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Best practice
Wijsheid begint met verwondering, zei Socrates ooit. Blijf je verwonderd 
afvragen hoe iets kan gaan, in plaats van kritiek te hebben op hoe het gegaan 
ís. Met het evenementenbeleid van Arnhem is het niet anders. Dat staat al heel 
goed op poten door te kiezen voor grotere evenementen, maar je kunt altijd 
wel enkele slakken vinden om zout op te leggen. Die zienswijze zou ik graag 
willen doorbreken. Het loont mijns inziens namelijk veel meer de moeite als je 
open staat voor andere meningen en ideeën, zodat je daarvan kan leren en je 
stad kunt opstuwen in de vaart der volkeren.

Wij waren met het OKA-bestuur vorige maand op werkbezoek in Rotterdam 
en kregen een kijkje in de keuken van de Rotterdammers en hun manier van 
het promoten van de stad door grootse evenementen. Vol verwondering – en 
nadien bewondering – hoorden we hoe daar de ondernemers en culturele 
instellingen schouder aan schouder optreden met een evenementenbeleid 
dat zijn weerga niet kent. Tien grote festivals, te vergelijken met onze Living 
Statues, krijgen daar een fundament dat bovendien ook nog eens gesteund 
wordt door de politiek. 

Die aanpak, eerst de ondernemers en instellingen en dan pas het openbaar 
bestuur, leidt ertoe dat er evenementen worden opgezet waar de ondernemers 
als één man achter kunnen staan en die een publiek van wereldformaat trek-
ken. Sponsoring is dan een vanzelfsprekendheid omdat iedereen betrok-
ken is en graag meedoet; de gemeente zeker niet in de laatste plaats.

Arnhem, dat met de Giro d’Italia en de koninklijke opening van 
Sonsbeek 2016 een zeer goede zet heeft gedaan, mocht afge-
lopen maand podium bieden aan een landelijk congres over 
citymarketing, een inspanning van onze laatste citymarketeer. 
Arnhem, dat een aantal jaren geleden de Beste Binnenstad 
was, kan naar mijn mening weer een positie in de top-tien in-
nemen als kijken naar hoe steden als Rotterdam en Eindhoven 
– want ook daar is de promotie zeer succesvol – het aanpakken 
en dat overnemen.

Ik ben er een warm pleitbezorger van om nogmaals een bezoek 
aan Rotterdam te brengen, maar dan met een grotere delegatie 
waarbij ook de politiek aansluit, en ons te laten voorlichten over 
deze best practice. Wat zou het mooi zijn als over enkele 
jaren andere steden naar Arnhem komen kijken om daar 
van te kunnen leren!

Bart van Meer, 
voorzitter OKA 

van de voorzitter
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Kort na de opening van Arnhem Centraal opende ook de Stationshuiskamer. Na 
Rotterdam en Den Haag heeft de NS een derde Stationshuiskamer, een bijzondere 
wachtkamer met een huiselijke sfeer. Uniek in dit project is de samenwerking van 
de Nederlandse Spoorwegen (NS) met het Regionaal Bureau voor Toerisme Arnhem 
Nijmegen (RBT KAN). 

TEKST EN FOTOGRAFIE: DICK LESEMAN

‘Doe alsof je thuis bent’, zo 

promoot de NS op de web-

site de Stationshuiskamer, 

waar je tijdens het wachten 

op de trein kunt werken 

met Wi-Fi, een krantje 

kunt lezen, je telefoon kunt 

opladen of kunt genieten 

van een bakje koffie in 

een informele sfeer. De 

samenwerking tussen RBT 

KAN en de NS is de eerste in 

zijn soort. De VVV verhuisde 

van de overkant naar deze 

sfeervolle locatie in het hart 

van het station en heeft hier 

haar receptieve functie en 

gastheerschap. “We zochten 

naar een concept waarbij je, 

als je ons bezoekt, meteen 

ook kennis maakt met het DNA van de stad”, legt Hannelien 

Oosting van RBT Kan uit. “Daarnaast zochten we naar een locatie 

waar heel veel mensen komen. We willen op de plekken zijn 

waar mensen zijn. Ondanks alle online informatie over de stad 

Arnhem is er nog altijd een receptieve functie nodig. Die hebben 

we gevonden in deze huiskamer en in de samenwerking met de 

NS.” De VVV Arnhem heeft onder de noemer VisitArnhem een 

balie in deze huiskamer. “Deze huiskamer is de ontvangstlocatie 

van de stad. Hier maak je kennis met de beleving van de stad. 

In Arnhem is dat mode, creativiteit en het groen van de parken 

en de Veluwe. De meubels zijn van Arnhemse ontwerpers, de 

Arnhemse mode wordt geëtaleerd en achterin de huiskamer zie 

je het groen van de Veluwe. Onder het genot van een kop koffie 

kun je informatie ophalen over de stad, een evenement, een 

hotel”, vertelt Oosting.

Prominente plek

Mark Jansen van de NS is ook blij met de samenwerking: “Het 

is een mooie toevoeging op het concept. Er is zelfs een open 

verbinding met de ticketservice van de NS.” De ruimte van de 

VVV is kleiner dan voorheen, maar volgens Oosting is dat geen 

probleem. Ze zegt dat de informatiebehoefte van mensen is 

verschoven van papier naar online. De website van RBT KAN en 

de app van VisitArnhem voorzien al heel veel in die behoefte. 

Ook is de bewegwijzering naar VisitArnhem 

nog niet optimaal, maar toch weten veel 

bezoekers de huiskamer te vinden. “We krij-

gen veel bezoekers uit het land die speciaal 

het nieuwe station komen bezoeken. We 

mogen ook bijzonder trots zijn op Arnhem 

Centraal. We hebben de eerste maanden 

op zondagen rondleidingen gegeven in het 

station vanuit de huiskamer. Het station 

begint nu al een icoon te worden voor de stad. We zijn bijzonder 

tevreden met deze prominente plek, een ontmoetingslocatie 

voor wachtende reizigers. We werken ook samen met de NS om 

acties te bedenken. Zo was kort na de zomer het festival ‘Muziek 

bij de buren’ in de stad. Toen was de Stationshuiskamer een van 

de locaties”, zegt Hannelien Oosting enthousiast. ‘De mensen die 

de balie bezoeken kunnen door onze medewerkers ook aan de 

tafel geholpen worden en ze kunnen zich vergapen aan lokale 

producten en lekkernijen.” 

In Stationshuiskamer 
beleef je Arnhem

Een huiskamer als 
wachtruimte en dé 
ontvangslocatie  
van de stad
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Het gesprek  Saskia Bak en Charlotte Bik

In Hét Gesprek komen dit keer twee culturele ondernemers aan het woord: Saskia 
Bak, directeur van Museum Arnhem, en Charlotte Bik, directeur Academy of Art & 
Design Arnhem van ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Het effect van cultuur op de 
economie van een stad als Arnhem is het gespreksonderwerp. 

Saskia Bak: “Arnhem is 
ongelofelijk rijk bedeeld 
met enorm veel culturele 
activiteiten”

TEKST: FRANCIEN VAN ZETTEN | FOTOGRAFIE: MARC PLUIM

Saskia Bak en Charlotte Bik staan allebei aan het hoofd van 

een belangrijke culturele onderneming, 

tenminste zo zien ze Museum Arnhem en 

de Academy of Art & Design Arnhem van 

ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten. Als 

cultureel ondernemers werken Bak en Bik 

graag samen met andere ondernemende 

partijen in Arnhem. Cultuur zien ze als 

motor van een aantrekkelijke stad waar 

bezoekers graag komen en mensen met plezier wonen. 

Hoe bedoel je dat: cultuur als motor van de stadseconomie?

Saskia Bak: “Je ziet een beweging dat de industrie uit de steden 

trekt en mensen vanuit de provincie naar de steden trekken 

omdat daar werk is. Mensen, zeker wat hoger opgeleiden, wonen 

graag in een stad waar veel cultuur is. Dat geeft dynamiek. 

Wat dat betreft is Arnhem ongelofelijk rijk bedeeld. Het is een 

compacte stad waar op een relatief klein oppervlak enorm veel 

aanbod van culturele activiteiten is, maar ook een goed winkel-

aanbod en veel verschillende horeca.”

Charlotte Bik knikt en vervolgt: “Het culturele aanbod in Arnhem 

is ook ontzettend divers. Van Museum Arnhem, Toneelgroep 

Oostpool, Het Gelders Orkest en dansgroep Introdans tot kleine 

gezelschappen en theaters. Die culturele diversiteit is verbon-

den met de geschiedenis van Arnhem, waar altijd veel creatieve 

mensen hebben gewoond. En nog steeds: na Amsterdam komt 

Arnhem als het gaat om de meeste inwoners met een creatief 

beroep. Culturele activiteiten zijn ontmoetingsplekken in de stad 

waar gelijkgestemden elkaar treffen. In zo’n stad ben je nooit 

alleen. Arnhem ligt ook nog eens midden in de natuur aan de 

rand van de Veluwe en het Rivierengebied. Zo biedt de stad 

verschillende belevingen waarin onderwijs, cultuur én business 

samen gaan.” 

Saskia Bak: “Een stad met veel cultuur is een stad met een goed 

vestigingsklimaat voor het bedrijfsleven, nationaal en interna-

tionaal. En dan is er nog iets: het is heel belangrijk dat Arnhem 

bijzondere culturele voorzieningen en activiteiten biedt, zoals 

Museum Arnhem met zijn bijzondere collectie moderne kunst, 

de expositie SONSBEEK ‘16: transACTION, het Fashion & Design 

Festival Arnhem en in 2018 het evenement State of Fashion 

over innovatie op modegebied. Daar trek je de heavy users en 

early adopters mee naar de stad. Dat is niet de grootste groep 

bezoekers, maar in hun kielzog komt een grote groep volgers. 

Dat zijn mensen die graag een bijzondere expositie of ander 

cultureel evenement bezoeken en daarna de stad in gaan om te 

winkelen en wat te eten. Die groep trendvolgers is goud waard. 

Zonder die culturele activiteiten heb je als stad weinig beleving 

te bieden. Cultuur trekt ook leuke, bijzondere winkels en horeca, 

waarmee een stad als Arnhem zich onderscheidt van standaard 

winkelcentra.”

Charlotte Bik: “Het Arnhemse modelabel 

Humanoid en de conceptstore Arnhem 

Coming Soon zijn mooie voorbeelden van 

bedrijven die ’t voortouw nemen met hun 

winkels in de binnenstad en hun collecties, 

die passen bij early adoptors uit binnen- 

en buitenland.” 

Hoe zit het eigenlijk met de bezoekers van Museum Arnhem?

Saskia Bak: “Afhankelijk van de tentoonstellingen die we in huis 

hebben, trekken we zo’n 70 procent bezoekers van buiten de 

stad. De huidige expositie van modeontwerper Bas Kosters gaat 

bijvoorbeeld veel mensen uit Amsterdam trekken. Uit onderzoek 

blijkt dat zij echt komen voor een dagje Arnhem. Een museumbe-

zoek duurt gemiddeld twee uur, waarna museumbezoekers stad 

in gaan en per persoon 40 tot 45 euro uitgeven.”

Charlotte Bik: “Deze mensen komen naar Arnhem om inspira-

tie en kennis op te doen. Ze willen in de stad verrast worden, 

Charlotte Bik: “Zet met z’n 
allen Arnhem in de etalage 

en laat zien dat de stad grote 
stappen durft te nemen”
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‘Cultuur en ondernemerschap 
geven stad steeds nieuw elan’
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Saskia Bak (links), directeur Museum Arn-

hem en Charlotte Bik, directeur Academy 

of Art & Design Arnhem ArtEZ Hogeschool 

voor de Kunsten: “Het veelzijdige cultuuraan-

bod in Arnhem trekt ook bijzondere winkels 

en horeca, zo kun je elkaar versterken.”



dingen ontdekken en iets kopen. De expositie SONSBEEK ‘16: 

transACTION is een bevestiging dat Arnhem iets bijzonders te 

bieden heeft op cultureel gebied. Dat geldt ook voor State of 

Fashion waarmee je aangeeft hoe ver je vooruit durft te kijken. Je 

laat daarbij innovatieve ontwikkelingen zien in de hele modeke-

ten, van industrie tot consumentengedrag. State of Fashion zet 

je in als een soort marketing: je zet met z’n allen Arnhem in de 

etalage en laat zien dat de stad grote stappen durft te nemen.”

Hoe ver is het met de verbouwing van Museum Arnhem? 

Saskia Bak schetst de vorm van het huidige museum met zijn 

koepel en twee ‘lange armen’ richting Rijn: “We willen het muse-

um letterlijk openbreken, zodat het een open, toegankelijke plek 

wordt. We gaan meer met het mooie uitzicht 

doen. En met de beeldentuin, dat is een leuke 

plek voor crossovers, bijvoorbeeld met stu-

denten van het conservatorium van ArtEZ. We 

zoeken ook meer de verbinding met de stad 

en de geschiedenis van deze plek. Vandaar 

dat we ook één van de twee éénpersoons 

bunkers uit de Tweede Wereldoorlog in de stuwwal onder het 

museum zichtbaar hebben gemaakt. Voor de zomer is bekend 

welke architect de verbouwing gaat ontwerpen, na de bouwvak 

van 2017 begint de bouw en eind 2018, begin 2019 is het museum 

klaar. In totaal wordt er 11 miljoen euro in geïnvesteerd.” 

Hoe gaat het met de samenwerking met verschillende partijen in 

de stad?

Charlotte Bik: “Steeds beter. De connectie tussen culturele 

instellingen, ondernemers, onderwijs en het stadsbestuur is er. 

Het Fashion & Design Festival is een soort vangnet dat in juni alle 

losse onderdelen verbindt en erover communiceert. Daar kan de 

stad zich mee profileren, net als met evenementen als de Giro.”

Saskia Bak: “Door samen te werken, creëer je massa en betekenis. 

