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De laatste!
Het is een rare gewaarwording om achter je bureau te zitten en je te realiseren dat je, na twaalf jaar te
hebben geparticipeerd in het bestuur OKA, 1 januari aanstaande aan de zijlijn staat. Met name de acht
jaren dat ik voorzitter mocht zijn hebben mij uitermate veel voldoening gegeven.
Ik kan mij als de dag van gisteren herinneren dat Rob den Hoedt, destijds voorzitter OKA, mij vroeg
om bestuurslid te worden. Hij deelde mij mede dat het enkele uren per maand in beslag zou nemen en
dat het niet zo gek veel voorstelde. We zullen dit maar een leugentje om ieders bestwil noemen, maar
er zijn veel uren in gaan zitten. Juist omdat het om zaken gaat die ertoe doen ben je bereid en in staat
daar veel energie aan te geven en ik heb dat met veel plezier kunnen doen.
Voorzitter zijn van een ondernemersvereniging als OKA levert ook veel kennis op. Zo heb ik menig be-
drijf van binnen gezien en met vele ondernemers van diverse pluimage gesproken. Dat doe ik ook wel
als advocaat maar als voorzitter OKA is dat toch anders. Je hebt een andere rol.
Een openbaring voor mij in deze acht jaar was het te ervaren hoe de lokale politiek werkt. Er wordt
nog wel eens afgegeven op politieke bestuurders en raadsleden en soms is dat terecht. Iedereen doet
wel eens dingen die niet helemaal goed vallen, maar als ik zie hoeveel tijd en energie menig lokaal
politicus besteedt aan zijn of haar job, hij of zij geen royale vergoeding krijgt, verdient menigeen een
pluim. Dat wil niet zeggen dat ik het regelmatig eens ben met hetgeen de dames en heren politici naar
voren brengen. Ik pretendeer niet het politieke spel te doorgronden, verre van dat, maar weet wel dat
je daar enigszins gevoel voor moet krijgen wil je als ondernemersvereniging iets kunnen bereiken. Dat
betekent veel communiceren, inspreken in de raad als het nodig is en contact houden met raadsleden,
wethouders en burgemeester.
Een bijzonder woord van dank gaat wat mij betreft uit naar Marian, die sinds 2001 secretaresse is van
het OKA-bestuur. Zij kent elk OKA-lid en het verhaal dat achter die ondernemer zit. Zij is van onschat-
bare waarde. Natuurlijk ook een groot woord van dank aan de zittende en aan de
eerder vertrokken bestuursleden die ik heb mogen meemaken. Stuk voor stuk
capabele mensen die naast hun drukke werk de energie geven om het
noodzakelijke te doen.
De maandelijkse vergaderingen waren altijd een feest. Er werd veel
gelachen maar als het erop aankwam waren we in staat om snel
beslissingen te nemen om in te spelen op de actualiteit. Ik heb
natuurlijk ook wel wat dieptepunten gekend in de periode dat ik
voorzitter was. Degenen die mij kennen weten precies wat ik bedoel.
Als hoogtepunt heb ik mogen ervaren de opmerkingen van wethou-
der Ron König tijdens ons achtste lustrumfeest afgelopen zomer.
Hij gaf aan dat er, als er echt zaken zijn die de stad raken, OKA daar
altijd bij betrokken wordt. OKA is dus meer dan een businessclub: een
vereniging van ondernemers die ook daadwerkelijk de belangen van
haar leden als geen ander kan behartigen.
Tenslotte kan ik het niet nalaten u allen nogmaals op het hart te drukken
om vooral met de kin omhoog en de borst naar voren te lopen als het
om Arnhem gaat. We hebben een stad die er serieus toe doet. Het
is hier als ondernemer fantastisch vertoeven maar laten we dat
ook vooral uitstralen. U heeft mijn laatste column als voorzitter
gelezen!

Het was mij een genoegen!

Bart van Meer,
voorzitter OKA

van de voorzitter
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Waar moet een goed ondernemersklimaat in de regio Arnhem Nijmegen aan voldoen?
Voor economische groei richt de regio zich nadrukkelijk op de thema’s Energy,
Health en Food plus de cross-overs daar tussen. Dat ondernemers, onderwijs-
en kennisinstellingen en overheden doeltreffend en snel kunnen schakelen is
noodzakelijk. Netwerkorganisaties als Kiemt, Health Valley, Food Valley en de
nieuwkomers The Economic Board en Legal Valley spelen daarbij een belangrijke rol.

TEKST FRANCIEN VAN ZETTEN

Samenwerking tussen ondernemers onderling of tussen

ondernemers en een kennisinstelling leidt vaak tot ver-

rassende resultaten. Het kan net dat duwtje in de goede

richting zijn dat nodig is voor de ontwikkeling van een vernieu-

wend product. Het leidt ook tot vruchtbare samenwerkingen, als

blijkt dat bedrijven elkaar aanvullen bij innovatieve ontwikkelin-

gen. “Ondernemers hebben vaak geen idee van de kennis en er-

varing die bij hen om de hoek zit. Of ze weten niet dat ze gebruik

kunnen maken van kennis of testlabs van kennisinstellingen of

grote bedrijven”, constateert Chris Doomernik, directeur van

netwerkorganisatie Health Valley. “Voor innovatieve ondernemers

is het belangrijk dat ze weten van welke contacten en faciliteiten

ze lokaal, nationaal, maar ook internationaal gebruik kunnen

maken.”

Ze noemt de ontwikkeling van het Tactile Orchestra van de

Arnhemse productontwerper Roos Meerman tot zorgproduct

als voorbeeld. Het Tactile Orchestra is een combinatie van kunst

en technologie verwerkt in een wandkleed dat bij aanraking mu-

ziektonen laat horen. Door het wandkleed aan te raken, ontstaat

een persoonlijke compositie. “We hebben het bedrijf van Roos

Meerman geholpen aan contacten met zorginstellingen in de

regio”, vertelt Doomernik. Dit innovatieve zorgproduct komt in de

eerste helft van 2017 op de markt.

Verbinden en aanjagen

Netwerkorganisaties Health Valley, Food Valley NL en stichting

Kiemt (energietechnologie en circulaire economie) verbinden

ondernemers, onderwijs- en onderzoeksinstituten en overheden

met elkaar, waardoor kennis en kunde sneller worden gedeeld.

Op die manier jagen ze economische ontwikkelingen aan, met

name als het gaat om Energy (vooral duurzame energie), Health

(gezondheidszorg) en Food (voedingsindustrie). De provincie

Gelderland en de gemeenten in de regio versterken deze toon-

aangevende sectoren in Arnhem Nijmegen ook.

Schouders eronder

The Economic Board brengt de innovaties waar de regio sterk

in is nationaal en internationaal voor het

voetlicht. “Er gebeurt hier heel veel op het

gebied van Health, Food en Energy en de

cross-overs tussen deze sectoren, maar

dat moet je wel aan de buitenwereld laten

weten”, constateert Sigrid Helbig, direc-

teur van The Economic Board. De board

is begin dit jaar opgericht en bestaat uit

vertegenwoordigers van toonaangevende bedrijven, onderwijs-

instellingen en de gemeenten uit de regio Arnhem – Nijmegen

- Wageningen. Zij zetten samen de schouders onder het beter

promoten van de regio als aantrekkelijk gebied om te investeren

Het Gesprek Ondernemersklimaat

Netwerkorganisaties
helpen ondernemers met
doeltreffend en snel schakelen

“Ondernemers hebben
vaak geen idee van de
kennis en ervaring die bij
hen om de hoek zit.”

Chris Doomernik
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en producten te

ontwikkelen en

produceren.

Icoon

ParkinsonNet, dat

in samenwerking

met het Radboud-

UMC en diverse

regionale bedrij-

ven is ontwikkeld,

noemt Helbig als

‘megacool icoon-

project’. Onder het

motto De patiënt

als partner biedt

ParkinsonNet

slimme technolo-

gie en medische

zorg per patiënt

op maat aan.

“Kaiser Permanen-

te, een leidende

zorgaanbieder en

zorgverzekeraar

in Californië in

Amerika, wil met

dit innovatieve concept uit de regio Arnhem Nijmegen de zorg

aan Parkinsonpatiënten gaan verbeteren. Hetzelfde geldt voor

Noorwegen, waar onlangs ook een contract is getekend. Dat

betekent werk voor bedrijven in deze regio.”

Versterkt ondernemersklimaat

Enthousiast is Helbig ook over de start van de stichting Legal

Valley, waarin de juridische sector in de

regio samenwerkt. Van de rechtbank, het

gerechtshof en het Openbaar Ministerie

in Arnhem, de advocatenkantoren in

Arnhem Nijmegen tot de hbo-rechtenop-

leidingen aan de Hogeschool van Arnhem

en Nijmegen en de faculteit Rechtsge-

leerdheid van de Radboud Universiteit Nijmegen. Bij elkaar gaat

het om ruim 2.900 arbeidsplaatsen en zo’n 3.800 studenten.

Helbig: “Een goed functionerende juridische sector versterkt het

vestigingsklimaat.”

Juridische denkkracht

Of het nu gaat om het beschermen van een innovatief product of

het ontwikkelen van nieuwe spelregels voor het gebruik van elek-

trisch tanken, een ondernemer heeft juridische bijstand nodig.

“Het recht volgt per definitie ontwikkelingen in de maatschappij

en die gaan heel snel. Denk aan de ontwikkeling van juridische

kennis over elektrisch tanken, die ontstaat hier”, zegt Marcel

Hielkema, directeur van Dirkzwager Advocaten & Notarissen in

Arnhem en Nijmegen. “In deze regio is een grote juridische sector

met veel kennis van Food, Health en Energy. Door die juridische

denkkracht te verbinden en in te zetten, stimuleren we het eco-

nomische ecosysteem.”

Beschermt

Hielkema is één van de initiatiefnemers van Legal Valley.

Voorzitter van de gelijknamige stichting is Fred Hammerstein,

oud-president van het gerechtshof in Arnhem en oud-raadsheer

van de Hoge Raad. Hammerstein is nu onder meer voorzitter van

het bestuur van het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

(Kifid). “Een onafhankelijk en goed functionerend rechtssysteem

dat eigendom beschermt en optreedt bij wanprestatie is één

van de meest onderschatte vestigingsvoorwaarden”, constateert

hij. “Wie investeert er nu in een land met een corrupt rechtssys-

teem?”

Agrifood

In Gelderland zijn zo’n twaalfhonderd advocaten en vierhon-

derd advocatenkantoren gevestigd. “Drie kantoren uit de regio

Arnhem - Nijmegen staan in de top20 van landelijke advocaten-

kantoren”, verklaart Hielkema. “Hier in de regio is veel juridische

kennis over gezondheidsrecht, maar ook op het gebied van

energie en agrifood. Vooral bij innovatieve kruisbestuivingen heb

je die kennis nodig. Denk aan de ontwikkeling van een voedselad-

vies-app op Papendal, daarbij krijg je te maken met vragen over

Het Gesprek Ondernemersklimaat

“Een goed functionerende
juridische sector versterkt

het vestigingsklimaat.”

Sigrid Helbig

Fred HammersteinFred Hammerstein
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Het Gesprek Ondernemersklimaat

privacy, het waarborgen van kwaliteit en aansprakelijkheid. Door

onderzoekers en ondernemers daarin te faciliteren kun je die

vragen op een juiste manier oplossen.”

Digitale platformen

Voor samenwerkingen tussen ondernemers uit verschillende

sectoren schakelen de netwerkorganisaties ook onderling. “We

vinden elkaar snel in deze regio. Soms klopt een bedrijf aan bij

ons en blijkt het beter af te zijn met het netwerk van Health Val-

ley, dan verwijzen we door”, zegt Roger van Hoesel, directeur van

Food Valley NL in Wageningen. “Het gaat bij de netwerken in de

regio om concrete acties, zoals deelname aan partnerships, aan

onze digitale platformen en internationale profilering, bijvoor-

beeld door deelname aan vakbeurzen in het buitenland.”

Er zijn verschillende dwarsverbanden in de regio. Zo zijn che-

miebedrijf BASF (voedingstoffen) uit Arnhem en Mead Johnson

(babyvoeding) uit Nijmegen lid van Food Valley. Het bedrijf Orga-

Next Life Science uit Arnhem ontwikkelde BonDuo, een eiwit- en

vezelrijk ontbijt voor ouderen en ontving via Food Valley en de

provincie Gelderland een subsidie waarmee het patent heeft

verkregen op het product. Van Hoesel: “Dit innovatieve product

komt begin volgend jaar op de markt en is een voorbeeld van

een cross-over tussen health en food.”

Industriële revolutie

De energietransitie gaat een industriële revolutie veroorzaken, die

vraagt om creatieve en innovatieve toepassingen, stelt Jérôme

Dangerman vast.

Als directeur van

Kiemt richt hij zich

op het verbinden

van innovatieve

bedrijven met

technologische

kennis en inves-

teerders. Kiemt

is de netwerk-

organisatie op

het gebied van

duurzame energie-

technologie en cir-

culaire economie

in Oost-Nederland.

