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Inschrijﬀeest voor bedrijven
Spetterende muziek, lekker eten en drinken en spectaculaire attracties: dat zijn de ingrediënten van a-MEEZING
Toverland! Een volledig verzorgde feestavond voor jou
en je collega’s voor een all-in prijs! Ga van links naar
rechts op de hits van Snollebollekes, maak een
ritje in de achtbaan en geniet van heerlijke
hapjes uit de Snollebollebak. Het ideale
teamuitje voor kleine én grote bedrijven!
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toverland.com/a-meezing
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Ooit gehoord van een lantaarnopsteker, een ijsdrager of een
trekschuitjager? Honderd jaar geleden zag je mensen die
deze beroepen uitoefenden dagelijks op straat. Maar tijden
veranderen en met de komst van elektriciteit, de koelkast
en de trein werden deze beroepen overbodig. Het proces
waarbij banen veranderen en uiteindelijk verdwijnen is
echter nog lang niet ten einde. Daarom is het essentieel om
medewerkers te blijven scholen. Dit maakt hen niet alleen
blijvend inzetbaar, maar ook flexibeler. Uit onderzoek is
gebleken dat Limburgse bedrijven hier veel aandacht aan
besteden. Dat is een groot goed.
De overheid stimuleert werknemers extra met met het levenlanglerenkrediet, een regeling waarmee iedereen tot 55
jaar zich kan blijven ontwikkelen. Maar hoe kan het dan dat
aanvragen voor het aannemen of opleiden van personeel de
meeste kans maken om door een externe partij afgewezen te worden voor financiering? Is de ROI niet meetbaar
genoeg? Reden des te meer om hier aandacht aan te blijven
besteden!
Met vriendelijke groet,
Sofie Fest
Hoofdredacteur Noord-Limburg Business
sofie@vanmunstermedia.nl
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EXPERT IN
BEDRIJFSOPLEIDINGEN
Gilde-BT Opleidingsgroep ontstond na een toevallige
ontmoeting en een aantal brainstormsessies op een
zolderkamer. Ruim twintig jaar later is het bedrijf uitgegroeid
tot een specialist in het opleiden en trainen van personeel op
de industriële werkvloer, binnen de transport en logistiek en
in de retailsector. Algemeen directeur Charles Simons heeft
voor de komende jaren een duidelijke ambitie gesteld: “We
willen doorgroeien en dé opleider worden voor uitvoerende
medewerkers in diverse specialistische sectoren.”

Gilde-BT Opleidingsgroep biedt door heel Nederland
diverse opleidingen aan op het gebied van vakmanschap en soft skills voor het zogenoemde blue collar
segment: uitvoerend personeel en eerstelijns middenkader medewerkers. Het bedrijf bestaat naast Gilde-BT
Bedrijfsopleidingen in Venlo (techniek en logistiek)
uit Advance Groep in Haaren (transport, logistiek en
scheepvaart) en OVD Opleidingen in Ede (retail en
supermarkten).
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INDUSTRIËLE WERKVLOER
Gilde-BT Bedrijfsopleidingen is gespecialiseerd in
het aanbieden van opleidingen voor werknemers op
de industriële werkvloer. “In de regio Noord- en Midden-Limburg zijn de sectoren logistiek, maakindustrie en agri sterk aanwezig”, licht algemeen directeur
Charles Simons toe. “Er heerst krapte op de arbeidsmarkt en dat maakt opleiden noodzakelijk. Binnen de
agrarische sector wordt een deel van de vacatures ingevuld door arbeidsmigranten die vaak een taaltraining
en basiscursussen veiligheid en machine-instructies
moeten volgen om aan de slag te kunnen. Een tekort
aan ervaren monteurs in de maakindustrie kan vaak
worden opgelost door bijvoorbeeld basismonteurs
verder op te leiden. Operators kunnen na het volgen
van een training bepaalde taken van ervaren monteurs
overnemen en hen zo ontlasten.”
“De klantvraag staat centraal”, stelt directeur Gilde-BT
Bedrijfsopleidingen Eric Hoff. “We kijken altijd naar
hoe de business van een klant zich op dat moment

Eric Hoff

EXCELLENTE
MEDEWERKER
TRAININGSAANPAK
Met het verdwijnen van de bedrijfsscholen bij
grote spelers zoals Xerox en Philips zoeken
steeds meer bedrijven naar een duidelijke
opleidingsstructuur voor hun medewerkers.
Gilde-BT Opleidingsgroep biedt met de
Excellente Medewerker Trainingsaanpak (EMT)
een alternatief scholingshuis met modulaire
opleidingsstructuur. Voor het opzetten van een
intern scholingshuis wordt als eerste een analyse
gemaakt van de bedrijfsprocessen, welke taken,
verantwoordelijkheden en bevoegdheden de
medewerkers hierin hebben, wat de gewenste
resultaten van het proces en de inspanningen
van de medewerkers zijn en welke vaardigheden
en kennis nodig zijn om het gewenste resultaat
te bereiken. Aan de hand van deze bevindingen
wordt een opleidingsplattegrond (visueel)
gemaakt met verschillende niveaus van vakbekwaamheid (skill hiërarchie). Per niveau zijn alle
taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden
vastgelegd in de vorm van modules. Deze modules bevatten elk een leerdoel (taak, uitvoering en
criteria), leermateriaal (in de vorm van e-learning,
lesmateriaal op papier, een gezamenlijke training,
een praktische opdracht of een blended leeromgeving) en een toets (volgens de bedrijfscriteria).
Door steeds een module te doorlopen en af te
ronden, kunnen werknemers zich onder begeleiding van interne mentoren (bijv. teamleiders) en
inhoudsdeskundigen binnen het bedrijf op hun
eigen tempo ontwikkelen en het gewenste niveau
behalen. Doorstromen naar een hoger niveau van
vakbekwaamheid is makkelijk en overzichtelijk.
De bedrijfsscholen draaien helemaal zelfstandig.
Gilde-BT Opleidingsgroep faciliteert en toetst
tussentijds met een auditsysteem of het bedrijf
op de goede weg zit qua structuur, content
en interne organisatie. Directeur Gilde-BT
Bedrijfsopleidingen Eric Hoff: “Met deze
methodiek wordt het trainen van medewerkers
onderdeel van de core business van een bedrijf.
Medewerkers hebben een duidelijk beeld van
hun leerweg naar vakbekwaamheid en hun
carrièremogelijkheden. Ze krijgen echt het gevoel
dat er in hen geïnvesteerd wordt. Om die reden
worden de leerplattegronden ook veel ingezet
bij de werving en selectieprocedure. Daarnaast
kunnen leidinggevenden de methodiek als
nulmeting inzetten om te toetsen welke skills
bestaande en nieuwe werknemers in huis hebben
(pre- en onboaring). Op basis daarvan kun je
een inschatting van je inzetbaarheid maken en
bepalen. Met je capaciteit duidelijk in beeld kun
je beter bepalen of je een nieuwe order of project
aan kan nemen, of anticiperen op een order en
alvast het gewenste aantal mensen opleiden. Ook
voor functioneringsgesprekken is het inzicht in de
skills van een medewerker ideaal.”

aan het ontwikkelen is en wat dit voor de medewerkers en hun ontwikkeling met betrekking tot
trainingen en opleidingen betekent. Een training
levert immers alleen resultaat op als dit ook echt
de oplossing voor het probleem is. Na een paar
maanden evalueren we hoe de medewerkers en
de leidinggevenden de training hebben ervaren en
of de leerstof goed wordt toegepast.” “We hechten
veel waarde aan een goede en langdurige klantrelatie”, voegt Simons toe. “Want dan weet je als
opleider precies wat er binnen een bedrijf speelt en
kun je samen kijken hoe het bedrijf het beste kan
anticiperen op ontwikkelingen binnen de eigen
interne bezetting en binnen de arbeidsmarkt.”

OPLEIDINGEN OP MAAT
Gilde-BT Bedrijfsopleidingen verzorgt onder
andere trainingen en cursussen met open inschrijving. Ook opleidingen op maat zijn mogelijk,
bijvoorbeeld in de vorm van incompany trainingen
waarbij het lesmateriaal qua huisstijl en inhoud

volledig is afgestemd op het betreffende bedrijf,
of mbo-opleidingen in de vorm van bbl-trajecten.
Hoff: “Hoewel deze trajecten steeds minder vaak
worden gekozen, zijn er nog steeds grote bedrijven
die vanwege Europese wet- en regelgeving de
vakbekwaamheid van hun medewerkers moeten
garanderen met een diploma op een bepaald
niveau. Voor NS hebben we in samenwerking met
ROC Gilde Opleidingen een meerjarige opleiding
Mechatronica op maat voor monteurs ontwikkeld.
Deze opleidingen verzorgen we inmiddels al acht
jaar.”

BEDRIJFSSCHOLEN
Nog een stap verder gaat de Excellente Medewerker Trainingsaanpak (EMT) waarbij voor een
bedrijf een complete eigen bedrijfsschool wordt
ingericht (zie kader). “Bij veel productiebedrijven
zit veel kennis in de hoofden van mensen”, licht
Hoff toe. “Met de toenemende ontgroening en ver-

Karin van Dreumel
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grijzing is het belangrijk dat die interne kennis op een goede
en overzichtelijke manier wordt ontsloten en doorgegeven.
EMT is een opleidingskundige methodiek waarbij de interne
kennis door de inhoudsdeskundigen binnen het bedrijf zelf
wordt doorgegeven. Wij zorgen voor de ontsluiting van de
kennis door deze om te zetten in lesmateriaal gebaseerd op
de processen binnen het betreffende bedrijf. Snackfabrikant Van Geloven, met zes locaties in Nederland en België,
werkt volgens deze methodiek.” Simons: “Voor bedrijven in
de industriële sector is het essentieel om de binding met de
werknemers te behouden. Als bedrijven niet investeren in hun
mensen, vertrekken ze. Voor opleiders is, mijns inziens, een
bedrijfsschool de enige formule om op termijn als opleider
relevant te blijven.”

TRANSPORT EN LOGISTIEK
Met de overname van Advance Groep is Gilde-BT Opleidingsgroep tevens expert in het opleiden van medewerkers
in de transportsector. “Vanuit ons kantoor in Haaren bieden
we sinds 2009 opleidingen middels open inschrijving en als
incompany opleiding aan”, vertelt directeur Roberto Palland.
“Voor bedrijven met een behoefte aan een centrale coördinatie, catalogus en registratie richten we een speciale BedrijfsAcademy in, een online portal in de look and feel van het
betreffende bedrijf. Medewerkers kunnen zich via dit portal
aanmelden voor diverse cursussen en trainingen van verschillende aanbieders, waaronder die van Advance Groep. Het grote voordeel is dat alles centraal geregeld wordt waardoor de
HR-afdeling wordt ontlast. Zelfs het fysieke cursusmateriaal
zoals de pennen en de notitieblokjes worden ter beschikking
gesteld in de huisstijl van het betreffende bedrijf.” Onder andere afvalverwerker Renewi Nederland met multisites over het
hele land maakt gebruik van een eigen BedrijfsAcademy.

8

RETAIL EN SUPERMARKTEN
Specialistische kennis met betrekking tot retail (food en
non-food) werd aan het portfolio van Gilde-BT Opleidingsgroep toegevoegd met de overname van OVD Opleidingen in
2018. Deze opleider zit al 45 jaar in de Foodvalley regio, waar
mede door de aanwezigheid van Wageningen Universiteit
en diens voorgangers veel foodgerelateerde- en retailbedrijven aanwezig zijn. “In de basis voorzien we bedrijven
van opleidingen en trainingen binnen de retail”, vertelt
accountmanager Karin van Dreumel. “Onder andere voor
Albert Heijn, HEMA, Praxis en diverse retailketens verzorgen
we opleidingen en trainingen op diverse niveaus, van leidinggeven tot communicatie met behulp van onder andere
DISC-analyses. Op dit moment zijn we bezig met een traject
voor een retailorganisatie met als thema winkelend publiek
dat enkel producten komt uitproberen. Met onze trainingen
kunnen verkopers het verkoopgesprek ombuigen. Ook het
omgaan met agressie en social media zijn actuele onderwerpen waar we op inspelen. Onze incompany opleidingen
zijn maatwerk, waardoor de opleidingen borging hebben en
bedrijven er ook op lange termijn profijt van hebben.”

GEZAMENLIJKE BACKOFFICE
Hoewel de drie bedrijven binnen Gilde-BT Opleidingsgroep
elk hun eigen label voeren, profiteren zij wel allemaal van
dezelfde voordelen zoals een gezamenlijke marketingstrategie en toegang tot specialistische, inhoudelijke kennis.
De overname biedt Advance Groep en OVD Opleidingen
bovendien toegang tot de backoffice van Gilde-BT Bedrijfsopleidingen. Deze backoffice werkt met een uniek intern opleidings- en subsidiemanagementsysteem dat door Gilde-BT
Software is ontwikkeld. Deze managementsystemen beheren
diverse processen: van administratie en registratie tot sub-

Roberto Palland
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Charles Simons

OVER DE
OPLEIDINGSGROEP
VAN GILDE-BT

sidieverwerking en het bijhouden van de gevolgde
opleidingen per medewerker. Ook klanten kunnen
gebruikmaken van deze software of deze processen
laten outsourcen. Simons: “De BedrijfsAcademy is
op ons managementsysteem gebaseerd. Roberto was
destijds degene die met het idee kwam om dit systeem voor Renewi Nederland in te richten. Bedrijven
hebben niet altijd een duidelijk overzicht van bij wie
ze precies opleidingen afnemen en welke werknemers welke opleiding hebben gevolgd. En dan zijn er
nog diverse subsidies beschikbaar voor het opleiden
van werknemers, maar het aanvragen en beheren
hiervan kan erg tijdrovend zijn. Bedrijven die zijn
aangesloten bij cao’s zoals Metalektro en Beroepsgoederenvervoer krijgen te maken met brancheorganisaties en zogenoemde O&O-fondsen die hun
heffing die op de loonsom wordt gelegd, teruggeven
aan de sector in de vorm van opleidingen. Deze fondsen hebben vaak een beperkt aantal fte en vinden
het makkelijker om de complete administratie en het
vergoedingenbeheer bij ons te outsourcen.”

AMBITIE
Voor de komende jaren heeft Gilde-BT Opleidingsgroep de ambitie om haar positie als one stop
shopping aanbieder van opleidingen en trainingen
voor uitvoerend personeel verder uit te bouwen en
het aantal nichemarkten uit te breiden in diverse
richtingen zoals zorg, arbo en veiligheid, procestechniek, bouw en scheepvaart. Op dit moment
is het bedrijf in gesprek met enkele instituten.
“Gilde-BT Opleidingsgroep heeft goede ervaren
medewerkers en een uitgebreid netwerk”, zegt Simons trots. “Inmiddels hebben we 150 trainers die
door heel Nederland opleidingen verzorgen. Door
verder te groeien kunnen we onze dekking verbeteren en een nog grotere kostenbesparing voor onze
klanten en aanhakende partijen realiseren. Meer en
meer opleiders hebben moeite om hun backoffice
zelfstandig te organiseren. Ook de veranderingen

in de markt, de vraag, recessies en veranderende
subsidieregels maken dat steeds meer opleiders het
moeilijk krijgen. Enkel door flexibel te zijn en je bedrijf door te ontwikkelen, red je het in deze markt.”
Van Dreumel knikt: “OVD Opleidingen maakt nu de
transitie van het enkel invullen van de opleidingen
naar een fullservice organisatie. Dankzij de producten en diensten van Advance Groep en Gilde-BT
Bedrijfsopleidingen kunnen we klanten volledig
ontzorgen en meedenken over hun strategie. Dat

“DOOR VERDER TE GROEIEN
KUNNEN WE ONZE DEKKING
VERBETEREN EN EEN NOG GROTERE
KOSTENBESPARING VOOR ONZE
KLANTEN EN AANHAKENDE
PARTIJEN REALISEREN”
sluit ook aan bij de ontwikkelingen die binnen de
retail plaatsvinden. Voorheen werden de opleidingen
ingekocht. Nu kiezen grote retailers steeds vaker voor
het aanstellen van een eigen trainer of opleidingsdeskundige. Zij zoeken dus niet zozeer een partij die
de invulling van een training verzorgt, maar een opleidingsorganisatie die het totaalplaatje kan bieden.”
Palland: “Het is ontzettend leuk en uitdagend om
samen op te trekken en de strategie voor de komende
jaren te bepalen.”

Gilde-BT (BT staat voor bij
toeval) werd in 1996 in Venlo
door Charles Simons en Godfried
Hendricx opgericht; een intermediair in opleidingen en trainingen
voor de industriële sector en
afzetorganisatie ZON fruit &
vegetables en ondersteuner
van bedrijfsscholen. Ook gaf
het bedrijf advies op het gebied
van organisatie en subsidies. In
2000 nam Gilde-BT de afdeling
contractonderwijs over van ROC
Gilde Opleidingen en daarmee
werd het aanbod uitgebreid met
erkende mbo-opleidingen in de
vorm van bbl-opleidingsprogramma’s. Godfried Hendricx
stapte 3,5 jaar geleden uit het
bedrijf.
Gilde-BT is een privaat bedrijf en
heeft als filosofie om bedrijven
en hun medewerkers te voorzien
van goede opleidingsprogramma’s voor uitvoerend personeel
en eerstelijns middenkader.
Inmiddels bestaat de opleidingsorganisatie naast Gilde
Bedrijfsopleidingen uit Advance
Groep (sinds 2017) en OVD
Opleidingen (sinds 2018). De
komende jaren wil het bedrijf
doorgroeien als aanbieder van
diverse opleidingen en trainingen
voor bedrijven die opereren in
specialistische markten. Gilde-BT
Opleidingsgroep maakt samen
met Gilde-BT Outsourcing en
Gilde-BT Software onderdeel
uit van de Gilde-BT organisatie.
ING Corporate Investments
participeert met een minderheidsbelang in de organisatie.

Meer weten over de producten en diensten van
Gilde-BT Opleidingsgroep? Neem contact op via
het algemene nummer 0900-3700000.
www.gbt-bedrijfsopleidingen.nl
www.advance-groep.nl
www.ovd-opleidingen.nl
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Tekst: Daphne Doemges-Engelen. Fotografie: Mieke Kanters/Coen Pots

RIA VAN ’T KLOOSTER, DIRECTEUR NRTO

“BIJSCHOLING
BIEDT IEDEREEN EEN
BETER PERSPECTIEF”
Krapte op de arbeidsmarkt betekent voor ondernemers: creatief worden, omdenken en
alternatieve manieren zoeken om mensen binnen te krijgen én behouden. Een goed
middel om mensen aan je te binden en enthousiast te houden voor het vak, is scholing. De
brancheorganisatie voor privaat gefinancierde opleiders, NRTO, pleit ervoor dat mensen
zich een leven lang blijven ontwikkelen. Hierbij is een rol voor zowel werknemer als
werkgever weggelegd.