Als Museum Arnhem kunnen we best een publiek trekken, maar 

als je samenwerkt met de ondernemers in de stad versterk je 

elkaar en kun je meer publiek trekken in een tijd met minder mid-

delen. Als museum trekken wij jaarlijks voor 2 tot 4 miljoen euro 

aan media-aandacht, daar kan de stad zich ook mee profileren.”

Charlotte Bik: “Het is belangrijk dat partijen elkaar iets gun-

nen, genereus zijn. Dat gebeurt nu. ArtEZ aan de westkant van 

Arnhem en de HAN en hogeschool Van Hall Larenstein aan de 

oostkant leiden mensen op in de stad die daar tussen ligt. Als dat 

gebeurt in een veilig en inspirerend klimaat, vliegen studenten 

uit en komen ze op den duur terug om inspiratie te brengen 

en opnieuw te halen. Ze brengen ook hun kennis en ervaringen 

mee naar de stad. Denk aan Viktor & Rolf, Iris van Herpen en Bas 

Kosters. In een stad waar cultuur, onderwijs en ondernemerschap 

verbonden zijn zorgt dat steeds voor nieuw elan.” .

Charlotte Bik (Haarlem, 5 augustus 1961)

Vanaf november 2009 directeur Academy of Art & Design 
Arnhem ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten

2008-2014 buroBIK, research & concept & strategy & design 
& styling in fashionbrand & -retail

2000-2008 manager styling & design Intres, Nederlandse 
retailorganisatie op het gebied van mode, wonen, 
sportkleding en media

1989-2000, head styling bij o.a. womanswear Euretco, LHS 
styling & design, Sandwich/Verhoeven

Opleiding:
2002-2003 Art of Branding, master Communicatie & 

Branding
1984-1989, Fashion Design, ArtEZ Hogeschool voor de 

Kunsten Arnhem

Saskia Bak (Delft, 22 november 1964)

vanaf mei 2015 directeur Museum Arnhem
januari 2009- mei 2015 directeur Fries Museum en 

Keramiekmuseum Princessehof, Leeuwarden
2006-2008 lid directie Fries Museum en Keramiekmuseum 

Princessehof, Leeuwarden
1999-2006 adjunct-directeur Fries Museum, Leeuwarden
opleiding
1984-1990 kunst- en architectuurgeschiedenis, 

Rijksuniversiteit Groningen

Saskia Bak: “Door samen 
te werken, creëer je 

massa en betekenis”

Het gesprek  Saskia Bak en Charlotte Bik
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Bedrijfsinrichtingen 

►   Showroom voor de regio Arnhem-Nijmegen:   

 Nijverheidsstraat 3, 6851 EJ, Huissen  

 Tel.: 026-3616843, Email: info@terborgse.nl www.terborgse.nl 

van 
A tot Z 

Bezoek onze informatieve website  

met shopmogelijkheid! 

Bij elk jaargetijde hoort 
een eigen fiscale koers.

H. ELSINGA
Administratie- en Belastingadviesburo
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6922 HH Duiven
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6930 AA Westervoort

T: (026) 312 03 32 
I: www.elsinga-advies.nl

E: info@elsinga-advies.nl

Aangesloten bij Register Belastingadviseurs en NOAB

Administratie- en Belastingadvies buro H. Elsinga is beslist geen dertien-
in-een-dozijnkantoor. Wij willen uw steun en toeverlaat zijn bij al uw 
financiële handelingen. Een spin in het web die activeert, initieert en
coördineert. We zijn deskundig en creatief, we zoeken grenzen en
samen ontwikkelen we een visie en stellen we doelen. 
Samen komen we verder. Hoe lastig sommige vraagstukken ook kunnen
zijn. Anderen noemen dit kwaliteit. Wij vinden dit vanzelfsprekend. 
Half werk leveren, kennen we niet.



Het rijke Arnhemse culturele leven is een belangrijke pijler onder de economie 
van de stad. Het levert werkgelegenheid op, maakt van Arnhem een aantrekkelijke 
vestigingsplaats voor het (internationale) bedrijfsleven en trekt bezoekers naar de stad. 
“Samenwerking tussen culturele sector, bedrijfsleven, onderwijs en overheid is cruciaal 
om Arnhem beter te profileren”, benadrukt Peter Kentie, succesvol in de citymarketing 
van Eindhoven. De brouwerij van het Nederlands Openluchtmuseum in combinatie 
met een grandcafé in de binnenstad en een witte elektrische fietsenplan voor bezoekers 
van het museum die naar de binnenstad willen en andersom, behoren tot de opties.

Culturele sector belangrijke pijler Arnhemse economie

‘Samenwerking 
cruciaal bij citymarketing’

TEKST: FRANCIEN VAN ZETTEN | FOTOGRAFIE: MARC PLUIM

Met de komst van de Canon van Nederland krijgt 

Arnhem er volgend jaar eigenlijk een nieuw museum 

bij, constateert Willem Bijleveld opgewekt. Bijleveld, 

sinds mei 2014 directeur van het Nederlands Openluchtmuseum 

(NOM), kijkt graag vooruit en telt Arnhems zegeningen. 

Hij legt uit dat er in de verbouwing van het eivormige door Fran-

cine Houben ontworpen gebouw bij de ingang van het museum 

18 miljoen euro wordt geïnvesteerd. Met dat geld wordt in het 

voormalige HollandRama de geschiedenis van Nederland op een 

hypermoderne interactieve manier omgetoverd tot een educatie-

ve beleving voor jong en oud. 

Medio volgend jaar wordt de Canon van Nederland geopend, 

de expositie bestaat uit vijftig ‘vensters’ 

gerangschikt in tien perioden. Vijftien 

onderdelen van de Canon, onder meer 

over de Verenigde Oost-Indische Com-

pagnie (VOC), de Eerste Wereldoorlog en 

de Slavernij, zijn als voorproefje al in het 

Openluchtmuseum te zien. Zo komt het 

toch nog goed, na de geplande komst van 

het Nationaal Historisch Museum in 2006 

naar Arnhem, het vertrek naar Amsterdam 

en zijn roemloze ondergang in 2001.

“Arnhem is een stad met een mooi en rijk cultuuraanbod. Muse-

um Arnhem heeft een enorme potentie met een fantastische col-

lectie moderne kunst, die nationaal als belangrijk wordt gezien”, 

betoogt Bijleveld. “Er staan weer grote festivals en tentoonstel-

lingen, zoals SONSBEEK ’16 transACTION en State of Fashion in 

2018, op stapel. Dat geeft Arnhem impact en uitstraling.” 

Willem Bijleveld: 
“Museum 

Arnhem heeft 
een fantastische 

collectie moderne 
kunst”
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Willem Bijleveld, directeur van het Nederlands Openlucht-

museum, met op de achtergrond een deel van de Canon van 

Nederland. (foto: Nederlands Openluchtmuseum)



Arnhems bier

Bijleveld kondigt aan dat er ideeën zijn om de verbinding tussen 

het Openluchtmuseum en de binnenstad te verbeteren. In sa-

menwerking met OKA-bestuurslid en horecaman Robert Witten-

berg zoekt hij naar een geschikte locatie voor de bierbrouwerij 

van het museum in de binnenstad.

Bijleveld: “Dan gaan we echt Arnhems stadsbier brouwen. In 

Haarlem is zo’n combinatie van bierbrouwerij annex Grand Café 

een enorm succes.” Wittenberg: “De revival van het bierbrouwen 

past heel goed bij de binnenstad.”

Samen met OKA-bestuurslid en bedrijvenmakelaar Hans-Robert 

van der Doe en een ondernemer uit de binnenstad onderzoekt 

het museum de mogelijkheid witte elektrische fietsen te verhuren 

aan bezoekers van het museum die de binnenstad willen bezoe-

ken en andersom. Van der Doe: “We proberen de financiering 

rond te krijgen.”

Herdenkingstoerisme

Het herdenkingstoerisme, de ligging van Arnhem midden in de 

natuur tussen Veluwe en Rivierenland en 

verbeteringen voor de cruisevaart op de 

Rijn, zijn aandachtspunten die wethouder 

Ine van Burgsteden van Arnhem noemt 

als het gaat om promotie van de stad als 

aantrekkelijke bestemming. “De opening 

van het Paviljoen Slag om Arnhem aan 

de Rijn volgend jaar past in de regionale 

aanpak waarbij Arnhem, Renkum, Ede en Overbetuwe als vier 

Airborne-gemeenten samenwerken. De gemeenten, de provin-

Wat besteden toeristen per stad?
Met een bedrag van gemiddeld 36,60 euro aan bestedingen 
per persoon staat Arnhem op de twintigste plaats in het 
onderzoek naar toeristische bestedingen van het CVO (Con-
tinu Vakantie Onderzoek) van het NBTL en NIPO Research 
in 2015. 

Zaanstad: € 51,40
Eindhoven: € 48,30
’s-Hertogenbosch: € 47,00
Maastricht: € 46,10
Alkmaar: € 45,10
Breda: € 44,40
Groningen: € 42,80
Amsterdam: € 42,10
Zoetermeer: € 41,90
Rotterdam: € 41,40
Utrecht: € 40,80
Haarlem: € 40,60

Wethouder Ine van 
Burgsteden hamert op het 
belang van samenwerking, 

zowel in de stad als de regio.
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Wethouder Ine van Burgsteden van Arnhem op de Rijnkade waar 

betere faciliteiten komen voor de cruiseschepen die er afmeren.



Investeringen in cultuur
• Nederlands Openluchtmuseum/Canon van Nederland, 

investering 18 miljoen euro (8 in bouw, 8 in expositie), 
opening voor of na zomer 2017

• Stadstheater Arnhem & Musis, investering verbouwing en 
aanbouw nieuwe zaal Musis 20 miljoen euro (13,5 miljoen 
gemeente Arnhem, 6,5 miljoen euro provincie Gelderland), 
opening eind 2018/begin 2019

• Museum Arnhem, investering verbouwing 11 miljoen euro, 
opening eind 2018/begin 2019

• Paviljoen Slag om Arnhem en wandelroute naar Rijnkade, 
investering verbouwing 1,6 miljoen euro (700.000 euro 
gemeente Arnhem, 470.000 euro provincie Gelderland, 
470.000 euro vfonds), open voorjaar 2017

• Evenement Bridge to Liberation Experience (september 
bij John Frostbrug), jaarlijks 250.000 euro (100.000 euro 
gemeente Arnhem, 100.000 euro vfonds, 50.000 euro 
provincie Gelderland)

cie Gelderland en het vfonds investeren daar in. Net als in de 

eigentijdse herdenking van de slag met het Bridge to Liberation 

Experience in september bij de John Frostbrug.”

Van Burgsteden hamert op het belang van samenwerking, 

zowel in de stad als de regio. Ze noemt de Arnhemse hoteliers 

als voorbeeld en geeft ze een pluim vanwege de nominatie 

van Arnhem bij de vijf beste hotelsteden van Nederland. “Uit 

de tweejaarlijkse toerisme-monitor van het Regionaal Bureau 

voor Toerisme RBT KAN blijkt dat er in Arnhem in 2014 ruim 

400.000 overnachtingen zijn geweest. Dat is 12 procent meer 

dan in 2012.”

Door de economische crisis is de cruisevaart teruggelopen, maar 

die trekt weer aan. Arnhem speelt daar op in door de facilitei-

ten voor de cruiseschepen aan de Rijnkade te verbeteren. Van 

Burgsteden: “Als het Provinciehuis straks klaar is en de Jansbeek 

is bovengronds aangelegd ontstaat er ook een logische route van 

de Rijnkade naar de stad en vice versa.”

Economische input

“De economische input van cultuur op een stad is groter dan je 

denkt”, benadrukt NOM-directeur Bijleveld. “Culturele instellingen 

zijn essentieel voor het leefklimaat in een stad. Het Openluchtmu-

seum heeft vorig jaar 556.000 bezoekers getrokken. We zijn een 

nationaal museum, dat klinkt door in de rest van het land. Van 

onze begroting van 22 miljoen euro gaat 9 miljoen naar salarissen 

van onze medewerkers die in de regio wonen. Daarnaast huren 

we zo veel mogelijk bedrijven uit de regio in voor klussen als 

groenonderhoud en verbouwingen.”

Uit de Toeristische Monitor blijkt dat Arnhem in 2014 zo’n 13 mil-

joen dagjesmensen trok, die bijna 380 miljoen euro spendeerden 

in de stad, meldt Van Burgsteden. “Dat is niet alleen van belang 

voor de winkeliers in de stad, het toerisme is ook een belangrijke 

factor als het om werkgelegenheid gaat. De toeristische sector in 

Arnhem levert bijna 5.000 banen op.”

Huiswerk

De citymarketing van Arnhem kan beter, constateren niet alleen 

Van Burgsteden en Bijleveld. Arnhem heeft op dat gebied nog 

wat huiswerk te doen, is ook de conclusie van de Mediavilla-bij-

eenkomst over citymarketing in Villa Sonsbeek in april van dit 

jaar. Peter Kentie, succesvol citymarketeer in Eindhoven, was er 

gastspreker. Hij pleit voor onderzoek naar het DNA van Arnhem 

in samenwerking met inwoners, ondernemers en gemeente. 

Betrek daarbij nadrukkelijk de culturele en 

creatieve sector, want een stad als Arn-

hem heeft, net als Eindhoven, veel talent 

in huis, aldus Kentie. 

Door samen te werken als (culturele) 

ondernemers, onderwijs en overheid 

versterk je elkaar, benadrukt Kentie. In 

Eindhoven heeft het gewerkt. “We hebben ons de vraag gesteld, 

wie zijn we, wat is de Eindhovense mentaliteit? Daar kwam uit 

dat we een stad zijn van uitvinders en pioniers met veel lege 

bedrijventerreinen.” 