“Het gaat om de

inhoud: je komt

pas tot mooie

oplossingen als je

ook de pijnpunten

met elkaar kunt

bespreken”, bena-

drukt Dangerman.

“Er is veel potentie

in deze regio op

het gebied van

duurzame energietechnologie. Maar ik zie bedrijven, die klaar

zijn om stappen te maken, worstelen met het vinden van goede

investeerders. Daar zou de overheid meer in moeten investeren.”

Duitsland

Als het gaat om de energietransitie

gebeurt er in Nederland veel te weinig,

constateert Dangerman. Kiemt is een

samenwerking met Duitsland aan het

opzetten, te beginnen in Nordrhein-West-

falen. “We kijken veel te weinig naar de

buren. Duitsland is koploper in de wereld

als het om duurzame energie gaat. Daar

kunnen we veel van leren. Denk aan de

kennis over klimaatverandering en energie

bij het wereldberoemde Wuppertal Insti-

tut. Samen met de provincies Gelderland, Overijssel, Limburg en

Noord-Brabant boren we contacten aan in Nordrhein-Westfalen.

Zo ondersteunen we innovatieve ondernemers in Oost-Nederland

die met Duitse bedrijven en kennisinstellingen willen samenwer-

ken. Bijvoorbeeld als het gaat om opslag van duurzame energie.”

Andersom is het zo dat Duitse bedrijven geïnteresseerd zijn in

de manier waarop bedrijven in de regio Arnhem - Nijmegen

innovatieve producten en diensten voor de circulaire economie

ontwikkelen. Dangerman: “Daarmee lopen we in deze regio voor-

op en kunnen we Duitsland helpen.” .

“We kijken veel te weinig
naar de buren. Duitsland
is koploper in de wereld
als het om duurzame
energie gaat. Daar kunnen
we veel van leren.”

Roger van Hoesel

Marcel Hielkema (Foto Jacques Kok)
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Nijverheidsstraat 3, 6851 EJ, Huissen

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

van
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Bij elk jaargetijde hoort
een eigen fiscale koers.

H. ELSINGA
Administratie- en Belastingadviesburo

Scheefkelk 2
6922 HH Duiven

Postbus 23
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 Belastingadviesburo 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.

VERHUURSECURITYBEHEERAD HOC, EXPERT IN:

WWW.ADHOCBEHEER.NL BEL 026 363 93 05

OP ZOEK NAAR VOORDELIGE
WOON- OF WERKRUIMTE IN ARNHEM?
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als
smart
city
Stel je voor dat sensoren onder
parkeervakken je via een app
melden dat er nog een vrije
parkeerplaats is, en dat die app
je er vervolgens ook naartoe
leidt. Of dat een vuilcontainer
een signaal stuurt naar de
ophaaldienst als hij vol is,
waardoor er geen halfvolle ritten
hoeven te worden gemaakt. Of
dat er een alternatieve route
wordt aangegeven omdat er een
concert in Gelredome is en de
gebruikelijke routes vastlopen.
Enzovoorts, de voorbeelden zijn
onuitputtelijk.

INTERVIEW FRANK THOOFT |

FOTOGRAFIE JACQUES KOK

Arnhem
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In een smart city, waarbij alles connected is, is dit allemaal

heel normaal. Met slimme internettechnologie ligt dat nu al

in feite binnen handbereik. Als het aan Dave Aaldering van

Breedband Arnhem ligt, wordt Arnhem daarom zo snel mogelijk

een smart city. Acht jaar geleden formuleerde Aaldering al zijn

ambitie om van Arnhem de snelste internetstad van de wereld te

maken, en die ambitie begint aardig vorm te krijgen. Meer dan 25

kilometer fonkelnieuwe glasvezelkabel is er al in Arnhem aange-

legd door de mensen van Breedband Arnhem waardoor tegen de

vierhonderd bedrijven al met de snelheid van het licht toegang

hebben tot het internet: een van de essentiële voorwaarden voor

een goed ondernemersklimaat.

Omgedraaid

Toegang tot internet is volgens Aaldering net zo vanzelfsprekend

als zuurstof in de lucht. En niet alleen

toegang, maar ook supersnelle toegang

én tegen een zo laag mogelijke prijs.

Aaldering heeft met zijn kleine bedrijf (15

FTE) als Calimero in het land van de grote

telecommaatschappijen de handschoen

opgepakt en daarbij tevens het model van

deze zogenoemde telco’s omgedraaid. De

gevestigde orde heeft immers te maken

met de ‘erfenis’ van een gedateerd kopernetwerk dat afge-

schreven en onderhouden moet worden, en die handicap kent

Breedband Arnhem niet.

Verdienmodel

Het verdienmodel van de klassieke telco’s concentreert zich

daarom vooral op het ‘oprekken’ van die bestaande netwerken,

in plaats van nieuwe netwerken aan te leggen met de nieuwste

technieken, zoals Aaldering dat doet. Aaldering vergelijkt het met

’s ochtends naar je werk gaan: “Dan wil je toch ook niet in de file

komen te staan omdat de capaciteit te gering is? De zwakke plek

van de bestaande netwerken is dat men probeert met technische

oplossingen iets meer snelheid uit de koperkabels te peuren,

maar dat is een ontwikkeling die op zijn einde loopt. Wil je daarin

blijven hangen?”

Bedrijfsmakelaars

De glasvezeltechnologie daarentegen staat aan het begin van de

ontwikkelingen, en de sky is daar vooralsnog de limit. “De eerste

glasvezelkabels werden geactiveerd met snelheden van 100Mbit/s.

Inmiddels zijn snelheden van 1000Mbit/s (1Gbit/s) de norm. En

de apparatuur voor 100Gb/s en daar voorbij is al beschikbaar

en wordt in snel tempo betaalbaar.” Terug naar het thema: een

goed ondernemersklimaat. Snelle en betaalbare toegang tot het

internet is een basisvoorwaarde voor vestiging van bedrijven. Ze-

ker ook voor nieuwe bedrijven. Aaldering hoort het keer op keer

van bedrijfsmakelaars: “Hun klanten vragen vaak als eerste of er

glasvezel ligt. Zo niet, dan zoeken ze een andere locatie.”

Overvloed creëren

De betaalbaarheid is een tweede onderscheidende factor die Aal-

dering heeft toegevoegd aan zijn marketingmodel. “Wij hebben

niet die gigantische overhead en historische afschrijvingskosten

die de telco’s hebben, en kunnen daarom ook veel meer lean

and mean werken. Wij investeren vooraf in een groot netwerk, en

hoe meer aansluitingen er komen, hoe goedkoper het wordt.” De

klassieke telco’s passen volgens Aaldering ook het principe toe

van schaarste creëren waardoor ze de prijs kunnen opdrijven, een

theorie die nog stamt uit de economieboekjes van de middelbare

school. Aaldering draait dat doodleuk om: hij creëert overvloed

en kan de prijs van bandbreedte daardoor laten dalen. Ten faveu-

re van de klant.

“Supersnelle toegang
tot internet is net zo
vanzelfsprekend als

zuurstof in de lucht.”
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KIEZEN VOOR UW ENTHOUSIASME:
DAT SPREEKT BIJ ONS VOOR ZICH!

Bij Broekhuis Arnhem komt u als klant op de eerste plaats. Dat u
met ons scherp zaken doet, ervaart u bij een bezoek aan onze
showroom. Hier kunt u het complete nieuwe gamma van Opel
bewonderen en vindt u degelijke, zeer aantrekkelijk geprijsde,
gebruikte auto’s. Zo willen wij de dealer zijn waar u zicht thuis
voelt én waar u kunt rekenen op professionaliteit.

Kiest u voor het beste onderhoud tegen voordelige werkplaats-
tarieven, voor het aantrekkelijke aanbod nieuwe of gebruikte
auto’s, of wilt u weten wat uw huidige auto ons waard is? U
bent van harte welkom!

Broekhuis Opel Arnhem

Ringoven 19

6826 TP Arnhem

(T) 026 - 369 22 11 broekhuis.nl

BROEKHUIS ARNHEM:
100% RIJPLEZIER, DAT IS ONS DOEL!

broekhuis.nl

Broekhuis Opel Arnhem
Ringoven 19
6826 TP Arnhem
(T) 026 - 369 22 11

Verkoopteam Arnhem: Koen Hageman,
Tim van de Sluis, Frans van der Veen

Directeur: Simko Crum
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Omgekeerde wereld

Hij gniffelt: “Het is wel een beetje de omgekeerde wereld. De

telco’s waren vroeger openbare nutsbedrijven met een maat-

schappelijke functie. Nu zijn ze echter commercieel geworden en

hoor je ze niet meer zo over die nutsfunctie. Wij zijn daarentegen

een commercieel bedrijf dat juist wèl het maatschappelijk nut in

haar businessmodel een plek geeft.” Breedband Arnhem is met

deze eigenwijze visie en doortastendheid inmiddels marktleider

op het gebied van zakelijke glasvezelverbindingen in Arnhem

geworden, schat Aaldering in. “De bedrijven die geen klant zijn bij

ons zitten of duur bij de klassieke telco’s, of ze internetten nog via

de koperdraad. Op koperdraad! Ik zou het wel weten als ik een

Arnhems bedrijf was.”

Nieuwbouw

En Aaldering weet het ook, want hij bouwt dit jaar een nieuw

kantoor voor zijn bedrijf tegenover Arnhem Centraal aan de Am-

sterdamseweg. Een nieuw gebouw dat aan de modernste eisen

voldoet, vanzelfsprekend Breedband Arnhem glasvezel heeft

en de voortgaande groei van het bedrijf flexibel kan herbergen.

Vooralsnog blijft Breedband Arnhem in Arnhem en is er geen am-

bitie om ook andere steden te ‘veroveren’;

wel is hij al in Arnhem-Zuid bezig en heeft

hij de buurgemeenten Renkum en Duiven

aangesloten op zijn netwerk.

Smart city

Aaldering: “Als andere bedrijven zoals

wij snel en nieuw glasvezel in steden als

Zwolle of Den Bosch willen aanleggen,

hebben ze onze zegen. Wij staan daar volledig achter. Deze

wereld heeft nieuwkomers nodig die de blik op een duurzame

toekomst hebben gericht, in plaats van op bestaande netwerken.

Vandaar ook onze ambitie om bij te kunnen dragen aan Arnhem

als smart city. Een optimaal snel glasvezelnetwerk als basis en

voorwaarde voor een smart city, een stad waar alles connected is.

Dat geeft de stad ook de nodige spin-off en zorgt dat bedrijven,

klanten en toeristen de stad weer massaal zullen bezoeken.” .

“Wij zijn een commercieel
bedrijf dat het
maatschappelijk nut een plek
geeft in zijn businessmodel.”
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Vernieuwende producten en diensten jagen economische ontwikkelingen aan. Arnhem
is de bakermat van vele verrassende innovaties. OK Arnhem zet in deze nieuwe rubriek
Innovaties [Made in Arnhem] de schijnwerper op een aantal van die baanbrekende
producten en hun ‘uitvinders’. AkzoNobel komt als eerste aan bod: het bedrijf is met
maar liefst vijf innovatieve producten vertegenwoordigd in de top10 van de Canon van
Innovaties [Made in Arnhem].

TEKST FRANCIEN VAN ZETTEN | FOTO AKZO NOBEL

AkzoNobel blijkt een ware ‘innovatiefabriek’. Speciale

autolakken voorzien van zonnefilters, flexibele zonne-

cellen, maar ook de oersterke aramidevezel Twaron, de

PET-fles, de Enkaspons en -zeem en CMC (onder meer in behan-

gersplaksel en voedsel), het zijn allemaal uitvindingen uit de rijke

historie van deze in Arnhem opgerichte multinational.

Het begon allemaal met de bouw van een

fabriek voor de productie van kunstzijde

(ook wel rayon of viscose genoemd)

begin vorige eeuw aan de Vosdijk in

Arnhem. Dr. Jacques Coenraad Hartogs

legde daarmee de basis voor de huidige

multinational in verf en chemie. Kunstzijde

was een vernieuwend product dat natuur-

lijke zijde verving en een revolutie in de

textielindustrie veroorzaakte.

Een van de grootste ondernemingen van Nederland

Als net afgestudeerd chemisch ingenieur werkte Hartogs van

1907 tot 1909 als chef fabricage bij kunstzijdefabriek Courtaulds

in het Britse Coventry. Terug in Nederland ontwikkelde hij een

innovatief spinbad en patenteerde dat. Samen met investeerder

dr. F.H. Fentener van Vlissingen van de Steenkolen Handels-

vereniging (SHV) richtte Hartogs in 1911 de NV Nederlandsche

Kunstzijdefabriek in Arnhem op. De fabriek (later AKU, Enka,

Akzo en AkzoNobel) groeide in rap tempo uit tot één van de vier

grootste ondernemingen van Nederland, met twee fabrieken en

een researchcentrum in Arnhem plus een grote productiefabriek

in Ede.

“De kunstzijdefabriek heeft Arnhem groot gemaakt”, zegt Fred

van Daalen, archivaris van AkzoNobel. “De fabriek bood

op zijn hoogtepunt werk aan zo’n drieduizend mensen.