10

“In de huidige economie zien we mensen aan de kant
staan; zij hebben een afstand tot de arbeidsmarkt.
Tegelijk is er sprake van krapte waardoor werkgevers
moeilijk aan goed geschoold personeel komen”, aldus
NRTO-directeur Ria van ’t Klooster. “Een belangrijk
middel om beide problemen aan te pakken? Als
mensen werken aan hun competenties. Het zal vast
herkenbaar zijn dat oudere werknemers die al jaren
hetzelfde werk doen, vaak niet gemotiveerd zijn om
nog een volledige mbo- of hbo-opleiding te gaan
volgen. Vaak staan ze er echter wel voor open om
iets te leren dat aansluit op de vraag in de markt. Dat
vraagt om maatwerk rondom opleidingen. Wij als
NRTO zien niet voor niets een enorme toename van
aanmeldingen bij onze private opleidingsinstituten.”

KOM ZELF IN BEWEGING
Het is een duidelijke tendens dat mensen langer
moeten doorwerken en inzetbaar moeten blijven.
“Om mentaal en fysiek fit te blijven, zullen mensen
zelf stappen moeten zetten. Ze moeten hun competenties onderhouden, bijblijven in het vak. Dat is in
eerste instantie de verantwoordelijkheid van de mensen zelf.” Van ’t Klooster merkt dat mensen vandaag
de dag die verantwoordelijkheid ook steeds meer
nemen. “Mensen zijn minder afwachtend dan vroeger; ze willen niet vastlopen bij een werkgever. Door
zelf in beweging te komen, blijft je werk interessant.
Hoger opgeleiden zijn vaak meer geneigd en hebben
meer financiële armslag om die stap te zetten. Wie
wel wil leren, maar geen budget heeft om een oplei-
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ding te bekostigen, zijn er evengoed mogelijkheden.
De overheid stimuleert vanaf 2021 een leven lang
leren door het bieden van opleidingsvouchers, de
zogenaamde STAP-regeling.”

NIET ACHTEROP RAKEN
Iedere regio heeft weer andere sectoren die kampen
met tekorten. “In de regio Noord-Limburg is sprake
van een hoge concentratie maakindustrie. Door de
huidige problemen in de automotive, zijn bedrijven
die toeleverancier zijn voor deze branche vaak ook
genoodzaakt in te krimpen. Een zorgelijke ontwikkeling. Daar kun je als werknemer persoonlijk niets aan
doen; maar je kunt wel zorgen dat je door bijscholing
niet achterop raakt en in beeld komt bij een ontslaggolf.” De NRTO draagt daarom het concept van een
leven lang ontwikkelen uit. “Mensen zouden zich hoe
oud of jong ze zijn, moeten blijven ontwikkelen.”

LEERCULTUUR BINNEN BEDRIJF
Jezelf blijven ontwikkelen heeft te maken met een
mindset, maar het heeft ook te maken met de leercultuur binnen een bedrijf, schetst Van ’t Klooster.
“Ondernemers kunnen zelf een actieve rol spelen
door hun mensen te doordringen van het belang van
bijscholen. Zorg als ondernemer dat je in gesprek
blijft met je mensen: waar liggen je ambities, wat
voor toekomst binnen het bedrijf heb je voor ogen?
Wat zijn je kwaliteiten en hoe kunnen we die goed
inzetten? Waar word je blij van? En aan welke competenties schort het dan nog? Daarom zijn loopbaan-
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gesprekken zo waardevol; als mensen merken dat
ze door het volgen van een opleiding hun werk
behouden, zijn ze veel meer gemotiveerd om zich
bij te laten scholen. Bijscholing biedt iedereen
een beter perspectief: zowel de werkgever als de
werknemer vaart er wel bij.”

LANGER EN BETER INZETBAAR
Volgens Van ’t Klooster zijn werkgevers vaak ten
onrechte bang dat investeren in het opleiden van
mensen, ervoor zorgt dat deze kennis vervolgens
snel weer verdwijnt uit het bedrijf. “Dat is een
typische denkfout die veel ondernemers maken.
Als alle werkgevers namelijk investeren in hun
mensen, krijgt iedereen er ook weer goedgeschoolde werknemers voor terug. Mensen tegen
hun zin vasthouden werkt sowieso niet. Juist
als ze plezier in hun werk houden, uitdagingen
krijgen en het fysiek aankunnen, zijn ze langer en
beter inzetbaar.”

ADVIESGESPREK IN VENLO
Voor alle vragen over leren en werken kun je terecht
bij het Servicepunt Leren en Werken Noord-Limburg.
Ook werkgevers kunnen daar terecht, bijvoorbeeld
voor advies over (om)scholing van medewerkers.
Het Servicepunt Leren en Werken stimuleert en
faciliteert de combinatie leren en werken binnen de
arbeidsmarktregio Noord-Limburg. Kijk voor meer
informatie op noordlimburg.lerenenwerken.nl
FINANCIËLE TEGEMOETKOMING?
Het ministerie van Sociale Zaken stimuleert mensen
om een leven lang te leren. Door verschillende
subsidies en belastingvoordelen wordt de combinatie
van leren en werken aantrekkelijker voor werkgevers
en werknemers. Kijk op www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/leven-lang-leren voor meer informatie
over de mogelijkheden.

OVER DE NRTO
Private opleiders leiden bijna 86% van de 1,7
miljoen volwassenen op die jaarlijks een opleiding
volgen (CBS, 2018). Dat zijn ruim 1.400.000
deelnemers die een opleiding volgen bij een private
opleider. De NRTO is de brancheorganisatie voor
privaat gefinancierde opleiders: aanbieders van
(taal-) trainingen, branche- en functiegerichte
opleiders, aanbieders van overheidserkende VO-,
mbo- en hbo-opleidingen. Ook exameninstituten,
EVC-aanbieders en ontwikkelaars van leerplatforms
en (online) materiaal zijn lid van de NRTO.
Leden van de NRTO voldoen aan de eisen van het
NRTO-keurmerk.
Meer weten? Kijk op www.nrto.nl
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COMPACTE FONTYS-PRAKTIJKOPLEIDING ANTICIPEERT OP ONTWIKKELING BEDRIJFSLEVEN

DRINGEND NOODZAKELIJK
VOOR DE TOEKOMST
De technologische ontwikkelingen in de smart industry volgen elkaar in
hoog tempo op en ook de logistieke sector evolueert in sterke mate. Dat
vraagt om bijscholing van medewerkers, speciaal in functies die mboniveau beginnen te ontstijgen. Fontys Hogeschool pioniert in Nederland
met een compacte, praktijkgerichte leerweg om deze ontkiemende
behoefte nu en in de toekomst te vervullen.
Hans Aarts, directeur van Fontys Hogeschool Techniek en
Logistiek in Venlo, windt er geen doekjes om. “Met onze
voltijdopleiding slagen we erin om de vervangingsmarkt
op te vangen, maar niet om de economische groei hier in
de regio bij te benen. Feit is dat enerzijds het bedrijfsleven
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in de regio in omvang blijft toenemen en dat anderzijds de
technologische evolutie een vlucht neemt, zowel binnen
de smart industry als de logistieke sector. Aangezien het
veelal om ondernemingen op MKB-niveau gaat, ligt er
een uitdaging om de juiste medewerkers te vinden en hun
kwalificaties blijvend te laten aansluiten op de ontwikkelingen. Vroeger verving een bedrijf deze mensen door hoger
opgeleiden, maar die liggen niet voor het oprapen en het
draagt ook niet bij aan de continuïteit.” Er speelt volgens de
Fontys-directeur nog iets anders. “De aard van een aantal
functies verandert. Ze vragen meer kennis en inzicht, waarmee ze nu of straks te hoog gegrepen zijn voor iemand met
een mbo-achtergrond. Kijk maar naar de complexiteit van
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logistieke planning of het bedienen van robots. De
gemiddelde hbo’er ziet er echter weer te weinig
uitdaging in.”

niks nieuws, maar wél in combinatie met een
opleidingsduur van twee jaar en afronding met
een rijkserkend diploma.”

TWEE JAAR

TUSSEN MBO EN HBO

Er ligt, zo geeft Aarts aan, een taak voor zowel het
onderwijs als het bedrijfsleven om te investeren
in gekwalificeerde mensen voor de toekomst.
Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek in Venlo nam twee jaar geleden het voortouw door een
voor Nederland uniek concept te ontwikkelen,
aansluitend op het motto ‘een leven lang leren’.
“Het heet Associate Degree Engineering en deze
zomer hebben we de eerste gediplomeerden
afgeleverd, die van tevoren wisten dat ze deel
uitmaakten van een experiment. Wat het idee
inhoudt, is een combinatie van leren en werken.
Natuurlijk, duale opleidingsvormen bestaan al
langer, maar nog niet in deze hoedanigheid. Bij
het uitwerken van het concept gingen we uit van
de gedachte dat mensen naast hun fulltime baan
en eventuele gezinsleven niet nog eens ’s avonds
of op zaterdag in de klas willen zitten, want er
wordt al genoeg van ze verlangd. Dat leidde tot
een traject van vier dagen in de week werken en
één dag naar school gaan. Op zichzelf ook nog

Dat laatste vergde een nieuwe benadering. Aarts:
“Associate Degree Engineering moet je zien als
niveau 5, waarmee het precies tussen mbo niveau
4 en hbo in valt. Mocht iemand later nog willen
opklimmen tot het bachelor-level, dan hoeft hij
of zij er nog maar twee jaar aan vast te plakken. Er
bestaat een directe koppeling tussen de activiteiten die wij op de schooldag aanbieden en de
praktijk van de plek waar iemand werkt. Daarbij leren de studenten van elkaars cases, doordat ze uit
verschillende bedrijven komen. Om dat allemaal
goed te stroomlijnen en ervoor te zorgen dat iedereen efficiënt en effectief zijn doelen bereikt, moet
de leerweg een goede aansluiting hebben met het
bedrijfsleven. Daarom vinden wij het van belang
om aan beide kanten een begeleider in te zetten,
waarbij onderlinge communicatie tussen deze
twee personen een vitale rol speelt. We voeren
daarom bij de onderneming in kwestie een scan
uit, met als voornaamste criteria de aanwezigheid
van een goede, minimaal hbo-opgeleide begelei-

der en een werkomgeving die bijdraagt aan de
ontwikkeling van de student. Het bedrijf moet
met zijn technologieën en processen genoeg
uitdagingen bieden.”

VDL, ASML
Fontys Hogeschool Techniek en Logistiek in
Venlo startte het experiment onder de naam
Associate Degree Engineering twee jaar geleden op heel bescheiden niveau, met een klas
van acht studenten. “Voor het nieuwe leerjaar
hebben we er nu 22”, zegt Aarts met gepaste trots.
“Die komen niet alleen uit Noord-, maar ook uit
Zuid-Limburg en Noord-Brabant, onder meer
vanuit bedrijven als VDL en ASML. In de beginfase verliep natuurlijk niet alles direct vloeiend,
dat kun je ook niet verwachten, maar inmiddels
hebben we een uitstekende modus voor samenwerking gevonden. Bedrijven beginnen ons compacte en efficiënte bijscholingstraject steeds meer
te ontdekken, mede doordat we zelf actief de boer
op gaan om het onder de aandacht te brengen.
De docenten komen steeds beter in hun rol te
zitten. Ze moesten aanvankelijk wennen aan een
nieuw type studenten; mensen uit een heel andere leeftijdscategorie en met volop kennis van het
bedrijfsleven. Je kunt echter onderling van elkaar
leren en dat zie je ook gebeuren.”

DOUANEZAKEN

“WAT
HET IDEE
INHOUDT,
IS EEN
COMBINATIE
VAN LEREN
EN WERKEN”

De eerste gediplomeerde mensen kunnen hun
meerwaarde in de praktijk gaan bewijzen en
ondertussen komen er meer leertrajecten in
beeld dan alleen op het gebied van techniek en
logistiek. Aarts: “Voor de nabije toekomst willen
we bij ondernemers de behoefte peilen aan een
opleiding informatica en in 2018 zijn we vanuit de
logistieke opleiding al gestart met een specialisme op het gebied van douanezaken, zowel voor
medewerkers van de Belastingdienst als van
bedrijven die veel met im- of export te maken
krijgen. Ook daar zie je een interessante kruisbestuiving van kennis, bovendien leren ze elkaars
cultuur beter begrijpen.” De directeur van Fontys
Hogeschool Techniek en Logistiek in Venlo benadrukt dat bedrijven zo’n opleidingstraject zouden
moeten erkennen als een onmisbare investering
voor de toekomst, willen zij hun concurrentiepositie kunnen handhaven en technologisch bij
de tijd blijven. “Als ondernemer betaal je alleen
het collegegeld, dat deels terug te vragen valt
via O&O-fondsen. Daarnaast moet je natuurlijk
een begeleider inzetten. De investering betaalt
zich echter snel terug, aangezien de medewerker
datgene wat hij leert direct in de praktijk toepast
en je geen hbo’er hoeft aan te nemen. Wij hopen
dat we binnen afzienbare tijd naar twee klassen
groeien; dat zou mooi nieuws betekenen voor de
toekomst van het bedrijfsleven in Zuid-Nederland.”
www.fontys.nl/venlo
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SCHOLING EN PLAATSING

LIMBURG AAN ZET
14

Noord-Limburg is met economische pijlers zoals techniek en logistiek bij
uitstek de regio waar bedrijven te kampen hebben met personeelstekorten.
Inmiddels zijn er diverse initiatieven in de regio ontstaan om vraag en aanbod
beter op elkaar aan te laten sluiten. Ook wordt er volop geïnvesteerd in
scholing om het talent in de regio te behouden.
Het aantrekken van voldoende personeel begint
idealiter bij de scholing. Om het talent voor de
regio te behouden ondersteunt Provincie Limburg
het Stagebureau Land van Cuijk & Noord-Limburg
met een subsidie van 38.000 euro. Het bureau
werkt met bedrijven en gemeenten uit de regio aan
het behouden en aantrekken van jongeren voor
de regionale arbeidsmarkt. Naast het bemiddelen
in vraag en aanbod, geeft het stagebureau onder
andere gastcolleges over stagemogelijkheden en
worden rondleidingen, werkbezoeken en bijeenkomsten georganiseerd voor scholieren en studenten om de regionale arbeidsmarkt te promoten.
Met het stagebureau slaan het bedrijfsleven en de
gemeenten in het Land van Cuijk en Noord-Limburg de handen ineen. Voor elke stagiaire zijn tien
stageplaatsen beschikbaar. Voorkomen moet worden dat het aanbod van stageplaatsen terugloopt
omdat ze niet ingevuld kunnen worden. Tegelijkertijd moet het aanbod van stages bij bedrijven
beter zien worden gestroomlijnd.
Daarnaast financiert de Provincie de uitbreiding
van de Brightlands Campus Greenport Venlo met

€ 17,6 miljoen. Dit is nodig nu de bestaande gebouwen Villa Flora en Innovatoren door de snelle
groei van de campus nagenoeg vol zijn. Inmiddels
zijn 60 organisaties en 16 R&D-faciliteiten op de
campus gevestigd. Er werken ruim 650 mensen. Ruim 400 studenten volgen op de campus
onderwijs en verrichten onderzoek op het gebied
van gebied van gezond leven, bewuste voeding
en circulaire economie. De directie van Campus
Vastgoed Greenport Venlo heeft in samenspraak
met Brightlands Campus Greenport Venlo een
plan uitgewerkt om te kunnen voldoen aan de
groeiende vraag naar ruimte. Voorstel is nu om
een Bright House en een Bright Village te bouwen
waarmee er ruim 8.600 m2 netto vloeroppervlakte
wordt toegevoegd aan de huidige 13.600 m2.

ONDERZOEK
Ook onderwijsinstellingen over de grens houden
de behoefte aan personeel scherp in de gaten. De
Limburgse ondernemers Nina Krockow (mind4share) en Ed Morel (3Hoog Communicatie) gaan in
samenwerking met de Duitse Lern- und Bildungsakademie in Mönchengladbach een grootschalig
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onderzoek uitvoeren onder stagebedrijven in de
Duits-Nederlandse grensregio. Met het onderzoek
willen de instellingen de behoeften betreffende
personeel in de grensstreek peilen om daarop in
te kunnen spelen. Veel middelgrote bedrijven aan
beide zijden langs de grens willen graag personeel

DE HUIDIGE WERKZOEKENDEN
HEBBEN EEN GROTERE AFSTAND
TOT DE ARBEIDSMARKT EN ZIJN
MOEILIJKER TE BEGELEIDEN NAAR
PASSEND WERK
uit het buurland. Vaak is er echter niet genoeg
kennis betreffende het opleidingssysteem van het
andere land. Daarnaast wordt de meerwaarde van
personeel uit het andere land nog altijd onderschat. Voor het onderzoek worden midden- en
kleinbedrijven gevraagd te reflecteren op de invulling van gewone en stagevacatures door personeel
uit het buurland en interessante beroepsprofielen
voor deze doelgroep te ontwikkelen. Het onderzoek richt zich met name op bedrijven uit de op
regionaal niveau belangrijke sectoren logistiek,
agro, food, retail, toerisme, zorg en media. De
deelnemende bedrijven uit beide landen kunnen
tot medio 2020 tevens deelnemen aan educatieve
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seminars op het gebied van interculturele competenties. Bovendien ontvangen zij uitgebreide informatie over de voorwaarden voor het aannemen van
personeel uit het buurland en de gevolgen daarvan.
Bedrijven die interesse hebben in leerwerktrajectleerlingen of professionals uit het buurland kunnen zich
aanmelden voor het onderzoek op www.ondernemen2020.eu. HR-managers of leidinggevende van de
deelnemende bedrijven kunnen kosteloos deelnemen
aan de netwerkbijeenkomsten en trainingsdagen.

AFSTAND

>

Wethouder Pekema (Bergen), wethouder
Van Hulsteijn (Gennep), gedeputeerde Van den
Akker, Karen Louwerse en Ben van de Wijgert
van het Stagebureau, wethouder Stevens
(Boxmeer) en Patrick Luijkx (Industriële
Kring) met de cheque t.w.v. € 38.000,-.

Overhandiging Sociale Innovatie Monitor
Limburg aan Gedeputeerden Hans Teunissen
en Joost van den Akker door Jol Stoffers
(Zuyd), Mark Hendriks (LWV) en Andries de
Grip (UM, ROA).

>

Bedrijven met een personeelsvraagstuk doen er verstandig aan om te kijken of werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt de vacatures (deels) kunnen
invullen. Eind juni tekenden LWV-kringvoorzitter Frank
Nelissen en de Venlose wethouder Alexander Vervoort
namens de arbeidsmarktregio Noord-Limburg de aanvraag ‘Perspectief op Werk’. Met deze bijdrage van het
Rijk willen partijen de komende twee jaar ten minste
350 werkzoekenden met een afstand tot de arbeidsmarkt begeleiden naar werk met een vorm van ondersteuning. ‘Perspectief op Werk’ vormt een extra impuls
voor het project ‘Door inzicht aan de slag’ uit 2018. In
dit project hebben de gemeenten in Noord-Limburg en
UWV samen met de provincie Limburg afgesproken een
duidelijk profiel op te stellen van 1.450 werkzoekenden.
Door de competenties van deze werkzoekenden inzichtelijk te maken, is een match op passend werk eerder
gemaakt. De afgelopen jaren is de ‘top groep’ van
werkzoekenden al vrijwel geheel naar werk begeleid.
De huidige werkzoekenden hebben een grotere afstand
tot de arbeidsmarkt en zijn moeilijker te begeleiden
naar passend werk. Binnen het project ligt de focus op
het werkfit maken van werkzoekenden om vervolgens
de stap naar werk te kunnen maken. De match naar
werk zal onder andere door middel van proefplaatsingen, werkervaringsplaatsen en leerwerkarrangementen
worden gerealiseerd. Intensieve coaching en begeleiding en een nauwere samenwerking tussen werkgevers,
(semi-) overheden, onderwijs en andere schakels in de
arbeidsmarktregio moeten het project ‘Perspectief op
Werk’ tot een succes maken.