Door constructief aan de gekozen ontwikkelingsvisie te werken, 

wist Eindhoven zijn imago om te buigen naar een creatieve stad 

waar ruimte is voor nieuwe ontwikkelingen en waar technologie 

tot bloei komt. Met de Design Academy (voorheen de Akademie 

voor Industriële Vormgeving) en de Technische Hogeschool als 

belangrijke partners en de verkiezing tot Slimste Regio van de 

wereld in 2011 als resultaat. Kentie’s advies aan Arnhem: “Kies een 

focus, wees creatief en hou dat consequent vol.”

Zijn woorden zijn in vruchtbare grond gevallen: de gemeente 

Arnhem heeft onder het motto Arnhem op de kaart: Aan de slag 

met Citymarketing stakeholders in de stad uitgenodigd voor een 

brainstormsessie op 22 juni. 

Magneten

Citymarketing en de samenwerking in de stad moet verder wor-

den geoptimaliseerd, benadrukt Van Burgsteden. “Maar kijk ook 

naar de kansen die er aan komen, zoals de expositie SONSBEEK 

’16: transACTION deze zomer, het Bridge to Liberation Experience 

in september, de opening van het Paviljoen Slag om Arnhem 

voorjaar 2017, de opening van de Canon van Nederland medio 

volgend jaar en het Mondriaanjaar 2017, waarbij Museum Arnhem 

gaat samenwerken met het Kröller Müller Museum op de Hoge 

Veluwe. Dat zijn allemaal grote magneten die veel bezoekers 

trekken.” .

Citymarketeer Peter Kentie: 
“Onderzoek het DNA van 
Arnhem. Deze stad heeft 
veel talent in huis.” 
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Met Het Gelders Orkest (HGO), dansgezelschap Introdans en Toneelgroep Oostpool 
is Arnhem de thuisbasis van maar liefst drie toonaangevende gezelschappen als 
het gaat om de podiumkunsten. “Dat is een unieke situatie, waardoor Arnhem nog 
aantrekkelijker is als vestigingsplaats voor het bedrijfsleven”, zegt Gijsje van Honk, 
directeur Musis & Stadstheater Arnhem. “Het rijke Arnhemse culturele aanbod kan 
nog veel sterker worden gepresenteerd. Daar werken we aan samen met de gemeente 
Arnhem en de provincie Gelderland.”  

Gijsje van Honk, directeur Musis & Stadstheater Arnhem:

‘Arnhem krijgt echt 
schwung’

Gijsje van Honk op de bouwplaats waar de nieuwe 

zaal van Musis verrijst.
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Met Het Gelders Orkest (HGO), dansgezelschap Introdans en Toneelgroep Oostpool 
is Arnhem de thuisbasis van maar liefst drie toonaangevende gezelschappen als 
het gaat om de podiumkunsten. “Dat is een unieke situatie, waardoor Arnhem nog 
aantrekkelijker is als vestigingsplaats voor het bedrijfsleven”, zegt Gijsje van Honk, 
directeur Musis & Stadstheater Arnhem. “Het rijke Arnhemse culturele aanbod kan 
nog veel sterker worden gepresenteerd. Daar werken we aan samen met de gemeente 
Arnhem en de provincie Gelderland.”  

Musis & Stadstheater
Achter Musis Sacrum in hartje Arnhem verrijst een nieuwe zaal. Het is 
de eerste stap op weg naar een eigentijdse concert- en congreslocatie 
gevolgd door de verbouwing van de schouwburg tot Stadstheater 
Arnhem. Een overzicht van de planning:
1 juni tot en met 29 september 2016: Musis dicht i.v.m. sloop deel tus-
sen nieuwbouw en oudbouw;
begin 2017: nieuwbouw Musis klaar (circa 1.080 stoelen);
begin 2018: renovatie historische concertzaal klaar (circa 850 stoelen) 
en feestelijke heropening Musis;
2018: start renovatie Stadstheater Arnhem;
2019: renovatie Stadstheater Arnhem klaar .

TEKST: FRANCIEN VAN ZETTEN | FOTOGRAFIE: JAN ADELAAR

A rnhem krijgt echt schwung”, zegt Gijsje van Honk, directeur van 

Musis & Stadstheater Arnhem opgewekt. “Er is meer lef. Er zijn al 

veel dingen af, denk aan het station en Rozet. We hebben de Giro 

d’Italia gehad en nu expositie SONSBEEK ’16: transACTION. En op een aantal 

plaatsen in de stad wordt eveneens gewerkt om voorzieningen te verbeteren 

en verbindingen te leggen.” 

Van Honk is daar nauw bij betrokken: achter Musis Sacrum, Arnhems muziek-

tempel uit 1847, verrijst een nieuwe zaal. En vanaf begin volgend jaar wordt 

de historische concertzaal gerenoveerd. Als die klus is geklaard, wordt het 

theater tweehonderd meter verderop verbouwd tot eigentijds Stadstheater 

Arnhem.

Het gaat zeker niet alleen om stenen, benadrukt Van Honk. “We werken 

ook aan nieuwe samenwerkingsverbanden. Mijn droom is dat Introdans en 

Oostpool op het Koningsplein rond het Stadstheater samen komen én vooral 

samenwerken. Je zou hier, met Musis en het HGO op en steenworp afstand, 

een ontzettend mooi podiumkunstenkwartier kunnen maken. Stel je het 

cultuurlint voor dat dan ontstaat: van ArtEZ en het station naar Rozet, de 

Eusebius en het podiumkunstenkwartier naar het Modekwartier.” 

Musis & Stadstheater Arnhem, dansgezelschap Introdans, Toneelgroep Oost-

pool, Het Gelders Orkest, de gemeente Arnhem en de provincie Gelderland 

hebben in januari de intentieverklaring Lauwersgracht Alliantie ondertekend. 

Doel is het tot stand komen van nauwe samenwerking tussen de betrok-

ken partijen. En uiteindelijk een sterke profilering van cultuur in Arnhem en 

Oost-Nederland, meer publiek en meer samenwerking bij cultuureducatie en 

talentontwikkeling in stad en regio. “Dit jaar verkennen we de mogelijkheden 

van nieuwbouw voor Introdans en Oostpool aan het Koningsplein. We gaan 

in elk geval – onafhankelijk van nieuwbouw of welke locatie ook - 

ons ondernemerschap bundelen. Denk aan het beter afstemmen 

van activiteiten op elkaar en de bedrijfsvoering.”

Het sterke en afwisselende culturele aanbod van Arnhem is een 

belangrijke vestigingsfactor voor het (internationale) bedrijfsle-

ven. Van Honk ziet veel meer mogelijkheden: “We werken aan 

een betere wisselwerking: het bedrijfsleven kan meer gebruik 

maken van onze creativiteit en van onze gebouwen.” .

“Het rijke culturele aanbod maakt 
Arnhem nog aantrekkelijker 
als vestigingsplaats voor het 

bedrijfsleven’”

17 OKArnhem juni 2016



Italiaans design heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij de ontwikkeling van de nieuwe 

Giulia. Met als resultaat een tijdloze, elegante en sportieve sedan. De Giulia is leverbaar vanaf 

€ 39.450 en verkrijgbaar in vier uitvoeringen. Ook de zakelijke rijder wordt uitstekend bediend 

met de Giulia Business en de Giulia Business Super. Door de effi ciënte motoren kwalifi ceert de 

Giulia zich bovendien voor de 21% bijtellingscategorie met maar liefst drie motoren. Via Alfa 

Romeo Financial Lease rijdt u al een Giulia vanaf € 699 per maand. Het is een auto die begeerte 

opwekt nog voor u ‘m in levenden lijve ontmoet. Laat uw emoties prikkelen en doe wat uw hart 

u ingeeft.

PERFORMANCE 
IN ELK DETAIL

Gem. brandstofverbruik 4,0 - 8,5 l/100 km (1 op 25,0 - 11,7). CO2: 99 - 198 g/km.

Prijs is incl. btw/bpm, excl. kosten rijklaar maken en verwijderingsbijdrage. Vermelde vanaf-prijzen zijn gebaseerd op een leasetermijn van 48 maanden en 10.000 km per jaar. Tarieven zijn afgerond op 
hele euro’s. Onder voorbehoud van wijzigingen in assurantiebelasting, wegenbelasting en btw. Alfa Romeo Financial Lease, handelsnaam van FCA Capital Nederland B.V., behoudt zich het recht voor de 
acties zonder opgaaf van reden te wijzigen of te beëindigen. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de offi ciële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden 
en uw rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden; zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden.

VANAF 24 JUNI BIJ KIEN

Kien Arnhem B.V. 
Markweg 2, 6883 JM VELP

Telefoon 026-369 00 00, www.kien.nl

520-00_Mag_Adv_Giulia_210x277_Kien.indd   1 07-06-16   09:46



Bedrijfsreportage Startup In Residence

Startups, bedrijven en overheid werken 
samen aan nieuwe business modellen
Ook in Arnhem wordt het internationale project Startup in Residence ko-
mend jaar uitgevoerd. Aanjaagster van Startup Arnhem (voorheen CVJO) 
Julian Leijser, die afgelopen jaar binnen het Europese Startupfest de 50 bes-
te Gelderse startups naar Arnhem wist te halen, start nu het in San Francisco 
bedachte concept Startup in Residence op. Doel: om startups samen met 
gevestigde ondernemers maatschappelijke en bedrijfsmatige uitdagingen 
op te laten lossen.

TEKST: FRANK THOOFT |  

FOTO’S: JACQUES KOK

San Francisco begon het project in 

2014. Meer dan 200 startups bogen 

zich samen met gevestigde onder-

nemers over thema’s als openbaar 

vervoer, huisvesting, openbare vei-

ligheid en het milieu. In een periode 

van vier maanden werden hierbij 

oplossingen gevonden om bijvoor-

beeld minderzienden door het vlieg-

veld te begeleiden, om papierge-

bruik bij de politie te verminderen en 

om meertalige beveiligingingsalerts 

op te zetten. Maar er waren talloze 

oplossingen. Amsterdam adopteer-

de vorig jaar het idee en realiseerde 

binnen de thema’s levendige stad, 

stedelijke mobiliteit, circulaire eco-

nomie en gezonde stad eveneens 

diverse oplossingen die tot dat mo-

ment een maatschappelijk probleem 

waren – en bleven. 

Leijser, die het project Startup50Gel-

derland heeft opgezet, heeft naast 

het managen van het Startup Arn-

hem nog een ander bedrijf dat jong 

talent koppelt aan het bedrijfsleven: 

Arnhem Werkt. Ze ziet Startup in 

Residence als een enorme uitdaging. 

“Er zijn zoveel innovatieve en origi-

nele startups die hierdoor de kans 

krijgen hun potentie te ontplooien. 

En ook voor de gevestigde bedrijven 

is het een kans om nieuwe business-

modellen te realiseren. Juist in de 

samenwerking van startup en geves-

tigden, zit een enorme meerwaarde.” 

Die meerwaarde is er behalve voor 

de startups en bedrijven vooral voor 

de maatschappij, vertelt ze verder. 

“Je zag gelukkig overal al wel din-

gen ontstaan door samenwerking,  

maar het was vaak meer toeval dan 

gepland. Door het inventariseren 

van de 50 beste Gelderse startups - 

we hadden over de 200 aanmeldin-

gen - ben ik ook in contact gekomen 

met organisaties als VGZ, Monuta 

en Teijin Aramid. Dat zijn grote en 

gevestigde ondernemingen die het 

in hun strategie al verankerd heb-

ben dat ze willen samenwerken 

met start ups om een breder doel te 

kunnen dienen. Het Arnhemse Teijin 

werkt met een Utrechtse startup 

samen om de chauffeurs van am-

bulances efficiënter te faciliteren; 

het Arnhemse VGZ werkt samen 

met startups om de sociale wijkzorg 

te verbeteren; en het Apeldoornse 

Monuta heeft nu een vergelijkbare 

vraag uitgezet.”

Thema’s

Leijser roept Gelderse ondernemers 

en startups op om zich aan te mel-

den voor samenwerkingen. “Mogelij-

ke vraagstukken zijn: hoe worden er 

meer arbeidsplekken gecreëerd? Hoe 

maak je sport meer toegankelijk voor 

een grotere groep jongeren? Hoe ga 

je als accountant meekijken naar de 

toekomst met behulp van technolo-

gische methoden die accountancy 

vergemakkelijken? Hoe zorgt Gel-

derland dat de CO2 emissiedoelstel-

lingen bereikt worden? Of hoe wordt 

de Veluwe de  nummer 1 vakantiebe-

stemming van Nederland?”

Het traject start in augustus. Op 

www.startupinresidence.com staat 

meer informatie over Startup in Re-

sidence Amsterdam. Binnenkort zal 

de Gelderse site gelanceerd worden. 

Nu al meer weten, mail of bel Juli-

an op Julian.leijser@gmail.com of 

0681483222.

㈀　㐀
匀愀渀 䘀爀愀渀挀椀猀挀漀

㈀　㔀
䄀洀猀琀攀爀搀愀洀

㈀　㘀
䜀攀氀搀攀爀氀愀渀搀

19 OKArnhem juni 2016



Met Dierenpark Burgers’ Zoo beschikt Arnhem over een pareltje in de recreatieve 
sector. Een echte ‘Arnhemse ster’, met aan het roer een tweehoofdige directie: Alex van 
Hooff en zijn vrouw Bertine. Zelf zien ze zich niet als ‘sterren’, maar als harde werkers 
die een familiebedrijf mogen voortzetten. In de woorden van de directeur zelf: ‘Een heel 
gave toko’.

TEKST: DAAN APPELS | FOTOGRAFIE: JACQUES KOK

Het is zonnig en meivakantie. Helemaal vergeten dat 

zo’n dag een dierenparkdag bij uitstek is. Het wordt 

rennen van de parkeerplaats (helemaal achteraan) 

om op tijd voor de afspraak bij het hoofdgebouw bij de ingang 

te zijn. Op de verdieping boven de kassa’s is het directiekantoor, 

maar wij verplaatsen ons naar een vergaderkamer. Met uitzicht 

op de pinguïns én de mensenmassa.