Er was veel aandacht voor onderzoek en van daaruit zijn

heel veel andere producten ontstaan. Wat veel mensen

zich niet realiseren, is dat AkzoNobel met circa duizend

medewerkers in Arnhem nog steeds een grote werkgever

in de stad is.”

De eerste aramidevezels zijn in 1972 in Arnhem ont-

wikkeld en leverden na een intensieve testperiode de

oersterke vezel Twaron op. “Twaron is één van de meest

opzienbarende producten geweest. De vezel is zes keer

sterker dan staal, maar heel buigzaam en licht van ge-

wicht”, vertelt Van Daalen. “Vandaar dat aramide onder

meer wordt verwerkt in kogelwerende vesten, autoban-

den en kabels.”

De productie en verkoop van Twaron zijn in 2002 door

AkzoNobel verkocht aan de Japanse multinational

Teijin. Teijin Aramid heeft zijn hoofdkantoor aan de Vel-

perweg in Arnhem en is een wereldleider in aramide.

Bij de onderzoeksafdelingen van de kunstvezelpro-

ducent werkten in de jaren zeventig en tachtig zeker

duizend mensen, herinnert Van Daalen zich. “Dat heeft

veel baanbrekende producten opgeleverd. Tegenwoor-

dig heeft AkzoNobel nog een belangrijke researchafde-

ling in de CMC-fabriek op Industriepark Kleefse Waard.”

www.innovatearnhem.nl/canon

AkzoNobel: Arnhemse

Twaron is een opzienbarend
product:  zes keer

sterker dan staal, maar
heel buigzaam en
licht van gewicht

Innovaties [Made in Arnhem]
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Innovaties [Made in Arnhem]

‘innovatiefabriek’

De aramidevezel, zoals die door

AkzoNobel in Arnhem is ontwikkeld.
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VOOR DE ECHTE ONDERNEMER

Een ondernemer wil zich onderscheiden. Van de massa en van de concurrentie. Niet om anders te zijn, maar om de eigen dromen waar te maken.
Kies daarom een zakenpartner die bij u past. Zelfbewust en origineel. De Jeep Grand Cherokee is zo’n partner: elegant en luxe op elk niveau. Met grijs
kenteken is deze ‘original’ aantrekkelijker dan ooit: geen bpm-afdracht, geen CO2-heffing, lagere motorrijtuigenbelasting, lagere verzekeringspremie,
lagere (of geen) bijtelling én investeringsaftrek. Meer weten over de voordelen van grijs kenteken? Of deze Jeeps persoonlijk ontmoeten? U bent van
harte welkom voor een gesprek van ondernemer tot ondernemer.

BEPAAL JE EIGEN WEG MET EEN JEEP OP GRIJS KENTEKEN

Gemiddeld verbruik: 4.4 – 6.9L / 100 km (1 op 14,5 – 22,7). CO2-uitstoot: 115 – 160 gr/km.

Prĳs excl. btw/bpm, incl. de onvermĳdbare kosten nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Afgebeelde auto’s kunnen afwĳken van de
werkelĳke uitvoering. Optionele pakketten of uitrusting zĳn altĳd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprĳs geleverd worden.
De verbruikscĳfers zĳn gebaseerd op de officiële 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. Prĳswĳzigingen en drukfouten
voorbehouden. Kĳk voor de verkoopvoorwaarden op jeep.nl/verkoopvoorwaarden.

Jeep
®
 is a registered trademark of FCA US LLC.

JEEP® GRAND CHEROKEE
vanaf € 48.921 (excl. btw en bpm)

Kien Arnhem B.V.
Markweg 2, VELP
Telefoon 026-369 00 00

Kien Nijmegen B.V.
(servicedealer)
Microweg 49, NIJMEGEN
Telefoon 024-751 11 11

Kien Veenendaal B.V.
(servicedealer)
Galileistraat 20, VEENENDAAL
Telefoon 0318-41 34 42

www.kien.nl

000-00_Jeep_GrijsKNTK_230x297_Kien.indd   1 17-11-16   14:53
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Goed ondernemersklimaat heeft
ook verborgen voorwaarden
Eén van de belangrijke voorwaarden
voor een goed ondernemersklimaat is
een betrouwbaar kabel- en leidingnet-
werk. Telefoon, internet, elektriciteit,
maar ook water en afvoer moeten ge-
garandeerd werken en betrouwbaar zijn
voor de ondernemer. Dat ondergrondse
netwerk heeft echter ook verborgen
voorwaarden.

TEKST FRANK THOOFT | FOTO JACQUES KOK

In Nederland ligt 1,7 miljoen kilometer

aan kabels en leidingen onder de grond.

Er zijn elk jaar meer dan 32.000 graaf-

schades aan kabels en leidingen onder

de grond, ofwel 126 gevallen van schade

aan een kabel per dag. Dit aantal steeg de

afgelopen jaren elk jaar behoorlijk en er is

slechts sinds vorig jaar een lichte daling te

zien. Toch is elk geval van schade er één

te veel.

Nieuw specialisme

Op het moment dat een graafmachine een kabel of leiding

beschadigt ontstaat er soms een ingewikkelde juridische strijd,

vertellen Sebastiaan van de Kant en Peter van Huizen van

Dirkzwager advocaten en notarissen te Arnhem. Van de Kant is

advocaat ondernemingsrecht en gespecialiseerd in vennoots- en

contractenrecht. Hij heeft een sterke focus op de energiebranche.

Van Huizen is gespecialiseerd in schade, aansprakelijkheid en

verzekeringen en heeft samen met Van de Kant een nieuw speci-

alisme opgezet: kabel- en leidingschade.

Gevolgschade

Van de Kant: “Wie is er aansprakelijk voor die beschadigde kabel

of leiding en vooral: voor de gevolgschade? Want je zult maar

een koelhuis hebben waarvan de inhoud – vele tonnen vers vlees

bijvoorbeeld – ontdooit en verrot doordat de elektriciteitsleiding

beschadigd raakte.” Bekend voor wat betreft gevolgschade is

ook het voorval in het VU Medisch Centrum te Amsterdam in

september 2015, waarbij het hele ziekenhuis werd ontregeld door

een gesprongen waterleiding. De gevolgschade daar loopt in de

tientallen miljoenen euro’s.

Niet alles omschreven

De directe schade wordt jaarlijks becijferd op ruim 20 miljoen

euro; de gevolgschade nog daargelaten, stelt Van Huizen. De Ne-

derlandse wetgever is echter wel ingesprongen op dit stijgende

belang van leveringsbetrouwbaarheid. In 2008 werd de Wet In-

formatie-uitwisseling Ondergrondse Netten (wion) ingevoerd, die

de gravende partijen voorschrijft om vooraf gedegen onderzoek

te doen naar de ligging van kabels en leidingen en de netbe-

heerder voorschrijft om informatie te verstrekken. Eerder dit jaar

is de bovengrondse variant hiervan gelanceerd; de wibon. Daar

vallen bijvoorbeeld ook hoogspanningsleidingen onder, vertelt

Van Huizen. De wetgeving is echter dermate jong dat lang niet

alles is omschreven; waardoor ingewikkelde juridische procedures

mogelijk zijn.

Tijdsdruk

Daarbij speelt de toegenomen tijdsdruk een rol. Aannemers

moeten steeds sneller en goedkoper een werk opleveren, en dan

kan het vereiste zorgvuldig onderzoek in het gedrang komen.

Een positief track record van een aannemer wordt dan ook

steeds belangrijker. De vraag wie er aan te spreken valt, kan ook

ingewikkeld worden.

Zichtbaar maken

Van de Kant vindt het wel belangrijk dat een ondernemer, een

aannemer of een netwerkbeheerder, op de hoogte is van de

risico’s. Samen met Van Huizen wordt hij vaak gevraagd om

lezingen en workshops te geven voor ondernemers, netwerkbe-

heerders en andere belanghebbenden. “Het is een versplinterd

vakgebied. En zeker omdat het onder de grond zit en je het niet

ziet, wordt het belang nog wel eens onderschat. Wat wij doen is

dat ‘verborgene’ zichtbaar maken voor ondernemers.” .
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Hoofdkantoor Bellevue van energienetwerkbedrijf Alliander in Arnhem is
ingrijpend verbouwd. Het karakteristieke pand aan de Utrechtseweg is voorzien van
zonnepanelen, warmte- en koudeopslag in de bodem en van top tot teen uitgerust met
slimme meet-en regelsystemen. Dankzij deze duurzame technologie is er voor het
gebruik het hoofdkantoor zo’n 80 procent minder energie nodig dan in het verleden.
“We zitten midden in de energietransitie en moeten innoveren. Net als alle andere
bedrijven en huishoudens”, zegt Pallas Agterberg, directeur Strategie van Alliander.

TEKST FRANCIEN VAN ZETTEN

De vestiging van Alliander in Duiven behoort tot de

duurzaamste bedrijfspanden van Nederland, zowel als

het gaat om energieopwekking en -gebruik en circulair

bouwen. In plaats van de bestaande gebouwen allemaal te

slopen en nieuw te bouwen, is er gekozen voor zo veel mogelijk

hergebruik van gebouwen en materialen in combinatie met het

toepassen van innovatieve technieken. Het verbluffende resultaat

is een bijzonder bedrijfspand dat van energiegebruiker is veran-

derd in energieleverancier.

Om dat mogelijk te maken is voor slimme en soms originele ma-

nieren van duurzaam bouwen gekozen. Zo is oude werkkleding

van monteurs verwerkt tot isolatiemateriaal in de spouwmuren.

Op de daken boven de parkeerplaatsen en op gebouw Transport

liggen circa zesduizend zonnepanelen, die jaarlijks 1,5 miljoen

kWh stroom opwekken. “We zitten midden in de energietransitie

van fossiele brandstoffen naar duurzame en betaalbare energie

voor iedereen. Daar hoort het opwekken van duurzame energie

bij, maar ook het aanpassen en innoveren van onze gebouwen”,

zegt Agterberg.

Ze benadrukt dat er een energierevolutie op komst is. “In 2050

werken en wonen we vrijwel volledig zonder CO2. Elk bedrijf zal

zich moeten aanpassen. Maar ook: ons gas in Groningen raakt

langzaam op. Wil je dan afhankelijk zijn van Poetins gas? Nee,

dan kun je beter je huis aanpassen. Met zonnepanelen op het dak,

betere isolatie en slimme technologie.” Dat levert veel werk op

schetst Agterberg: “Denk je eens in dat alle acht miljoen huishou-

dens in Nederland gaan investeren in zonnepanelen en energie-

producent worden. Hoe groot wordt die markt? Dat is enorm.”

Het klinkt simpel, maar dat is het niet, realiseert ze zich terdege.

“Wij als netbedrijf weten ook nog niet welke kant het precies

op gaat. Daarom werken we hard aan innovaties op energie-

gebied, zoals het optimaliseren van het energienet. Daarnaast

ontwikkelen we nieuwe vormen om producten en diensten van

anderen mogelijk te maken. Ons dochterbedrijf Allego ontwikkelt

en realiseert bijvoorbeeld samen met andere bedrijven slimme

laadoplossingen voor elektrische auto’s in Nederland, Duitsland

en België.”

Alliander heeft ook een slimme en duurzame meter ontwikkeld.

Deze ‘fair meter’ is gemaakt van duurzame materialen en verant-

woord geproduceerde grondstoffen. De digitale meter biedt huis-

houdens een beter inzicht in hun energieverbruik. Agterberg is er

trots op dat de slimme meter is genomineerd voor de jaarlijkse

Accenture Innovation Award. “Door in overleg te gaan met onze

‘We zitten middenin
transitie naar duurzame
en betaalbare energie’

Feiten en cijfers Alliander
Energienetwerkbedrijf Alliander bestaat 101 jaar, in 1915
werd rechtsvoorganger de N.N. Provinciale Geldersche Elec-
triciteitsmaatschappij (PGEM) opgericht in Arnhem.

in 2015 bedroeg de omzet van Alliander 1,6 miljard euro en
werd er 85 miljoen euro aan dividend uitgekeerd aan de
aandeelhouders.

Het energienetwerkbedrijf transporteert naar 40 procent
van Nederland energie en naar Duitsland. In Nederland gaat
het om 3 miljoen klanten in de provincies Gelderland, Fries-
land, Flevoland, Noord-Holland en Zuid-Holland.

Bij Alliander en zijn dochterbedrijven werken in totaal 7.240
mensen.

Arnhemse Sterren Pallas Agterberg
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Arnhemse Sterren Pallas Agterberg

leverancier en fabrikanten is het gelukt de fair meter te produce-

ren. Deze aanpak is wereldwijd nog niet eerder vertoond.”

Steeds meer huishoudens en bedrijven wekken zelf duurzame

energie op en leveren de energie die ‘over’ is aan het net. Net-

werkbedrijf Alliander ontwikkelt intelligente manieren om het be-

staande elektriciteitsnet om te bouwen van eenrichtingsverkeer

naar een deeleconomie, zodat duurzaam opgewekte energie ook

aan elkaar geleverd kan worden. “Met de focus op betrouwbare,

betaalbare en duurzame energie voor iedereen”, zegt Agterberg.