BLIJVEN INVESTEREN
Wanneer je als ondernemer te maken hebt met een
krappe arbeidsmarkt is het essentieel om te investeren
in de ontwikkeling van medewerkers die je wél hebt.
Uit de Sociale Innovatie Monitor Limburg 2019, het
jaarlijkse onderzoek onder Limburgse werkgevers naar
sociale innovatie, is gebleken dat Limburgse werkgevers
dit blijven doen. Het onderzoek is uitgevoerd door het
lectoraat Employability van Zuyd Hogeschool en het
Researchcentrum voor Onderwijs en Arbeidsmarkt van
de Universiteit Maastricht in samenwerking met het
sociaal-economisch kenniscentrum Neimed en de Limburgse Werkgevers Vereniging. Uit de antwoorden van
211 Limburgse organisaties (een recordaantal), bleek dat
Limburgse werkgevers veel aandacht besteden aan de
ontwikkeling van hun personeel. Medewerkers krijgen
daarbij goede mogelijkheden tot professionele groei
door taakverrijking en autonomie met een bijpassende
verantwoordelijkheid. Tussen de sectoren zijn er wel
significante verschillen te zien in de ontwikkeling van digitale vaardigheden van medewerkers. Zo zijn de digitale
vaardigheden beter ontwikkeld in de industrie en commerciële dienstverlening dan in de niet-commerciële
dienstverlening. De industrie en commerciële dienstverlening verwachten echter ook dat er in de toekomst meer
taken overgenomen gaan worden door technologie dan
in de niet-commerciële dienstverlening. Wat betreft het
sociale innovatievermogen laat de industrie een daling
zien ten opzichte van vorig jaar en blijft deze sector
achter bij de commerciële en niet-commerciële dienstverlening. Voornamelijk op de strategische oriëntatie op
sociale innovatie en het investeren in de kennisbasis van
de organisatie laat de industrie een afname zien.
Limburg is zelf aan zet, en gelukkig zijn er al diverse
initiatieven ontwikkeld en uitgerold. Voor alle betrokken
partijen is het essentieel om het talent zoveel mogelijk
in de regio te houden en onontdekte talenten de kans
te geven om zich te ontplooien. Alleen dan lukt het om
de vacatures in te vullen en de economie verder te laten
groeien.

NOORD -LIMBURG BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER/OK TOBER 2019

15

HRM
Tekst: Hans Hajée
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AANPASSINGEN IN 2020

WERKKOSTENREGELING
WORDT VERRUIMD
De werkkostenregeling wordt in 2020 aangepast. De vrije ruimte voor vergoedingen neemt toe waardoor
werkgevers hogere onbelaste bedragen kunnen besteden aan hun werknemers. Ander element van de
aanstaande wijziging: de vergoeding die de werkgever aan de werknemer betaalt voor het aanvragen van
een verklaring omtrent gedrag (VOG) valt onder de gerichte vrijstellingen en is niet langer belast.
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Met de werkkostenregeling (WKR) wilde het
ministerie van Financiën de regels rond onbelaste
vergoedingen aan werknemers vereenvoudigen. Het
grote aantal uitzonderingen en bijzonderheden zorgt
er echter voor dat de regeling dit doel grotendeels
voorbijschiet.
Uitgangspunt van de huidige WKR is dat voor vergoedingen of verstrekkingen aan werknemers die als loon
worden aangemerkt en niet gericht zijn vrijgesteld,
een vrije ruimte geldt van 1,2% van het totale fiscale
loon. Over deze vrijstelling is geen loonbelasting verschuldigd. Overstijgen de vergoedingen de vrijstelling
dan moet over het bedrag boven de 1,2% een eindheffing van 80% worden afgedragen. Werkgevers mogen
deze eindheffing niet verhalen op hun medewerkers.

Onbelaste mogelijkheden voor extern
personeelsfeestje nemen toe.

GERICHTE VRIJSTELLINGEN EN
INTERMEDIAIRE KOSTEN
Er zijn ook kosten die überhaupt niet als loon worden
gezien. Dit zijn zogenaamde intermediaire kosten die
de werknemer voor zijn werkgever maakt en vervolgens declareert. Denk aan zakelijke maaltijden of parkeerkosten. Verder is er een aantal gerichte vrijstellingen, bijvoorbeeld voor cursussen en opleidingen,
treinkosten, vergoedingen voor woon-werkverkeer
(tot 19 eurocent/km) en zakelijke overnachtingen.
Vergoeding van deze kosten is onbelast en heeft geen
invloed op de vrije ruimte.

NIHILWAARDERING

DE WERKKOSTENREGELING
KRIJGT EEN
TWEESCHIJVENSTELSEL
WAARDOOR DE VRIJE
RUIMTE TOENEEMT

VOG – verplicht voor onder meer
taxichauffeurs – wordt onbelast vergoed.

Een derde categorie zijn de vergoedingen die worden
beschouwd als nihilwaardering. Hierbij gaat het
bijvoorbeeld om in natura ter beschikking gestelde
consumpties op het werk, inrichting van de werkplek
plus apparatuur (mits voor 90% zakelijk gebruikt) en
bedrijfskleding. Alle resterende vergoedingen worden
gezien als loon. Hiervoor geldt de bovengenoemde
vrijstelling van 1,2%, daarboven moet 80% belasting
worden betaald.

€ 100 MILJOEN
De werkkostenregeling is in 2011 ingevoerd en werd
verplicht per 2015. Begin vorig jaar werden de resul-

taten bekend van een evaluatie. In vervolg daarop
ging staatssecretaris Snel van Financiën in overleg
met het bedrijfsleven om de regeling te verbeteren en knelpunten weg te nemen. Hiervoor is
€ 100 miljoen beschikbaar. Dit bedrag werd vorig
jaar gereserveerd om de lasten van arbeid voor
het MKB te verlagen.

VOORAL MKB PROFITEERT
In februari jongstleden werden de voorgenomen aanpassingen al bekend. Nu is duidelijk
dat deze inderdaad worden opgenomen in het
Belastingplan 2020 dat op Prinsjesdag gepresenteerd wordt. De werkkostenregeling krijgt een
tweeschijvenstelsel waardoor de vrije ruimte
toeneemt. Voor de eerste € 400.000 wordt deze
verhoogd naar 1,7% van de loonsom. Boven dit
bedrag blijft het percentage van 1,2% gehandhaafd.
Dit betekent dat de onbelaste mogelijkheden
voor bijvoorbeeld een extern personeelsfeestje,
eindjaarspakket of financiële maaltijdvergoeding
worden vergroot. Door de drempel heeft vooral
het MKB baat bij de maatregel. Bij een loonsom
van 400.000 euro kunnen werkgevers volgend jaar
6.800 euro onbelast beschikbaar stellen in plaats
van 4.800 euro nu. Als zij over datzelfde bedrag
80% eindheffing zouden moeten betalen, had dat
een kostenpost betekend van € 1.600.

VRIJSTELLING VOOR VOG
Tweede maatregel uit de WKR-aanpassing betreft
de kosten voor een verklaring omtrent gedrag
(VOG). Voor bepaalde functies is zo’n verklaring wettelijk verplicht. Denk aan onderwijzers,
taxichauffeurs en gastouders. Maar ook in andere
branches wordt nieuwe medewerkers steeds vaker om een VOG gevraagd. Een werknemer heeft
hier geen voordeel van. Daarom wordt voor zo’n
VOG per 2020 een extra gerichte vrijstelling in het
leven geroepen. Werkgevers kunnen de verklaring
dan onbelast vergoeden zonder dat dit ten koste
gaat van de vrije ruimte.

>
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FACILITY MANAGEMENT
Tekst: Hans Eberson. Fotografie Lisa Pashouwers

ANNIE KUSTERS VAN AMC POINT OVER SOCIAL RETURN IN DE SCHOONMAAK

“KWESTIE VAN
JUISTE BEGELEIDING
EN AANDACHT”
Toen de overheid op 1 januari 2015 de Participatiewet in werking stelde was
AMC Groep uit Wijchen er al twee jaar mee bezig. In 2013 richtte het bedrijf
namelijk AMC Point op. Doel: zoveel mogelijk mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt helpen een rol te spelen op de reguliere arbeidsmarkt. Daarbij
is wat iemand kan – niet wat iemand op afstand zet - het uitgangspunt. Annie
Kusters is manager AMC Point.
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De Participatiewet en Social Return on Investment
(SROI) zijn in 2019 ingeburgerde begrippen; bedrijven
geven hun MVO-beleid concreet invulling door
mensen die niet zo gemakkelijk aan het werk komen
een passende werkplek te bieden. Dat wil niet zeggen
dat de doelstelling voor bedrijven en instellingen (5%
van de loonsom investeren in SROI) wordt gehaald.
Zelfs verre van. Dat heeft voor een deel met onwil
te maken, maar vooral koudwatervrees speelt een
rol. Hoe vul je die SROI in? Welke gevolgen heeft dat
voor je organisatie en legt SROI geen onevenredig
beslag op je processen? Annie Kusters heeft daar een
duidelijk antwoord op: “Met de juiste begeleiding en
aandacht is veel mogelijk. Schep de juiste verwachtingen en zorg voor begeleiding door een reguliere
kracht, dan is 5% gemakkelijk te halen. Het probleem
zit aan de aanbodzijde. Gemeenten en SW-bedrijven
bieden niet genoeg kandidaten aan die voldoende zijn
gemotiveerd.”

AMC Point. “Ik ben begonnen in de operatie. Ik kwam
in deze tak van sport terecht toen AMC samenging
werken met een Sociale Werkplaats en vanaf dat moment ging het balletje voor ons rollen en werd AMC
Point opgericht. We zijn klein begonnen. We deden
bijvoorbeeld de reguliere schoonmaak voor Stichting
Dichterbij en toen kwam de vraag wat we vanuit de
dagbesteding voor mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt zouden kunnen doen. De trigger was
iemand van dagbesteding die een simpele opmerking
maakte: ‘Ik wil ook zo’n schoonmaakschort’. Zouden
zij geen rol kunnen spelen in het reguliere schoonmaakwerk? Daar zijn we toen voorzichtig mee begonnen, eenvoudige werkzaamheden, veel structuur,
vaste begeleiding en dat liep als een tierelier. Voor ons
als bedrijf, maar vooral ook voor de doelgroep zelf. De
jongedame die ooit die opmerking maakte, loopt nog
altijd met veel plezier bij ons in de schoonmaakbranche rond.”

KLEIN GESTART

DE VOLGENDE STAP

AMC Groep biedt met 550 medewerkers een groot
scala aan facilitaire diensten in Midden- en Zuid-Nederland. De dienstverlening bestaat uit (specialistische) schoonmaak, bedrijfscatering, gevelrenovatie,
vloeronderhoud en glasbewassing voor zeer uiteenlopende klanten. In 2017 werd AMC Groep onderdeel
van ICS Groep uit Eindhoven, een bedrijf dat landelijk
facilitaire diensten levert. Kusters is al jaren manager

AMC Point richt zich nu op verschillende doelgroepen. “Niet alleen mensen uit de dagbesteding van
Dichterbij, maar ook Wajongers, asielzoekers en we
zoeken steeds vaker samenwerking met gemeenten.
Bijvoorbeeld door mensen die al jaren uit het arbeidsproces zijn verdwenen langzaam weer arbeidsvaardigheden bij te brengen en hen zo op weg te helpen
naar een reguliere baan. Dat is altijd de inzet, op zoek
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“UITERAARD IS
SROI MAATWERK,
WANT JE
BENT STERK
AFHANKELIJK
VAN FACTOREN
ALS DE AARD VAN
DE ‘BEPERKING’,
HET WERK EN DE
WERKPLEK”

FACILITY MANAGEMENT

IMAGO
AMC Groep heeft onlangs de Trede 2 op de Prestatieladder Socialer Ondernemen (PSO) behaald. PSO is
een door TNO ontwikkeld meetinstrument dat sociaal
ondernemen binnen organisaties zichtbaar maakt.
“Dat is voor ons natuurlijk een mooi uithangbord. We
laten er mee zien dat we echt serieus met SROI bezig
zijn.” AMC Point is actief in de regio Zuid-Gelderland, Noord-Limburg en Oost-Brabant. “We werken
nauw samen met onder andere Stichting Dichterbij,
Driestroom Werkplein en regionale werkbedrijven.
Contacten met gemeenten zijn voor ons ook belangrijk, omdat ze een belangrijke rol kunnen spelen in
het aanbrengen van kandidaten. We merken dat ook
het bedrijfsleven zich steeds vaker openstelt om met
SROI aan de slag te gaan. Dat is een vertrouwenskwestie en dan helpt het als je succesvolle trajecten kunt
laten zien. We moeten nog steeds bewijzen dat het
goed gaat en dat er met maatwerk en de juiste begeleiding veel mogelijk is. Bedrijven merken ook steeds
vaker dat een traject meerwaarde biedt. Het voegt
iets aan hun imago van een prettig en sociaal bedrijf.”
Toch heeft Kusters ook zorgen. “Vooral omdat we
onvoldoende kandidaten voor een opleidingstraject in
de schoonmaakbranche krijgen aangeleverd. Het vak
heeft - geheel ten onrechte - een te negatief imago.
Het heeft zich de afgelopen decennia tot een echt
vak ontwikkeld waarin medewerkers de waardering
krijgen die ze verdienen. Dat moet beter zichtbaar
worden, daar ligt voor ons nog een taak.”
naar regulier werk, in ons geval dus een activiteit in de
schoonmaakbranche of een van de andere facilitaire
diensten die we bieden. Uiteraard is dat maatwerk,
want je bent sterk afhankelijk van factoren als de aard
van de ‘beperking’, het werk en de werkplek. Inmiddels weten we dat we met de inzet van de doelgroep
en de juiste begeleiding ver kunnen komen.”

www.amcgroep.nl
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PROEFPLAATSINGEN
Een traject begint altijd met een proefplaatsing.
Kusters: “Omdat we willen zien wat voor vlees we in
de kuip hebben. We hebben onze eigen opleidingen
met deelcertificaten ontwikkeld. De opleiding vindt
op de werkvloer plaats door professionele begeleiders
en leercoaches. We bieden altijd een veilige en vertrouwde werk- en leeromgeving. Een geslaagd traject
is afhankelijk van vele factoren, maar niet in de laatste
plaats van de gegadigde zelf. Je hebt te maken met
factoren als motivatie en ook leercapaciteit. Iemand
moet een instructie kunnen begrijpen en vervolgens
uitvoeren. Geduld is een schone zaak, maar opleiden tot volwaardig schoonmaker of medewerker
bedrijfscatering lukt niet altijd. Die conclusie moet je
op een bepaald moment durven trekken. Lukt het wel,
dan volgt een eerste contract en een zoektocht naar
een reguliere plek. Dat is vaak een hoogtepunt. Je ziet
mensen in zo’n traject groeien, ze krijgen steeds meer
zelfvertrouwen en het gevoel dat ze er maatschappelijk bij horen. Dat merk je, dat zie je en dat geeft
enorm veel voldoening. Ik vind dit werk ook de mooiste tak van sport, ik geniet er elke dag van.” En het gaat
goed met AMC Point. “We sturen met een vaste groep
van negen zo’n veertig medewerkers met een afstand
tot de arbeidsmarkt aan.”
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TRENDS FINANCIEEL MANAGEMENT
Tekst: Hans Hajée

BANKEN VERLIEZEN TERREIN BIJ MKB

20

FINANCIERINGSSPEELVELD
VERBREEDT SNEL
De Financieringsmonitor van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat
toont dat banken nog altijd verreweg de grootste kredietverstrekker zijn voor het
MKB. Door de strengere criteria zijn vooral kleine en jonge bedrijven echter steeds
vaker aangewezen op alternatieve financiering. Al is de omvang daarvan afgezet
tegen bankfinanciering nog minimaal, de groei is fors. Net als het aantal aanbieders.
Keurmerken moeten de markt transparanter maken. Ook voor adviseurs ligt hier een
belangrijke taak.
Het ministerie van Economische Zaken en
Klimaat publiceerde begin 2019 een door het CBS
uitgevoerde Financieringsmonitor. Basis van dit
onderzoek is een digitale enquête onder 5.200
bedrijven. Bijna een kwart van de ondervraagde
MKB-ondernemers heeft behoefte aan externe
financiering. Ruim driekwart heeft die behoefte

dus niet. In twee op de vijf gevallen financieren
zij hun werkkapitaal en uitbreiding met interne
middelen; uit de winst of door inbreng van de ondernemer(s). Een kwart van de bedrijven zonder
behoefte heeft helemaal geen financiering nodig.
Veelal groeien zij niet en zijn vooral gericht op
continuïteit.
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ONDERPAND HELPT
Van de ondernemers met een financieringsbehoefte doet 81% onderzoek naar de mogelijkheden. Twee derde daarvan dient ook daadwerkelijk
een financieringsaanvraag in. 93% van het grotere
MKB – tot 250 werkzame personen – krijgt vervolgens de gewenste externe financiering rond. Bij
de micro-ondernemingen (bedrijven met minder
dan tien werkzame personen) is dit 80%.
Deze percentages liggen aanzienlijk lager dan
bij het grootbedrijf. Daar slaagt een financieringsaanvraag in 99% van de gevallen. Volgens
het CBS-onderzoek komt dit mede doordat grote
bedrijven eenvoudiger onderpand kunnen bieden. Hoe hoger de aandelen eigen vermogen en
vaste activa op de balans, des te groter de kans op
financiering. Opvallend is dat aanvragen voor het
aannemen of opleiden van personeel de meeste
kans maken om afgewezen te worden. Dit staat
haaks op de stelling dat medewerkers het grootste
kapitaal van een bedrijf vormen. En doet vrezen
voor de financiering van het zo noodzakelijke
leven lang leren.

VOORAL GROEIFINANCIERING
Dat het economisch voorspoedig gaat, blijkt uit
het feit dat minder dan één op de tien ondernemingen uit het onderzoek financiering gebruikt
om een moeilijke periode te overbruggen. Het

FINANCIEEL MANAGEMENT TRENDS

MKB zet externe financiering vooral in voor groei.
Meer dan een derde van de respondenten gebruikt
de additionele middelen om bestaande activiteiten
uit te breiden. Werkkapitaalfinanciering staat op
nummer twee; met name bij kleinere bedrijven
krijgt vers krediet vaak deze besteming. Het opzetten van nieuwe activiteiten complementeert de top
drie.
Uitbreiding of vernieuwing gebeurt vooral via
investeringen in activa. In tegenstelling tot het
grootbedrijf zijn fusies en overnames in het MKB als
financieringsdoel van ondergeschikt belang, net als
verduurzaming.