Alex van Hooff (44) is rustig. Het is waar-

schijnlijk één van de drukste dagen van 

het jaar, maar hij vertrouwt blindelings op 

zijn organisatie. Eén telefoontje slechts 

krijgt hij in het uur dat we praten. Dat 

wimpelt hij snel af. “Ik ben in gesprek, bel 

je straks terug.”

Rustig is Alex van Hooff niet in de zin dat je de woorden eruit 

moet trekken. Integendeel. Eén vraag is zo ongeveer genoeg om 

hem drie kwartier te laten praten. Dan komt hij erachter dat zijn 

thee koud is geworden en neemt hij een slok. Noem het maar ge-

rust bevlogenheid, betrokkenheid. Alex van Hooff is begaan met 

wat hij doet. En hij is authentiek. What you see, is what you get.

Waar te beginnen als het over het dierenpark gaat? Toch maar 

gewoon bij het begin. De overgrootvader van Alex van Hooff, 

Johan Burgers, die in 1913 in zijn achtertuin in ’s Heerenbergh iets 

begon wat op een dierenparkje leek. Tien jaar later de verhuizing 

naar de Schelmseweg in Arnhem. De plek waar het dierenpark nu 

nog zit, hoewel het terrein in de loop der jaren enorm is uitge-

breid. De huidige oppervlakte van Burgers’ Zoo is 45 hectare. Ter 

vergelijking: de gemiddelde dierentuin moet het doen met 20 tot 

25 hectare.

Alex van Hooff: “Dat is het eerste voordeel van deze stek: de 

ruimte. De locatie in het algemeen is ook super. De bereikbaar-

heid is van alle kanten goed en we liggen precies tussen de Rand-

stad en het Ruhrgebied in. Het is ook een mooie omgeving met 

de heuvels van de Veluwezoom. Van bezoekers hoor ik regelma-

tig dat ze hier het idee krijgen dat ze in het buitenland zijn.”

Met Alex van Hooff staat de vierde generatie aan het hoofd van 

het familiebedrijf. Zijn twee zussen (getrouwd met ondernemers) 

werken niet in het bedrijf. Hij zegt het nooit als een verplichting te 

hebben gevoeld zijn vader Antoon van Hooff op te volgen.

“Na de middelbare school heb ik in Rotterdam economie gestu-

deerd en daarna ben ik in Amsterdam gaan werken. Rond mijn 

27e begon ik te beseffen wat een fantastisch bedrijf mijn vader 

en moeder hadden. Toen ben ik naar huis gekomen.”

Maar niet nadat er goede afspraken waren gemaakt. Vader An-

toon verplichtte zoonlief eerst ‘vijf jaar gewoon mee te draaien’. 

Die jaren waren nauwelijks voorbij of Antoon van Hooff overleed 

op 66-jarige leeftijd. Met als gevolg dat Alex en zijn vrouw Berti-

ne voor de leeuwen werden gegooid. Nog net niet letterlijk, maar 

veel scheelde het niet.

Alex: “Bertine en ik hebben er heel bewust voor gekozen dit te 

doen. Dit samen te doen ook. Met mijn moeder als adviseur op 

de achtergrond. Nog steeds. Ze is dik in de zeventig, maar nog 

altijd heel betrokken. En net als wij met ons gezin woont ze op 

het park.”

Interessant te weten hoe de familie Van Hooff omgaat met 

hun eigen drie kinderen van 11, 12 en 14 jaar. Alex: “Ze krijgen 

er natuurlijk veel van mee, we praten er ook veel over en ze 

helpen mee als het druk is. Ze zien hoe mooi het is en hoe mooi 

de natuur is. Op een dag als vandaag bijvoorbeeld. Heel veel 

mensen die allemaal genieten. Maar ze ervaren ook de mindere 

kanten. Dieren die doodgaan bijvoorbeeld. Pas nog een jong 

neushoorntje dat tijdens de geboorte is overleden. Wat ik wil 

zeggen: we zullen onze kinderen nooit deze richting op dwingen. 

Ze maken straks hun eigen keuzes. Zoals mijn zussen en ik dat 

ook hebben gedaan.”

Burgers’ Zoo: 103 jaar 
veranderen en vernieuwen

Arnhemse sterren 

Van bezoekers hoor ik 
regelmatig dat ze hier het 

idee krijgen dat ze in het 
buitenland zijn
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 Alex van Hooff

Eén ding staat voor Alex en Bertine van Hooff wel vast: Burgers’ 

Zoo kan niet op de automatische piloot worden geleid. Alle 103 

jaren dat het bedrijf nu bestaat hebben gestaan in het teken van 

veranderen en vernieuwen. Eerst was er alleen het dierenpark, 

nu ook de Safari, de Desert, de Ocean, de Rimba, de Bush en de 

Mangrove, die in de loop van dit jaar ook weer wordt vernieuwd. 

En ook nog een compleet congrescentrum, dat op rustige dagen 

zorgt voor extra inkomsten. Die constante vernieuwing, dat moet 

zo blijven.

Alex van Hooff: “We zitten hier niet om 

weer een generatie Van Hooffjes met pen-

sioen te krijgen. Het gaat om de continu-

iteit van een mooie, gezonde organisatie 

met duidelijke normen en waarden, met 

een missie en met een visie. Je bent hier nooit klaar, hoewel dat 

feitelijk voor ieder bedrijf geldt. Of je nu zzp’er bent of directeur 

van Shell, dezelfde zaken komen op je pad. Alleen de bedragen 

waarom het gaat zijn anders.”

Het gaat hier te ver de normen en waarden en de missie en visie 

van Burgers’ Zoo uitgebreid te benoemen. Een kernvraag is wel 

of dieren houden in gevangenschap wel ‘normaal’ is. Alex van 

Hooff is, zoals steeds, genuanceerd.

“Ik snap die vraag. Uiteraard vind ik van wel, maar heel belangrijk 

is de manier waaróp. Wij verzorgen ze goed en zorgen voor goe-

de verblijven. De dieren worden hier gemiddeld ook ouder dan in 

de vrije natuur. Maar ik ben de eerste om toe te geven dat we ze 

niet in de kop kunnen kijken. Hoe het dier zijn eigen leefwereld 

ziet, weten we niet. We kunnen er alleen maar onze uiterste best 

voor doen.”

En dan nog sta je soms voor lastige beslissingen, beaamt Alex 

van Hooff. “Hoelang laat je die giraf met artrose rondlopen? En 

welke fokprogramma’s zet je in en welke niet? Ik kan alleen maar 

zeggen dat we met dat soort vragen niet op ons eigen eilandje 

zitten. We bewegen ons heel breed, nationaal en internationaal, 

in allerlei netwerken. Van dierenwelzijn tot natuurbescherming en 

alles wat ertussen zit. We doen hier niet zomaar wat.”

De slotvraag aan Alex van Hooff is wat hij zelf zou willen toevoe-

gen. Dan gaat het nog tien minuten over Arnhem. “Als Burgers’ 

Zoo een Arnhemse ster is, dan kan ik er nog wel een paar 

noemen: het Openluchtmuseum, Papendal, Gelredome, het cul-

tuurcluster met Introdans, HGO en Oostpool, maar ook bedrijven 

als TenneT en Kema, het station en Rozet en de landschappelijke 

ligging. Voor een provinciestad hebben we veel mooie uithang-

borden. Onze oostelijke nuchterheid staat trots daarop in de weg, 

maar het is wel goed als we het ons af en toe realiseren.”

Een aangename stad dus, prima toch? “Zeker. Maar we moeten 

het gevoel van urgentie hoog houden. Niet achterover leunen. 

Arnhem is geen Amsterdam of New York waar mensen toch wel 

naartoe komen. Daarom moeten we blijven knokken om de stad 

op de kaart te houden. Als bedrijven en als gemeente. Want een 

stad moet ook schoon en veilig zijn. Met elkaar bezig blijven, daar 

gaat het om.” .

Feiten en cijfers Burgers’ Zoo
• Het dierenpark en congrescentrum trekken jaarlijks meer dan een miljoen 

bezoekers.
• Het aantal bezoekers per dag varieert tussen de 400 en 10.000.
• Van die bezoekers komt ongeveer 30 procent uit Gelderland, bijna 50 procent 

uit de rest van Nederland, 20 procent uit Duitsland en een klein percentage uit 
andere landen. Alle informatie in Burgers’ Zoo is drietalig: Nederlands, Engels, 
Duits.

• Bij Burgers’ Zoo werken 130 mensen in vaste dienst en 200 mensen (voorna-
melijk studenten en scholieren) als oproepkracht. Het aantal fte’s schommelt 
rond de 160.

• Burgers’ Zoo behoort tot de drukst bezochte attracties van Gelderland en Ne-
derland. Toch zijn er twee dierentuinen die meer bezoekers trekken: Blijdorp 
(Rotterdam) en Artis (Amsterdam).

• Burgers’ Zoo staat in de top-tien van een objectieve vergelijking van 350 Eu-
ropese dierentuinen, waarbij is gekeken naar de soorten en aantallen dieren, 
de kwaliteit van de dierenverblijven en de veterinaire zorg en educatie.

Directeur Alex van Hooff: ‘We zitten hier niet om weer een 

generatie Van Hooffjes met pensioen te krijgen’

Die constante vernieuwing, 
dat moet zo blijven
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Terlouw De Overmaat 90, Arnhem, 026 323 33 44, terlouw.nl

Min./max. gecombineerd verbruik: 4,9-8,9 l/100 km, resp. 20,4-11,2 km/l, CO2-uitstoot resp. 129-209 g/km. Consumentenprijs vanaf € 53.750 incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaarmaken. 
Zie voor verkoopvoorwaarden jaguar.nl. Leaseprijs vanaf € 829 p.m. excl. BTW (bron: Jaguar Fleet & Business Leasing, full operational lease, 60 mnd., 20.000 km/jr.). Wijzigingen voorbehouden.

ABOVE ALL,
IT’S A JAGUAR.

ALL-NEW JAGUAR F-PACE

Emmastraat 27A  VELP  +31(0)26 - 3646873

info@appeldoorn.nl www.appeldoorn.nl
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Iedereen weet dat schenkingen aan goede doelen 
fiscaal aftrekbaar kunnen zijn van het inkomen. Ook 
een BV mag fiscaal aftrekbaar schenkingen doen 
binnen bepaalde grenzen. Maar een goed geplande 
schenking kan zelfs leiden tot een dubbele aftrek. 
In dit artikel geef ik oplossingen voor drie veel 
voorkomende vraagstukken: hoe kan ik voorkomen 
dat de schenking deels niet aftrekbaar is vanwe-
ge de ‘drempel’, hoe krijgen we extreem grote 
schenkingen toch volledig fiscaal aftrekbaar en hoe 
kan ik de fiscale aftrekpost doorgeven aan mijn 
erfgenamen?

DOOR NICK VAN BEMMEL | FOTO: JACQUES KOK

Schenken in termijnen (via lijfrentetermijnen): dan is er geen 
drempel
Stel: Piet Jansen schenkt jaarlijks € 500 aan de Eusebius en heeft 

samen met zijn vrouw een fiscaal inkomen van € 60.000. De 

drempel om in aanmerking te komen voor de giftenaftrek is 1%, 

dus als er verder geen andere giften zijn gedaan heeft Piet geen 

recht op giftenaftrek. Hiervoor bestaan twee oplossingen. Hij kan 

besluiten dit jaar € 1.000 te schenken en volgend jaar een jaartje 

over te slaan. De kerk heeft daar geen problemen mee en Piet 

kan in dit jaar € 400 fiscaal aftrekken, omdat de schenking € 400 

groter is dan zijn drempel van € 600. De tweede oplossing is om 

een 5-jarige lijfrentebetaling van € 500 per jaar vast te laten leg-

gen in een notariële akte. Bij een lijfrenteschenking gelden geen 

drempels en ook geen maximale bedragen. Mocht Piet na drie 

jaar overlijden dan stopt de lijfrentebetaling omdat de lijfrente 

meestal afhankelijk is van het leven van de schenker. 

Extreem grote schenkingen toch verrekenen met fiscaal 
inkomen.
Stel: Piet Jansen is 85 jaar en verwacht dat zijn einde nadert 

binnen enkele jaren. Hij heeft een vermogen van € 8.000.000 en 

in zijn testament heeft hij zijn twee erfgenamen ieder € 1.000.000 

toegezegd. Het restant is bedoeld om de Eusebiustoren te 

restaureren (maar dat mag iedere andere (culturele) stichting zijn 

met een ANBI status.) Het vermogen van Piet zit in een beleg-

gings-BV. Als Piet overlijdt (stel hij is dan 92) zal er allereerst 25% 

inkomstenbelasting betaald moeten worden over het vermogen 

in de BV; dat is dus een belastingaanslag van € 2.000.000 die 

voorkomen had kunnen worden door slim te plannen. 

Stel dat Piet in de periode tussen zijn 85 en 90-ste jaar vijf jaar 

lang € 1.000.000 geschonken had aan de Eusebius via een 

lijfrenteverplichting. Dan had hij jaarlijks die schenking fiscaal 

mogen aftrekken van zijn inkomen. Om de aftrekpost ook echt 

te kunnen verzilveren moet Piet zorgen dat in die periode zijn 

inkomen jaarlijks minimaal € 1.000.000 bedraagt. Dat kan door 

de BV jaarlijks € 1.000.000 dividend te laten uitkeren. Dat kost 

normaliter € 250.000 per jaar aan dividendbelasting, maar die 

hele dividendbelasting valt weg vanwege de giftenaftrek van 

€ 1.000.000. Als Piet dit zo vijf jaar volhoudt heeft hij in totaal 

€ 1.250.000 inkomstenbelasting bespaard waardoor er meer 

netto erfenis overblijft. Daar zal de Eusebius blij mee zijn. Want 

in wezen gaat het vermogen via de lijfrentebetalingen dan netto 

van de BV naar de Eusebius; zonder dat er dividendbelasting aan 

de strijkstok van de belastingdienst blijft hangen. 

