplein. Met 
de opening van het nieuwe station sluit 
het kantoor en wordt de informatie-

voorziening voor toeristen en recreanten via een 
geheel nieuw concept ingericht. Jurriaan de Mol 
legt, met de voor hem kenmerkende passie, uit: 
“In de stationshal komt de Visit Arnhem Lounge 
naar het voorbeeld van Visit Barcelona en Visit 
Londen. Het is een samenwerkingsverband 
met de Nederlandse Spoorwegen. Visit Arnhem 
Lounge is een zitkamerachtige ruimte met dag-
horeca, ingericht in modern groen design. Als be-
zoeker stap je als het ware direct het toeristisch 
en recreatieaanbod over de regio Arnhem in, op 
zich al een hele belevenis. Alle informatie over 
de stad wordt er in drie talen aangeboden. Een 
bezoek is niet alleen interessant voor toeristen, 
maar ook voor de lokale bewoners want er is ook 
aandacht voor lokale evenementen en activitei-
ten.“ In het buitenland is dit concept al een groot 
succes. “We verwachten er veel van: het is een 
bewezen succesvol concept in andere steden in 
Europa. De bundeling van informatie gecombi-
neerd met een lounge-omgeving is een kracht.”

Economische impact
De economische impact van toerisme en 
recreatie voor de zeven deelregio’s (zie kader) is 
enorm. “De steden Arnhem en Nijmegen leveren 

de grootste economische bijdrage aan het totaal. 
In Arnhem wordt maar liefst 376.6 miljoen euro 
per jaar besteed en in Nijmegen 298,9 miljoen. 
In het totaal wordt er 1285,2 miljoen euro 
uitgegeven. Dat levert in fte’s 15.786 banen op. 
Daarmee is het toerisme een van de belangrijk-
ste bedrijfstakken in de regio.”

Potentieel
Arnhem is volgens Jurriaan de Mol ‘een stad om 
trots op te zijn’. ‘’We ontvangen regelmatig tour-
operators en journalisten uit Nederland en uit het 
buitenland. Eenmaal hier zijn zij telkens weer ver-
baasd over de potentie die Arnhem heeft. En dat 
is ook zo, de stad heeft veel te bieden zoals het 
vele groen, het Modekwartier, het winkelaanbod, 
de vele evenementen en het oorlogsverleden. 
Om dat potentieel onder de aandacht te brengen 
moeten we iets harder op de trommel slaan dan 

bijvoorbeeld de stad Amsterdam. Dat doen we 
dan ook door regelmatig campagnes te creëren 
zoals ‘Gelderland levert je mooie streken’, ‘Made 
in Arnhem’ en ‘The Other Holland’. Daarbinnen 
zoeken we altijd samenwerking met het bedrijfs-
leven. Geïnteresseerde bedrijven nodigen we van 
harte uit om de mogelijkheden te bekijken.”  

RBT KAN 

Postbus 156

6660 AD Elst

Info: www.rbtkan.nl of www.vvvarnhem.nl

# regioarnhemnijmegen 

Binnenkort – geschat wordt begin november – is het nieuwe centraal station 
van Arnhem klaar. Het imposante gebouw zal volgens Jurriaan de Mol, de direc-
teur van Regionaal Bureau voor Toerisme KAN, een enorme positieve impuls 
aan de stad geven. En niet alleen vanwege de fraaie architectuur.

Primeur voor Arnhem:

RBT KAN opent Visit Arnhem 
Lounge in centraal station

Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem 
Nijmegen initieert uiteenlopende projec-
ten en voert projecten in opdracht van 
andere partijen uit. Enkele voorbeelden: 
Liberation Route Europe, Smaak op 
de kaart en Spannende Geschiedenis 
Gelderland. 

RBT KAN werkt met deelregio’s:
Arnhem
Betuwe
Doesburg
De Gelderse Poort
De Liemers
Nijmegen
Het Rijk van Nijmegen
De Veluwezoom
De Veluwe

Directeur RBT KAN Jurriaan Mol bij de locatie van 
de nieuwe VVV-vestiging (achtergrond) in de hal van 

het Arnhemse station

I N T E R V I E W

Tekst: Mathilde Lentjes  |  Fotografie: Marc Pluim en Sorba Projects – Winterswijk
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Meander 551
6825 MD Arnhem

Postbus 2228
6802 CE Arnhem

T 026-3842200

www.notarisdroge.nl

Houd de regie 
in eigen hand;

maak een 
levenstestament!