MINDER BANCAIRE FINANCIERING

BANCAIRE
FINANCIERING IS NOG
ALTIJD DOMINANT IN
HET MKB

Nog altijd voorzien de meeste bedrijven uit het
onderzoek in hun financieringsbehoefte door een
banklening (40%), gevolgd door leasing (21%)
en verhoging van de rekening-courant (12%). Op
gepaste afstand volgen informele investeerders en
crowdfunding met elk 3%.
Al zijn banken als kredietleverancier dominant,
hun aandeel neemt wel af. Aanscherping van de acceptatiecriteria zorgde de afgelopen jaren voor een
gestage daling. In 2013 hadden 800.000 bedrijven
een banklening; in 2019 waren dat er maar liefst
300.000 minder. De som van uitstaande bankleningen aan ondernemers daalde in dezelfde periode
met 18 miljard euro.

BINNEN 24 UUR
Door het ontbreken van onderpand en zekerheid
moeten vooral startups en kleinere bedrijven op
zoek naar alternatieven voor bancaire financiering. Aan de hoeveelheid opties ligt het niet; er zijn
letterlijk honderden aanbieders. Naast de groei van
crowdfundingplatforms valt vooral de toename van
aanbieders van minikredieten op. Dit zijn leningen
tot een paar ton met vaak korte looptijden van twee
tot drie jaar. De complete afhandeling verloopt
online, het geld staat soms al binnen 24 uur op de
rekening.

SLIMME FINTECH
De aard van al deze aanbieders verschilt nogal.
Voorwaarden, rentepercentages en kosten lopen
flink uiteen. Er zijn bedrijven die innovatieve fintech
inzetten bij de beoordeling van kredietaanvragen.
Hierdoor verbetert de kwaliteit van hun selectie.
Maar er zijn ook financiers die krediet aanbieden
zonder noemenswaardige controles. Zo meldt Swishfund – van die tenenkrommende commercial – dat
ze alleen naar de cashflow van een aanvraag kijken.
Een businessplan is niet nodig, BKR-registratie geen
probleem. Door een dergelijke werkwijze zijn de
risico’s voor een kredietverlener fors. Logisch dus
dat de kosten navenant zijn.

GEDRAGSCODE
Niet alle ondernemers zijn in staat om de impact
van dure minileningen goed te doorgronden.
De roep om regulering neemt toe. Onder meer

MKB-Nederland maakt zich hier sterk voor. De
AFM nam de afgelopen jaren maatregelen om
flitskredieten aan consumenten te beteugelen.
Vergelijkbare zakelijke leningen vallen echter
buiten de reikwijdte van de autoriteit. Daarom
moet regulering vanuit de sector zelf komen. Tien
aanbieders van alternatieve financiering waaronder Collin Crowdfund, Funding Circle en Spotcap
namen de handschoen op. Samen richtten zij de
Stichting MKB Financiering (SMF) op. Sinds juli
2019 committeren de leden zich aan een Gedragscode MBK Financiers. Deze bevat uitgangspunten
als maximale rentetarieven, transparante provisie
en passende zekerheden. Ook is er een loket bij
Kifid, het onafhankelijke klachteninstituut voor
financiële dienstverleners. De branchevereniging
Nederland Crowdfunding (vijf leden) heeft al
enkele jaren een gedragscode.

1 VERSUS 126 MILJARD
De SMF deed onderzoek naar de omvang van
non-bancaire financiering. Via crowdfunding,
directe leningen, kredietunies en non-bancaire
aanbieders van factoring en lease is in 2018 ruim
1 miljard euro aan financiering verstrekt aan bijna
13.000 MKB-bedrijven. Een jaar eerder was dat
nog 676 miljoen. Een forse stijging dus. Maar als
je bedenkt dat de drie grootbanken in 2018 samen
zo’n 126 miljard euro bij het MKB hadden uitstaan,
is dit bedrag verwaarloosbaar.

NON-BANCAIR BLIJFT GROEIEN
Bancaire financiering is dus nog altijd dominant
in het MKB. En vaak zijn de kosten lager dan die
van alternatieve financieringsvormen. Maar de
groep bedrijven die niet – of niet alleen – bij een
bank terecht kan, neemt toe. Volgens de SMF zijn
MKB-ondernemers elk jaar op zoek naar 10 tot 15
miljard euro. Minimaal tien procent wordt op dit
moment al door alternatieve financiers verstrekt.
Vooral bij kleinzakelijke financieringen onder de
1 miljoen euro zal non-bancaire financiering sterk
groeien, denkt de SMF. De branchevereniging
verwacht dat in 2022 minimaal een derde van deze
financieringen buiten banken om verstrekt zal
worden.

UITDAGING VOOR ADVISEURS
Interessant – en relevant – is de rol van MKB-adviseurs in deze dynamiek. Door hun ervaring
en netwerk zijn vooral bankleningen vertrouwd
terrein. Dat geldt minder voor nieuwe financieringsvormen en de combinatie van verschillende
opties, het gestapeld financieren. Door de toenemende inzet van fintech bij kredietaanvragen kan
de rol van adviseurs minder belangrijk worden.
Het onoverzichtelijke aanbod en de daarmee samenhangende behoefte aan advies over optimale
financiering maakt hun potentiele meerwaarde
juist groter. Veel zal afhangen van het vermogen
van adviseurs om het steeds bredere financieringsspeelveld te overzien.
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BEDRIJFSADVIES

HANDVATTEN VOOR
BEWINDVOERDERS
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Bewindvoerders moeten elk jaar een kwaliteitstoets
ondergaan waarbij hun bedrijfsvoering wordt
gecontroleerd. Rühl Haegens Molenaar met vestigingen
in Venray en Uden is met 90 cliënten het op een na
grootste accountancykantoor van Nederland die deze
toetsingen uitvoert. Kenmerkend voor dit bedrijf is dat
het niet blijft bij het uitvoeren van de toetsingen. Rühl
Haegens Molenaar voorziet klanten ook van advies om het
bedrijfsrendement te vergroten.
Vaak blijkt uit de kwaliteitstoets dat bewindvoerders hun bedrijfsprocessen veel efficiënter in kunnen richten. “Deze bedrijven, die
vaak begonnen zijn als eenmanszaak, missen soms een duidelijke
structuur”, vertelt vennoot Pieter Weijs. “Dat merk je wanneer bijvoorbeeld een zieke collega moet worden vervangen. Ook worden de
softwareprogramma’s zoals OnView vaak niet optimaal gebruikt. Met
praktische tips kunnen onze cliënten hun bedrijfsrendementen vaak
al enorm verbeteren.”
Op basis van de verrichte toetsingen publiceert het audit-team
van vijf medewerkers bovendien elk jaar een benchmark voor de
bewindvoerdersbranche die gratis ter beschikking wordt gesteld aan
deze klanten. Volgens Weijs hebben veel bewindvoerders behoefte
aan een dergelijk handvat. “Deze bedrijven hebben te maken met
een toenemende regeldruk terwijl de vergoeding nagenoeg hetzelfde
blijft. Ook aspecten zoals de invoering van de AVG en de veranderende regelgeving zorgen voor meer werkzaamheden.” De benchmark
maakt duidelijk hoe ze scoren ten opzichte van collega-kantoren van
gelijke omvang.
Zowel de benchmark als de tips en adviezen worden enorm gewaardeerd. Dat blijkt uit de groei in aantal klanten die veelal door mondtot-mond reclame plaatsvindt. Zelfs andere accountants verwijzen
bewindvoerders door naar Rühl Haegens Molenaar. “Adviseren
maakt nu eenmaal onderdeel uit van onze visie en werkwijze. Daar
zit ook voor ons de meerwaarde.”
www.rhmweb.nl
info@rhmweb.nl
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Ron Coenen, algemeen directeur TRIAS

INVESTERING IN
ENERGIEZUINIGE
MACHINE
Scelta Mushrooms verwerkt champignons tot een groot scala
aan producten. “Eigenlijk doen we alles met champignons
wat mogelijk is. We maken onder andere geconserveerde
champignons, allerlei snacks, smaakversterkers en producten
die de gezondheid ondersteunen”, zegt eigenaar Jan Klerken.
Inmiddels is Scelta na 25 jaar uitgegroeid tot een bedrijf met
7 fabrieken, zo’n 300 medewerkers en is het actief in 80
landen.
Veel van wat er bij Scelta gebeurt, heeft een innovatief karakter, bevestigt
Klerken. Niet alleen wat de producten betreft, ook wordt er gebruik gemaakt van de nieuwste machines. Dan is het niet vreemd dat Klerken op
enig moment bij TRIAS uitkwam. “Zo zijn er diverse projecten geweest,
heel uiteenlopend. Een van de laatste,” geeft hij aan, “was een EIA-aanvraag, een investeringsaftrek voor de aanschaf van een energiezuinige
machine.”
Met de Energie-investeringsaftrek (EIA) kun je een extra aftrekpost
van 45% van de investeringskosten krijgen indien de machine voldoet
aan een aantal vereisten waaronder de duurzaamheidsfactor. Naast de
gangbare technieken op de lijst was dit juist een generieke melding. In
dat geval moet er gekeken worden naar de complete energiebalans van
de machine. Bij dat complexe vraagstuk heeft TRIAS ons met succes
geholpen. Het scheelde toch netto een kleine 11% op de investering die
we toch al deden. “En op die bedragen is dat een slok op een borrel”,
glimlacht Klerken.
Bent u bezig met de aanschaf van energiebesparende maatregelen?
Neem dan snel contact met ons op want u moet binnen drie maanden,
nadat u de verplichtingen bent aangegaan de EIA-aanvraag indienen.
Neem dan contact op met één van de adviseurs van TRIAS door een mail
te sturen naar info@trias-subsidie.nl of bel naar 077-3560100.

BELASTINGADVIES

WIE KRIJGT HET
GROOTSTE STUK
VAN DE TAART?
In onze regio vinden veel grensoverschrijdende handelstransacties plaats. Dit betekent dat
u te maken krijgt met het buitenlandse rechtssysteem. Dat kan leiden tot situaties waarin
de buitenlandse fiscus zich gaat bemoeien met de prijzen die u tussen uw Nederlandse
en buitenlandse vestiging in rekening brengt. In vakjargon spreken we dan over transfer
pricing. Recent ben ik betrokken geweest bij zo’n situatie, waarin de Duitse Belastingdienst
van mening was dat de Duitse GmbH een te klein deel van de taart kreeg toebedeeld.

WAT WAS ER AAN DE HAND?
De Duitse GmbH produceerde bepaalde producten die door de Nederlandse vestiging werden
verkocht. De Nederlandse vestiging ontving voor
haar inspanningen een vergoeding van de Duitse
GmbH. Logisch, alleen, op welke manier bepaal
je de hoogte van die vergoeding? En wat maakt
dat uit? Nou, u kunt zich voorstellen, hoe hoger
de vergoeding voor de Nederlandse vestiging,
des te groter het stuk van de ‘winsttaart’ dat bij
de Nederlandse vestiging terechtkomt. De Duitse
Belastingdienst vond in dit geval dat de GmbH
een groter deel van die taart verdiende. Het
gevolg? Een discussie over wie welk deel van de
taart mocht hebben.
Het is in zo’n geval belangrijk dat er een onderbouwing ligt voor de gemaakte keuzes. Met
zo’n onderbouwing is het in principe aan de
Belastingdienst om aan te tonen dat het anders
moet zijn. Dit is een veel betere uitgangspositie
dan dat de Belastingdienst de bewijslast de kant
van de belastingplichtige op kan schuiven. Dat is
het geval als er geen goed onderbouwd dossier
aanwezig is. Door hier aan de voorkant over na
te denken, kan er ook nog eens belasting worden
bespaard. Normaal gesproken is de belastingdruk voor BV’s in Nederland namelijk lager dan
de belastingdruk voor GmbH’s in Duitsland.

Door meer activiteiten aan de Nederlandse
BV toe te wijzen, en daar meer risico’s te laten
vallen, is het verdedigbaar een groter deel van de
taart aan de BV toe te rekenen. Daarbij speelt ook
de wijze van resultaatberekening een belangrijke
rol. Er zijn verschillende manieren om dit resultaat te bereken. Zo zou je bijvoorbeeld kunnen
kijken naar de totale kosten die door de BV of de
GmbH worden gemaakt. Deze kosten worden
dan met een bepaalde opslag doorberekend.
Deze opslag vormt dan als het ware de winst.
Een andere methode is te kijken naar de omzet,
om vervolgens vanuit deze omzet een bepaalde
inkoopwaarde van de omzet te bepalen zodat
er een brutomarge overblijft waar dan de rest
van de kosten mee moeten worden betaald.
Deze twee, samen met nog een aantal andere
methoden zijn vastgelegd in het OESO-verdrag,
dat door bijna alle landen ter wereld als leidraad
wordt genomen.
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Lucas Jansen,
partner CONTOUR

U ziet dat er nogal wat komt kijken bij grensoverschrijdend ondernemen. Het is belangrijk
vroegtijdig over kansen en risico’s na te denken.
Uiteraard kunnen de adviseurs van CONTOUR
u met hun kennis en jarenlange ervaring hierbij
uitstekend van dienst zijn. Meer weten? Bel: 0773201900 of mail: lja@contouraccountants.nl
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Wij feliciteren Peeten Mobiel met
haar 50-jarig jubileum!

Persoonlijk
betrokken

www.contouraccountants.nl

Toekomstgericht

Helder

AUTOMATISERING
Tekst: Hans Eberson. Fotografie Lisa Pashouwers

JDS BEDRIJFSAUTOMATISERING BV EN MEULENKAMP ADVOCATEN:

“HOE JE EEN IT-PROJECT
SUCCESVOL AFRONDT”

De advocatuur staat niet bekend als de meest innovatieve branche, maar er zijn uitzonderingen.
Bij Meulenkamp Advocaten in Venlo zag men het belang van een nieuw ‘state of the art’
IT-systeem in. Er werd een specialist ingeschakeld voor de selectie van een passende IT-partner.
De keuze viel op JDS bedrijfsautomatisering bv in Venray. Beide partijen zaten begin februari
voor de eerste keer om tafel, op 10 april ging het nieuwe systeem live. Jos Bloo (Meulenkamp
Advocaten) en Lejos Schouwenberg (JDS) geven tekst en uitleg.

Meulenkamp Advocaten is een van de oudste en
grotere gespecialiseerde advocatenkantoren in de regio. Het kantoor, dat in 1923 werd opgericht, is sterk
gericht op het adviseren van en procederen voor
ondernemingen (ook internationaal) en de
overheidspraktijk. Bij veel ondernemingen en
overheden zijn zij al jarenlang de huisadvocaat. Jos
Bloo: “Dat wil niet zeggen dat we ons tot die rechtsgebieden beperken, we hebben ook specialisten op
het gebied van bijvoorbeeld mediation, erfrecht,
echtscheidingen en letsel & schade.”

VEILIG EN BETROUWBAAR
Binnen Meulenkamp Advocaten speelde de vraag of
er nieuwe servers moesten komen of dat een cloudoplossing toch een betere oplossing zou zijn. “We wilden
van de hardware af en we wilden naar een oplossing
waarin bijvoorbeeld onze branchespecifieke, juridische software op een logische manier zou worden ge-

“DE IMPLEMENTATIE
VERLIEP
PROBLEEMLOOS,
BLIJKBAAR ZIJN WE
TOCH GEEN NERDS”

koppeld aan ons documentmanagementsysteem. We
waren op zoek naar een gebruiksvriendelijk, bedrijfszeker, veilig en betrouwbaar systeem. Daar wilden we
absoluut geen concessies aan doen.” JDS is sinds 1985
actief en inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met
dertig IT-specialisten die zich niet alleen bezighouden
met soft- en hardware, maar cliënten maatwerkoplossingen bieden voor alle IT-vraagstukken. “Daarnaast
hebben we ons eigen datacenter ontwikkeld, waarmee
we onafhankelijke en veilige oplossingen in bijvoorbeeld cloud kunnen leveren. Ten slotte hebben we met
LogisticManager en Plan-IT eigen software ontwikkeld”, vertelt Lejos Schouwenberg.

PROBLEEMLOOS

Jos Bloo en Lejos Schouwenberg

De wensen en mogelijkheden van Meulenkamp
Advocaten werden geïnventariseerd en daaruit kwam
een logische oplossing naar voren. “Voor de koppeling van de branchespecifieke software hadden we
veel overleg met de leverancier en producent, waardoor we konden zorgen voor een voor Meulenkamp
optimale oplossing”, zegt Schouwenberg. “Omdat we
met vaste contactpersonen konden overleggen, die
ook de interne communicatie verzorgden, verliep
het hele proces voortvarend. Meulenkamp beschikt
nu over een cloudoplossing, elke medewerker kreeg
een nieuwe werkplek met twee beeldschermen en
via onze 24/7 monitoring beheren we hun systeem
op afstand en zorgen we automatisch voor updates
of back-ups. Omdat ons datacenter optimaal is
beveiligd is bedrijfszekerheid geen issue. Zolang er
elektriciteit is, kunnen de advocaten van Meulenkamp sneller en veiliger werken.” De implementatie
verliep probleemloos. “Zowel bij onze advocaten als
het secretariaat, blijkbaar zijn we toch geen nerds”,
aldus Bloo. Volgens Schouwenberg heeft dat vooral te
maken met de manier waarop je de contacten onderhoudt. “Wij vinden het belangrijk om de taal van de
klant te spreken en ons niet te verliezen in vakjargon.
We zijn weliswaar een IT-bedrijf, maar de klant moet
snappen wat we vertellen. Dat is essentieel voor een
geslaagd project.”
www.jds.nl
www.meulenkampadvocaten.nl
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ONDERNEMERSCHAP

DE STERKSTE SCHAKEL TROFEE
VAN DE REGIO NOORD-LIMBURG
De verkiezing van De Sterkste Schakel Verkiezing is een initiatief van het toonaangevende
zakenmagazine Noord-Limburg Business. De Sterkste Schakel spoort bedrijven op in de regio
Noord-Limburg die service en klantvriendelijkheid als vanzelfsprekend beschouwen. De Sterkste
Schakel is een bijzondere verkiezing. De kandidaten worden namelijk genomineerd door andere
bedrijven. De uiteindelijke winnaar ontvangt de Sterkste Schakel Trofee. In het voorjaar van 2020
vindt de eerste uitreiking plaats tijdens de feestelijke Finaleavond.

De Sterkste Schakel beoordelen alle kandidaten
nauwgezet. Hun oordeel leidt tot de benoeming
van minimaal zes finalisten. De adviseur van de
jury bezoekt de potentiële winnaars. Mede op
grond van zijn bevindingen bepaalt de jury welk
bedrijf De Sterkste Schakel Trofee 2020 in de
wacht sleept.

KLANT- EN GASTGERICHTHEID
VOLGENS DE JURY
26

WIE IS UW MEEST
GEWAARDEERDE
BUSINESSPARTNER?