“Met nieuwe netten, computers en software maken we het be-

staande netwerk geschikt voor duurzaam gebruik”, legt ze uit. De

netwerkbeheerder investeert miljoenen in het digitaliseren van

het elektriciteitsnetwerk. Alle 3 miljoen klanten hebben in 2020

een slimme, digitale fair meter. Tegelijk wordt in innovatieve net-

werken voor biogas, gelijkstroom en warmtenetten geïnvesteerd.

“Via een apart net voor biogas kunnen consumenten op den duur

gas inkopen bij de boer die het produceert.”

Bij nieuwe opkomende markten horen nieuwe businessmodellen.

Alliander is daar vanaf 2008 mee bezig, maar zag zich gecon-

fronteerd met beperkende regelgeving. “Alles wat met elektrici-

teits- en gasnetten te maken heeft, is ingesnoerd door wetgeving.

Dat is aan de ene kant begrijpelijk, omdat de energievoorziening

betrouwbaar moet zijn. Aan de andere kant maakt het de nood-

zakelijke innovaties moeilijk”, schetst Agterberg. “Vandaar dat

we het beheer van de energienetwerken hebben ondergebracht

in het bedrijf Liander en we met nieuwe dochterbedrijven, zoals

Allego, HOOM en Alliander Duurzame Gebiedsontwikkeling inno-

vatieve businessmodellen ontwikkelen. Dat doen we nadrukkelijk

in samenwerking met andere bedrijven en consumenten.”

De aanleg van een warmtenet voor consumenten en bedrij-

ven in Nijmegen is zo’n nieuwe ontwikkeling. “Dat wordt het

eerste open warmtenet van Nederland. Het maakt gebruik van

restwarmte van afvalverbrander ARN in Weurt met daarnaast

meerdere zakelijke afnemers en aanbie-

ders.” In het Arnhemse Spijkerkwartier

is Alliander met bewoners in gesprek

over de mogelijkheid woningen los te

koppelen van het gasnet en te voorzien

van duurzame energie. Agterberg: “En

Coehoorn in Arnhem is de eerste wijk in Nederland waar we met

wijkbewoners naar energie, maar ook breder kijken wat er in de

wijk anders kan.”

Voor een stad als Arnhem waar van oudsher veel energiebedrij-

ven zijn gevestigd, biedt de energietransitie kansen, denkt Ag-

terberg. “Het is hartstikke spannend, maar Arnhem kan de stad

van de voorlopers worden. Innovaties trekken jonge mensen aan,

zeker als er meerdere bedrijven bij elkaar zitten. Er is een enorme

behoefte aan goed opgeleid personeel. Belangrijk is dat we in

Nederland inzetten op innovatieve technologie die zorgt voor

betrouwbare en goedkope energie. Die technologie wil iedereen

in de toekomst hebben.” .

Pallas Agterberg, directeur Strategie van netwerkbedrijf Alliander:

“In 2050 werken en wonen we vrijwel volledig zonder CO2. Elk

bedrijf zal zich moeten aanpassen.” (Foto: Alliander)

“Arnhem kan de stad van
de voorlopers worden.”
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Hoe ziet de regio Arnhem er over tien jaar uit? En hoe kun je je voorbereiden op die
veranderingen? Twee vragen die centraal stonden tijdens een grote brainstormsessie
die Rabobank Arnhem en Omstreken in het voorjaar hield. In maart 2017 worden de
eerste concrete resultaten al gepresenteerd.

Rabobank richt
blik op toekomst
Samen met
Arnhem en
omgeving.

Rabobank richt
blik op toekomst.
Samen met
Arnhem en
omgeving.

Jan Ummenthum, directievoorzitter van Rabobank Arnhem en Omstreken verklaart de achtergrond: “De wereld verandert, en
het is zaak op die veranderingen te kunnen anticiperen. Wij zien dat als een belangrijke taak voor de bank. (Foto Jacques Kok)

Bedrijfsreportage Rabobank

Sandra van Zaal, directeur-
bestuurder bij Baston Wonen:
“We kijken hoe mensen die
teveel verdienen voor de sociale
huursector, maar te weinig
voor een koopwoning, toch een
passend huis kunnen vinden.
Zo maak je de stad en de regio
aantrekkelijker om te komen
wonen.”

Vijftig ondernemers, bestuurders en politici participeer-

den in deze brainstorm. Het resultaat was 500 ideeën

en kansen die in vier clusters werden ondergebracht:

wonen; vitaliteit en zorg; circulaire economie; en ondernemer-

schap en innovatie. Voor elk thema werd een zogenaamd expe-

ditieteam opgericht. Zij kregen de vraag concrete en haalbare

thema’s en doelen te formuleren waarmee we ons als onderne-

mers en als maatschappij kunnen voorbereiden op de toekomst.

De afgelopen maanden hebben de expeditieteams bepaald niet

stilgezeten. Op het gebied van wonen bijvoorbeeld werd als doel

gesteld dat Arnhem een aantrekkelijke stad is en moet blijven,

onder meer voor de vestiging van nieuwe bedrijven. Werken

volgt immers wonen; en als het wonen goed voor mekaar is, zijn

er voor bedrijven minder drempels.

Met Sandra van Zaal, directeur-bestuurder bij Baston Wonen als

trekker, is er onder meer een project geformuleerd waarbij geke-

ken wordt hoe doelgroepen die teveel verdienen voor de sociale

huursector, maar te weinig voor een koopwoning, toch in staat

kunnen worden gesteld een passend huis te vinden in de regio.

Dat er door het expeditieteam nauw wordt aangesloten bij de

citymarketing die de gemeente Arnhem al in gang heeft gezet,
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staat buiten kijf. “Hiermee maak je de stad en de regio aantrekke-

lijker voor mensen om te komen wonen.”

Energiecoalitie

Op het gebied van circulaire economie zijn er inmiddels twee

pilots gestart op bedrijventerreinen; één in de Liemers en één in

Arnhem. Directeur Wouter Groothedde van Rijn IJssel is een van

de leden van het expeditieteam. “We gaan onder andere werken

aan een brede energiecoalitie van een aantal ‘koplopende’ bedrij-

ven met energie als drager voor maatschappelijke innovatie- en

wijkontwikkeling. Zodat we de regio op het gebied van circulaire

economie goed op de kaart kunnen zetten.”

Maaike de Ridder, manager communicatie

bij ziekenhuis Rijnstate, pakt een project

binnen het thema vitaliteit en zorg op.

“We gaan een vlekkenkaart van achter-

standswijken maken. We willen in beeld

brengen welke behoeftes in die wijken er

zijn op het gebied van voeding en bewe-

gen en of er initiatieven zijn, dan wel of er initiatieven nodig zijn,

om daar verbetering in aan te brengen.”

Anticiperen

Jan Ummenthum, directievoorzitter van Rabobank Arnhem en

Omstreken verklaart de achtergrond: “De wereld verandert, en

het is zaak op die veranderingen te kunnen anticiperen. Wij zien

dat als een belangrijke taak voor de bank. Je bent immers niet

alleen maar bankier; je bent ook wezenlijk onderdeel van de

maatschappij om je heen. En dus draag je verantwoordelijkheid.

Die pakken we vanzelfsprekend graag op.”

Binnen het vierde project, ondernemerschap en innovatie voelde

men niet de noodzaak met het gevonden thema verder te gaan.

Maar daar maakt Ummenthum zich geen zorgen over. “Het is so-

wieso goed dat het benoemd is in de brainstorm en dat mensen

erover nagedacht hebben. Ik weet dat heel veel ondernemers al

met innovatie bezig zijn.”

Parallel aan de brainstorm en de projecten is een uitgebreid eco-

nomisch onderzoek gestart om aan te geven waar de regio op dit

moment staat en wat de mogelijke ontwikkelingen voor de nabije

toekomst (2025) zijn. Ummenthum: “De Rabobank is een coöpe-

ratieve bank. We willen een substantiële bijdrage leveren aan het

welzijn en de welvaart in de regio’s. We willen de economische

structuur van de regio verbeteren, nieuwe kansen ontdekken en

die kansen ook daadwerkelijk uitvoeren.”

Uit het onderzoek is volgens Ummenthum nu al gebleken dat de

regio Arnhem alles in zich heeft om succesvol de toekomst aan te

kunnen. “Er is een grote diversiteit aan economische activiteiten

die complementair aan elkaar zijn. De regio kan in mijn ogen

echter aan kracht winnen door meer en intensiever samen te

werken.”

Hij vervolgt:” Als bank zijn we de verbinder in dit project, die

partijen met elkaar aan tafel probeert te krijgen. Dat is gelukt. Het

is een expeditie die feitelijk pas net op gang is gekomen. Volgend

jaar maart hopen we de uiteindelijke conclusies en aanbevelingen

te kunnen presenteren.”

Aanhaken

Enthousiaste mensen die willen aanhaken bij de projecten zijn

altijd welkom, gaat Ummenthum verder. “Je moet het zien als een

eerste stap, die brainstorm en de eerste projecten die nu gestart

zijn. We zullen zeker niet alle projecten oppakken, maar hoe meer

er uiteindelijk gerealiseerd worden, hoe beter. Voor de maat-

schappij om ons heen.”

www.rabobank.nl/arnhem .

Maaike de Ridder, manager communicatie bij ziekenhuis
Rijnstate: “We willen in beeld brengen welke behoeftes
er in achterstandswijken zijn op het gebied van voeding
en bewegen en of er initiatieven zijn nodig zijn, om daar
verbetering in aan te brengen.”

Directeur Wouter Groothedde
van Rijn IJssel: “We gaan onder
andere werken aan een brede
energiecoalitie , zodat we de
regio op het gebied van circulaire
economie goed op de kaart
kunnen zetten.”

Bedrijfsreportage Rabobank

“Deze regio kan aan
kracht winnen door
meer en intensiever

samen te werken.”
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Verdubbeling bij nieuwbouw
Jaguar Land Rover Terlouw
Precies vijf jaar geleden namen de
broers Rick en Emile Terlouw en
Wouter Roelofsen het dealerschap
van Land Rover in Arnhem van De
Koning over. Afgelopen januari
voegden ze daar ook de Jaguar-ac-
tiviteiten van De Koning aan toe.
En komend voorjaar verhuist het
bedrijf naar een twee maal zo
grote locatie op Park15 langs de
A15, slechts vijf minuten rijden van
de huidige locatie tussen Elst en
Oosterhout.

Deze maand worden de fundamen-

ten gelegd; maar Rick heeft al een

prachtige artists impression van het

nieuwe pand gereed. In mei, juni

2017 zal het nieuwe pand gereed

zijn. Een markante bedrijfspand met

een robuuste uitstraling, gecombi-

neerd met de chic van een eigen-

tijds ontwerp. Dat is wat de beide

merken immers ook kenmerkt: de

traditie van klasse gecombineerd

met een elegant ontwerp. “Chic,

warm én ruimtelijk”, legt Rick uit.

“We gaan wel weg uit Arnhem stad,

maar we verdwijnen zeker niet uit

zicht”, verklaart Rick de stap. Op de

huidige locatie tegenover het Gelre-

dome aan de A 325 is de ruimte te

beperkt voor de aanhoudende groei

van het bedrijf. Het nieuwe pand

wordt een hightech pand, ont-

worpen door VBJ Architecten, dat

moeiteloos de moderne eisen van

duurzaamheid kan weerstaan. Er is

ruimte voor 100 auto’s, wat twee

maal zoveel is als op de huidige

locatie. Het pand is dan ook bewust

op de groei gekocht, legt Rick uit.

“Groei in omzet, groei in personeel

en groei in klanten.”

Hoogste kwaliteit

Het bijzondere van Jaguar Land Ro-

ver Terlouw is dat de samenwerking

met de andere dealers in Nederland

heel goed geregeld is. Geen con-

currentie om snel marktaandeel te

veroveren, maar heldere afspraken

met collega’s en hoge kwaliteits-

standaarden zodat de klant de

lachende derde is. “In ons segment

gaat het niet om snelle handel en

krappe marges”, legt Rick uit. “Onze

klanten verwachten de hoogste

kwaliteit en de beste service. Als

je dat weet te realiseren kun je een

langetermijnstrategie neerzetten die

het je veroorlooft groeistappen te

maken zoals wij nu doen.”

Solide

Terlouw verkoopt zo’n vierhonderd

auto’s per jaar. Vergeleken met de

minder exclusieve merken is dat

misschien een peulenschil, maar

daar onderscheidt het bedrijf zich

juist ook weer in. Klantenrelaties zijn

hecht en solide; kwaliteitsafspraken

kunnen moeiteloos gehaald worden

en de exclusiviteit van de beide

merken staat op grote hoogte.

Terlouw heeft met deze visie de af-

gelopen vijf jaar een van de hoogste

marktaandelen van de Nederlandse

dealers behaald.

Exclusief

De broers zijn geen vreemden in de

wereld van de exclusieve merken.