Aftrekpost giftenaftrek doorgeven aan erfgenamen
Stel: de broer van Piet Jansen, Kees Jansen, heeft eveneens een 

zwak voor de Eusebius en heeft in privé een jaarlijks inkomen van 

€ 60.000, en een vermogen van € 800.000. Zijn wens is om bij 

zijn overlijden € 300.000 te laten toekomen aan de Eusebius en 

het restant wil hij nalaten aan zijn dochter; de enige erfgenaam. 

Kees is al 93 jaar. De kans is groot dat hij bij een lijfrenteschen-

king aan de Eusebius met een looptijd van vijf jaar, hij niet alle 

vijf de termijnen kan schenken omdat hij reeds eerder overlijdt. 

Dat hoeft geen probleem te zijn. Hij kan dan in de lijfrente-akte 

regelen bij de notaris dat de lijfrentebetalingen niet stoppen bij 

het overlijden van Kees, maar eindigen bij het overlijden van de 

dochter. 

Tevens wordt de Eusebius geschrapt uit het testament van Kees, 

want de Eusebius krijgt nu alles via de vijf lijfrentetermijnen van 

€ 60.000 per jaar. Als Kees dan overlijdt na bijvoorbeeld 2 jaar 

heeft Kees twee jaar via zijn giftenaftrek alle belasting bespaard 

over zijn inkomen van € 60.000 per jaar. De drie jaren na zijn 

overlijden moet de dochter € 180.000 betalen in termijnen aan de 

Eusebius en kan zij die betalingen ook aftrekken als giftenaftrek. 

Voor de dochter is dat geen probleem want zij erft € 180.000 

meer dan zonder deze schenkingsplanning. Die € 180.000 extra 

erfenis kost haar geen extra erfbelasting want zij erft niet alleen 

€ 180.000 meer vermogen, maar zij erft ook de verplichting om 

die betalingen aan de Eusebius voort te zetten. Per saldo is dat 

nihil. Daardoor is die extra erfenis bij haar onbelast te ontvangen 

en levert haar wel fiscaal voordeel op via de giftenaftrek. Dus zo 

wordt er toch in totaal vijf jaar geprofiteerd van de giftenaftrek. 

Slot: extra aftrek voor culturele instellingen:
Voor giften aan culturele instellingen (niet geschonken via een 

lijfrentetermijn betaling) geldt t/m 2017 een verhoging; u kunt 

dan 125% van het geschonken bedrag in aftrek brengen tot een 

maximum van € 5.000.

DRS. N. VAN BEMMEL RB IS FISCALIST BIJ  

FLYNTH ADVISEURS EN ACCOUNTANTS

Slim schenken aan de Eusebius of culturele 
instelling: 2 keer fiscaal voordeel

Emmastraat 27A  VELP  +31(0)26 - 3646873

info@appeldoorn.nl www.appeldoorn.nl
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Tal van kleine Arnhemse bedrijven steunen de culturele instellingen in de stad. 
Introdans en Het Gelders Orkest weet het beste deze ondernemingen aan zich te 
binden en dat levert jaarlijks enkele tienduizenden euro’s op. Maar voor de kleinere 
instellingen als Generale Oost en het Posttheater valt het niet mee, terwijl juist zij het 
geld het beste kunnen gebruiken. Wat kunt u doen en wat zijn de voordelen? We zetten 
wat feiten op een rij.

TEKST EN FOTO’S: DICK LESEMAN 

Arnhem is culturele hoofdstad van het oosten. Natuurlijk door 

Museum Arnhem met spraakmakende tentoonstellingen, een 

bijzondere collectie kunst, mode en vormgeving. En door het 

Stadstheater en Musis Sacrum dat hoogwaardige theater- en 

muziekproducties programmeert. Maar vooral door de drie grote 

door het Rijk gesubsidieerde instellingen, te weten Introdans, 

Toneelgroep Oostpool en Het Gelders Orkest en de veelheid en 

diversiteit aan kleine instellingen, festivals en tentoonstellingen. 

Het jaarlijkse Fashion en Design Festival Arnhem, Theater het 

Hof, Posttheater, Filmhuis Focus, Theater De Plaats, Hoogte 80 

festival, Park Open enzovoort.

In contact met het Arnhemse bedrijfsleven

Dat de culturele instellingen het financieel moeilijk hebben, 

behoeft geen betoog. Hoge personele en productionele kosten 

kunnen vrijwel nooit gedekt worden door de inkomsten van 

het publiek. Subsidies van de rijksoverheid en lokale overheden 

geven de grote gezelschappen financiële zekerheid, maar voor 

extra activiteiten is extra armslag wel prettig. Uitzondering vormt 

mogelijk Stadstheater Arnhem en Musis Sacrum. Zij hebben wel-

iswaar een businessclub, maar niet met als doel daar financieel 

van te profiteren. “We willen graag in contact blijven met het 

Arnhemse bedrijfsleven. Aanvankelijk hebben we de businessclub 

opgericht, maar nu is het een zelfstandige stichting en zijn we 

zelf ook lid”, verduidelijkt directeur Gijsje van Honk. 

Toneelgroep Oostpool gaf aan voldoende armslag te hebben 

met de overheidssteun en enkele grote sponsoren als Dirkzwa-

ger, AkzoNobel en VGZ. Museum Arnhem staat voor een grote 

uitbreiding en richt nog dit jaar een zakelijke vriendenvereniging 

op. ‘Een businessclub waarin u inspirerende ontmoetingen en 

interessante zakelijke privileges, combineert met uw wens cultuur 

te ondersteunen’, valt op de site te lezen. En wilt u een financiële 

bijdrage aan de uitbreiding van het museum dan: ‘… behoort u 

straks tot de nieuwe founders van Museum Arnhem’. Alles staat 

voor het museum nog in de kinderschoenen. Tot dusver moest 

Museum Arnhem het vooral hebben van overheidssteun en de 

vele kleine fondsen die op cultureel gebied actief zijn.

Pakketten of maatwerk

Van alle instellingen weten Introdans en Het Gelders Orkest 

de meeste grotere en juist ook kleinere sponsoren aan zich te 

binden. Het Gelders Orkest heeft naast de grotere sponsoren 

onder meer Regalis, Wijnhandel Appeldoorn, Meeùs Arnhem en 

Den Hartog en Heuff Notarissen als kleine ondersteuners. “Voor 

de zakelijke partners organiseren we partnerbijeenkomsten waar 

ze kunnen netwerken, ze kunnen naar concerten gaan of krijgen 

een VIP-treatment met een ontmoeting met de dirigent en 

muzikanten”, legt Sanne Grijsen van Het Gelders Orkest uit. “We 

willen met deze partners onze betrokkenheid met het Arnhemse 

bedrijfsleven tonen.” De bijdrage van deze kleinere sponsoren 

gaan vanaf zo’n 1.500 euro tot enkele duizenden euro’s. Introdans 

maatschappelijke 
verantwoordelıjkheid

Waarom 
sponsoren:
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heeft geen pakketten of speciale regelingen voor hun zakelij-

ke relaties. “We leveren voor alle sponsoren maatwerk”, zegt 

Anita van Dijk. Zij onderhoudt de contacten met de sponsoren. 

“We hebben een stuk of tien sponsoren die afhankelijk van hun 

wensen en mogelijkheden een passende tegenprestatie krijgen. 

De bedragen variëren van enkele duizenden tot tienduizenden 

euro’s. We letten natuurlijk goed op dat de tegenprestatie in 

balans is met de bijdrage”, aldus Anita van Dijk. “Je kunt denken 

aan vrijkaarten voor onze voorstellingen, maar ook aan work-

shops van Introdans Educatief bij bijvoorbeeld een conferentie.” 

Introdans kreeg overigens tijdens de laatste subsidieronde een 

fikse korting te verwerken. Daarop heeft het ensemble flink 

geïnvesteerd om extra inkomsten uit sponsoring te genereren en 

daar lijkt het in geslaagd.

Argumenten voor sponsoring

Den Hartog en Heuff was ook lange tijd een partner van het 

Posttheater. “Met Den Hartog en Heuff hadden we een deal van 

‘één halen, twee betalen’. Daar zijn we recentelijk mee gestopt. 

Deze manier van ondersteunen van ons theater willen we graag 

groter uitrollen. Het is dan in ieder geval mogelijk om met voor-

rang te reserveren voor alle voorstellingen”, zegt Roel Coppel-

mans, directeur van het cabaretpodium. Verder onderhoudt het 

Posttheater een goede zakelijke relatie met buurman Dirkzwager. 

Ook Dirkzwager maakt gebruik van die regeling, maar voor een 

vast en hoger bedrag. Bovendien maken beide partners gebruik 

van elkaars parkeerplaatsen. Volgens Eric den Hartog stopte het 

notariskantoor met de sponsoring van het Posttheater vanwege 

economische redenen. “Het Gelders Orkest steunen we al meer 

dan twintig jaar. Dat doen we overigens niet vanuit marketing-

overwegingen. Wij zijn een van de oudste notariskantoren en 

zijn met name in deze regio een belangrijke speler”, zegt Eric 

den Hartog, kantoormanager. “Wij vinden het onze maatschap-

pelijke verantwoordelijkheid om culturele leven van Arnhem te 

ondersteunen.” 

DDJ Accountants en Adviseurs besloot Introdans te ondersteu-

nen nadat het ensemble een cliënt werd. “Voor elke première 

ontvangen we vrijkaarten en inmiddels zijn we twee keer met een 

grotere groep relaties naar een dansvoorstelling geweest”, zegt 

Hans Geurtsen, een van de drie partners van DDJ. “We hebben 

een langlopende sponsorovereenkomst, maar als die afloopt 

moeten we het partnerschap heroverwegen. Nieuwe regels van 

het NBA (red: de publiekrechtelijke beroepsorganisatie van en 

voor accountants in Nederland) omtrent onafhankelijkheid van 

accountants zijn strikter dan voorheen.” 

Arnoud Appeldoorn van de gelijknamige wijnhandel uit Velp 

geeft aan hij met zijn bedrijf graag geassocieerd wil worden met 

Het Gelders Orkest. “Dat geldt voor beide kanten, denk ik. Anders 

werkt het niet”, zegt hij. “We moeten keuzes maken welke 

organisaties we een warm hart toedragen. In totaal ondersteunen 

meer dan zestig goede doelen, maar HGO is daarvan een grotere. 

We hopen dat we een stukje retour krijgen van die investering.” 

Maar ook het netwerken vindt Arnoud Appeldoorn van belang. 

Op partneravonden bijvoorbeeld kan hij relaties meenemen naar 

een meet and greet met de muzikanten .

of exposure?
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U komt ze overal tegen, termen als “duurzaamheid, groen, circulair, 
MVO”, noem maar op. Velen associëren deze termen vaak direct 
met een andere term: “duur”. Bedrijfsinrichter (en nu ook OKA lid) 
THO bewijst al sinds 1989 dat het wat de bedrijfsinrichtingen 
betreft helemaal niet duurder hoeft te zijn.  

Positief 

De prijs blijft een sterk punt wanneer we kijken naar het aanbod 
kantoor- en magazijninrichtingen dat de THO biedt in haar drie 
showrooms en uitgebreide webshop: www.terborgse.nl . De THO 
merkt dat de keuze voor een gebruikte/refurbished inrichting 
steeds vaker wordt ingegeven door het besef dat dit positief 
bijdraagt aan de duurzaamheid van de organisatie. 

Friso Linnenbank, verkoopadviseur op de THO vestiging in Huissen: 
“Steeds meer en meer organisaties stellen zich ook uit duurzaam-
heidsoogpunt doelstellingen. Laten zien aan de buitenwereld dat er 
maatschappelijk verantwoord ondernomen wordt werkt bij 
commerciële organisaties over het algemeen positief door in het 
bedrijfsresultaat. Tegenwoordig zijn veel organisaties zelfs bereid 
iets meer te betalen voor een duurzamer product of dienst; bij de 
THO hoeft dit echter niet!” 

Energiebesparingen, reductie van CO-2 uitstoot door aanpassingen 
van een wagenpark. Met tal van zaken binnen een organisatie kan 
snel een duurzaamheidsslag gemaakt worden. Ook de toepassing 
van gebruikte/refurbished bedrijfsinrichtingen kan hier een 
positieve bijdrage leveren. “In tegenstelling tot veel andere 
ingrepen is de prijs van gebruikt/refurbished meubilair vaak een 
prettige bijkomstigheid”, voegt Friso er aan toe. 

In de ruime showrooms vindt u een enorm aanbod hoogwaardig 
gebruikt/refurbished meubilair, in veel gevallen niet van nieuw te 
onderscheiden. Ook voor nieuw meubilair kan men uitstekend bij 
de THO terecht. In het nieuwe assortiment bevinden zich ook 
producten welke minder belastend zijn voor het milieu ten opzichte 
van veel standaard materialen. Bureaus, stoelen en andere nieuwe 
producten worden vaak gecombineerd met gebruikte/refurbished 
artikelen in een totaalinrichting.  

Gigantische voorraad , ergonomie, service, garantie 

De THO koopt grote projecten met gebruikte, moderne materialen 
in (inkoop van 20 tot 2500 werkplekken). Hierdoor kan de THO 
complete afdelingen/organisaties weer netjes, modern en uniform 
inrichten. Veel van deze materialen zien er ‘als nieuw’ uit, ook 
levering gebeurt ‘als nieuw’. De THO staat bekend om haar service, 
van advies (ook ergonomisch) tot uiteindelijke levering en montage 
door eigen monteurs. De THO geeft garantie op zowel het nieuwe 
assortiment als het gebruikt/refurbished assortiment.  