OP WEG NAAR DE FINALE
Het aanmeldformulier op de website www.
noordlimburgbusiness.nl wordt al enthousiast
ingevuld. Daarnaast benadert de organisatie
van De Sterkste Schakel organisaties met de
centrale vraag: “Wie is uw meest gewaardeerde
businesspartner?” Bedrijven die zich weten te
nomineren, ontvangen een vragenformulier
van de jury. Zodra dit formulier ingevuld retour
is gestuurd, behoort een bedrijf officieel tot de
mededingers. De onafhankelijke juryleden van

NOORD -LIMBURG BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER/OK TOBER 2019

De onafhankelijke jury van De Sterkste Schakel
hanteert een brede definitie van klantgerichtheid.
De criteria zijn gebaseerd op de volgende
thema’s:
-luisteren naar en inspelen op wensen en
behoeften;
-creatieve oplossingen met meerwaarde;
-slagvaardig handelen;
-service en dienstbaarheid;
-het managen van verwachtingspatronen;
-commercieel blijven.
De juryleden benadrukken dat het verlenen van
een goede service niet alleen de juiste beroepshouding vereist, maar ook de juiste vaardigheden. “De servicegraad bepaalt niet zelden
het lot en de reputatie van een onderneming.
Klantgerichtheid gaat verder dan respect en
betrokkenheid. Klantgerichtheid gaat vooral om
de pure bezieling om problemen voor klanten op
te lossen.”
Op de website www.noordlimburgbusiness.nl
kun je alle actuele ontwikkelingen rondom De
Sterkste Schakel op de voet volgen. Je treft daar
onder meer een overzicht aan van alle genomineerde bedrijven.

JURIDISCH ADVIES

EINDELIJK EEN
VAST CONTRACT,
WORDT DE
WERKNEMER ZIEK
De krapte op de arbeidsmarkt maakt werkgevers bewust van
het behouden van goede arbeidskrachten; het aanbieden van
een vast arbeidscontract lijkt dan de oplossing.
Sander Oudenhoven, advocaat arbeidsrecht

Stelt u zich voor: een jonge ICT-medewerker voldoet zo goed,
dat u als werkgever na het eerste jaarcontract besluit om deze
medewerker voor een lange periode te binden en hem een
goed bod te doen; een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Een vast contract dus. De dag na het ondertekenen
van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd meldt de
werknemer zich echter ziek. De prognose is een langdurige
arbeidsongeschiktheid. U als werkgever wilt alsnog van het
vaste contract af. U deelt de werknemer mee dat indien u
op de hoogte was geweest van zijn beperkingen en de ernst
ervan, u geen vast contract was aangegaan.

BEROEP OP DWALING OF BEDROG
In juridische zin wenst u een beroep te doen op dwaling (art.
6:228 BW) of bedrog (art. 3.44 BW); volgens u had werknemer
moeten melden dat hij de beperkingen had; bij een juiste
voorstelling van zaken zou u nooit een vast contract hebben
aangeboden. Maar is dat haalbaar? Voor het antwoord op deze
vraag spelen in ieder geval twee argumenten.

WERKNEMER HEEFT EEN MEDEDELINGSPLICHT
Allereerst is vereist dat werknemer een duidelijke spreekplicht moet hebben over de juiste voorstelling van zaken. In
de meeste gevallen wordt door de rechter niet snel geoordeeld dat een werknemer een spreekplicht heeft over zijn
gezondheidstoestand, of toekomstige ontwikkelingen op dat
gebied. Toch zijn er situaties waarin deze plicht wel bestaat.
Zo vond de kantonrechter Amsterdam dat een werkneemster
haar zwangerschap had moeten melden omdat haar duidelijk moest zijn dat haar aanwezigheid in de zomermaanden
essentieel was.

ARBEIDSOVEREENKOMST NUTTELOOS
Een belangrijk aanvullend vereiste is dat voor de werkgever
duidelijk is dat de arbeidsovereenkomst na de ontdekking van
de dwaling of het bedrog geheel nutteloos blijkt te zijn. In het
voorgaande voorbeeld had de zwangere werkneemster moeten
weten dat juist in de gevraagde periode haar arbeid was vereist.
Ook de taxichauffeur die zijn slechte gezondheidstoestand
verzwijgt met als gevolg dat hij geen auto mag besturen, leidt tot
het oordeel dat de arbeidsovereenkomst nutteloos is geworden.

TOT SLOT
De ICT-medewerker in ons voorbeeld was al ziek en meldde
zich pas na het ingaan van het vast contract arbeidsongeschiktheid. Wellicht had hij dit eerder moeten melden maar voor
een beroep op dwaling zal bij een zieke werknemer in dit geval
niet snel sprake zijn van een mededelingsplicht. Ook voor wat
betreft het tweede vereiste kan niet snel worden geconcludeerd
dat de arbeidsovereenkomst door de verzwegen feiten geheel
nutteloos wordt. Werkgever zal bij ziekte gewoon haar re-integratieverplichtingen met werknemer moeten oppakken.

CONCLUSIE
Wanneer u als werkgever te maken krijgt met een situatie waarin twijfel bestaat over de bedoelingen van de zieke werknemer
en de gevolgen voor de nieuwe arbeidsrelatie, is het belangrijk
om zorgvuldig de kansen en valkuilen af te wegen.
Wilt u daarbij advies, neem dan gerust contact met ons op via
sander@voordezaak of 077-206 8000. Uiteraard bent kunt u ook
contact opnemen bij andere arbeidsrechtelijke vragen.
www.voordezaak.nl
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Restaurant ONE van Bethany DeLong en Edwin Soumang heeft
de afgelopen jaren een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt

RESTAURANT ONE
28

PUUR GENIETEN
Een oude fabriek is niet de eerste de beste locatie waar je aan
denkt voor een restaurant. Elegant tafellinnen en graffiti op
de muur gaan echter uitstekend samen, zo bewijst restaurant
ONE in Roermond, dat in handen is van het enthousiaste
ondernemersduo Edwin Soumang en Bethany DeLong. Dat het
eten er al net zo bijzonder is als de entourage ontdekte NoordLimburg Business onlangs.
Het restaurant heeft de afgelopen jaren een behoorlijke ontwikkeling doorgemaakt. Gestart in 2007, haalde het restaurant
in 2010 een Michelinster en verhuisde in 2012 naar het ECI
(Electro Chemische Industrie) complex. Dit gebouw kent een
lange historie met diverse bestemmingen. In 1798 begon de
industriële exploitatie van het gebied aan de Roer. Sinds 1926
draagt het pand de naam ECI. Na diverse invullingen stopte de
laatste productielijn in 1974 definitief en raakte het pand langzaam maar zeker in verval. Nu ruim veertig jaar later bruist het
weer als nooit tevoren. Vandaag de dag is ECI Roermond een
unieke locatie waar mensen elkaar kunnen ontmoeten, werken
en ontspannen. Een plek om te eten, te vergaderen, bijeenkomsten, exposities en cursussen te organiseren en diverse film-,
theater- en popvoorstellingen te bezoeken. Allemaal verzameld
onder één monumentaal dak.
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EDWIN EN BETHANY

Edwin is in Beek geboren, volgde de hotelschool in
Wageningen en werkte vervolgens bij verschillende
sterrenrestaurants. Zijn vrouw Bethany ontmoette
hij in Australië. Restaurant ONE was uiteindelijk
hun gezamenlijke droom. Edwin neemt als chef-kok
het creatieve deel voor zijn rekening en Bethany
zorgt dat het zakelijke deel soepel verloopt.

EIGEN MOESTUIN
Via een brug bereiken we het restaurant. De lichtjes op de brug
doen denken aan een sterrenhemel. Eenmaal binnen valt ons
oog op een gigantisch werk van de internationaal bekende
kunstenaar Claudy Jongstra, waarbij eetbare verfplanten en
verroest ijzer het kleurenpalet voor het kunstwerk ‘Vertical
Garden’ vormen. Met het kunstwerk wordt een link gelegd naar
de rechthoekige groentebedden van de eigen moestuin van het
restaurant en de industriële oorsprong van het historische ECI
Gebouw.
Leuk detail is dat Jac Nijskens, die in Nederland ‘de vergeten
groenten’ op de kaart heeft gezet, betrokken was bij het opzetten van de tuin. Inmiddels hebben Edwin en de zeven koks
van Restaurant ONE de beschikking over een flinke moestuin
van duizend vierkante meter waar de koks dagelijks hun fruit,
kruiden en bloemen vandaan halen.

NEW DUTCH CUISINE
We nemen plaats in de comfortabele fauteuils en bestuderen
de menukaart aandachtig. We zien uiteraard veel ingrediënten
uit de eigen moestuin en het valt op dat er met de seizoenen
mee wordt gekookt. Er wordt nauwelijks gebruikt gemaakt van

RECENSIE

ONE ZAKELIJK

Private dining

Een licht en open ruimte met de
uitstraling van een loft is het ideale decor voor een Private Dining
experience. De ruimte is geschikt
voor maximaal 35 personen.
Met statafels kunnen er zelfs 50
personen terecht. Voor zakelijke
bijeenkomsten is een projector
en flip chart aanwezig.
Wie graag een kijkje achter de
schermen van restaurant ONE
neemt, kan dineren aan de
Chef’s Table. Hier volg je het
keukenteam op de eerste rij; een
culinaire voorstelling voor een
beperkt gezelschap. Er is plek
voor vijf gasten aan deze tafel
om te genieten van het Tasting
Menu.

overbodige toevoegingen, hier eet je overduidelijk op
z’n puurst. Volgens Edwin laat zijn keuken zich het beste
omschrijven als ‘New Dutch Cuisine’ waarbij goede en
gezonde voeding voorop staat.
We besluiten ons mee te laten nemen op een culinaire
reis, waarbij we de één na de andere verrassing voorgeschoteld krijgen. Tijdens ons bezoek is het nog hartje
zomer en genieten we van een frisse zomersalade met
boontjes, pulpo en chorizo. Een ware smaaksensatie.
Vervolgens wordt een coeur de boeuf geserveerd met
aubergine, burrata en sjalot. Een prachtig kleurrijk
gerecht. De schol met limoenblad, kruidenolie en venkel
en kabeljauw met basilicum, rammenas en koolrabi zijn
beide zo zacht gegaard dat ze smelten op de tong.

Catering

IN DE WATTEN LEGGEN

Chef’s table

De culinaire belevingen van ONE
kunnen ook op locatie worden
gebracht.

29

De wijnen zijn zorgvuldig uitgekozen en omlijsten het
arrangement. Prettig is dat alles aan tafel op een laagdrempelige manier wordt uitgelegd, waarbij ook ruimte is
voor een kwinkslag. De mensen van ONE zijn er duidelijk
op uit om hun gasten een avondje in de watten te leggen,
waarbij voorop staat dat de gast zich thuis voelt in het
restaurant.
We continueren ons diner met de dry aged double Dutch
rund met snijbiet, bloemenboter, aardappel churros

en kruiden. Zo mals, dat je het liefst je vingers erbij af
zou willen likken. Ook de geschaafde foie gras kan ons
bekoren.

PARADEPAARDJE
Het dessert in de vorm van rood fruit, lavendel en vlierbloesem is al prachtig om te zien, maar het paradepaardje van de avond is wat ons betreft toch echt de rabarbertaart die geserveerd wordt met een milkshake. Door het
bladgoud wat er is gebruikt, schittert het dessert je aan
alle kanten tegemoet. Het gerechtje is zo mooi, dat het
bijna zonde is om op te eten. Terugkijkend op de avond
komen we tot de conclusie dat we blij worden van een
restaurant als ONE, waar met veel passie en vakmanschap gekookt wordt. Houd je van pure gerechten die een
lust zijn voor het oog? Ga hier dan beslist een keer eten!
www.restaurantone.nl
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de kroon op uw werk
Personal stylist voor zakelijke professionals
FG Exclusives business bags
06-22405115
www.feelgoodexpert.nl

Bouwbergstraat 102 - 6451 GR Schinveld
Fax. 0475-559041 - Mob. 06-22793851

www.pensioenvizier.nl

ONBEZORGD WERKEN, OVERAL

“Overal werken wanneer jij dat wilt?

zakelijke borrels

Zet je bedrijf in de Cloud!”
Betrouwbare ICT oplossingen

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Restaurant
Catering
Arrangementen
Teamuitjes
Teambuilding
Workshops
Personeelsfeesten
Congressen
Vergaderruimtes

En bijzondere medewerkers
die hiermee werken
aan hun talenten!
De Graasj Roermond
Knevelsgraafstraat 21 • 6041 GP Roermond
Tel. 0475-745060 • www.degraasjroermond.nl
/degraasjroermond • @degraasjroermond

Documenten, programma’s en e-mail
staan op onze servers
Geen investeringen in dure
servers
Qwezz Cloud voor het lokale MKB
Wij zijn een professionele ICT dienstverlener in Venray.
Het is onze missie om onbezorgd werken overal en voor
iedereen mogelijk te maken. Dit doen wij met innovatieve ICT oplossingen voor het MKB. Uw Online Werkplek
staat nu voor u klaar.
Noorderhof 10 • 5804 BV Venray • 0478-511 522 • info@qwezz.nl • www.qwezz.nl

ENERGIEBESPARING

MINDER STORINGEN IN PRODUCTIELIJNEN VOOR INCONTINENTIEPRODUCTEN

ESSITY IN HEIJEN
BESPAART FORS
OP ELEKTRICITEIT
Essity is een van de grootste producenten ter wereld van hygiënisch papier, luiers,
maandverband en wondverzorgingsproducten. In de Noord-Limburgse vestiging
in Heijen worden incontinentieluiers en -broekjes gemaakt onder de merknaam.
Twee jaar geleden startte het bedrijf met een breed energiebesparingsprogramma.
“Minder milieubelasting en lagere kosten, ideaal.”
Frank Pörteners

Vijftien productielijnen telt Essity in Heijen en
die draaien op volle toeren. Business as usual,
zegt sitemanager Frank Pörteners. “De vraag
blijft groeien, we moeten alle zeilen bijzetten.
Onze producten vinden hun weg naar zowat
alle Europese landen, de VS, Australië en Japan.
Landen met een steeds ouder wordende bevolking. Veel ouderen hebben nu eenmaal last
van incontinentie, vrouwen én mannen. Verder
maken we steeds meer verschillende producten.
Een aantal lijnen draait 24 uur per dag en we zijn
voortdurend bezig met optimalisatie.”

Als een machine stilvalt, levert dat niet alleen
productieverlies op, de energiekosten lopen gewoon door. Een half uurtje lijkt dan niet zo lang,
maar als je maandelijks tientallen storingen hebt,
dan loopt dat aardig in de papieren. We hebben
er een speciaal team opgezet. In één jaar tijd
hebben we het aantal storingen met tien procent
verminderd. En er is nog meer winst te behalen,
onder andere door de machines efficiënter te
benutten en ze vol continu te laten draaien. Elke
ochtend opstarten vreet energie.”

ENERGIEGEBRUIK

Minder storingen betekent een besparing van
negen procent op elektriciteit, zo hebben de
ingenieurs berekend. Het resultaat is direct zichtbaar op de stroomfactuur. Hoeveel, dat houdt
Frank Pörteners voor zichzelf. “We gebruiken
jaarlijks voor ettelijke miljoenen euro’s stroom.
We hebben het dus over enkele tonnen.”
In het kader van de Informatieplicht Energiebesparing heeft Essity het besparingsplan en de
resultaten tot in detail uitgewerkt en gecommuniceerd met de gemeente. “Ja, en dat is best
breed. We recyclen meer materiaal en betrekken
meer grondstoffen van leveranciers die dichterbij
zitten. Papierpulp uit de VS en Canada laten we
aanvoeren per schip en trein, ook weer milieu-

Om aan de vraag te voldoen komen er de komende jaren nog drie productielijnen bij waarvoor
het Zweedse moederbedrijf een kleine tachtig
miljoen euro op tafel legt. De eerste wordt in
2021 opgeleverd. “Met een ongekende capaciteit
van 350 luierbroekjes per minuut”, zegt Frank
Pörteners. “En energiezuinig. Dat past bij ons
beleid om het energiegebruik significant terug te
dringen. Het streven is om de komende drie jaar
in totaal dertig procent energie te besparen. We
zijn al goed op weg met onder meer led-verlichting en kleinere maatregelen, maar het meeste
resultaat moet komen van het programma waarmee we het aantal storingen willen terugdringen.

TONNEN

vriendelijker. Een betere logistiek bespaart kosten en vermindert de uitstoot. Verder gebruiken
we minder perslucht en wekken deze efficiënter
op. We zijn op de goede weg. En het mooie is dat
al die maatregelen geld én milieuwinst opleveren. Door creatief te denken en te handelen is
veel mogelijk.”

INFORMATIEPLICHT ENERGIEBESPARING
Sinds 1 juli geldt de Informatieplicht Energiebesparing. MKB-bedrijven die jaarlijks 50.000
kWh elektriciteit of 25.000 m2 aardgas verbruiken, moeten om de vier jaar rapporteren welke
energiebesparende maatregelen zij hebben
genomen. Dit varieert van isolatie tot ledverlichting en het toepassen van energiebeheersystemen. Bedrijven die de eerste deadline van 1 juli
deadline niet gehaald hebben, zijn in overtreding
en kunnen een ambtenaar van de gemeente op
bezoek krijgen. Meer informatie over de aangifte
en de voorwaarden zie je op de website
www.wattjemoetweten.nl
Ook het Expertisecentrum Duurzaamheid van de
LWV informeert ondernemers over de informatieplicht en andere initiatieven op het gebied
van duurzaamheid. Contactpersoon is Jasper
Heesakkers: heesakkers@lwv.nl.
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DE STIJL VAN
Fotografie: Laurens Eggen

PEGGY IN HAAR
DAGELIJKSE OUTFIT:

De stijl van

PEGGY
LEURS
In de rubriek ‘De Stijl Van’ wordt een
ondernemer uit de regio Noord-Limburg
bij modezaak Jansen-Noy gekleed door
styliste Marie-José Korsten. Ditmaal
is Peggy Leurs, mede-eigenaar van
Tuincentrum Leurs in Venlo, aan de
beurt.
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Hoewel deze rubriek alweer een tijdje meegaat, maken we tijdens de fotoshoot een primeur mee: voor
het eerst is de partner van de ondernemer (volledig
vrijwillig) aanwezig bij de fotoshoot. “Bart en ik doen
alles samen”, geeft Peggy aan, “en tijdens het winkelen
stelt hij zich graag op als personal shopper. Hij weet
ook heel goed te onderbouwen waarom hij vindt dat
iets wel of niet goed staat.” “Peggy wil graag complete
setjes , daar is ze heel praktisch in”, zegt Bart. “Ik vind
het leuk om met haar te sparren en te shoppen.”
Peggy draagt doorgaans sportieve kleding, bijvoorbeeld een broek gecombineerd met een jasje en
sneakers. “Ik wil op de werkvloer graag het signaal
afgeven dat ik tussen de mensen sta, niet boven hen.”
Vanwege haar lengte en uit praktische overwegingen
kiest ze vaak voor een sneaker. Ook maken een aantal
vaste merken, die altijd passen, steevast onderdeel uit
van haar garderobe. “Maar jasjes moeten wel altijd
worden ingekort en broekspijpen verlengd. Mijn
kleermaker weet inmiddels precies wat de bedoeling
is.” Nu ze voorzitter van de Lodewijk van der Grintenprijs is, wil ze graag wat chique items hebben die
ze kan combineren met haar eigen, meer stoere en
sportieve kledingstijl.
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DE STIJL VAN
AAN DEZE RUBRIEK WERKTEN MEE:
-Marie-José Korsten, Feel Good Expert
-Modezaak Jansen-Noy uit Sevenum