Notaris mr. Natascha Dröge-Steenbergen

Een tweede leven 
voor uw spullen
Een verhuizing. Een andere inrichting. Een vernieuwing van de ICT. 
Het kunnen allemaal redenen voor een bedrijf zijn om kantoor-
meubilair, kleine kantoorartikelen of computers weg te doen. En 
wat is hiervoor een mooiere bestemming dan een lokale 
sportclub, buurthuis, school, stichting of vereniging. De Spullen-
bank maakt dit mogelijk door bij bedrijven spullen in te zamelen 
en uit te geven aan Arnhemse maatschappelijke organisaties.

De Spullenbank valt onder de paraplu van de Arnhemse Uitdaging. 
Net zoals de Arnhemse Uitdaging zorgt de Spullenbank ervoor dat 
matches ontstaan tussen bedrijven en goede doelen. Ik ben als 
coördinator betrokken bij de Spullenbank en zorg voor het contact 
tussen de afnemers en aanbieders. Ik doe dit als vrijwilliger naast 
mijn werk als vastgoedadvocaat bij Dirkzwager advocaten & 
notarissen te Arnhem. Het leuke aan de Spullenbank vind ik dat de 
matches heel concreet zijn. Zo kunt u nu bureaus, kasten en stoelen 
die voorheen bij mij op kantoor stonden terugvinden bij Opbouwwerk 
Rijnstad, voelbalvereniging Elsweide en kinderatelier XieXie.
Mogelijk heeft uw bedrijf overtollige spullen. In dat geval kunt 
u contact opnemen via ons aanbodformulier 
(http://www.arnhemseuitdaging.nl/contact/aanbodformulier). 
De Spullenbank beschikt over een eigen pand in Arnhem waar spullen 
op afspraak kunnen worden afgeleverd. In sommige gevallen kunnen 
we zelfs voor vervoer zorgen en de spullen bij uw bedrijf ophalen.
De spullen blijven uiteraard niet in de opslag staan. Wij zorgen 
ervoor dat ze worden uitgegeven. Dit doen we op basis van 
specifieke aanvragen en via uitgiftedagen. Voorafgaand aan deze 
uitgiftedagen wordt een overzicht van het aanbod rondgestuurd en 
krijgt iedereen de mogelijkheid om hierop in te tekenen. Het aanbod 
wordt vervolgens onder de inschrijvers verdeeld.
Dus gaat uw bedrijf verhuizen, opnieuw inrichten en/of wordt het 
meubilair of apparatuur vervangen? Laat het aan ons weten!

Mariëlla Wensink, Dirkzwager advocaten & notarissen
www.arnhemseuitdaging.nl

Volg ons ook op Twitter en Facebook 

De Arnhemse Uitdaging | 
maatschappelijk betrokken ondernemen in Arnhem
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u bereikt meer

Wij regelen het voor u!
Wat is er prettiger dan dat uw medewerkers hun werk zo efficiënt mogelijk doen. Communicatiemiddelen 

zijn daarbij vaak een belangrijk onderdeel. Wat komt er nu precies kijken bij een ideale werkplek 

met de best passende verbinding waar uw medewerkers echt blij van worden. Op kantoor, thuis en 

onderweg. U daarbij helpen is onze expertise. 

Wilt u ook blije medewerkers? Bel ons dan gerust voor een verhelderend gesprek onder het genot van 

een kop prima Peeze koffie: 026 324 5200.

U wilt 
toch ook

blije 
 medewerkers?
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ORGANISATIONS
FUTURE

TECHNOLOGY

DIGITAL STRATEGY

TRANSFORMATION

LEADERSHIP

SALES

SUCCESS

CHANGE

12/11  DIGITALE STRATEGIE EN LEIDERSCHAP (MET MARCO DERKSEN) 
10/03  EEN WERELD TE WINNEN MET LEAN
19/05  LANGER WERKEN? DE ARBEIDSMARKT IN TRANSITIE EN 
    DUURZAME INZETBAARHEID

KOSTELOOS KENNIS  BIJTANKEN MET  INSPIRERENDE SEMINARS
HAN PITSTOP ACADEMY

MEER INFORMATIE EN AANMELDEN: HAN.NL/PITSTOP
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