Emile was twintig jaar verbonden

met Audi; Rick was bij een Land

Roverdealer in Twente algemeen

directeur en zette in de 13 jaar dat

hij daar werkte, twee succesvolle

dealerbedrijven op. Hij durfde het

dan ook aan om midden in de crisis,

die in 2008 begon, samen met

zijn broer het dealerschap van De

Koning in Arnhem over te nemen.

“Dat dealerschap bestond op dat

moment al zo’n dertig jaar en was

een begrip in deze regio. Toen De

Koning aangaf het eigenaarschap

over te willen dragen twijfelden we

dan ook geen seconde.”

Tips

De opening van de nieuwe vestiging

zal zeker niet onopgemerkt gaan,

verzekert Rick. Wat de feestelijke

opening precies in zal houden houdt

hij nog even voor zich. “Misschien

dat je binnenkort wat tips van Taco

Landeweer, onze accountmana-

ger, kunt ontfutselen. Taco is in de

zakelijke markt en in het regionale

netwerk een alom bekende. Ik zou

zeggen: hou hem in de gaten, dan

weet je het snel genoeg.”

www.terlouwlandrover.nl
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Fiscaal ondernemersklimaat
Om groei en ontwikkeling te realiseren is een gunstig fiscaal
ondernemersklimaat noodzakelijk. Met name voor bedrijven
die internationaal opereren komt daar het nodige bij kijken. Een
van mijn klanten is Banken Champignons, dat een mooi voor-
beeld is van hoe we met fiscale regelingen groei en expansie
konden realiseren.

TEKST NICK VAN BEMMEL | FOTO JACQUES KOK

Banken Champignons uit Elst, recentelijk verhuisd naar Wijchen,

is de afgelopen jaren gegroeid van 25 tot 400 man personeel.

Banken Champignons is een internationaal handelsbedrijf met

circa € 100 miljoen omzet, met vier vestigingen in België en Po-

len. Op de hoofdvestiging in Wijchen (Bijsterhuizen) werken circa

170 mensen. In België werken circa 150 mensen verdeeld over

twee kwekerijen. In Polen beschikt Banken Champignons over

een teeltbedrijf alsmede een handelsfirma.

Overwegingen

Uitbreiding naar meer landen staat op stapel, en wat zijn daarbij

de overwegingen? Bij de keuze van het land waar Banken Cham-

pignons haar uitbreiding zoekt heeft veel meer met commerciële

overwegingen te maken dan met fiscale zaken. De hoogte van de

loonkosten en de sociale verzekeringspremies zijn een belangrijk

keuze-item. Het tarief van de vennootschapsbelasting is sowieso

relatief onbelangrijk in de beslissing; veel belangrijker is in welk

land verwacht wordt überhaupt winst te kunnen maken.

Gekoppeld

In het jaar 2000 en 2004 heeft het bedrijf twee kwekerijen in

België gekocht omdat het strategisch, richting supermarkten,

een deel van de omzet uit eigen kwekerijen moest hebben

(keten-controle in verband met voedselveiligheid). Het werd de

eerste keer België omdat het bedrijf daar goedkoop een grote

bestaande kwekerij kon kopen; bij investering in nieuwbouw

zou het tienvoudige hebben moeten worden geïnvesteerd. De

tweede kwekerij werd in België gekocht omdat daar direct ook

een handelsbedrijf met klanten aan gekoppeld zat. Dat kostte wel

wat meer, maar daar heeft Banken Champignons na 12 jaar nog

steeds rendement van.

Ondernemingsraden

Achteraf is wel duidelijk geworden dat België voor een arbeids-

intensieve sector als een champignonkwekerij niet gunstig is. In

België zijn de ondernemingsraden vrij machtig en echt extreem

lastig. Maar ook de arbeidskosten inclusief sociale lasten en de

vennootschapsbelasting zijn veel hoger dan in Nederland. Verder

is ook de gemeentelijke heffing extreem hoog. Het bedrijf betaalt

daar circa € 35.000 OZB per kwekerij.

Loonkosten

Zo is Banken Champignons in Polen begonnen omdat daar de

loonkosten laag zijn en er veel champignonkwekers in Polen

actief werden in de jaren negentig. Het bedrijf neemt voor die,

veelal toch kleine kwekerijtjes, het hele logistieke proces uit

handen. Sinds 2012 heeft het bedrijf daar zelf ook een kwekerij.

Vanuit Polen kan de Scandinavische markt ook goed beleverd

worden, beter nog dan vanuit Nederland. Polen is dus puur en

alleen een loonkostenverhaal in combinatie dat in 2004 toen het

bedrijf daar begon de investeringskosten voor nieuwbouw nog

erg laag waren.

Britse Pond

Tot slot is er heel duidelijk in de foodsector een tendens van

‘local for local’ in tal van landen om ons heen. Zo is er in de UK

en in Duitsland zeer sterk de vraag naar champignons van eigen

bodem. Om die reden is Banken Champignons nu ook bezig

om in die twee landen vestigingen te openen. Voor Engeland is

daarbij een belangrijke factor dat de Britse Pond sterk in waarde

is gedaald en de Europese champignons daardoor te duur zijn

geworden.

Nick van Bemmel is belastingadviseur bij Flynth Adviseurs. Hij is

vaste adviseur van Banken Champignons.
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Je zou het niet zeggen, maar het was vorige maand al veertien jaar geleden dat de
plannen voor Multimodaal Transportcentrum (MTC) Valburg werden afgeblazen. Een
streep door de rekening van de bereikbaarheid van de regio Arnhem/Nijmegen. Is er
vervolgens tussen 2002 en vandaag iets voor dat grootschalige plan van destijds in de
plaats gekomen? Voorzieningen die de bereikbaarheid en daarmee de economische
potentie van de regio hebben verbeterd?

TEKST DAAN APPELS | FOTO JACQUES KOK

Ja, er is in de tussentijd wat gebeurd. Er zijn oeververbin-

dingen bijgekomen en verbeterd en wegen verbreed. Bo-

vendien opende logistiek dienstverlener Rotra in april van

dit jaar een containerterminal aan de IJssel in Doesburg, en bij

Elst en Oosterhout, op een steenworp afstand van waar destijds

MTC Valburg zou komen, verrijst het duurzame bedrijventerrein

Park15. En dan zijn er natuurlijk nog de plannen voor railcontai-

nerterminal Gelderland bij Valburg en de voorgenomen doortrek-

king van de A15 van Bemmel naar de A12 bij Zevenaar.

Arnhem ontlast

“Als je het hebt over de bereikbaarheid van de regio is die door-

trekking essentieel”, zegt Pieter de Boer, regiomanager Arnhem/

Nijmegen van werkgeversorganisatie VNO-NCW Midden. “Als

die weg eenmaal klaar is wordt Arnhem enorm ontlast. Dan zet

je echt een grote stap vooruit.” Helaas lijkt het nog minstens vier

jaar te duren voor de doortrekking is gerealiseerd. Bestemmings-

plannen moeten worden aangepast en dat kost tijd. Het laatste

‘wapenfeit’ in het kader van het project is een aanvullende be-

stuursovereenkomst over de inpassing van de A15, die in novem-

ber 2015 werd ondertekend door minister Schultz van Haegen

van Infrastructuur en Milieu en de Gelderse gedeputeerde Conny

Bieze. Zeker is dat automobilisten straks voor het gebruik van het

nieuwe stukje A15 tol moeten gaan betalen.

Anders aangevlogen

Dan de railcontainerterminal bij Valburg. Een project waar

met name de provincie Gelderland zich sterk voor maakt. De

spoorbanen liggen er al, nu de terminal nog. Er zijn bedrijven

die voorsorteren op de komst van het overslagpunt. Kraft-Heinz

bouwt er in samenspraak met enkele andere bedrijven een groot

distributiecentrum en Lidl heeft vergelijkbare plannen. Het betreft

een veel kleinschaliger ontwikkeling dan die van het voormalige

MTC, het transportcentrum dat 500 hectare groot zou worden

en aan 8.000 mensen werk zou gaan bieden. Dat plan ging niet

door, maar sinds enkele jaren zijn er in het gebied dus nieuwe

Railterminal
bij Valburg moet

regio voordeel
brengen
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Vervoer over water en
spoor ontlast het Gelderse
wegennet en verbetert
bereikbaarheid

ontwikkelingen. Niet alleen kleinschaliger, ze worden ook anders

aangevlogen.

Startblokken

Joost Roeterdink van de provincie Gelderland: “We werken

samen met onze partners aan een gedetailleerde gebiedsvi-

sie. Hierin is aandacht voor het landschap, de leefbaarheid en

economische ontwikkeling. Dat doen we meer dan voorheen in

samenhang en samenspraak met bewoners, het bedrijfsleven

en de gemeenten.” De railterminal bij Valburg staat hoog op het

verlanglijstje van de provincie Gelderland. Als het overslagpunt

er is kan Gelderland pas echt profiteren van de Betuweroute en

is het niet alleen een doorgangsprovincie. Met een terminal kan

‘waarde’ worden toegevoegd. Een bedrijf dat het punt wil exploi-

teren staat al in de startblokken.

Bezwaren

Bij omwonenden en de gemeente Overbetuwe leven nog wel

bezwaren. Deze hebben vooral te maken met de vele ontwik-

kelingen in het gebied en de mogelijke gevolgen daarvan op de

leefbaarheid en de bereikbaarheid. Roeterdink: “Maar het geheel

ziet er kansrijk uit. Onze gedeputeerde Conny Bieze is een groot

voorstander van de railterminal. Deze zou een uitstekende sti-

mulans zijn voor het Gelderse bedrijfsleven. Een echte aanwinst.”

Gelderland is ook bereid financieel haar nek uit te steken. Van de

30 miljoen euro die naar verluidt nodig is, is er door de provincie

13 miljoen gereserveerd. Provinciale Staten moeten hier nog wel

hun goedkeuring aan geven, maar de verwachting is dat dat

gebeurt als het plan meer concreet is.

Lastig gebied

Pieter de Boer van VNO-NCW Midden is een groot voorstan-

der van de plannen. “Ik vind het eerlijk gezegd vrij stil rond de

terminal, maar uiteraard zijn wij blij met alle voorzieningen en

activiteiten die bijdragen aan de bereikbaarheid en daarmee de

economische vitaliteit van de regio.” Hij benadrukt dat Gelder-

land, en zeker de regio Arnhem/Nijmegen, qua bereikbaarheid

een ‘lastig gebied’ is. Belangrijke oorzaken zijn de doortrekking

van de A15 die steeds vooruit wordt geschoven, en het feit dat de

vele waterwegen behoorlijke, natuurlijke obstakels zijn. “Met al

die bruggen over de Rijn, de Waal en de IJssel is je bandbreedte

beperkt. Er hoeft maar één ongeluk te gebeuren en de boel staat

vast”, aldus De Boer.

Zo snel mogelijk

Juist daarom, vindt hij, moeten de mogelijkheden van vervoer

over water en spoor beter worden benut. “Zo’n terminal die Rotra

heeft aangelegd in Doesburg aan de IJssel is echt waardevol. Die

zorgt voor een niet te onderschatten ontlasting van het we-

gennet. Datzelfde zou gelden voor een railcontainerterminal bij

Valburg. De Betuweroute ligt er al sinds 2007, maar Gelderland

heeft daar nog geen enkel voordeel van gehad. Wat ons betreft

blijven we met alle partijen in gesprek en komt die terminal er zo

snel mogelijk.” .
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Tweede lustrum voor Administratie-
en Belastingadviesburo H. Elsinga
Op 1 maart 2017 viert Hendrik Elsinga
uit Duiven het tienjarig bestaan van zijn
bedrijf. In die tijd is er veel gebeurd.
Steeds meer ondernemers hebben de
weg naar zijn eigentijdse advisering
genomen, er kwamen gaandeweg per-
soneelsleden bij, en het bedrijf behaal-
de de NOAB-kwaliteitsregistratie.

Wie denkt dat Elsinga een recht-

toe-rechtaan visie heeft, heeft het mis.

Het Nieuwe Werken werd al door hem

toegepast voordat het een officiële term

was. Doordat Elsinga en zijn mensen de

fiscale wereld vol uitdagingen zien, is er

ook geen advies dat standaard is.

VOF

“Laatst nog”, geeft hij als voorbeeld,

“had ik een klant die een VOF wilde

beginnen. De standaardmethode is dat

je dat onder voorbehoud van stille re-

serves doet. Maar als je even doorgraaft

en het gehele plaatje beschouwt, kun

je op een andere constructie uitkomen.

Dat is wat wij leuk vinden, dat speuren,

en de klant is er bij gebaat. Wij kregen

een compliment voor ons onorthodoxe

advieswerk.”

Investeren

Ook de vraag of je nog moet investeren

dit jaar, en zo ja hoeveel, is iets wat Elsin-

ga graag oppakt voor zijn klanten. “En

dat is weer voor iedereen verschillend.