OUTFIT 1:
Als eerste probeert Peggy een pak met een
print in de kleuren zwart, wit en bruin dat
Marie-José samen met Fashion Guide Bets
heeft uitgezocht. Deze kleuren komen
terug in de witte bloes met stijgbeugelprint. Eronder draagt ze een zwarte laars
met lage hak. De outfit combineert mooi
met de camelkleurige (trendkleur!) jas.
Peggy: “Dit is chic, maar ook stoer. Het
is netjes voor een speciale gelegenheid,
maar straalt tegelijkertijd niet te veel
autoriteit uit.” Marie-José: “De jas staat
Peggy erg goed. En dat terwijl ze vooral
zwarte en donkerblauwe jassen heeft.
De outfit kan ook zonder het colbertjasje
worden gedragen, of met een bruine tas
van FGE. Door het kraagje rechtop te laten
staan, krijg je een stoere twist en zie je
bovendien een extra detail. Daar hou ik
zelf heel erg van.”
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OUTFIT 2:
Outfit nummer twee bestaat uit een
zwarte broek en een zwarte top met een
v-hals en korte mouwtjes. De eyecatcher
is de jas met groen-zwarte panterprint en
een gouden glans. Eronder draagt Peggy
bruin-groene sneakers. “Deze broek is
geweldig, zeker met die sportieve streep
aan de zijkant.” “De broek doet inderdaad
alles wat deze moet doen”, knikt MarieJosé. “Samen met de top heeft Peggy een
mooi basissetje dat je met een opvallend
jasje zoals deze kunt combineren. Door
de mooie pasvorm komt het accent op de
schouders en de taille te liggen, waardoor
er een mooi silhouet ontstaat.”
Peggy: “Ik vind de outfits zeer geslaagd.
Zelf loop je toch altijd automatisch naar
dezelfde hoek in de winkel. Dit had ik
nooit zelf uit het rek getrokken.” Ook Bart
is erg tevreden. Wat hem betreft kunnen
een aantal van deze items vandaag nog
mee naar huis.
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BUSINESS FLITSEN

VIJF STERREN VOOR
ARRESTHUIS IN
ROERMOND
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Het Arresthuis in Roermond heeft als eerste Van der Valk hotel een vijf-sterrenstatus weten te behalen. Op 30 september
aanstaande wordt deze status officieel
aangenomen door het Arresthuis. De
hotelsterren worden afgegeven door
de Hotelstars Union, de houder van
de Europese Hotel Classificatie. Het
Arresthuis is het tweede hotel in Limburg
dat de vijf-sterrenstatus heeft weten te
behalen. In Nederland zijn in totaal 31
hotels met dezelfde status. Om deze
status te behalen voldoet het hotel aan
de hoge criteria eisen van service en
diensten die hieraan verbonden zijn.
Het Arresthuis heeft van 1863 tot 1997
gefungeerd als gevangenis en is benoemd
tot rijksmonument. Van 2002 tot 2007
is de gevangenis weer tijdelijk in gebruik
genomen wegens een tekort aan cellen in
Nederland. Van 2009 tot 2011 heeft Van
der Valk monumentenbeheer B.V., i.s.m.
Engelman Architecten uit Roermond, het
voormalige Huis van Arrest getransformeerd tot een luxe boutique hotel met
40 kamers. Alle oude elementen zoals
de oude celdeuren, tralies voor de ramen
en de gietijzeren trappen in het oude
cellenblok zijn nog steeds zichtbaar. Het
Arresthuis is gelegen in het centrum van
Roermond en is met haar herbestemming
een prachtige aanvulling op de historische
binnenstad.

CROSSROADS
LIMBURG LANCEERT
SUBSIDIE STARTFEE
FONDS
Crossroads Limburg lanceert het
Subsidie Startfee Fonds. Het voorziet
in een fonds om subsidieaanvragen
toegankelijker en betaalbaarder te
maken. Ondernemers maken aanspraak
op 2/3e deel van de financiering van
de startfee en, zodra de subsidie
verstrekt wordt, storten ze deze terug.
Het fonds is een samenwerking met
subsidieadviesbureau TRIAS uit Venlo.
Voorzitter van Crossroads Limburg,
Stephan Satijn, is bijzonder verheugd
met de lancering van het fonds: “Aan
goede plannen geen gebrek in deze
regio, maar financiële middelen voor
het uitvoeren van deze plannen zijn
niet altijd voor handen. Dit fonds werkt
enorm drempelverlagend voor ondernemers om te innoveren en hiervoor
subsidie aan te vragen. De regio is hier
enorm bij gebaat.” Crossroads Limburg
vult het fonds met in totaal €15.000
aan financiële middelen. Ron Coenen,
directeur van TRIAS licht verder toe:
“Het revolverende karakter brengt een
heus innovatiesysteem op gang. Wij
hebben er vertrouwen in dit systeem
samen met Crossroads Limburg succesvol te kunnen uitrollen.” De eerste
twee ondernemers, Piglet Treatment
Systems uit Leunen en Microfan uit
Horst, hebben zich reeds gemeld met
een gezamenlijke aanvraag voor de
ontwikkeling van een slim stal-monitoringsysteem voor varkens.
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DEEL JE NIEUWS
MET NOORDLIMBURG BUSINESS!
Een overname, een verhuizing, een
jubileum, een uitbreiding van het
team, een nieuw initiatief of een
nieuw product; elk bedrijf heeft wel
iets interessants te melden. NoordLimburg Business publiceert dit graag
voor je op de website! Heb je een
leuk nieuwtje of een interessant idee
voor een artikel, mail dit dan vooral
door naar hoofdredacteur Sofie Fest
via sofie@vanmunstermedia.nl.

INCLUSIEVE MAATSCHAPPIJ
Fotografie Renier Linders

VVV-VENLO NEEMT DEEL
AAN BIJZONDERE EREDIVISIE
Onder grote mediabelangstelling contracteerde VVV-Venlo woensdag 21 augustus jl. in Covebo Stadion
– De Koel – in één keer maar liefst 12 nieuwe spelers. Een unicum in de voetbalwereld, zou je zeggen.
VVV-Venlo is plotsklaps een heel voetbalteam rijker

We hebben het hier wel over een heel bijzonder team:
een G-voetbalteam. VVV-Venlo neemt namelijk dit
seizoen deel aan het project ‘Bijzondere Eredivisie’. Dit
is een initiatief van de Nederlandse Stichting voor het
Gehandicapte Kind (NSGK). Dankzij de steun van VriendenLoterij is het mogelijk om een ‘Eredivisie’ te creëren
waar het hebben van plezier voorop staat. Het NSGK wil
met de Bijzondere Eredivisie een podium scheppen voor
G-spelers met ambitie. Laten zien dat het ook mogelijk is
om op hoog niveau te spelen als je een beperking hebt.
Daarmee wordt tegelijk de zichtbaarheid van mensen
met een handicap vergroot en de positieve beeldvorming
bevorderd. Middels de Bijzondere Eredivisie krijgt het
G-voetbal een mooie impuls en wordt sportparticipatie
onder kinderen met een handicap gestimuleerd. Want
sport versterkt je gezondheid, zelfredzaamheid en zelfvertrouwen. En door samen te sporten leer je vriendjes
en vriendinnetjes kennen.

BIJZONDERE EREDIVISIE
Het Bijzondere Eredivisie-elftal van VVV-Venlo zal in de
competitie de strijd aangaan met negen andere Bijzondere Eredivisieclubs. ADO Den Haag, Ajax, Excelsior, De
Graafschap, FC Emmen, FC Groningen, Heracles Almelo,
SC Heerenveen en FC Utrecht nemen ook deel aan de
competitie. “Naast de trainingen van het team zullen
de clubs de strijd met elkaar aangaan in een toernooivorm. Er wordt 7 tegen 7 gespeeld, dezelfde vorm waarin
deze doelgroep doorgaans ook speelt. Deze toernooien
zullen zoveel mogelijk in een stadion worden gespeeld
rondom een wedstrijddag. Ook de landelijke media
schenkt aandacht aan dit maatschappelijke initiatief. De
gehele beleving van spelen tegen andere clubs in een
wow-omgeving mét de nodige media-aandacht staat dan
ook centraal. De deelnemers kijken nu al uit naar de wedstrijden en wachten vol spanning op hun eerste minuten
als selectiespeler van VVV-Venlo in De Koel”, weet MVO
Manager Stijn Vullings.

vorige week nota bene nog! Ze gaan die iconische trap af,
de spanning wordt opgebouwd én ze zien hun familie en
vrienden op de tribune zitten die uit volle borst voor hen
juichen… Ze voelen zich op en top profvoetballer.”

STEUN VAN PARTNERS VVV-VENLO

De Bijzondere Eredivisie wordt
mede mogelijk gemaakt door de
Vriendenloterij, NSGK, Seacon
Logistics, Viking, Covebo,
Personato, ACS Cleaning,
Holbox en ArenaLease. Tevens
dankt VVV-Venlo belangrijke
partner IKS Noord-Limburg
voor de ondersteuning bij dit
fantastische project!

VVV-Venlo kreeg steun van diverse belangrijke partners
toen bekend werd dat de club mee zou doen aan de Bijzondere Eredivisie. Marco Bogers, directeur van VVV-Venlo:
“Onze hoofdsponsor, stadionnaamgever en tenuesponsoren reageerden meteen heel spontaan nadat we dit initiatief presenteerden. Zij vonden dat de G-Voetballers in exact
hetzelfde tenue moesten kunnen spelen als het 1e elftal dat
doet. En dus kwamen ze één voor één over de brug om dit
initiatief te ondersteunen. Samen met onze maatschappelijke Stichting VIA VVV én gesteund door onze hoofd- en
tenuesponsoren en onze stadionnaamgever willen we een
mooie bijdrage leveren aan dit fantastische project.”

BIJZONDERE EREDIVISIE OP TV
De Bijzondere Eredivisie is vanaf 28 november 2019 ook te
zien op televisie in een zesdelige serie die wekelijks wordt
uitgezonden om 22:30 uur door KRO-NCRV op NPO 1.

TRAINERS
Trainers van het team zijn Esther Wienen en Roel Krauth.
Zij kunnen als geen ander beschrijven wat er omgaat in
de spelers: “Het mooiste aan dit hele project is dat je ziet
dat die jongens intens genieten. Ze krijgen een twinkeling in hun ogen als ze een VVV-tenue overhandigd
krijgen met hun eigen naam erop. Vervolgens mogen ze
zich in het kleedlokaal omkleden waar de tegenstander
van het eerste elftal normaal gesproken zit. Ajax zat er
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PUUR PORSCHE MAGAZINE
PUUR Porsche Magazine is het maandelijkse lijfblad
voor de Porsche liefhebber. Het staat boordevol
reportages over typen Porsches uit heden en verleden,
techniek, onderhoud, tuning, interviews, races,
evenementen en lifestyle.
Prijs:€e 4,49 (winkelprijs e 5,95)
Beschikbaar als: iOS en Android

Sandton Château De Raay
Sandton Château De Raay vormt het perfecte decor
voor uw meeting, training of event. Kies voor één van
onze authentieke stijlkamers, een voormalig Kapel of de
Oranjerie. Bij mooi weer vergadert u lekker buiten op ons
prachtige landgoed.

GREAT BRITISH CARS
Great British Cars is een onafhankelijk magazine
voor de liefhebber van Britse auto’s en verschijnt
in Nederland en België. Het blad staat boordevol
reportages over alle Britse merken en typen uit
heden en verleden.
Prijs:€e 4,99 (winkelprijs e 5,95)
Beschikbaar als: iOS en Android

Geschikt voor 4 – 300 personen
Gratis parkeren
Daglicht, WiFi en Airconditioning
50 Kasteel-, Tuinkamers en Suites
Restaurant De Wintertuin

VOLVODRIVE MAGAZINE
Volvodrive Magazine verschijnt zes maal per jaar
in Nederland en Vlaanderen en staat bomvol
spraakmakende reportages en wetenswaardigheden over Volvo.
Prijs:€e 5,49 (winkelprijs e 6,95)
Beschikbaar als: iOS en Android

ELF VOETVAL

Klaas-Jan Huntelaar - Ryan Gravenberch - Nathan Aké - Ola Toivonen - Alexander Büttner

VoetbalAssist

WEBSOFTWARE
ELF Voetbal is het grootste voetbalmaandblad
van Nederland. Al ruim 34 jaar volgt ELF Voetbal
het nationale én internationale topvoetbal met
verrassende interviews en spetterende reportages.
voor amateurvoetbalverenigingen

ELF VOETBAL 38E JAARGANG  NUMMER 5  2019

ORANJE SPECIAL

Marktleider met 850 aangesloten voetbalverenigingen

NUMMER 5 • 2019 • JAARGANG 38 • € 5,50
ELFVOETBAL • ELFVOETBAL.NL

Automatische koppeling KNVB

Processen voetbalclubs geautomatiseerd

Matthijs

over 8n

Continuïteit gewaarborgd bij wisseling vrijwilligers

mijlpale

VoetbalAssist biedt continuïteit en bespaart tijd!

WEBSITE • APP • NARROWCASTING • VRIJWILLIGERSMODULE
SPELERVOLGSYSTEEM • SPONSORMODULE • CROWDFUNDING • EN NOG VEEL MEER

MOISE KEAN
JUVE-BEAST!

DROOMTRANSFER!
LUDOVIT REIS
NAAR BARÇA

Koning
Quincy
BOOM BOOM
MIEDEMA!

Retro

JACKIE

BP

www.voetbalassist.nl

PANNA! – het leukste voetbalmagazine voor de
jeugd –al één van de snelst groeiende tijdschriften
van Nederland. In tien reguliere edities en twee doeboeken bekijken we ook in 2017 weer de nationale
en internationale voetbalwereld op onze eigen manier.

n!
We gaan weer knalle

Wijnaldum

THE LION KING

PANNA

EXTRA: 4 XXL SUPERPOSTERS!

NUMMER 42 * € 5,50
JULI * 2019

Superinterview!

Hiddink &
Van Marwijk

Volop aandacht voor
NATIONS LEAGUE FINALS
WK VROUWEN
Sponsor van

TIPS VAN
TOPSCHEIDS BJÖRN!

XXL SUPERPOSTERS VAN: CALVIN STENGS! MEMPHIS DEPAY! CRISTIANO RONALDO! VIVIANNE MIEDEMA!
PA42_Cover.indd 1

ORANJE SPECIAL  VIRGIL BRULT HET HARDST  MIJLPALEN VAN MATTHIJS DE LIGT  ROCK’NROLL JACKIE GROENEN

Prijs: e 3,99 (winkelprijs e 5,50)
Beschikbaar als: iOS en Android

BP

Raayerveldlaan 6 5991 EN Baarlo
T: 077 321 40 00 baarlo@sandton.eu www.sandton.eu/baarlo

28-06-19 12:57

Prijs: e 3,99 (winkelprijs e 5,50)
Beschikbaar als: iOS en Android

HANDWERKEN ZONDER GRENZEN
Handwerken zonder Grenzen is een magazine
waarin u artikelen kunt lezen over handwerktechnieken waarbij de textiel de boventoon voert. De
onderwerpen kunnen uit ons eigen land, de landen
om ons heen, maar ook van heel ver komen.
Prijs:€e 7,99 (winkelprijs e 8,99)
Beschikbaar als: iOS en Android

MARKETING & COMMUNICATIE
Tekst: Otto Blauboer. Fotografie Daniëlle Krijtenburg

HET WAS TIJD VOOR EEN REFRESH

IEDEREEN GELUKKIG
Quality Contact is een landelijk opererende coaching- en trainingsorganisatie voor bedrijven en organisaties
die het maximale uit hun mensen willen halen. Na twintig jaar hebben zus en broer Marlies en Reinier van der
Putten behoefte om eens kritisch te kijken naar hun imago, hun positionering en uitstraling. Het is tijd om hun
identiteit op te frissen. Multicopy The Communication Company zorgde daarvoor.

Marlies van der Putten: “Dat was zeker geen voor de
hand liggende keuze omdat we Multicopy nog kenden
als copyshop. Maar als Multicopy The Communication Company kwamen ze bij ons met een compleet
‘Refresh’ voorstel. Een totaalaanpak om ons bedrijf een
nieuwe uitstraling te geven die past bij onze ambitie
en met het hart en de ziel waarvoor we vandaag de dag
staan. Dat was verrassend.”

KLAPPEN VAN DE ZWEEP
“Wat ons direct opviel was de professionele aanpak.
We kregen na een paar gesprekken een document
waarin precies omschreven stond waarnaar we op zoek
waren. Van doel tot uitvoering, van design tot inzet van
middelen. Daar konden we bijna meteen ‘ja’ op zeggen.
En wat ook fijn is, is dat je direct met een andere ondernemer praat die het klappen van de zweep kent”, zegt
Reinier van der Putten.

OOK TOE AAN
EEN REFRESH?

NIET ALLEEN WOORDEN

Wil je ook jouw identiteit weer
helemaal klaarmaken voor de
toekomst? Neem dan contact
op met de Multicopy bij jou in
de buurt. "We verrassen jou,
maar zeker ook je klanten en
prospects."
Multicopy
The Communication Company
Vind de dichtstbijzijnde vestiging
op www.multicopy.nl

Marlies: “Het begon met een nieuw logo. Helemaal van deze
tijd en het kostte ons nog geen minuut om ervoor te gaan.
Het gaf precies weer waarnaar we op zoek waren. Maar dan
begint het. Multicopy verraste ons met voorstellen voor een
nieuwe website, een algemene bedrijfsbrochure, maar ook
hand-outs voor trainingen, notitieblokken, pennen, tasjes,
presentatiewanden, waterflessen, hartvormige doosjes
met mints, beachvlaggen… Dan ontdek je hoe compleet de
Refresh bij Multicopy is. Niet alleen woorden, maar juist ook
daden.”

ZICHTBAAR
Marlies: “Als we nu een coachingssessie geven, zijn we echt
veel zichtbaarder. Onze boodschap ‘Iedereen gelukkig op
het werk, met een zichtbaar resultaat’ knalt er nu echt uit.
Het is ook precies wat we terugkregen in de samenwerking
met Multicopy The Communication Company.”
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VROUWEN IN BUSINESS

ZAKENVROUW VAN HET JAAR DANNY HOLLESTELLE

“JE MOET BEREID ZIJN
OM OFFERS TE BRENGEN”
Met verve geeft Danny Hollestelle leiding aan het Koninklijke familiebedrijf.
Haar ondernemerschap valt op. In 2015 werd Hollestelle Zakenvrouw van het Jaar.
Het maakt de Zeeuwse dga tot rolmodel. “Er is geen enkele reden om als vrouw
terughoudend te zijn met je talenten en ambitie.”

Koninklijke Hollestelle Groep ontstond in 1874 als
hoefsmederij in Goes. “Naamgever Jan vertrok met de
Noorderzon naar Amerika,” zegt directeur Danny Hollestelle (1975). “Zijn vrouw Dina hield vervolgens het
bedrijf draaiende. Haar zien we als echte grondlegger.
Mooi dat ik nu als zesde generatie de vrouwelijke
cirkel rond mag maken.”

CENTEN EN MILJOENEN

40

145 jaar na de oprichting werken zo’n 75 mensen bij
de Koninklijke Hollestelle Groep. Met werktuigbouwkunde als rode draad is het Zeeuwse bedrijf actief als
technische groothandel, in staalconstructies, hijs- en
hefttechniek en certificering van arbeidsmiddelen.
“Klanten zijn actief in diverse industrieën zoals
(petro-)chemie, voedingsmiddelen, scheepsbouw en
de energiesector. Belangrijke opdrachtgever is ook
de overheid. Rijkswaterstaat en provincies schakelen ons in voor onderhoud en revisie van bruggen
en sluizen, de zogenaamde natte infrastructuur. We
verkopen producten van een paar eurocent, maar zijn
ook betrokken bij meerjarige miljoenenprojecten.
Afhankelijk van de divisie zijn er regionale, landelijke
en internationale afnemers.”