Naast grote aantallen/series vindt u bij de THO ook een groot 
aantal unieke items en zelfs gebruikte designer items. “Er zitten 
vaak echte eyecatchers tussen” zegt Linnenbank. Accessoires als 
whiteboards, presentatiemiddelen, afvalbakken, vitrines, 
archiefstellingen etc.etc. zijn ook voldoende voorradig bij de THO. 
Niet zelden worden er grotere projecten van A tot Z ingericht.     
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Veel mensen denken bij gebruikt meubilair nog steeds aan oude 
materie welke niet voldoet aan de eisen van deze tijd. “Natuurlijk 
vinden klanten bij ons ook oudere meubelen maar het grootste 
deel is courant materiaal welke ook op ergonomisch vlak uitstekend 
voldoet aan de eisen van deze tijd. De THO verkoop-medewerkers 
zijn op de hoogte van de laatste ergonomische ontwikkelingen, 
trends en innovaties op kantoormeubelgebied. De onafhankelijke, 
niet merk-gebonden positie van de THO maakt dat de 
verkoopadviseurs vrij mee kunnen denken met de klant. De 
jarenlange ervaring en kennis binnen de THO zorgt er daarbij voor 
dat klanten voorzien worden van een gedegen advies. 

Refurbished 

U komt in dit artikel meerdere malen de term refurbished tegen. 
Refurbished is een term die dankzij Apple (Refurbishing) in zwang is 
voor het bij de tijd brengen en opnieuw gebruiken van producten. 
Ook in de bedrijfsinrichtingsbranche is de term inmiddels 
ingeburgerd. Linnenbank: “Wij krijgen meubilair binnen waarbij 
reiniging volstaat voordat deze meubelen ter verkoop kunnen 
worden aangeboden. In andere gevallen moet er echter meer 
gebeuren. Stoelen worden voorzien van een nieuwe stoffering, een 
andere gasveer, nieuwe en/of andere type wielen. Een bureau kan 
worden voorzien van een nieuw werkblad en een beschadigd 
onderstel kan opnieuw worden gespoten.” Zelfs waardebergingen 
zoals kluizen heeft de THO in haar refurbished assortiment. En 
lekkere koffie? Die staat bij de THO altijd klaar. U vindt de THO in 
Huissen, Terborg en Apeldoorn.  

   

Voor velen van u al een bekende naam, nu ook OKA lid: THO Huissen 

THO Huissen ; duurzamer, maatschappelijk verantwoord onderne... Inrichten! 

► THO vestiging Huissen  

Nijverheidsstraat 3                  
6851 EJ Huissen                   
Telefoon: 026-3616843 www.terborgse.nl 

 

 

Friso Linnenbank, verkoopadviseur THO vestiging Huissen 
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In deze rubriek volgt onze reporter, Dick Leseman, de ochtenduren van een OKA-lid 
of bekende Arnhemmer. Wat doet een directeur of -in dit geval- een kunstenaar zoal? 
Deze ochtend is van Klaas Gubbels, kunstenaar en icoon van Arnhem. Hoe ontbijt hij, 
welke mensen ontmoet hij, wat is zijn werkplek? 

Arnhem, thuis De slaapkamer van Klaas en zijn vrouw 

Heleen hangt vol met werk van Klaas. Elk jaar geeft Klaas 

namelijk een kunstwerkje aan zijn geliefde op haar verjaar-

dag, 29 juni. Normaal staat zij later op, maar vandaag was ze 

al vroeg actief in hun fraaie tuin.

Arnhem, atelier Klaas (82) werkt elke dag, ook in het 

weekend, jaar in jaar uit. Zijn atelier aan de Amsterdamse 

weg huurt hij al sinds 1958 van Het Gelders Landschap, een 

prachtige plek op landgoed Lichtenbeek. Hij is net begon-

nen aan een nieuw doek. We kennen Klaas Gubbels vooral 

van de koffiekannen, tafels en stoelen. Betrekkelijk nieuw 

zijn deze tuiten.

Arnhem, thuis Klaas ontbijt altijd alleen, behalve in het 

weekend. Zijn ontbijt bestaat naast een kopje thee uit een 

boterhammetje met jam en eentje met bruine basterdsuiker 

en kaas. Dat Heleen van tuinieren houdt, is te zien.

Arnhem, atelier Als de eerste schilderingen op het doek 

staan, lijst hij dat werk zelf in. Daarna heeft hij een beter ka-

der en kan hij het schilderij perfectioneren. Hij doet ongeveer 

10 dagen over een schilderij. Geen enorme productie dus, 

maar wel een gestage en constante stroom.

Arnhem, Plaatsmaken Plaatsmaken, productiehuis en 

galerie, bestaat binnenkort 30 jaar en dat vieren ze met een 

expositie van ‘hun kunstenaars’ in Museum Arnhem. Klaas 

laat hier zijn houtdrukken altijd uitvoeren. Hij neemt deel 

aan de expositie met deze houtdruk. Onder toeziend oog 

van directeur July Ligtenberg signeert Klaas dit werk. Op de 

achtergrond werk van Erik Mattijssen.

De ochtend van…  Klaas Gubbels
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Hetzelfde voor minder bij Zijm.
De gehele looptijd 15% korting  op

uw leasetarief.

Sales & service
Ratio 22, 6921 RW Duiven - 026 3522 715

Zijmbedrijfswagens.nl

VERHUURSECURITYBEHEERAD HOC, EXPERT IN:

WWW.ADHOCBEHEER.NL BEL 026 363 93 05

OP ZOEK NAAR VOORDELIGE 
WOON- OF WERKRUIMTE IN ARNHEM?

Arnhem Ambassadeurs 
ondersteunen promotie
Een stad floreert bij ondernemende mensen die initiatieven ontplooien en eve-
nementen opzetten waarmee de stad gepromoot kan worden. In Arnhem worden 
jaarlijks vele tientallen van deze initiatieven ontplooid. De stichting Arnhem 
Ambassadeurs die in 2006 is opgericht ondersteunt dit soort initiatieven. 

De bij de stichting aangesloten 
ambassadeurs wonen of werken in 
het Arnhemse en dragen de stad een 
bijzonder warm hart toe. De Ambas-
sadeurs willen met extra oren en ogen 
Arnhem representeren, ook buiten 
Arnhem. Zij dragen daarvoor bij aan 
een fonds waaruit deze projecten mede 
gefinancierd kunnen worden. 
De afgelopen jaren zijn tientallen 
projecten die de promotie van Arnhem 
tot doel hadden, mede dankzij een 
financiële ondersteuning door Arnhem 
Ambassadeurs tot stand gekomen. 
Bekende voorbeelden zijn Ruimtekoers, 
Cirque de la Liberté, Innovate Arnhem, 
World Streetpainting festival, Bridge to 
Liberation Experience, Sprookjesfesti-
val, BMX Supercross, Arnhem UITboule-
vard, Fashionata, Los muziektheater en 
Arnhem Top-2000.
Voorzitter Henk Ramautar: “De Arnhem 
Ambassadeurs houden van Arnhem 
en willen dat zoveel mogelijk mensen 

ontdekken dat Arnhem meer dan de 
moeite waard is. Wij zijn een netwerk 
van mensen met hart voor de stad. Een 
gezelschap van professionals die hun 
sporen in Arnhem verdiend hebben, 
met een brede expertise en goede 
ingangen in de stad. Wij geloven dat 
bijzondere evenementen en projecten 
helpen Arnhem beter op de kaart te 
zetten. Ieder jaar ondersteunen wij 
een aantal evenementen, die precies 
dat doen: meer mensen laten ervaren 
wat Arnhem allemaal te bieden heeft. 
Overtuig ons ervan dat je evenement 
het Arnhemse profiel kan versterken, 
dan helpen we je graag verder. We zoe-
ken naar events die laten zien waarin 
Arnhem zich onderscheidt: Arnhem is 
groen, creatief en heeft een karakteris-
tiek zakelijk klimaat. We ondersteunen 
daarmee de kernwaarden van de stad, 
zoals die ook door het gemeentebe-
stuur worden uitgedragen.”
www.arnhemambassadeurs.nl



Investeren in vastgoed is weer HOT
Landelijk zijn er in 2015 meer inves-
teringen in commercieel vastgoed 
dan in de topjaren 2007 en 2008, 
vertelt Michiel Smits, director van 
DTZ Zadelhoff. “Diverse onderde-
len van de markt zijn erg in trek. Op 
het gebied van taxaties kunnen we 
de vraag soms bijna niet aan.”

Aanleiding voor het gesprek is het 

recente rapport dat DTZ uitbracht 

over de Nederlandse kantoren- en 

bedrijfsruimtemarkt. Voor het eerst 

sinds 2008 is de leegstand op de 

kantorenmarkt afgenomen. Op de 

bedrijfsruimtemarkt is vorig jaar al 

meer activiteit geweest dan in 2014. 

Ook in onze regio zijn die ontwikke-

lingen merkbaar. Op het gebied van 

logistiek gaat het bijvoorbeeld erg 

hard, aldus het onderzoek. Smits 

licht toe: “Denk aan Wim Bosman in 

’s Heerenberg, waar een distributie-

centrum van 80.000 vierkante meter 

onlangs van eigenaar is verwisseld. 

Een grote Duitse investeerder heeft 

dat gekocht. Op Park15 zijn verge-

lijkbare logistieke ontwikkelingen te 

zien, met de nieuwe huisvesting van 

Lidl en Nabuurs/Heinz. Op Industrie 

Park Kleefse Waard komt binnenkort 

ook een grote nieuwbouwontwikke-

ling tot stand.” 

Buitenlandse interesse

Behalve een toenemende interes-

se van Duitse investeerders bekijkt 

men ook steeds meer vanuit het 

Verenigd Koninkrijk, de VS en vanuit 

Azië onze vastgoedmarkt. Het Ohra-

pand werd bijvoorbeeld recent door 

een Aziatische investeerder overge-

nomen. Ohra huurt ruim de helft van 

het complex; voor de andere helft 

wordt nog invulling gezocht. Smits: 

“Er wordt momenteel gedacht aan 

een hotel, aan kleinere kantoren of 

aan appartementen. 

Breedband Arnhem

Wat Smits betreft kan een transactie 

niet complex genoeg zijn. “Een pro-

ject waar veel partijen bij betrokken 

zijn, zoals verschillende investeer-

ders, gebruikers, de overheid, maken 

een vastgoedtransactie interessant. 

Daarbij kunnen we bij uitstek onze 

kennis en kunde inbrengen en zo 

van toegevoegde waarde in het pro-

ces zijn.” Daarbij kijkt hij niet alleen 

naar grote en nationale spelers; ook 

lokale partijen adviseren we graag. 

Zo is recent de verkoop aan Breed-

band Arnhem afgerond, die op de 

Amsterdamseweg tegenover het 

station een modern kantoorgebouw 

laat bouwen. 

Station als epicentrum

Het nieuwe Arnhemse station is 

sowieso het epicentrum van bewe-

ging en ontwikkeling, vindt Smits. 

“Arnhem is een knooppunt van 

netwerken en wegen waardoor het 

heel aantrekkelijk is voor gebruikers, 

ontwikkelaars en investeerders. Men-

sen willen op zo’n knooppunt graag 

hun kantoor hebben. En willen er 

vlakbij wonen – en dan heb je aan 

Arnhem een prachtige woonstad. 

Wat kantoren betreft zijn er ook 

goede ontwikkelingen rond het sta-

tion. Medline gaat uitbreiden in de 

Rijntoren en ING betrekt binnenkort 

twee verdiepingen in de Parktoren. 

De voormalige locatie van de ING op 

de Velperweg – maar liefst 80.000 

vierkante meter – is verkocht en 

wordt herbestemd voor woningen 

en appartementen. Vastgoed wordt 

niet langer gezien als risico, maar 

ook weer als kans. Die ommezwaai is 

tekenend voor de positieve trend die 

nu zichtbaar is.”

Meander 601, 6825 ME Arnhem

Telefoon +31 (0)26 4 452 445

www.dtz.nl

Bedrijfsreportage DTZ
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De cultuursector heeft het zwaar sinds de rijksoverheid er minder gemeenschapsgeld 
in steekt. Toch wordt steeds meer duidelijk dat het bezuinigingsbeleid ook positieve 
effecten heeft. Veel cultuurorganisaties slagen er bijvoorbeeld in het bedrijfsleven 
te interesseren. Zo worden Het Gelders Orkest, Toneelgroep Oostpool en Introdans 
gesponsord door grote bedrijven als AkzoNobel en Dirkzwager advocaten & notarissen. 
Waarom doen die bedrijven dat?

Oostpool-directeur:

‘Wat goed is voor Arnhem, 
Bedrijven als AkzoNobel en Dirkzwager kiezen bewust 

TEKST: DAAN APPELS | FOTOGRAFIE: MARC PLUIM

Aan naamsbekendheid ontbreekt het AkzoNobel niet 

en datzelfde geldt voor Dirkzwager in het gebied Arn-

hem-Nijmegen, waarin het kantoor actief is. Dat is dan 

ook niet waarom ze de cultuursector ondersteunen, maken Peter 

de Haan, locatiedirecteur Arnhem en Amsterdam van AkzoNobel, 

en Pieter Sonneveld, marketing- en communicatiemanager bij 

Dirkzwager, duidelijk.

Wat is het dan wel? Peter de Haan 

probeert de kern te raken. “Het is niet 

allesbepalend, maar hoe een stad voelt, 

hangt nauw samen met het culturele 

klimaat. Arnhem heeft zich ontwikkeld tot 

de culturele hoofdstad van Oost-Neder-

land en aan het in stand houden daarvan 

dragen wij als AkzoNobel graag ons steentje bij. Want wat goed 

is voor Arnhem, is goed voor ons. Denk aan recruitment. We zijn 

altijd op zoek naar goede mensen en die wonen graag in een 

aantrekkelijke stad.”

AkzoNobel kiest voor wat Peter de Haan noemt ‘duurzame part-

nerships’, waarin beide partijen samen optrekken en samen de 

‘tegenprestatie’ bepalen. Dus niet wie betaalt, bepaalt?

Peter de Haan: “Nee, beslist niet. Maar natuurlijk willen we wel 

iets terug hebben voor het geld dat we betalen. Ik merk dat 

de partijen die wij ondersteunen, daar ook steeds meer oog en 

oor voor hebben. De tegenprestatie wordt op maat gesneden. 