Juist doordat wij zulk direct contact met

elke klant hebben en zijn of haar bedrijf

door en door kennen, kunnen we ieder-

een passend advies geven. Laatst had ik

een jonge ondernemer als nieuwe klant

waarbij door een goedkoop advies niet

alle startersfaciliteiten waren toege-

past. Dat wil niemand toch? Juist advies

wordt steeds belangrijker. De jaarcijfers

produceren en de aangifte doen wordt

steeds meer bijzaak.”

Netwerk

Elsinga heeft bij diverse kantoren ge-

werkt voor hij in 2007 voor zichzelf be-

gon. Met die jarenlange ervaring heeft

hij als visie op ondernemen de levens-

cyclus van een bedrijf gebaseerd op de

jaargetijden. Hij heeft een netwerk van

specialisten zoals notarissen en advoca-

ten om zich heen die hem ondersteunen

om zijn klanten nog beter te kunnen ad-

viseren.

Administratie- en Belastingadviesburo
H. Elsinga
Scheefkelk 2

6922 HH Duiven

(0316) 312 03 32

www.elsinga-advies.nl .
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Arnhem is de laatste jaren uitgegroeid tot een bolwerk van
fiscale bedrijven. Grote accountantskantoren verkiezen de pro-
vinciehoofdstad boven de andere Gelderse steden en dorpen.
Toeval of trend?

TEKST MATHILDE LENTJES | ILLUSTRATIE TONI TATI

Arnhem lijkt zich een vooraanstaande positie te hebben verwor-

ven in de fiscale eredivisie. Insiders beamen deze constatering.

Drs. Nick van Bemmel RB, belastingadviseur bij Flynth: “Veel

grote accountantskantoren zijn in Arnhem gevestigd. De Big Four

(KPMG, Deloitte, PwC en Ernst & Young) hebben er bijvoorbeeld

voor gekozen om per provincie 1 full-service vestiging in te

richten. Deze vestigingen zitten zonder uitzondering allemaal in

Arnhem, nooit in Nijmegen of Apeldoorn. Hooguit is er elders in

de provincie een dependance. ”

Volgens Van Bemmel zijn er meerdere redenen waarom Arnhem

de laatste jaren uitgegroeid is tot een juridisch/fiscaal bolwerk.

“Logistiek gezien ligt Arnhem heel erg centraal, geografisch

gezien midden in de provincie. De infrastructuur is uitstekend:

de stad heeft aansluiting op diverse snelwegen zodat je binnen

20 minuten vanuit Arnhem alle belangrijke omliggende steden

kunt bereiken van Apeldoorn tot Nijmegen en van Doetinchem

tot Wageningen/Ede. Meestal committeert een klant zich aan een

specifiek bedrijf. Verhuist dat bedrijf, dan is het geen probleem.

Het aantal fysieke bezoeken is vaak beperkt, dus voor de clientèle

is het geen probleem om een paar kilometers meer af te leggen.”

Voor het personeel is goede bereikbaarheid eveneens van

belang. “Arnhem wordt beschouwd als een zeer aantrekkelijke

stad om in te wonen. Met de Posbank, Meinerswijk en De Veluwe

en alle parken om de hoek en een mooie binnenstad. Voor de

werknemers die buiten de stad wonen is de bereikbaarheid in de

ochtend nu erg slecht op de A12 en de A325, maar dat zal over

zes jaar beter worden als de A15 is doorgetrokken.“

Ook de aanwezigheid van de rechtbank en het gerechtshof spe-

len een belangrijke rol. “Het is natuurlijk prettig als je als belas-

tingadviseur of accountant op korte reisafstand van de rechtbank

zit. Gemiddeld 20 procent van de zaken wordt er immers be-

handeld. Daar komt bij dat Arnhem historisch gezien altijd al een

bestuurlijke stad is geweest met een concentratie aan bedrijven

binnen de zakelijke dienstverlening.” Volgens Van Bemmel is en

blijft er ruimte voor nieuwe bedrijven. “Er is een heftige concur-

rentie, maar op een gezonde manier. Er is veel bedrijvigheid in

Arnhem en de directe omgeving en die bedrijvigheid brengt een

behoefte aan specialistische dienstverlening met zich mee.”

Eén van de nieuwkomers is Grant Thorton, sinds 1 juli van dit jaar

gevestigd in de Arnhemse binnenstad. Grant Thornton is een van

oorsprong Amerikaanse accountants- en adviesorganisatie met

tien vestigingen in Nederland en bestaat inmiddels ruim 90 jaar.

Via een persbericht verklaart bestuursvoorzitter Frank Ponsioen

de keuze voor Arnhem: “Met de nieuwe vestiging geven we

invulling aan onze strategie om door geografische groei meer

diensten te kunnen leveren aan klanten. De regio Arnhem en om-

geving behoort tevens tot een van de economische kerngebieden

in Nederland waar wij ons meer op willen richten.”

Hij vervolgt: “Marktonderzoek bevestigde ons dat, ondanks de

hoge mate van digitalisering, ondernemingen en instellingen nog

steeds behoefte hebben aan een regionale dienstverlener die (in-

ter)nationale dienstverlening biedt op een persoonlijk betrokken

en resultaatgedreven manier. De nieuwe partners en medewer-

kers, die zelf ook woonachtig zijn in de regio Arnhem, koppelen

hun kennis van de regionale markt en hun ondernemerschap aan

de expertise die Grant Thornton internationaal biedt.”

Denny ten Camp, accountant en partner bij ETL Dales Accoun-

tants en Adviseurs (Voorheen Lodder & Dales), heeft naast ves-

tigingen in Baarn, Den Haag en Doetinchem ook een vestiging in

Arnhem. “De reden dat wij 5 jaar geleden voor Arnhem hebben

gekozen, is meerledig: we hadden een vestiging in Doetinchem

en Zevenaar, redelijk dicht bij elkaar. We vonden het logischer om

ons in Arnhem te vestigen. De stad heeft meer uitstraling want

het is toch de provinciehoofdstad. We hadden er toen ook al een

aantal klanten en we kregen voldoende signalen vanuit de markt

dat er behoefte was aan onze dienstverlening.” Denny en zijn

collega’s lieten zich bij zijn beslissing niet weerhouden door de al

aanwezige – grote – kantoren. “Nee, we gaan uit van onze eigen

kracht. Wij zijn zelf ook ondernemers, dat is voor onze klanten

belangrijk omdat wij weten waar zij tegen aan lopen. Dat is een

toegevoegde waarde waar marktpotentieel in zat en zit.” .

Ondernemersklimaat Arnhem:
fiscale eredivisie
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Rijn IJssel werkt voor jou!

Partner in scholing voor uw
medewerkers en een betrouwbare
specialist in maatwerk!

Voor meer informatie
026 3537260
training-opleiding@rijnijssel.nl

www.rijnijssel.nl/participatie
www.rijnijssel.nl/t&o

Door goede scholing blijven uw medewerkers langer en
beter inzetbaar. Expertise hiervoor vindt u bij Rijn IJssel.

De overheid stimuleert een leven lang leren ook op de
werkvloer. Rijn IJssel en het Leerwerkloket 
Midden-Gelderland werken hierin nauw samen.

Wij voorzien u graag van alle informatie over ons 
trainingsaanbod en informatie die u nodig heeft over de
taaltrainingen, Participatiewet, het doelgroepenregister
en de verschillende subsidiestromen.

Training & Opleiding
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In deze rubriek volgt onze reporter, Dick Leseman, de ochtenduren van een OKA-lid.
Wat doet een directeur of bestuurder zoal? Deze ochtend is van Jorrit Roorda, sinds
maart dit jaar acquisiteur bij gemeente Arnhem. Hoe ontbijt hij, welke mensen ontmoet
hij, wat is zijn werkplek?

Elst, thuis Soms eet Jorrit thuis een broodje, maar op deze

hectische dag neemt hij straks achter zijn bureau een hapje.

Nu houdt hij het bij koffie en de krant op de iPad. Zoontje

Wik (3 jaar) heeft hij al naar de opvang gebracht. Mels (6

jaar) is over een paar minuten aan de beurt. Zijn vriendin

Joyce mag de kids morgen wegbrengen.

Arnhem, ABC Vastgoed Jorrit schudt de hand van Rudolf

Horstman, directeur ABC Vastgoeddiensten. Hij heeft een

afspraak over een bedrijf dat interesse heeft in een pand

op de Driepoortenweg. Meteen een mooie gelegenheid om

nader kennis te maken. Als acquisiteur heeft Jorrit vaker met

makelaars van doen.

Arnhem, Stadskantoor Elke dag fietst Jorrit naar zijn werk,

behalve als hij afspraken heeft buiten Arnhem. Hij sjeest

zo langs alle files op de A325, die toevallig extra lang zijn

deze dag. Naast het fietsen is hij ook als hardloper actief.

Binnenkort staat de Zevenheuvelenloop op het programma

van ‘Team Arnhem’, waar hij deel van uitmaakt.

Arnhem, Stadskantoor Even de mails bijwerken op deze

flexplek. Met Lianne Hendriks, ook van afdeling EZ, be-

spreekt hij een mail over de vervuilde grond van het oud-Bil-

liton terrein op industriepark Het Broek.

Arnhem, centrum Even snel een broodje van de Duitse

bakker. Zo meteen heeft hij een afspraak met Ron König,

wethouder EZ. Recentelijk opende de wethouder samen met

hem Rivièra Maison. Vanmiddag mag hij naar een opening

van een nieuwe zaak: De Nederlandse Kluis.

De ochtend van… Jorrit Roorda
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Innoverend én concurrerend

Wij weten wat er speelt, kennen uw ICT-omgeving en de

veranderingen die u moet doorvoeren om innoverend én

daarmee concurrerend te blijven. Diabolo ICT beheerst de

beweging en heeft meermaals bewezen een betrouwbare

partner te zijn.

Vertrouwelijk én veilig

Zekerheid geven door een ICT-omgeving te creëren waar-

binnen de veiligheid van uw werkzaamheden continu worden

gewaarborgd, zit in onze genen. Kiest u voor de Cloud-

oplossing van Diabolo ICT, dan heeft u met de ISAE3402

certificering bewijsbare zekerheid dat u aan de kwaliteit

van de dienstverlening voldoet, inclusief alle voorwaarden

op het gebied van security.

De ideale werkplek

Het maximale uit een werkdag willen halen, dat geldt vast

ook voor u. Met een werkplek die voor u werkt, in plaats van

tegen u. Aan de hand van soepele en effectieve bedrijfspro-

cessen die gegarandeerde veiligheid bieden met respect

voor de privacy van uw data. Werken met eigen bedrijfsap-

plicaties, tools, dashboard, telefonie en data. Anders gezegd;

Cloud computing. Zodat u op elk moment, overal kunt werken

met de voor u vertrouwde software en applicaties op diverse

apparaten. Uw ideale werkplek!

In een digitale werkomgeving

Diabolo ICT creëert samen met u een digitale werkomgeving

op basis van uw specifieke wensen en eisen. Met soepele en

effectieve bedrijfsprocessen als uitgangspunt. Ten behoeve

van u, uw medewerkers en uw klanten. Waar en wanneer u

dat wilt.

Onze partners in de cloud:

Heeft u vragen, of bent u overtuigd?

Bel ons vandaag nog op 026 44 22 540
of ga naar diabolo.nl.

Vraagt u zich af waarom onze private cloud
oplossing voor u het overwegen waard is?
Uw ICT-vraagstuk vraagt om een gepast antwoord. Betrouwbaar en veilig. Afgestemd op de specifieke eisen die uw organi-

satie stelt. Het Diabolo ICT-team is een professioneel team. Een ervaren team, gedreven om uw vraagstuk samen met u op

innovatieve wijze te beantwoorden. Professioneel, deskundig en betrokken.
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Wijn uit Libanon
U verwacht het misschien niet, maar bij wijnhandel Appeldoorn vind je wijn
uit Libanon. En uit Bulgarije. En uit Australië, Chili en nog heel veel andere
verre landen. En ja, ze hebben natuurlijk ook wijnen uit Frankrijk, Duitsland
en Italië. Opvallend daarbij is dat het vaak om kleine wijngaarden gaat,
veelal biologisch, waar Arnoud Appeldoorn zelf de wijn heeft geproefd
voor hij hem inkocht.

TEKST FRANK THOOFT |

FOTO JACQUES KOK

Wijn is voor hem iets bijzonders, en

hij verstaat de kunst om wijn ook

voor de klant bijzonder te maken.

Zeker als er een speciaal gerecht

bereid wordt: bij wijnhandel Ap-

peldoorn vind je dan de juiste wijn.

En dat gaat al vanaf een euro of

zes, zeven per fles, want goede wijn

behoeft niet altijd een hoofdprijs,

vindt hij.

Deze filosofie is al 119 jaar de

onderscheidende factor van het

wijnhuis, waarvan Arnoud alweer

de vierde generatie vormt. Samen

met zijn team is hij ambassadeur

voor de beste wijn. Wijn met een

hart, noemt hij het liefkozend. Wijn

náár mijn hart, weet de trouwe klant

inmiddels. Volgend jaar op 4 febru-

ari viert het wijnhuis het 120-jarig

bestaan – maar daar hoort u later

nog meer over.