KICK VAN DYNAMIEK
Het lijkt een forse uitdaging om overzicht te houden
bij alle verschillende activiteiten. “Het managen
van deze dynamiek geeft me juist een kick”, lacht
Hollestelle. De verschillende bedrijfsonderdelen
versterken elkaar. “Soms zetten we verschillende
diensten en producten in bij dezelfde klant. Ook voor
medewerkers kan de diversiteit aantrekkelijk zijn.
Naast veel echte specialisten werken hier ook mensen
die van afwisseling houden. Zij kunnen switchen tussen verschillende projecten en werkzaamheden.”

ORGANISCH PROCES
Gezien haar studies (hts-werktuigbouwkunde,
bedrijfskunde aan Nyenrode) lijkt het alsof Danny
Hollestelle doelgericht voorsorteerde op een rol in
het familiebedrijf. “Dat was zeker niet het geval. Het
is een geleidelijk, organisch proces geweest. Interesse
voor techniek zat er al wel vroeg in. Ik was zeker geen
meisje-meisje, had meer met knutselen en Lego.
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Het vakkenpakket op de middelbare school en latere
studies lagen in de lijn van deze interesse. Maar niet
met een vooropgezet plan, eerder onderzoekend; kan
ik dit, is het iets voor mij?”

BEDRIJF BEPAALT JE LEVEN
Na een lange wereldreis met haar huidige echtgenoot
besloot Hollestelle in 2002 om in het familiebedrijf
aan de slag te gaan. “Ik wilde uitvinden of het bij
me zou passen. Voeg ik iets toe, kan ik mijn ambitie
kwijt?” Het antwoord luidde bevestigend. In 2007 nam
zij het bedrijf over van haar vader Jan. “Daarbij zijn
we zeker niet over één nacht ijs gegaan. Ik ben getest,
ook letterlijk; heb ik de kwaliteiten die nodig zijn om
de onderneming te leiden? Ook wezen mijn ouders
me nadrukkelijk op de consequenties; realiseer je
goed dat dit bedrijf straks je leven bepaalt. Ook voor
hen had deze stap veel impact. Natuurlijk zijn ze trots
dat hun dochter het familiebedrijf voortzet. Gevolg
is echter wel dat zij er emotioneel mee verbonden
blijven, anders dan bij verkoop aan een externe partij.
Toch had ik geen twijfel over mijn keuze; de intrinsieke motivatie was groot.”

VAN ZEELAND NAAR NIEUW-ZEELAND
Na haar aantreden ging het roer zeker niet rigoureus om. “Er stond een gezond bedrijf met een sterk
fundament. Geleidelijk is de koers aangepast aan de
toekomst, op basis van de behoeftes en verwachtingen van onze klanten. En als zich kansen voordoen,
pakken we die. Zo is het bedrijfsonderdeel kranentechniek uitgegroeid tot een maatwerkspecialist.” Een
goed voorbeeld van waar een relatief klein bedrijf
groot in kan zijn, benadrukt Hollestelle. “In eigen beheer is een automatische containerkraan ontwikkeld
die inmiddels over de hele wereld geleverd wordt.
Binnenkort gaat er zelfs een aantal naar Nieuw-Zeeland. Daar zijn we trots op.”

ERKENNING MOEST LANDEN
De prestaties van Danny Hollestelle trokken de aandacht. In 2015 werd zij uitverkozen tot Zakenvrouw
van het Jaar. “Een complete verrassing. Ik wist amper
van het bestaan van de Prix Veuve Clicquot af. Het
kostte echt enige tijd om deze ongevraagde erkenning

VROUWEN IN BUSINESS
Danny Hollestelle: “Als je echt wilt, laat je dan niet weerhouden door vermeende drempels maar ga ervoor.”

DAME ALS KAMERHEER

Naast nevenfuncties die samenhangen
met haar ondernemerschap (commissaris
van de Westerscheldetunnel en Caesar,
bestuurslid VNO-NCW Zeeland, lid Economic
Board Zeeland) heeft Danny Hollestelle
ook een minder voor de hand liggende
functie. Sinds begin 2019 is zij kamerheer
van Zijne Majesteit de Koning voor Zeeland.
“Als kamerheer vorm je de link tussen het
Koningshuis en de provincie. Ik mag het
Koningshuis vertegenwoordigen bij regionale
gebeurtenissen en ondersteun en adviseer
bij de voorbereiding en uitvoering van
Koninklijke bezoeken aan Zeeland. De functie
is eeuwenoud. Ik ben de tweede vrouw en
verreweg de jongste kamerheer. Ook dit
verzoek was een grote verrassing en een
buitengewone eer.”

de juiste persoon op de juiste plek. Belangrijke
drijver is het besef dat gemengde teams simpelweg beter presteren. Een mix van mannelijke en
vrouwelijke eigenschappen zorgt voor een andere dynamiek en heeft meerwaarde in elk bedrijf.”

OFFERS BRENGEN
te laten landen. Ik zie het vooral als waardering
voor de onderneming en de prestaties van de
voorgaande generaties en alle medewerkers.”
De uitverkiezing leverde veel publiciteit op. “Het
heeft voor het bedrijf zeker deuren geopend.
Daar hebben we nog altijd baat bij.”

BEDRIJFSBELANG VOOROP
Na de Zakenvrouw-verkiezing gaf Hollestelle
veel lezingen. “Het is mooi om te ervaren dat je
verhaal anderen inspireert. De prijs heeft mij ook
gedwongen tot reflectie over de eigenschappen
die bijdragen aan zakelijk succes. Doorzettingsvermogen en ondernemerschap springen er dan
uit. Plus een cruciale les van mijn vader: het bedrijfsbelang staat altijd voorop. Dat is nog steeds
het ultieme ijkpunt bij beslissingen, bijvoorbeeld
als het gaat om een individuele medewerker of
klant. Doorslaggevend is altijd: wat is het beste
voor het bedrijf?”

TWEERICHTINGSVERKEER
De ervaringen van andere ondernemers zijn
waardevol. “Zo leer ik veel van andere Zaken-

vrouwen van het Jaar; inspirerende dames
die vaak ook maatschappelijk zeer actief zijn.”
Datzelfde geldt voor Hollestelle. “Als bedrijf maak
je deel uit van de samenleving. Daarom zet ik
me bijvoorbeeld via werkgeversverenigingen in
voor thema’s als het regionale vestigingsklimaat,
techniekopleidingen en de aansluiting tussen
onderwijs en arbeidsmarkt. Ook deze activiteiten
zorgen voor nieuwe contacten en inzichten. Het
is tweerichtingsverkeer; brengen en halen.”

VERKEERDE BEEN
Hollestelle is actief in een door mannen gedomineerde sector. “Als vrouwelijke dga ben ik
een uitzondering. Mede door mijn voornaam
staan mensen soms op het verkeerde been. Ze
verwachten een man tegenover zich te zien en
moeten even schakelen als ik binnenstap. Dat
stoort me niet, het is vooral amusant. Als vrouw
in de techniek val je nu eenmaal op. Daar doe ik
mijn voordeel mee.”
De vraag wat nodig is om meer vrouwen in topfuncties te krijgen, houdt ook Hollestelle bezig.
“Ik ben geen voorstander van quota; het gaat om

De sleutel ligt bij een combinatie van factoren.
“Zeker, bepaalde organisaties en sectoren moeten zich meer openstellen voor vrouwen. Wat dat
betreft is er ook in de techniek nog veel te doen.
Vervolgens moeten er dan wel voldoende vrouwen zijn die een topfunctie ambiëren. Aan hun
talenten en capaciteiten ligt het niet. De vraag is
of zij bereid zijn om offers te brengen. Parttime
werken en een groot bedrijf leiden lijkt me erg
lastig. En soms moet je een geplande vakantie op
het laatste moment afzeggen als het bedrijfsbelang dat vereist. Dat hoort erbij.”

GA ERVOOR
Vooralsnog blijven rolmodellen nodig. “Veel
Zakenvrouwen van het Jaar geven hier met overtuiging invulling aan. Zoals Elske Doets met haar
Young Lady Business Academy; een fantastisch
initiatief waarmee ze echt verschil maakt. Ook
ik hoop mijn steentje bij te dragen. Door te laten
zien dat er geen enkele reden is om als vrouw
terughoudend te zijn met je talenten en ambities.
Als je echt wilt, laat je dan niet weerhouden door
vermeende drempels maar ga ervoor.”
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HOE SUCCES ZOMAAR KAN LEIDEN TOT MINDER KLANTEN EN WINST.

HOGE WERKDRUK
KOST KLANTEN

Als redelijk succesvol ondernemer heb je geprofiteerd van de
economische groei van de laatste jaren. De opdrachten kwamen vrij
eenvoudig binnen en het bedrijf is daardoor flink gegroeid. Die snelle
groei en het harde werken lijken echter zijn tol te gaan eisen. De
werkdruk in het bedrijf is al twee jaar lang behoorlijk hoog. De gevolgen
hiervan worden steeds meer merkbaar. De werknemers klagen vaker
over lichamelijke en geestelijke ongemakken. Er wordt onderling meer
en meer gemopperd en gezeurd over de kleinste dingen. Ook de klanten
klagen steeds vaker.

HET GEVOLG
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In de bedrijfsvoering tekent zich een negatieve
tendens af. De kosten van de productie lopen op.
Er is een toenemend kort ziekteverzuim. Het aantal
klachten van klanten neemt toe, en sommigen zijn
reeds om deze reden afgehaakt. Er wordt weinig
tijd besteed aan promotie en dus ook niet aan het
verkrijgen van nieuwe klanten. Iedereen is de hele
dag druk bezig met ‘het blussen van branden’. Zo
moet er steeds vaker om uitstel worden gevraagd aan
bestaande klanten. Er dreigt een mentale en fysieke
uitputting met alle ernstige gevolgen van dien. Niet
alleen zakelijk, maar ook de privésituatie komt onder
druk te staan.

DE OORZAKEN
De oorzaak is nooit een specifiek probleem, maar een
samenstelling van verschillende factoren. Een bedrijf
is nu eenmaal een dynamisch samenspel van mensen
en middelen:
• Het bedrijf heeft een (te) snelle groei doorgemaakt,
waardoor er altijd zaken blijven liggen.
• Zo lijken de leidinggevende capaciteiten van veel
teamleiders onvoldoende.
• Veel belangrijke beslissingen zijn gebaseerd op korte
termijn denken, zonder echte visie voor de middellange of lange termijn.
• Er is constant een krappe personele bezetting.
• Economisch ontbreekt er een goed zicht op de
marktontwikkeling.

• Ruimte voor nieuwe klanten en aandacht voor het
behoud van bestaande klanten.
• De bevlogenheid weer terug in het team.
• Terugdringen van het ziekteverzuim.
• Overwerken moet weer een uitzondering worden in
plaats van regel.
• Minder verloop van personeel en ook voldoende
opgeleid en passende mensen.

OPLOSSINGEN.
Om het bedrijf en de mensen weer gezond te krijgen
zijn er een aantal dingen noodzakelijk:
•O
 m te beginnen moeten oorzaken en gevolgen goed
in beeld gebracht worden.
•D
 e werkzaamheden prioriteren om ernaar toe te
werken dat 80% van de tijd ook gaat naar 80% van de
opbrengst en niet zoals vaak 80% van de inspanningen naar 20% van het resultaat.
• Echt luisteren naar medewerkers en klanten.
•M
 aak realistische plannen voor de korte, middellange en lange termijn.
•M
 aak functies en mensen passend met elkaar en
neem desnoods op een nette manier afscheid van
niet functionerende medewerkers.
•O
 nderzoek serieus waarom mensen en klanten zijn
vertrokken.
•B
 etrek het thuisfront op een positieve manier bij de
situatie.
•L
 aat een derde op een objectieve manier naar de
situatie kijken.

INTERVENTIE

Totaalcoaching

Meer en meer bewust van de onhoudbare situatie en
verzoek je om een plan van aanpak waarbij de belangrijkste resultaten moeten zijn:
• Er moet weer op een gezonde manier worden gewerkt.

Peter Zaal
Tel 06-20712438
pzaal@totaalcoaching.nl
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HOE SCHAALBAAR
IS JOUW PRINTER?
Ben je toe aan nieuwe printers voor jouw organisatie? Dan wil je maar één
ding: dat ze altijd goed werken en jarenlang meegaan. Kijk daarom niet
alleen naar de capaciteit en features die je vandáág nodig hebt. Zorg dat
je slim kunt anticiperen als je wensen morgen plotseling veranderen, met
een schaalbare oplossing.
Tijdens de oriëntatie en aanschaf van nieuwe printers ben je geneigd om
te kijken naar de specificaties waar je vandaag behoefte aan hebt. Maar
heb je je oog laten vallen op een printer, dan is het juist raadzaam om je af
te vragen of de printer over een aantal jaar nog steeds voldoet. In een paar
jaar kan er namelijk veel gebeuren.

TECHNOLOGISCHE ONTWIKKELINGEN
Ga maar eens na. Technologische ontwikkelingen volgen elkaar in een
steeds sneller tempo op, bedrijfsprocessen en -strategieën kunnen veranderen en ook wet- en regelgeving is altijd in ontwikkeling. Neem de AVG
die in 2018 is ingevoerd. Deze wet heeft de security van multifunctionele
printers op zijn kop gezet.
Nu hoor ik je denken: ‘Je kunt van tevoren toch niet weten hoe wet- en
regelgeving precies verandert?’ Niet altijd, maar er bestaan wél multifunctionele printers die automatisch security- en firmware-updates uitvoeren.
Zodat je altijd voldoet aan de actuele eisen.

TECHNOLOGIE DIE MET JE MEEGROEIT
In vijf jaar tijd is het ook goed mogelijk dat bedrijfsprocessen en -strategieën veranderen. Misschien wil je nu ‘alleen maar printen’, maar heb je
al plannen om over een jaar of twee volledig te gaan digitaliseren. Dan is
het prettig als je dit direct in de praktijk kan brengen met een schaalbare
printer. Je hoeft dan niet te wachten tot je huidige contract afloopt of
tussentijds te investeren, maar je kunt direct applicaties en workflow-toepassingen downloaden die je in staat stellen om digitaal te werken. Denk
aan apps waarmee je papieren documenten scant en direct uploadt in de
cloud.

FLEXIBILITEIT IN SOFTWARE EN APPLICATIES
Op een schaalbare printer download je de nieuwste functionaliteiten en
apps rechtstreeks, zonder tussenkomst van een engineer. Via een online
platform kun je de printer direct upgraden, zodat deze steeds aansluit op
nieuwe situaties en bedrijfsapplicaties.
En zo is de printer allang geen ‘statisch product’ meer die slechts alleen
kan printen. De printer is getransformeerd tot een centrale informatiehub,
die eenvoudig moet kunnen meebewegen met jouw business.
Zijn hierover nog vragen, of wil je meer toelichting over dit onderwerp?
Ik kom graag langs!
Stefan de Groot
Ricoh Document Center Nijmegen
06-27 24 97 21
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Tekst: Rob de Haas, Ongewoon Goed Vergaderen
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MINDER AANDACHT VOOR
DE INHOUD ZORGT VOOR
EFFECTIEVER VERGADEREN
De neiging is groot om direct en alleen maar inhoudelijk te discussiëren. De een brengt wat in, en
daarop reageert iemand anders. Dat roept bij de derde allerlei associaties op, die echter niets met het
doel van de bespreking van doen hebben. Voor je het weet is de bespreking weggekaapt door allerlei
goed bedoelde, maar tamelijk onzinnige uitweidingen.
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• Een uitdagend doel van de bespreking
•B
 etrokken deelnemers die zich goed hebben
voorbereid
•A
 lle ruimte en respect voor ieders mening
• Oog voor vreemde, gekke invalshoeken
•E
 en doelgericht plan voor de bespreking (wat is
de gewenste opbrengst), zodat je weet dat er hele
verschillende invalshoeken aan bod komen
• Tijd toekennen aan de bespreking
• A
 ls het vergaderteam groter is dan zes, wordt er
in kleine groepjes gewerkt en worden plenair de
belangrijkste inzichten opgehaald.

KRITIEKE SUCCESFACTOR:
EEN ONAFHANKELIJKE VOORZITTER

ONZE INHOUDELIJKE
BETROKKENHEID VERLEIDT ONS TE VEEL

EEN GOEDE VOORZITTER:
FOCUS OP HET PROCES, NIET DE INHOUD

We zijn van nature gewend om vanuit de inhoud
deel te nemen aan vergaderingen. Logisch, want
we worden immers voor onze opleiding en inhoudelijke kennis betaald. Het is ook belangrijk dat je
per vergaderthema de juiste inhoudelijke mensen
aan tafel hebt die kennis van zaken hebben. Juist
de verscheidenheid aan inzichten is zo belangrijk
voor de beste oplossingen.

Goede besprekingen vragen daarom om regie: je
hebt een plan van aanpak nodig voor een goede
bespreking, zodat alle deelnemers weten en voelen
dat jij de touwtjes in handen hebt. Want zodra een
groep mensen dit voelt, volgt men de persoon met
het plan. In tegenstelling tot de rest, ligt bij degene
die de bespreking voorzit de focus op het proces,
niet de inhoud.

MET DE JUISTE MENSEN
AAN TAFEL BEN JE ER NOG NIET

FOCUS OP DE VORM – CREËER
RUIMTE VOOR DE COLLECTIEVE WIJSHEID

Je kunt dan wel de juiste club bij elkaar hebben,
dat garandeert nog niet dat alle invalshoeken ook
aan bod komen. Wanneer je dan gewoon met de
bespreking begint, loop je als vergaderteam een
flink risico dat de gemakkelijke sprekers en de notoire hardschreeuwers alle spreektijd opeisen. Dan
blijft er van al die diversiteit weinig over…

Vergaderingen worden snel beter als je alle aanwezige kennis mobiliseert. Wanneer steeds weer
dezelfde mensen alle spreektijd opeisen, haakt de
rest op den duur af. Alsof die niet interessante en
verrassende inzichten zouden hebben!
In meetings met de beste inzichten en slimste oplossingen kom je vaak de volgende elementen tegen:

Een voorzitter die te veel zijn mening ventileert,
kan snel een te bepalende rol spelen in het gesprek. Wanneer hij/zij dan ook nog eens leidinggevende is, ligt bedoelde of onbedoelde manipulatie
op de loer. Dat is fnuikend voor zowel de inhoud
als de sfeer in een vergaderteam. Als een voorzitter
sterk zelf betrokken is bij de inhoud, dan is het
goed om iemand anders dat agendapunt te laten
voorzitten.
Om de onafhankelijkheid van de voorzitter te
stimuleren zou je de volgende aanpak kunnen
hanteren:
Stap 1: d
 e inhoudelijk verantwoordelijke een korte
inleiding laten geven.
Stap 2: d
 e voorzitter nodigt iedereen uit om haar/
zijn standpunt expliciet te delen, bij voorkeur vooraf aan de meeting al op papier
voorbereid in steekwoorden (op die manier
beperk je de invloed op elkaar).
Stap 3: d
 e voorzitter geeft na iedereen gehoord
hebbend, zijn mening of visie.
Stap 4: d
 e inhoudelijk verantwoordelijke reageert
op alle input, trekt eventueel inhoudelijke
conclusies.
Stap 5: d
 e voorzitter rondt samen met het team de
bespreking van het thema af met BATEC:
• Besluit: wat is het inhoudelijke besluit? En hoe
verder (proces-besluit)?
• Acties
• Tijdlijn
• Eigenaar
• Communicatie intern/extern
Een goede voorzitter:
• leidt het proces doelgericht en vanuit een vooropgesteld plan
• heeft oog voor ieders inbreng
• s taat open voor vreemde invalshoeken en kritische noten
• is alert op mogelijke onderstromen

ZORG VOOR GOEDE LANDINGEN
Bij veel te veel vergaderingen is er gebrek aan ‘landingen’: iedereen blijft maar inhoudelijk praten en
brabbelen, maar de inhoud landt niet. Daarvoor is
regie op het proces onontbeerlijk.
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Tekst: Marlies Dinjens Fotografie: Joost Franken

HORSE DANCERS

THERAPIEPAARD
LEGT PATRONEN OP DE
WERKVLOER BLOOT
Paarden voelen haarfijn aan wat er omgaat in mensen, omdat ze erg sensitief zijn. Met haar
bedrijf Horse Dancers bieden Laura en haar paarden nieuwe inzichten en begeleiden tot
verandering. “Tegen een mens kun je liegen, tegen een paard niet.”