In principe zitten wij bijvoorbeeld niet te wachten op allerlei 

vrijkaartjes. Maar een keer een voorstelling bij ons op de locatie 

tijdens de lunchpauze, dat zou leuk zijn. Daar valt dan ook over 

te praten.”

Het idealistische dat in de woorden van Peter de Haan doorklinkt, 

benadrukt Pieter Sonneveld van Dirkzwager nog meer. “Van 

een advocaten- en notariskantoor dat uren schrijft zijn we een 

juridische dienstverlener geworden die zich veel gelegen laat 

liggen aan klantrelaties en klanttevredenheid. We blijven met 

omzet en winst bezig, maar we zijn ons veel meer dan voorheen 

ook bewust van de omgeving waarin we werkzaam zijn. Voor die 

omgeving, voor die maatschappij, willen we iets terug doen.”

De keuze in dat traject voor de cultuursector blijkt een heel 

bewuste. Pieter Sonneveld: “Gezelschappen als Introdans, HGO 

Toneelgroep Oostpool is een 
nationaal theatergezelschap dat 

sinds de oprichting in 1953 Arnhem 
als thuisbasis heeft. Oostpool 

overleefde enkele jaren geleden 
de miljoenenbezuiniging van de 

rijksoverheid en maakt nog steeds 
deel uit van de ‘landelijke basisin-

frastructuur’ van de kunstsector. 
Maar zonder steun van bedrijven 

als Dirkzwager, AkzoNobel en VGZ 
kunnen ze niet.

‘Een stad waarin het 
leuk is om te wonen en 

te werken, biedt zakelijk 
gezien ook meer’

30OKArnhem juni 2016



en Oostpool maken Arnhem interessanter en zorgen voor meer 

recreatieve kwaliteit. Zonder cultuur is het leven gewoon een 

stuk schraler. En een stad waarin het leuk is om te wonen en te 

werken, biedt ons zakelijk gezien ook meer.”

Nog maar zes, zeven jaar geleden deed Dirkzwager van alles 

op het gebied van sponsoring. Ook sportsponsoring. Die tijd is 

volgens Pieter Sonneveld definitief voorbij. “Om ons te on-

derscheiden richting onze doelgroep, hebben we vanuit een 

marketinggedachte een duidelijke keuze gemaakt voor cultuur, 

een unieke sector.”

AkzoNobel geeft niet het volledige sponsorbudget uit in de 

cultuursector, maar volgens Peter de Haan wel ‘meer dan de 

helft’. “Niet alleen aan de grote gezelschappen, we ondersteunen, 

vaak ad hoc, ook kleinere culturele initiatieven. De keuze voor 

cultuur boven bijvoorbeeld sport, is vooral corporate-gestuurd. In 

de sport ga je meer voor naamsbekendheid en daar gaat het ons 

zeker in eerste instantie niet om. Een goede en bekende naam 

hebben we al. Veel meer willen we laten zien dat we met twee 

benen in de samenleving staan. Daar is cultuursponsoring zeer 

geschikt voor.”

Is cultuursponsoring door grote, toonaangevende bedrijven ook 

een landelijke trend? Peter de Haan: “Ik denk het wel. Ik ben ook 

locatiedirecteur van onze vestiging in Amsterdam. Daar kiezen 

we voor dezelfde vorm als in Arnhem, bijvoorbeeld door het on-

dersteunen van het Rijksmuseum en het Van Gogh Museum. Maar 

ook in Amsterdam zie ik bedrijven, vergelijkbaar met bedrijven 

als Dirkzwager hier in Arnhem, die heel bewust kiezen voor de 

cultuurhoek.” .

is goed voor ons’

De cijfers. Oostpool werkt met een 

begroting van 4.250.000 euro. Het 

Rijk draagt tweeënhalf miljoen bij en 

de provincies Gelderland en Overijs-

sel en de gemeente Arnhem samen 

vijf ton. Het gat van 1.250.000 euro 

dat overblijft, moet het gezelschap 

zelf zien te dichten. 

Zakelijk directeur Ruud van Meijel: 

“Nog maar 10 procent van het totale 

professionele aanbod op de Neder-

landse podia wordt gesubsidieerd. 

90 procent is commercieel van aard 

en bedruipt zichzelf. Oostpool be-

hoort tot de gesubsidieerde groep, 

maar dat brengt ook verplichtingen 

met zich mee. We moeten voor-

stellingen maken waarin we actuele 

maatschappelijke thema’s aansnij-

den.”

Ruud van Meijel koestert de spon-

sorovereenkomsten met bedrijven 

als Dirkzwager, AkzoNobel en VGZ. 

Omdat Oostpool het geld niet kan 

missen, maar ook omdat deze part-

ners het theatergezelschap ‘aange-

sloten houden op de samenleving’. 

“Zoals we niet kunnen zonder 

bezoekers in de zaal, zo kunnen we 

ook niet zonder deze sponsors. Je 

kunt het zien als erkenning van onze 

verankering in de samenleving.”

Het maatwerk waar Peter de Haan 

van AkzoNobel over spreekt, 

herkent Ruud van Meijel. “Het werkt 

niet als je alleen maar standaard-

sponsorpakketten in de aanbieding 

hebt. Wij gaan met onze partners in 

gesprek en kijken naar de weder-

zijdse belangen. We blijven ook in 

gesprek. Zoals je dat doet in een 

goed huwelijk.”

Oostpool trekt jaarlijks ongeveer 

55.000 bezoekers met zo’n 450 

voorstellingen.

‘Partners houden ons aangesloten op de samenleving’

voor het ondersteunen van grote cultuurorganisaties
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WWW.BCVG.NL

BUSINESS CLUB 
 VITESSE-GELREDOME
Geïnteresseerd in de Business Club Vitesse-GelreDome? Wilt u (hernieuwd) kennismaken met het bedrijfsleven in Arnhem 
en wijde omgeving? Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden T 026 8807111 of E bcvg@vitesse.nl.

VITESSE BEWEEGT

Kennissessie Notariaat en AdvocatuurBusiness DugoutBusinessclub-bijeenkomst kostuumsponsor Only for Men

Kennissessie ICT en Outsourcing

Wedstrijd businessclub-voetbalteam vs Vitesse LegendsBusinessclub-bijeenkomst Papendal 

Business Dugout Businessclub-bijeenkomst kostuumsponsor Only for Men

Business-to-business lunch



Nieuwe leden van OKA

Enny van de Velden
Enny van de Velden, Mana-
ging Director CCV Group 
B.V.  is vanuit haar passie 
en achtergrond in sociale 
wetenschappen, verander-
management, branding 
en serious gaming in 2012 
begonnen bij CCV – opgericht door haar vader. Zij ontwikkelde de 
internationale strategie, die ze nu aanjaagt: de groei van leverancier 
van betaaloplossingen naar kennispartner op het gebied van om-
ni-channel betaaloplossingen. www.ccv.nl

Wim de Goei
Presikhaaf Schoolmeubelen BV was 
tot 1 juni 2015 een bedrijfsonderdeel 
van de Sociale Werkplaats Presik-
haaf Bedrijven. Het bedrijfsonder-
deel is overgenomen door Konink-
lijke Ahrend NV en opereert nu als 
zelfstandige dochter van deze grote 
kantoorinrichter. Ik geef leiding 
aan het veranderingsproces en ben 
heel druk doende om deze mooie 
onderneming, waar ruim 240 medewerkers (waarvan circa 190 met 
een arbeidsbeperking) werkzaam zijn, een mooie toekomst te geven. 
Hiervoor was ik onder meer werkzaam VP bij Office Depot in Venlo.  

Friso Linnenbank
Friso Linnenbank is hét gezicht van 
de Terborgse HandelsOnderneming 
(THO) in Huissen. U kunt bij hem te-
recht voor kwalitatief hoogwaardige 
nieuwe en/of ‘zo goed als nieuwe’ 
kantoorinrichtingen. Daarnaast 
is de THO sterk in het renoveren 
van bestaande inrichtingen. Dit 
zogenaamde ‘refurbished inrichten’ 
sluit naadloos aan bij de duurzaam-
heidsslag die vele bedrijven willen maken zonder concessies te doen 
op gebied van kwaliteit, ergonomie en uitstraling. Gedrevenheid, 
flexibiliteit, vakkennis, service en een continu gigantisch aanbod zijn 
belangrijke speerpunten van de THO.  www.terborgse.nl

Marcel Bouwman
Marcel Bouwman is partner 
bij TCO-Scan. TCO-Scan 
staat voor Total Cost of 
Office – grip op uw kantoor-
kosten. TCO-Scan helpt 
MKB-organisaties concreet 
kantoorkosten te besparen 
en blijft deze monitoren. Dat doen we iedere keer weer met een 
voorstel op maat. Wij werken samen met onze klanten en experts 
op basis van gelijkwaardigheid, transparantie en servicegerichtheid. 
www.tco-scan.nl

Pieter Entrop
Pieter Entrop is mede-eigenaar 
en directeur van Dutch Business 
Projects BV (kortweg DBP). Samen 
met u als opdrachtgever kijken we 
naar nieuwe verdienmodellen, con-
crete plannen en uitvoering. Nieuwe 
markten bereiken met uitgekiende 
communicatie en salesactiviteiten.  
Onderdeel hiervan is telesales - 
hiervoor beschikt DBP over eigen 
callcenters in Turkije en Marokko, waar zeer grootschalige in- en 
outbound projecten opgezet kunnen worden met honderden agents.  
Onder de merknaam VERSLADEMARKT.NL wordt door het 
benutten van collectieve inkoopkracht onder zeer scherpe tarie-
ven energie aangeboden voor de klein- en grootzakelijke markt. 
www.dbp-bv.nl; www.verslademarkt.nl 

De volgende leden zijn eveneens nieuw:  
Arend en Carla Vogel van Mephisto Shop Arnhem; 

Martijn van de Spreng van Daizy Media; Andrea Faber 

van Beune Faber Advocaten-Belastingkundigen; Elise 

Gerritsen van Redwoods; Peter van Os van Peter van Os 

Antiques & Fine Art; Victor van Vloten van Arteffects en  

Jan-Willem van Dalen van Gebruiktebus.com (zie ook de 

bedrijfsreportage elders in dit magazine).

Bij YOKA is Daniel Spronk van Eight Media BV lid gewor-

den.
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Bedrijfsreportage GebruikteBus

Jonge ondernemer 
doet het goed met 
GEBRUIKTEBUS.com

TEKST: FRANK THOOFT | FOTO: JACQUES KOK

Hij begon pas drie jaar geleden maar er zijn nu al meer dan 500 gebruikte 
bussen verkocht. Het geheim van zijn succes? “Meer service en advies le-
veren dan de mensen verwachten. Technisch alles aankunnen. Een goede 
prijs/kwaliteit voeren en doen wat je belooft, geloven in je plan.”

Jan-Willem van Dalen begon 

in een halletje op een paar 

vierkante meter met één bus. 

Hij had er zijn mooie oldtimer voor 

verkocht, zo zeer geloofde hij in 

zijn plan. “Je kon als ondernemer 

in de regio nergens echt goed een 

gebruikte bus kopen. Een dealer 

richt zich op één merk en focust 

zich liever op nieuwe bussen. Maar 

steeds meer ondernemers willen 

een goede gebruikte bus waarvan 

je weet dat hij goed, betrouwbaar 

en goed onderhouden is, en vooral 

service van een betrouwbare garage 

met verstand van zaken, een spe-

cialist.” 

Groei

Van Dalen werkte al zo’n 15 jaar bij 

diverse dealers in de lichte bedrijfs-

wagens nadat hij zijn studies Auto-

techniek in Apeldoorn en de IVA in 

Driebergen had voltooid. Ook een 

HBO studie in Amerika op het ge-

bied van bedrijfskunde, marketing 

en management werd met succes 

afgerond. Na de start op de Gochse-

straat in Huissen groeide het bedrijf 

meteen snel. Hij heeft momenteel al 

twee mensen aan het werk. Rémon 

Verhoeven was de eerste ondersteu-

ning naast Van Dalen in het bedrijf. 

Uitbreiding 
Van Dalen: “Na ongeveer een jaar 

was het simpelweg alleen niet meer 

te doen, tot dan toe waren het echt 

ontzettend lange dagen geweest, er 

moest een steun en toeverlaat bij 

komen om alle beloftes te kunnen 

blijven nakomen.” De derde werkne-

mer staat voor het najaar gepland, 

tegelijkertijd met de uitbreiding van 

de werkplaats. “We groeien dan van 

één brug in de werkplaats naar drie 

bruggen.” 

Specialisme

Afgelopen november heeft Ge-

bruiktebus een zeer complete en 

uiterst moderne werkplaats in be-

drijf genomen. Jan van Gellecum is 

de technisch specialist die naast het 

‘normale’ ingewikkelde reparatie en 

APK-werk ook betimmeringen kan 

aanbrengen evenals ingewikkelde 

elektrische apparatuur kan aanslui-

ten. Daar komt dan in het najaar nog 

een technische specialist bij, waar-

mee eigenlijk voor elk gebied als 

het gaat om lichte bedrijfswagens 

de juiste en ook alle kennis in eigen 

huis is.

Geen standaard

De bruggen die bij Gebruiktebus 

staan zijn geen standaard bruggen, 

letterlijk elk aspect in de werkplaats 

is met zorg en aandacht aangelegd. 

Van Dalen: “Er moet makkelijk een 

bus van acht ton gewicht op kun-

nen worden getild, maar ook een 

verlaagde bestelwagen moet er nog 

goed op kunnen rijden, en een hele 

brede camper ook. Een standaard 

brug voldoet dan simpelweg niet. 

Daarnaast willen we ook dat het er 

allemaal keurig uitziet en efficiënt is 

ingedeeld. We hebben ook een spe-

ciale aanhangwagen laten bouwen 

waarmee we zelfs een volgeladen 

bus in een oogwenk van de snelweg 

kunnen halen. ” Met een knipoog: 

“Maar ja, wij zijn dan ook geen stan-

daard bedrijf. Zo kunnen we voor de 

klant snel handelen, is hij snel weer 

onderweg, en ook als het heel slecht 

uitkomt of erg tegenvalt, hebben we 

een grote bus als vervangend ver-

voer ter beschikking. Hoe dan ook, 

de klant kan (snel) verder.”