Over enkele weken is het Kerst en

Oud & Nieuw. Voor wie nog geen

mooi kerstcadeau of relatiege-

schenk heeft, staan de mensen van

Appeldoorn graag klaar om een

mooi kistje wijn of gedestilleerd te

maken. En ze zijn nu al druk bezig

met een speciale Eusebiuswijn, want

onze Ernemse kerk gaat hen aan

het hart. Misschien ook iets als re-

latiegeschenk? Volgend jaar neemt

Appeldoorn op 21 maart met zijn

team deel aan een bijzondere be-

nefietavond van de Eusebius waar

hij een proeverij houdt waarvan

de opbrengst bestemd is voor de

restauratie van de kerk. Evenals de

opbrengst van een bijzondere fles

wijn die geveild wordt.

Dan de champagne. Met Oud &

Nieuw gaan er jaarlijks miljoenen

flessen over de Neder-

landse toonbanken, en

menigeen zal de kunst van het

sabreren dan toepassen. Arnoud

ook: hij is nu al aan het oefenen,

want het is een heel delicaat werkje

om met een sabel de kurk van de

champagnefles er af te slaan.

En over champagnes gesproken:

daar komt goed nieuws aan. De ac-

cijns op mousserende wijnen wordt

met 1,75 euro per fles verlaagd. Dat

betekent dat een mooie Cava van

een tientje dan 8,25 gaat kosten.

De Tweede Kamer heeft er al mee

ingestemd; de Eerste Kamer zal snel

volgen, verwacht Arnoud. Hij zal u

via zijn website www.appeldoorn.nl

op de hoogte houden .
Goed ondernemersklimaat

Een goed ondernemersklimaat is
volgens ons een klimaat waar-
in ondernemers gefaciliteerd
worden en de vrijheid krijgen
om zich te ontwikkelen, groeien,
samenwerken en vernieuwingen
te implementeren. Een plek waar
mensen de ruimte krijgen om
passie en ondernemerschap vlak
naast elkaar te leggen.

Aanhaken

StartUp Arnhem zorgt voor func-
tionele en prettige werkplekken.
Daarnaast bieden wij informatie,
ondersteuning, workshops, trai-
ningen en een uitgebreid netwerk
met onder andere uitnodigingen
voor interessante netwerkbijeen-
komsten. StartUp Arnhem haakt
tevens aan bij projecten die te
maken hebben met Startups,

vernieuwing en innovatie. Daar
betrekken we ook nadrukkelijk
onze ondernemers binnen Star-
tup Arnhem bij. Samenwerkingen
of acquisitie voor elkaar plegen is
een vanzelfsprekend iets bij ons
op kantoor en zorgt mede voor
een goed ondernemersklimaat.

Spreekuren

Onze diensten willen we bij
StartUp Arnhem daarnaast op
een laagdrempelige manier
aanbieden aan ondernemers die
niet persé fysiek zijn aangesloten,
maar wel deel uitmaken van ons
netwerk. Naast onze diensten
bieden wij als StartUp Arnhem
ook een partnerstructuur, waarbij
bedrijven spreekuren houden
bij ons op kantoor en diensten
aanbieden.

Het zoeken van verbinding met
anderen maakt dat zowel StartUp
Arnhem als degene waar we
ons mee verbinden versterkt
worden. Door samenwerkingen
met andere broedplaatsen zoals
Coehoorn, de Kleine Campus,
IPKW en netwerkverenigingen
zoals OKA, Lindus, Platform
Binnenstad Arnhem te realiseren,
worden onze ondernemers geïn-
spireerd en geaccelereerd. Ook
wordt vanuit StartUp Arnhem
samengewerkt met Gemeente en
Provincie, studenten en onder-
wijsinstellingen, zoals de HAN.

Doorstart

De doorstart van CVJO Arnhem
naar StartUp Arnhem zorgt
voor een frisse wind bij ons op
kantoor. Naast een nieuwe naam,

logo en huisstijl, het aantrekken
van nieuwe ondernemers en
het toevoegen van vele ervaren
samenwerkingspartijen in het
StartUp Arnhem netwerk kunnen
wij de inspiratie en acceleratie
van ondernemers nog beter
faciliteren.

Kortom: StartUp Arnhem zal niet
alleen door middel van een werk-
plek, maar ook door het gebruik
maken van netwerk, kennis en
energie bijdragen aan de ontwik-
keling van de ondernemers van
nu en die van de toekomst en
daarmee een goed ondernemers-
klimaat ondersteunen!

Rynn Ozinga en Mark Landman,
directeuren en aanjagers

StartUp Arnhem

Gastcolumn StartUp Arnhem
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AkzoNobel wenst
ondernemend
Arnhem 
een succesvol
en kleurrijk 2017

AkzoNobel maakt essentiële producten die inspireren en het
dagelijks leven prettiger maken. Als internationaal vooraan-
staande verf- en coatingsonderneming en een belangrijk
producent van specialistische chemicaliën leveren we
essentiële ingrediënten, essentiële bescherming en essen-
tiële kleuren voor consumenten en industrie wereldwijd.
We hebben een rijke geschiedenis en zijn pioniers in duur-
zame technologie en innovatieve producten, die tegemoet
komen aan de groeiende behoeften van onze snel ver-
anderende planeet en tegelijkertijd het leven makkelijker
maken. Ons hoofdkantoor staat in Amsterdam en we hebben
45.000 medewerkers in 80 landen. Tot onze merken behoren
bekende namen als Flexa, Sikkens en Jozo. We hebben
een permanente leiderschapspositie op het gebied van
duurzaamheid. Van daaruit zetten we ons in om steden en
omgevingen levendiger te maken, te beschermen, en kleur
te geven.

www.akzonobel.nl
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Update bestuur

De verschillende actuele onderwerpen zijn verdeeld onder de

bestuursleden. Zij houden de vinger aan de pols en volgen de

ontwikkelingen en overleggen met relevante netwerkpartners om

het belang van ondernemend Arnhem te vertegenwoordigen.

Spreek ze gerust aan voor vragen of met suggesties.

Andrea de Boeij
Boeijend Ondernemen

Duo-voorzitter

PORTEFEUILLE: ALGEMENE ZAKEN

Peter de Haan
AkzoNobel

Duo-voorzitter

PORTEFEUILLE: ALGEMENE ZAKEN,

GROTE BEDRIJVEN, COMMUNICATIE

Ronald de Jonge
DDJ Accountants

Penningmeester

PORTEFEUILLE: FINANCIËN, LEDENCONTACTEN

Anke Pollmann
Wim Pollmann BV

Algemeen bestuurslid

PORTEFEUILLE: YOKA, YOUNG

ONDERNEMERS KONTAKT ARNHEM

Hans-Robert van der Doe
DK bedrijfsmakelaars

Algemeen bestuurslid

PORTEFEUILLE: PLATFORM BINNENSTAD

ARNHEM, BINNENSTAD

Mathijs Buddingh’
IPKW

Algemeen bestuurslid

PORTEFEUILLE: RUIMTELIJKE ORDENING

/ BEDRIJVENTERREINEN

Robert Wittenberg
Dudok Arnhem

Algemeen bestuurslid

PORTEFEUILLE: STADSPROMOTIE,

CULTUUR EN EVENEMENTEN

Toni Iniguez Najdanovski
Antonio Shining Plazes

Algemeen bestuurslid

PORTEFEUILLE: ONDERNEMER LIVE,

LEDENCONTACTEN, ACQUISITIE

Wouter Groothedde
Rijn IJssel

Algemeen bestuurslid

PORTEFEUILLE: ONDERWIJS EN

ARBEIDSMARKT, WERKBEDRIJF

Anne-Marije Buckens
50Company

Algemeen bestuurslid

PORTEFEUILLE: ONDERWIJS EN

ARBEIDSMARKT, WERKBEDRIJF

Jan Ummenthum
Rabobank Arnhem en Omstreken

Algemeen bestuurslid

PORTEFEUILLE: CIRCULARITEIT EN INNOVATIE

Marian Adelaar
Secretaresse

PORTEFEUILLE: ONDERSTEUNING BESTUUR,

ORGANISATIE BIJEENKOMSTEN

Frank Thooft
Pluspen teksten

Secretaris

PORTEFEUILLE: COMMUNICATIE; OKARNHEM,

OKA-PAGINA GELDERLANDER, SOCIAL

MEDIA, ONDERNEMER LIVE, ONDERNEMER

VAN HET JAAR, ACQUISITIE

de portefeuilles
per 1 januari 2017
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Bart van Meer (59) stopt per 31 december 2016 als voorzitter van Ondernemers Kontakt
Arnhem (OKA). Hij heeft dan precies 8 jaar de ondernemersvereniging geleid. De
voorzittershamer zal worden overgenomen door vicevoorzitter Andrea de Boeij en dagelijks
bestuurslid Peter de Haan, locatiedirecteur van AkzoNobel, die samen het komende half
jaar als interimvoorzitters OKA zullen leiden. De komende maanden worden door het
bestuur gebruikt om een passende vervanger voor Van Meer te vinden. Van Meer gaat zich
nu onder meer wijden aan de oprichting van de nieuwe Legal Valley. Een interview met
Van Meer waarin hij terugblikt, maar ook kritiek heeft én een toekomstwens uit.

TEKST FRANK THOOFT | FOTO JACQUES KOK

Koud drie dagen na zijn aantreden op 1 januari 2009

diende een kort geding over de verplaatsing van de

beruchte drugsboot aan de Nieuwe Kade, die de onder-

nemers een doorn in het oog was. OKA won dit van de gemeen-

te, maar Van Meer stelt terugkijkend dat dit een dure les was

voor beide partijen: “We hadden langer door moeten gaan met

de gesprekken. Ik denk dat het uiteindelijk onderling op te lossen

zou zijn geweest.”

De relatie tussen OKA en de gemeente is zoals een goed huwelijk

waarin het af en toe flink knalt, als je Van Meer goed beluistert. Hij

verwijt de gemeente regelmatig het ge-

mis van een koersvaste visie, hoewel hij de

in 2009 opgestelde Economische Agenda

en de periodieke bijstelling daarvan een

stap in de goede richting vindt.

Slangenkuil

Van Meer heeft in zijn periode met maar

liefst vijf wethouders Economische Zaken

te maken gehad. Wat hem betreft sprin-

gen Michiel van Wessem en Ron König daar als constructieve en

meedenkende wethouders uit. Hij ervaart dat in de Arnhemse

politiek het uitoefenen van politieke macht ten behoeve van elec-

toraal gewin zwaarder weegt dan het algemeen belang. Hiervan

zijn prestigieuze – en volgens hem voor de stad belangrijke! -

projecten als het kunstencluster ArtA en de aanleg van de haven

het kind van de rekening geworden. Gemiste kansen, vindt Van

Meer.

De relatie met de gemeente is gaandeweg hechter geworden.

Van Meer heeft met zijn bestuur een nauwe band weten te

creëren met het College van Burgemeester en Wethouders,

evenals met de fractievoorzitters. Elk kwartaal zijn er informele

overleggen met genoemde sleutelfiguren, wat volgens Van Meer

de relatie én de samenwerking ten goede is gekomen. “Het feit

dat de politieke partijen (grote) delen van de aanbevelingen, die

wij als OKA in 2006, 2010 en 2014 in onze verkiezingsadviezen

hebben gedaan, hebben overgenomen, sterkt mij in de over-

tuiging dat we op de goede weg zitten wat samenwerking en

afstemming betreft.”

Input

De bij de gemeente ingevoerde 1-loketfunctie en de goede

toegankelijkheid van het ambtelijk apparaat voor ondernemers

geven steun aan Van Meers stelling. “We hebben ons als OKA

steeds meer als efficiënte belangenorganisatie weten te profile-

ren.” Wethouder Ron König zei het tijdens het 8e lustrumfeest

treffend: ‘Bij werkelijk belangrijke zaken voor Arnhem vragen we

altijd input van OKA’.

Met andere ondernemersverenigingen heeft OKA de afgelopen

jaren steeds nauwere banden weten te smeden, zoals met VNO-

NCW, Lindus, Veron en Koninklijke Horeca Nederland, en natuur-

lijk met de binnenstadsvereniging CCA. Van Meer: “Het is voor

een ieder wel duidelijk dat een bruisende binnenstad van groot

belang is, ook voor de bedrijven die gevestigd zijn daarbuiten.

Wil je talenten kunnen aantrekken dan moet je wat als stad te

bieden hebben. We zijn de culture-

le hoofdstad van het Oos-

ten, hebben attractieve

horeca en retail. De

oprichting van

PBA (Platform

Binnenstad

Arnhem, red.),

waarin ook Hans

Robert van der

Doe namens OKA

in participeert, en

VECA (Vereniging

Eigenaren Binnen-

stad Arnhem, red.)

heeft de goede

krachten

gebun-

deld.”

TERUGBLIK

“We realiseren de triple
helix: de samenwerking

tussen overheid, onderwijs
en ondernemers. Daar
zijn we zeer trots op!”
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Bart van Meer

Nieuwjaarsrecepties

Kijkend naar OKA en de leden telt Van Meer zijn zegeningen. “Elk

jaar waren wij de eerste met een grootse nieuwjaarsreceptie,

nadat de Kamer van Koophandel die positie had opgegeven.

Onze business bijeenkomsten elke maand zijn druk bezocht en de

zogenaamde XL-bijeenkomsten, waar wij bij organisaties als de

HAN, ArtEZ en Alliander te gast waren, hebben zowel OKA als de

relatie met deze organisaties goed op de kaart gezet.”

Terugkijkend noemt Van Meer voorts de succesvolle participatie

in de Ondernemer LIVE, de opvolger van de kwijnende Bedrij-

ven Kontakt Dagen in de Rijnhal. Samen met de gemeente, de

Gelderlander en enkele andere belangrijke organisaties is er dit

jaar een zakelijk evenement in de Eusebiuskerk gerealiseerd dat

ook navolging zal krijgen.

Ook de goede banden met de drie hogescholen (ArtEZ, HAN en

Van Hall Larenstein), evenals met het ROC Rijn IJssel, verdienen

een vermelding, stelt Van Meer. “We realiseren daarmee de zoge-

naamde triple helix: de samenwerking tussen overheid, onderwijs

en ondernemers. Daar zijn we zeer trots op!”

Mist u nog iets, als u zo terugkijkt?

“Jazeker. Ik mis een vanzelfsprekende maatschappelijke bijdrage

van de ondernemer. Ik vind het volkomen normaal dat je als on-

dernemer iets voor de samenleving doet. Veel ondernemers doen

dat, laat dat helder zijn, maar het moeten er veel meer worden. Er

is nog veel te doen wat dat betreft.”

Wat is uw wens voor de toekomst?

Van Meer gaat er even goed voor zitten. “Wat ik zou wensen is dat

wij als ondernemers afspraken kunnen maken met de gemeente

die ‘verkiezingsproof’ zijn. Afspraken die niet sneuvelen als er een

nieuw college komt met nieuwe poppetjes, en dat een eenmaal

ingezette koers vastgehouden wordt waardoor een stad als

Arnhem ook meters kan maken. Nu zwalkt het beleid per college

afhankelijk van de politieke wind, en dat komt het imago en de

toekomst van Arnhem allesbehalve ten goede. Stem een langeter-

mijnbeleid af met de ondernemers en houd je daaraan. Als je naar

andere succesvolle steden kijkt snap je hoe belangrijk dat is.”

Wat ontbreekt er nog meer in Arnhem naar uw mening?

“Arnhemmers mogen wel wat meer trots en zelfverzekerd zijn.

Minder bescheiden optreden. Met de vuist op tafel slaan. Ervoor

gáán. Assertiever zijn. Dat ontbreekt wel eens.” Van Meer haast

zich te zeggen dat er ook zeer goede voorbeelden zijn. “Neem de

7straatjes. Een geweldig initiatief van Arend Vogel van Mephisto.

Eigenwijs als hij is, en kijkend naar het succes van de 9straatjes

in Amsterdam, heeft Arend het met de ondernemers daar voor

elkaar gekregen dat de 7straatjes overal in Nederland bekend

worden. En Arnhem in het kielzog meetrekkend. Chapeau.”

Als u dat afzet tegen de Korenmarkt, wat is dan uw conclusie?

Van Meer schakelt even. “De Korenmarkt is nog niet zover. Ooit

was dit het derde uitgaansplein van Nederland; momenteel bun-

gelt het ergens onderaan. De Korenmarkt kenmerkt zich door een

monocultuur en de veiligheid laat te wensen over. De bal wordt

ten onrechte bij de gemeente gelegd, maar deze ondernemers

hebben een eigen verantwoordelijkheid. Ik hoop dat ook daar on-

dernemers met creativiteit en daadkracht hun krachten bundelen.

De Korenmarkt is dat waard! Ik kijk altijd naar mogelijkheden, niet

naar beperkingen.”

Hebt u nog een wens, wat de stad betreft?

“Jazeker. Ik zou graag willen zien dat de Rijn door de stad loopt

en niet erlangs. De Rijnkade is door ingewikkelde regelgeving

niet verder te verfraaien en te gebruiken zoals mijn voorganger

Hans Winters dat had voorgesteld. Rijkswaterstaat steekt daar

helaas een stokje voor. Maar als het aan mij ligt, wordt de over-

kant van de Rijn op Stadsblokken een mooi en licht bebouwd

gebied waar je met een fraaie boogbrug, net als in Bilbao,

naartoe kunt. Een kleine wijk, met een haven en ambachtelijke

activiteiten.”

Legal Valley

Dan komt Legal Valley ter sprake, het stokpaardje van Van Meer.

Daar gaat nu een deel van zijn energie in

zitten. “We hebben een fantastische juri-

dische infrastructuur met een rechtbank

en een hof met gespecialiseerde kamers,

grote en toonaangevende advocatenkan-

toren en juridische opleidingen. Dit recht-

vaardigt de oprichting van een stichting

om deze omvangrijke juridische branche

te promoten. Dat straalt ook weer positief

af op Arnhem en omgeving. Elk jaar gaan we tenminste éen

groot congres organiseren, waarbij we beogen aanbevelingen te

formuleren voor de Tweede Kamer. Op 7 maart 2017 is het eerste

congres, over privacy, lust of last.”

In een onderzoek van Arnhem-Direct en Ik hou van Arnhem bent u

onlangs tot de meest invloedrijke Arnhemmer uitgeroepen. OKA,

de grootste ondernemersvereniging in Arnhem, is in datzelfde

onderzoek tot meest invloedrijke organisatie in Arnhem uitgeroe-

pen. Wat zegt dat?

“Het gaat niet om poppetjes. Niet om mij. We hebben het met

het hele bestuur gedaan, althans het bestuur heeft mij in de gele-

genheid gesteld door telkens met raad en daad te ondersteunen.

Zonder mijn medebestuurders had ik het niet kunnen doen. Dat

zijn stuk voor stuk ondernemers die zich uitermate inspannen om

de stad beter op de kaart te zetten, en dat volledig om niet. De

eer komt hen toe. Het is dan wel heel mooi als OKA als de meest

invloedrijke organisatie wordt genoemd.” .

“De Korenmarkt verdient
het dat ondernemers met
creativiteit en daadkracht
hun krachten bundelen.”
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Min./max. gecombineerd verbruik: 4,7-11,3 l/100 km, resp. 21,3-8,8 km/l, CO2-uitstoot resp. 123-269 g/km. Consumentenprijs incl. BTW, BPM,
registratiekosten, recyclingbijdrage en kosten rijklaar maken. Wijzigingen voorbehouden.

ALL WEATHER,
ALL SURFACES,
ALL JAGUAR.

JAGUAR ALL WHEEL DRIVE

Slecht winterweer? Jaguar All Wheel Drive reageert daadkrachtig
en verfijnd om u ononderbroken, veilige en dynamische prestaties
te bieden. De torque-transfer-technologie analyseert continu de
condities en reageert direct, zodat u altijd geniet van een perfect
rijgedrag. De combinatie van maximale tractie en legendarisch
sportieve wendbaarheid zorgt ervoor dat zelfs de winter geen
invloed heeft op uw pure Jaguar rijbeleving.

Terlouw
De Overmaat 90, 6831 AJ Arnhem
026 323 33 44

terlouw.nl

JAGUAR AWD VANAF € 52.300
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Kick-off Arnhemse
1% Movement
Begin deze

maand waren 30

maatschappelijk

betrokken onder-

nemers getuige

van de kick-off

van de Arnhemse

1% Movement.

Deze beweging

is een initiatief

van de Arnhemse

Uitdaging, Marlies

Leupen (strate-

gie, training en

gespreksleiding)

en Julian Leijser

(Arnhem Werkt/

Life Planning at

Work).

De Arnhemse 1%

Movement is sterk

geïnspireerd op

‘het filantropische

1-1-1 model’ van

technologiebedrijf

Salesforce: 1% van

het kapitaal, 1%

van de producten en 1% van de tijd van werknemers inzetten voor

de gemeenschap.

Onder andere AkzoNobel, Ohra/DeltaLoyd, De Kempenaer

Advocaten, Antonio Shining Places en Alliander deelden hun

invulling van maatschappelijk betrokken ondernemen en vrijwilli-

gerswerk met de aanwezigen. Allen concludeerden: vrijwilligers-

werk verruimt de blik, versterkt de teamgeest en levert nieuwe

energie en nieuwe contacten op. Daarna volgde een discussie

over hoe Arnhemse professionals daar desgewenst zelf handen

aan voeten kunnen geven.

De bijeenkomst werd besloten met 30 handtekeningen onder

een intentieverklaring. De ondertekenaars, waaronder Martijn van

de Spreng van Daizy Media (foto), onderschrijven de ambitie dat

iedere Arnhemse professional minimaal 1 procent van zijn werk-

tijd schenkt aan de lokale samenleving. Zij vinden het vanzelf-

sprekend dat bedrijven en ondernemers, hoe klein of groot ook,

regelmatig en vrijwillig hun kennis, kunde of mankracht daarvoor

inzetten. 

Meer weten over de 1% Movement of meteen meedoen?

Mariska Perrier, 06-22667524

www.arnhemseuitdaging.nl

Over de rol van de gemeente in het
ondernemersklimaat

Op de vraag van OKArnhem of ik een column wilde schrijven over het thema
ondernemersklimaat zei ik direct ja. Als (voormalig) zelfstandig ondernemer en
wethouder Economie kon dat geen al te ingewikkelde opgave zijn, dacht ik. Maar
toen ik eenmaal zat om het stuk te schrijven betrapte ik me erop dat de neiging
bestaat om open deuren en clichés voor het voetlicht te brengen. Ik heb me daar-
om voorgenomen om het dicht bij mezelf te houden. Dan weet ik in ieder geval
zeker dat het mijn visie is die ik voor het voetlicht breng.

Als ondernemer ben je vooral bezig met ondernemen. In mijn persoonlijke geval
was ik bezig met adviesopdrachten en projecten voor verschillende opdracht-
gevers. Ik wilde vooral mooie klussen doen voor en met mijn klanten. Met de
overheid had ik als ondernemer niet of nauwelijks te maken. Uitgezonderd uiter-
aard de jaarlijkse belastingaangifte. Het woord ondernemersklimaat kwam niet in
mijn vocabulaire voor in die tijd. Als ondernemer, zo is mijn eigen ervaring, wil je
eigenlijk zo min mogelijk ‘last’ hebben van de overheid.

Als wethouder Economische Zaken spreek ik regelmatig ondernemers. Grote en
kleine, ervaren ondernemers en starters. In het contact dat ik heb gaat vaak over
vergunningen of investeringen. Individuele kwesties dus waarbij ondernemers
de overheid nodig hebben. Vaak gaat dat goed, soms niet. En daar waar ik kan
probeer ik ondernemers te helpen of zaken te verduidelijken. Want elke onder-
nemer gelukkig en tevreden maken dat kan niet. De (beleids-)keuzes toelichten,
meedenken over alternatieven of nog eens goed kijken naar een ingewikkelde
kwestie wel.

Minder vaak is er tijd om met een wat grotere afstand naar ondernemerschap te
kijken. Vaak gebeurt dat in overleggen met belangenverenigingen, met mede-
overheden of in debatten met de gemeenteraad. In die situaties valt het woord
ondernemersklimaat met enige regelmaat. Of iedereen er hetzelfde onder verstaat
wordt niet bediscussieerd. In die gesprekken vallen ook van woorden als faciliteren,
regisseren en verbinden. Hoe waar en terecht ook, het zijn en blijven containerbe-
grippen die ver af staan van de belevingswereld van de individuele ondernemer.

Is daarmee het nadenken en praten over ondernemersklimaat onzinnig? Zeker
niet. Feit is en blijft dat een stad of regio deel uitmaakt van een competitieve
economie waarbij met name grote ondernemingen hun keuzes om zich ergens te
vestigen baseren op een goed en prettig vestigingsklimaat. Dat soort onderne-
mingen brengt werkgelegenheid met zich mee, voor de eigen onderneming en
voor toeleveranciers. Dat is goed voor de ontwikkeling van de stad én de regio. En
dus voor de inwoners van de regio. Het is daarom van belang in beeld te hebben
waar je als stad of regio voor staat en wat je te bieden hebt.

Binnenkort verschijnt in Arnhem de herijking van onze economische koers. Die sluit
uiteraard aan op de keuzes die de regio heeft gemaakt. Met de oprichting van The
Economic Board is het profiel van deze regio klip en klaar: Energy, Food en Health.
Die kwaliteiten verder uitbouwen is de uitdaging voor de komende
jaren. Ik zal die boodschap in ieder geval steeds uitdragen, daar
waar nodig. En uiteraard blijf ik ook steeds de spiegel voor-
houden van die zelfstandige ondernemer die ik ook was.

Ron König
Wethouder Economische Zaken Arnhem

Martijn van de Spreng van Daizy Media

is een van de 30 Arnhemse professionals

die minimaal 1 procent van hun werktijd

schenken aan de lokale samenleving.
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Bedrijfsmakelaars & adviseurs
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