Voor elk merk, ook nieuw

Bij Gebruiktebus.com kan een on-

dernemer terecht voor een snelle of 

uitgebreide diagnose van een pro-

bleem. “Welk merk hij rijdt maakt 

daarbij niet uit: we hebben voor elk 

merk software beschikbaar waar-

mee de bus uitgelezen kan worden. 

Daarnaast zijn we natuurlijk een 

echte ‘busjes’-specialist en daardoor 

kennen we de verschillende model-

len en types door en door. Dat geldt 

ook voor alle andere toebehoren die 

op alle soorten bedrijfswagens kun-

nen zitten. Het maakt daarbij niet uit 

of het nou gaat om een koelwagen, 

bakwagen, kraanwagen of BE-com-

binaties. Indien de klant wenst kan er 

ook een haal- en brengservice wor-

den afgesproken.”

Toekomst

Bij reparaties geeft Van Dalen ook 

altijd een blik in de toekomst mee, 

want als reparatie op reparatie volgt 

doordat de bus te oud is of andere 
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Bedrijfsreportage GebruikteBus

Rémon Verhoeven, Jan-Willem van Dalen 

en Jan van Gellecum in de werkplaats die 

binnenkort uitgebreid wordt.

omstandigheden in het spel zijn, 

trekt de ondernemer aan het kortste 

eind. “Beter is eerlijk advies te geven, 

dan weet de klant precies waar hij of 

zij aan toe is.” Op het moment heeft 

Gebruiktebus zo’n 30 bussen in alle 

maten en soorten op voorraad, ook 

een nieuwe staat er al tussen. “We 

leveren tegenwoordig ook veel nieu-

we bussen af aan onze bestaande 

klanten, van koelwagens tot kleinere 

bussen, klanten die graag voor het 

onderhoud bij ons willen blijven”, al-

dus van Dalen. 

Leasen en zoekopdrachten

“Staat de juiste bus er voor u niet 

tussen? Dan gaan we voor de klant 

op zoek, we krijgen het altijd voor 

elkaar en passende oplossing voor 

de klant te vinden”. En ook een klant 

die een nieuwe of gebruikte bus 

wil leasen, is bij Gebruiktebus aan 

het juiste adres. Zelfs voor campers 

heeft Van Dalen een plek. “Campers 

zijn er eigenlijk ook door bestaande 

klanten een beetje bijgekomen, de 

vraag was er, en dat was een pret-

tige ervaring”, aldus Van Dalen. “Ze 

zijn namelijk allen op een bedrijfs-

wagen gebaseerd en dus voor ons 

eigenlijk geen verassing, bovendien 

was onze werkplaats daar al ideaal 

voor ingericht.” Gebruiktebus heeft 

met hun oprechte manier van zaken 

doen, de service en de 100% tevre-

den mentaliteit in een korte tijd, al 

een heel mooi bedrijf neergezet. “Bij 

ons komt een klant altijd van rechts”, 

besluit van Dalen. “En dat willen we 

graag zo houden!”

www.gebruiktebus.com
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‘Bij Broekhuis kunnen ze snel schakelen’
Hoeco Weis begon veertien jaar 
geleden zijn bedrijf Weis Post & 
Pakketservice. Hij kocht zijn eer-
ste bestelbus bij Simko Crum van 
Broekhuis Arnhem. Het Arnhemse 
koeriersbedrijf telt nu 55 mede-
werkers en heeft een wagenpark 
bestaande uit zestig bestelbussen, 
grotendeels Opel Movano’s en en-
kele Combo’s en Vivaro’s. Weis: 
“Opel levert kwaliteit en een mo-
derne vormgeving. Broekhuis zorgt 
voor de opbouw naar wens en hele 
goede service.”

Simko Crum en Hoeco Weis vertellen 

enthousiast over het nieuwe ‘para-

depaardje’ dat Broekhuis binnenkort 

aan Weis Post & Pakketservice levert: 

de nieuwste Opel Movano bestelbus 

voorzien van een opbouw helemaal 

afgestemd op het vervoer van twee-

wielers. “We verzorgen het vervoer 

van fietsen en scooters voor Izibike, 

de internetwinkel van Mantel Twee-

wielers in Arnhem”, vertelt Weis. 

Het gaat om (elektrische) fietsen en 

scooters die in Nederland, Duitsland 

en België worden bezorgd vaak bij 

mensen thuis.

“We bestellen bij Opel een Mova-

no platform-cabine, daarna gaat hij 

naar Durosotti in Frankrijk voor de 

opbouw”, licht Crum toe. “Er komt 

onder meer een speciale vloer in, die 

verstevigd is vanwege de rails waar 

de scooters aan vastgezet worden. 

Dat heeft met veiligheid, maar ook 

met bedrijfszekerheid te maken.”

Bedrijfswagens

Ook voor het werk dat Weis Post & 

Pakketservice voor Post NL doet, 

levert Broekhuis een speciale be-

stelbus. “Met het oog op de komst 

van het nieuwe verdeeldepot van 

Post NL in Elst ben ik in een vroeg 

stadium met Simko aan tafel gaan 

zitten. We bezorgen voor Post NL 

in bijna heel Gelderland en daarmee 

kon Opel ook een goede slag slaan. 

Crum glimlacht en zegt: “Post NL 

heeft een speciaal eisenpakket voor 

bedrijfswagens. Ze moeten bijvoor-

beeld precies aansluiten op de laad-

stations van het verdeeldepot. Om-

dat wij elkaar snel hadden gevonden, 

konden we daar goed op inspelen. 

Zo versterk je elkaar als ondernemer: 

van de vierhonderd bestelbussen die 

voor Post NL in Gelderland rijden, 

heeft Opel er zo’n driehonderd ge-

leverd.”

De bedrijfswagenlijn van Opel be-

staat uit drie modellen, de Combo, 

Vivaro en de Movano. Ze zijn allemaal 

in verschillende lengte- en hoogte-

maten leverbaar en bieden zo van 4 

tot 22 kubieke meter laadruimte.

Vertrouwen

Naast het leveren van een bus op 

maat is service voor Weis ook een 

belangrijk punt. Zijn bedrijf bezorgt 

pakketjes 24 uur per etmaal, zeven 

dagen in de week. “Als ik Broekhuis 

bel, omdat er een probleem is met 

een bus, weten ze dat het urgent is 

en wordt er snel geschakeld. Ik heb 

ook wel eens andere merken gepro-

beerd, maar daar viel de service te-

gen. Bij Broekhuis zeggen ze nooit: 

het kan nu even niet.”

De zakelijke relatie tussen Weis en 

Crum is gebaseerd op wederzijds 

respect en vertrouwen. “Het is mooi 

om te zien hoe Weis Post & Pakket-

service is gegroeid”, zegt Crum. Weis 

lacht en zegt: “Soms bestel ik een 

bus via de telefoon. Als Simko weet 

wat er mee vervoerd moet worden, 

weet hij wat ik wil en zet ik later wel 

een handtekening.”

www.broekhuisgroep.nl  

 Bedrijfsreportage Broekhuis
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 Bedrijfsreportage Broekhuis Stel: alle Arnhemse werknemers 
besteden 1% van hun werktijd aan 
vrijwilligerswerk ...

Column

Toen Salesforce vijftien jaar geleden met klantrelatiebeheer 
begon, wilde het bedrijf daar een nieuwe vorm aan geven. 
Het reserveerde 1% van de inkomsten, 1% van de tijd van de 
werknemers en 1% van de producten om een stichting op 
te richten. Deze aanpak leverde het bedrijf geen windeieren 
op: het werd marktleider én inspireerde anderen om ook 
tijd, geld en middelen te delen met goede doelen. 

Wij vragen ons af wat er op dit gebied al in Arnhem ge-
beurt. Hoe zou onze stad eruit zien als alle medewerkers mi-
nimaal 1% van hun werktijd aan vrijwilligerswerk besteden?

Stel, je wilt als bedrijf je medewerkers ruimte bieden voor 
vrijwilligerswerk tijdens werktijd. Hoe organiseer je dat? 
Het sociaal bedrijfsuitje kent iedereen wel. Maar kun je 
ook vrijwillige inzet op individuele basis faciliteren? Kun je 
stimuleren dat mensen deels in werktijd en deels in eigen 
tijd vrijwilligerswerk doen, bijvoorbeeld als bestuurder of 
adviseur op een specifiek gebied? 

In oktober organiseren wij een uitdagende sessie met ver-
rassende voorbeelden en prikkelende vragen. Wij willen een 
pilot starten om vrijwilligerswerk in werktijd te stimuleren. 
Doet u mee?

Marlies Leupen, eigen bureau voor strategie, training en 
gespreks leiding; Julian Leijser, initiator Arnhem Werkt

PS. Bent u al bezig? Wij horen graag over uw aanpak!  
Julian@Arnhem-Werkt.NL

 

Van stadspromotie 
naar citybranding

DOOR FRANK THOOFT

Het zou mooi zijn als de NS-halte Velper-

poort omgedoopt wordt tot ‘Arnhem Mo-

dekwartier’. Het zou in één keer de stad 

nationaal de juiste branding geven die het 

verdient. Arnhem Modestad en Arnhem 

Modekwartier is namelijk buiten Arnhem 

al veel bekender dan in de stad zelf, bleek 

uit reacties van de ruim 250 bezoekers 

die uit heel Nederland naar het Nationaal 

Congres Citymarketing op maandag 6 juni 

in Arnhem waren gekomen. 

De keuze voor Arnhem was een gevolg 

van de inspanningen van voormalig city-

marketeer Michiel van der Schaaf. Arnhem 

werd er nationaal mee op de kaart gezet, 

zeker daags na de officiële opening van 

de Sonsbeektentoonstelling door onze 

Koning. 

De dag begon met een stadssafari waar 

OKA-bestuurslid Anke Pollmann de 

bezoekers door de stad leidde. OKA-be-

stuurslid Robert Wittenberg (portefeuille 

Citybranding & Evenementen) was 

aanwezig op het congres en gaf samen 

met Bastiaan Overeem van Visit Arn-

hem een workshop over de Arnhemse 

manier van citybranding en samenhang 

met de positionering van de binnenstad. 

Wittenberg kan zich helemaal vinden in 

het Eindhovense model dat eerder deze 

maand in de stadsvilla door Peter Kentie 

werd gepresenteerd. 

“De grote vier steden, Amsterdam, Rot-

terdam, Den Haag, Utrecht en Eindhoven 

presteren meer dan goed. Dat betekent 

dat ze het heel goed hebben gedaan. 

Alle stakeholders zijn daar aangesloten 

bij citybranding. Dus de culturele sector 

en het bedrijfsleven in eerste instantie, en 

vervolgens de politiek. Niet andersom. Al-

leen dan kan je het promotiebeleid goed 

en effectief uitdragen.”

Tijdens het congres werd het belang 

van goede citybranding vóórdat je aan 

citymarketing gaat doen, benadrukt. De 

key-note spreker, Rik Riezebos, sloeg de 

spijker op de kop. ‘Citybranding is niet 

het product zelf maar vooral het verleiden 

van de bewoners, bezoekers en bedrijven. 

Denk vanuit branding, vanuit merkenbe-

leid. Dat is een must.’

Er werden na afloop enkele heldere 

conclusies getrokken. Een effectieve 

citybranding kan geen gevolg zijn van 

een Poolse landdag: ‘merkenbeleid duldt 

geen democratie’. Belangrijk is het om 

een zelf geconstrueerde identiteit centraal 

te stellen, de aanpak geïntegreerd te laten 

plaatsvinden en een leidende coalitie van 

bestuurders, bewoners én bedrijven te 

hebben. “Zou de burgemeester hierbij het 

voortouw willen nemen?”

Met station ‘Arnhem Modestad’ als vervanging van de huidige naam Velperpoort 

krijgt de stad  in één keer nationaal de branding die Arnhem verdient.
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ING blijft zichtbaar aanwezig in Arnhem

Met de herhuisvestiging per 1 juni 2016 van de zakelijke afdelingen ING MKB, 
ING Grootbedrijf & Instellingen, ING Real Estate Finance en ING Private Ban-
king in de Parktoren van het WTC bij het Centraal Station in Arnhem, blijft ING 
prominent aanwezig en dichtbij. Ruim 50 medewerkers van ING betrekken 

dan het WTC om van daaruit haar relaties van hoogwaardig (financieel) ad-
vies te voorzien. Aan de keuze van de locatie is een lang traject vooraf gegaan. 
Bereikbaarheid voor relaties en personeel en goede zichtbaarheid zijn van be-
lang geweest in de afweging van de verschillende mogelijkheden. 



Ondernemer 
LIVE
De eerste editie van het nieuwe 
bedrijfsevenement Ondernemer LIVE was 
met ruim 550 bezoekers en 40 deelnemende 
bedrijven uitermate succesvol. Tijdens 
het evenement werd Enny van de Velden 
van CCV Group uitgeroepen tot Arnhemse 
ondernemer van het jaar. Het Nijmeegse 
Mellon Medical werd als beste Gelderse 
startup beloond met een eerste plaats in het 
magazine Startup50Gelderland, dat door Julian 
Leijser van het CVJO werd gepresenteerd. De 
tweede plaats was voor de Arnhemse startup 
Webtexttool.  FOTO’S: JACQUES KOK
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Initiatiefnemer Bas Masseur,  
ontwikkelaar Mutos City Apartments:  

“Binnen de transformatiemarkt is  
Strijbosch Thunnissen Bedrijfsmakelaars  

een belangrijke schakel. Door hun kennis  
van de markt en expertise op het gebied van 

 transformaties, ruimtelijke procedures,  
maar ook de verhuur van de appartementen  

hebben ze ons in elke fase van het proces  
kunnen adviseren. Dat maakte de  

samenwerking zo goed.”