Inmiddels heeft ze een praktijk in paardencoaching/
therapie, Horse Dancers, in Berg en Dal en volgt ze
nu een master Gezondheidspsychologie. Ook volgde
ze eerder diverse opleidingen en nascholingen over
therapie met paarden.
In eerste instantie werkte ze niet met paarden, maar
was ze logopediste, gespecialiseerd in stotteren. “Ik
merkte destijds dat die klachten vaak over veel meer
gingen dan stotteren alleen, maar over hoe je met de
dingen omgaat in het leven die je moeilijk vindt: zoals
bijvoorbeeld je eigen grenzen aangeven.” Paarden
kunnen dat soort zaken volgens Östermann erg goed
aanvoelen. “Wanneer je authentiek bent, kan een
paard zich daarbij aansluiten. Als je emoties wegstopt,
krop je het op en sta je niet open voor het paard, en
dus ook niet voor mensen. Tegen mensen kun je
liegen, die zijn gericht op communicatie en woorden,
maar een paard kijkt veel meer naar signalen die je uitzendt en naar de omgeving.” Paarden zijn immers van
nature prooidieren, stelt Östermann en daarom meer
geneigd om hun omgeving te scannen op veiligheid.
“Een paard is gewend om in een kudde te leven om te
kunnen overleven, en wil zich daarom aansluiten bij
de ander.”

WETENSCHAPPELIJK BEWIJS
Therapiepony Figo wilde zich onlangs niet aansluiten
bij een klant die kwam vanwege stressklachten. “Deze
vrouw kon heel moeilijk grip krijgen op haar emoties
en gedachten. Ze kon moeilijk verwoorden wat er in
haar omging. Mijn paard is heel erg down to earth,
maar hij merkte meteen dat zij heel erg gestrest was.
Zijn staart ging omhoog en hij sprong zelfs over het
afgezette deel binnen de bak heen. Deze vrouw voelde

voor hem niet veilig.” Het moment in de therapie
betekende een doorbraak. “Ik heb gekeken hoe het
met mijn paard ging en ik merkte dat hij nog even door
kon. Daarna hebben we een andere oefening gedaan.
De tweede keer ging hij niet meer bij haar weg. Door
het voorval realiseerde zij zich hoe groot de stress was
en kon ze het onder woorden brengen. Door het loskomen van haar emoties toonde het paard toen weer
affectie en toenadering.”
Östermann benadrukt dat de therapie evidence based
is, gebaseerd op wetenschappelijke theorie, en psychologische methodieken zoals ACT en CGT. Iemand
die stress heeft, heeft een hoog cortiscolgehalte in het
lichaam. Hierdoor is het lijf overprikkeld voor alles wat
er binnenkomt. Als je tegen een burn-out aanloopt, zit
je in een negatieve spiraal. Door het contact met het
paard, komt oxytocine vrij in je lijf, een tegengif voor
stress.”

NARCISTISCHE LEIDINGGEVENDE
Geregeld geeft Östermann bedrijfstrainingen. “Mijn
kracht ligt vooral bij preventietrajecten. Mensen helpen die willen overleven in deze drukke maatschappij
en worstelen met de balans tussen werk, privé en
gezin. De prestatiedruk is enorm en de leeftijd voor
burn-outs daalt zelfs. Preventietrajecten halen de
cijfers van verzuim omlaag en verhogen de werktevredenheid. Ze stimuleren de mentale veerkracht
van het gehele team.” Onlangs had ze een bijzondere
bedrijfstraining met een leidinggevende die erg narcistisch was. “Deze man overschatte zichzelf voortdurend
en dacht snel dat hij ‘iets wel kon’. Hij kon niet goed
voelen wanneer hij een grens over ging. Tijdens de
coaching met paarden zag je duidelijk twee kanten van
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hem. Aan de ene kant kwetsbaar, waar het paard positief op reageerde, en aan de andere kant heel bot en niet
empatisch. “Mijn paard reageerde heftig op dat botte
gedrag en wilde daarom niet meewerken. Hij kon deze
man niet pijlen, de niet-empathische reacties waren
volledig onvoorspelbaar voor Figo. Dat gebeurt op de
werkvloer natuurlijk ook bij deze leidinggevende.”
Tijdens teamtrainingen werkt Östermann met paard
Figo en soms ook met twee shetlandpony’s. Kleine
paardjes die hun lengte compenseren met een sterke
eigen wil. “Tijdens deze sessies kijken we bijvoorbeeld
naar de plaats in de groep. De werkvloer kun je zien als
een systeem. Iedereen heeft ooit geleerd om te functioneren in een ander systeem, namelijk je gezin. Op de
werkvloer komen tijdens stresssituaties onderliggende
patronen vaak boven. Door te werken met paarden leg
je deze patronen bloot. Je kijkt naar de samenwerking,
de rollen in het team en de manier van leidinggeven.”

RUSTIG COACHPAARD
Paardencoaching is ook geschikt voor mensen die
weinig affiniteit met paarden hebben of het zelfs een

48
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“MEER RUST EN
ONTSPANNING
DANKZIJ DE
PAARDEN”
Natalija Djukic is ambtenaar bij de
gemeente Nijmegen. Ze volgt de
therapie met paarden bij Horse
Dancers. Inmiddels heeft Natalija
op haar werk een nieuwe functie
aangenomen waar zij meer
energie van krijgt. Zij kan nu haar
grenzen aangeven en de overstap
maken tot verandering.
“Ik kwam bij Laura omdat ik meer
rust en ontspanning zocht. Door
een combinatie van factoren had
ik erg veel last van stress, wat
op de werkvloer leidde tot een
burn-out. De psycholoog waar ik
naartoe ging, raadde mij therapie
met paarden aan. Ze vroeg namelijk waar ik energie van kreeg en
dat was werken met paarden. Ik
wist eigenlijk niet dat therapie
met paarden bestond. Laura heeft
veel vakkennis en legde alles
goed uit.
We hebben verschillende
opdrachten gedaan met twee
shetlandpony’s en met paard
Figo. Laura vroeg bijvoorbeeld of
ik een van de pony’s van de ene
kant naar de andere kant van de
bak wilde brengen, zonder dat
je ze vastpakt. Daarin werd heel
duidelijk dat ik vaak op zoek ben
naar bevestiging en pas aan de
slag ga als de instructie duidelijk
is. Ik besefte dat ik mijn grenzen
kan aangeven en dat dit komt
vanuit mijn gezin van vroeger.

beetje eng vinden. “Ik heb veel verstand van
paarden, omdat ik onder anderen eerder
voor fokkers werkte en eigen paarden had.
Voor de therapie heb ik een paard uitgekozen
dat wanneer het schrikt niet alle kanten op
schiet. Zo hou je grip op de emotionele en
fysieke veiligheid voor de klant. Bovendien
is het een Fjord en die zijn niet zo makkelijk over te halen. Je moet echt met jezelf in
verbinding staan, anders merkt dit paard het
direct.”

Östermann vindt het jammer en onterecht dat
er aan coaching met paarden een zweverig
imago kleeft. “Het is een heel nieuw beroep
en daarom vinden mensen het eng. Het is
ook een vrij beroep en daarom moet je in
deze branche uitkijken met wie je werkt. Ik
heb echter verschillende opleidingen gedaan
en ben nu bezig met mijn master Gezondheidspsychologie. Ik wil deze therapie voor
iedereen toegankelijk maken en hoop dat verzekeraars daar ook aan mee willen werken.”

Het is heel erg bijzonder om te
merken hoe sensitief paarden
zijn. Ze spiegelen je gedrag.
Dankzij de therapie met paarden
heb ik meer rust gevonden zeg ik
vaker ‘nee’. Om balans te houden
tussen werk en privé trek ik me
ook vaker terug voor 'me-time',
bij de paarden of in de natuur. Ik
ga altijd meer ontspannen weg bij
Laura dan ik aankwam.”
praktijkvoorpaardentherapie.nl
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Tekst: Hans Eberson. Fotografie: Marcel Krijgsman en Sebastiaan Boersma

HOTEL LANDGOED EHZERWOLD: ‘NATUURLIJK GOED!’

“VEELZIJDIG,
SFEERVOL, GASTVRIJ”
Vaak vertellen de teksten en foto’s die je in brochures van hotels of conferentieoorden tegenkomt
net niet de hele waarheid. Het is allemaal iets mooier omschreven, de faciliteiten blijken
bijvoorbeeld na een bezoek een beetje minder ideaal, de idyllische omgeving wat gewoontjes, de
verzorging goed maar niet opvallend. Dat geldt echter niet voor Hotel Landgoed Ehzerwold in
Almen Gelderland/Achterhoek. Hun omschrijving ‘Natuurlijk goed!’ dekt de lading volledig.

Almen? Ja Almen, in de Berkelvallei in de
Achterhoek, een dorpje tussen Zutphen en
Lochem. Een kleine kilometer buiten de
bebouwde kom ligt het landgoed, tien hectaren
prachtige natuur, een paradijs voor wandelaars
of fietsers. Die zijn er dan ook in groten getale,
van heinde en verre. Maar ook netwerk- of
bridgeclubs, clubs met een voorliefde voor
historische auto’s of een andere hobby,
bruidsparen en hun gasten, congresgangers of
bezoekers van trainingen en opleidingen. En
natuurlijk de gewone toerist, die wil genieten van
de rust maar ook van de Achterhoekse gastvrijheid
die in de omgeving zo ruimschoots voorhanden is.
Ze weten Ehzerwold allemaal te vinden.

“GASTEN WILLEN GENIETEN
VAN DE RUST, MAAR OOK
VAN DE ACHTERHOEKSE
GASTVRIJHEID DIE HIER ZO
RUIMSCHOOTS VOORHANDEN IS”

authentiek en wordt nu gebruikt als sfeervolle
ambiance voor het ontbijtbuffet. Op de gangen zie
je soms oude medische apparatuur en op verzoek
kun je zelfs een rondleiding aanvragen langs de
voor het ziekenhuis typische plekken, zoals de
voormalige röntgenkamer.

VOOR EN NA
Astrid Bolwerk is sinds 2014 verantwoordelijk voor
sales & marketing. Daarvoor was ze veertien jaar
verbonden aan Hampshire Hotels. “Dit is echt een
bijzondere locatie in de Achterhoek. Toeristen

ZIEKENHUIS
Het landgoed heeft een bijzonder geschiedenis.
In 1908 sloegen Clara Elisabeth Janssen en
haar echtgenoot huisarts Pieter Leenders van
der Horst de eerste paal voor een ziekenhuis.
Dat werd in 1916 geopend, maar het werd geen
succes. In 1920 werd het in gebruik genomen als
sanatorium en dat ging lang goed. Toen door de
uitvinding van penicilline geen behoefte meer
bestond aan sanatoria werd er een opleiding voor
verpleegkundigen in gehuisvest. In 1998 werd er
uiteindelijk een conferentieoord van gemaakt, er
kwamen in de parktuin twee nieuwe hotelvleugels
bij, zodat het landgoed over 115 kamers kan
beschikken. Ehzerwold heeft achttien zalen
en elf zogeheten discussiekamers, in omvang
variërend van twee tot 200 gasten. Hotel Landgoed
Ehzerwold heeft al grotere evenementen
verzorgd, maar in dat geval worden er op de grote
parkeerplaats tenten gebouwd. Het hoofdgebouw
is een monument, waarin de karakteristieke
elementen behouden zijn gebleven. Vaak
herinneren ze nog aan de eerste functie als
ziekenhuis, de deuren zijn bijvoorbeeld breed
genoeg voor een bed. De voormalige keuken is
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komen om er te onthaasten, zakelijke bezoekers
waarderen ons landgoed om de bijzondere faciliteiten
en om een omgeving die alle mogelijkheden biedt tot
geconcentreerd werken.” Astrid Bolwerk heeft ook een
taak in groepsreserveringen. “Het voortraject voor elke
bijeenkomst is een essentieel onderdeel van dat traject.
Je moet precies weten wat je klant nodig heeft, wat is
het doel van de bijeenkomst, hoe kunnen we onze vele
ruimtes en faciliteiten zo inzetten dat het resultaat van
de bijeenkomst voor de klant optimaal is. Dat is dus een
kwestie van tijd investeren aan de voorkant en vooral
van duidelijke afspraken maken. Ook na afloop is praten
belangrijk. Dan willen we graag weten wat er goed ging
en wat er beter kan. Uiteraard houden we tijdens een
evenement nauw contact, zodat we indien nodig meteen
kunnen ingrijpen.”

ONTHAASTEN EN ONTZORGEN
Het klinkt zo voor de hand liggend, maar het is het
volgens Astrid Bolwerk niet: “De combinatie van
onthaasten en ontzorgen maakt ons tot een bijzondere
locatie. Onthaasten is mogelijk door vooraf met alle
eventualiteiten rekening te houden, zodat je je tijdens
het evenement niet meer druk hoeft te maken. Dat de
klant van begin tot eind door het hele evenement wordt
meegevoerd heet bij ons ontzorgen. Zij kunnen zich
concentreren op de dingen die op hun programma
staan, wij zorgen ervoor dat de zaken die we hebben
afgesproken of die soms op het laatste moment worden
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“DE CONCURRENTIE IN DE MARKT
VOOR VERGADEREN EN CONGRESSEREN IS HARD, MAAR HOTEL LANDGOED
EHZERWOLD HEEFT EEN GROTE
SCHARE TROUWE FANS”
toegevoegd vlekkeloos verlopen. Steeds weer alles
checken is cruciaal, verrassingen uitsluiten, daar draait
het om.” Uiteraard biedt Hotel Landgoed Ehzerwold
allerlei interessante vergaderarrangementen, maar
natuurlijk is maatwerk geen enkel probleem. “Wie iets
speciaals wil is hier aan het juiste adres.”

VEELZIJDIG
De omgeving, maar zeker ook alle mogelijkheden die
het gebouw biedt, maken de mogelijkheden vrijwel
eindeloos. “Je kunt hier in alle rust vergaderen, een
training geven, congresseren in combinatie met
dertig workshops al dan niet gecombineerd met een
verblijf, lunchen, dineren, zelf je bbq organiseren,
deelnemen aan allerlei activiteiten en afsluiten met
een aangeklede borrel of een groot feest. Je kunt het
ook allemaal tegelijk doen, Landgoed Ehzerwold
kan ook in zijn totaliteit worden ingezet. We hebben
restaurants, meerdere barruimtes, terrassen, een grote
serre met eigen terras, 115 kamers, achttien zalen, elf
discussie- of vergaderruimtes en dan hebben we ook
nog de nauwe samenwerking met Villapark Ehzerwold.

NOORD -LIMBURG BUSINESS | NUMMER 4 | SEPTEMBER/OK TOBER 2019

Dat park ligt tegenover ons hotel. Klanten kunnen
er gebruik maken van zestien villa’s voor zes of acht
personen. De veelzijdigheid zit ook in het feit dat we
tegelijkertijd ruimte kunnen bieden aan bijvoorbeeld
een zakelijke bijeenkomst voor 150 personen en een
feest of een bruiloft (we zijn een officiële trouwlocatie).
We houden de zakelijke bezoekers en toeristen of
feestgangers door de ruimte die ons ter beschikking staat
eenvoudig uit elkaar. Veelzijdig in het verzorgen van de
inwendige mens, van een eenvoudige bitterbal tot zeer
luxe borrelsnacks, ontbijten, lunches en diners in alle
soorten en maten en passend bij vrijwel elk budget. Even
terug naar de oldtimersclub. Ze parkeren hun bolides
op de grote parkeerplaats aan de achterzijde van het
hoofdgebouw, lopen via een eigen ingang naar een grote

LOCATIE

barruimte met een zonnig terras, waar ze kunnen genieten
van een aangeklede borrel en aansluitend van een diner of een
informele bbq. Kan allemaal.”

KASSEN
Hotel Landgoed Ehzerwold heeft een eigen tuindienst en een
aantal kassen op eigen terrein. “Daar komen onze bloemen en
planten vandaan. Het landgoed is tien hectaren groot, dus er
is alle ruimte voor allerlei buiten- of teambuildingsactiviteiten.
Voor outdooractiviteiten en de invulling van (bedrijfs)feesten
werken we samen met geselecteerde partners als Unieke Uitjes,
Buiten Business en Showtime. Professioneel en vernieuwend,
eigenlijk is niets te gek en er is vrijwel overal ruimte voor.” De
concurrentie in de markt voor vergaderen en congresseren is
hard, maar Hotel Landgoed Ehzerwold heeft een grote schare
trouwe gasten. “Vaak uit de Randstad, omdat de omgeving hier
bijna on-Nederlands mooi is en dat op een uurtje rijden van
Amsterdam, maar ook uit België en Duitsland. Het is niet alleen
de natuur of de monumentale uitstraling van ons landgoed,
het zijn niet de vele mogelijkheden die we aan recreatieve en
zakelijke gasten kunnen bieden, uiteindelijk denk ik toch dat de
gastvrijheid de grootste rol speelt. Je bent hier namelijk wel in
de Achterhoek!”

“NATUURLIJK ZIJN ER VOLOP
VERGADERARRANGEMENTEN, MAAR
WIE IETS SPECIAALS WIL IS HIER ZEKER
OOK AAN HET JUISTE ADRES”
53
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INNOVATIEADVIES
Tekst: Marlies Dinjens. Fotografie: Annemarie Bakker

DYNOVA INNOVATIEADVIES

SAMEN DE
KLUS KLAREN
Dynova Innovatieadvies uit Veenendaal helpt innovatieve
bedrijven met het aanvragen van subsidies. De agenda en
werkwijze van de overheid en het bedrijfsleven komen lang niet
altijd overeen. Dynova brengt de partijen bij elkaar.
54

Rob Jacobs begon ruim 22 jaar geleden met
studievriend Pieter Rem van de universiteit van Wageningen het bedrijf Dynova
Innovatieadvies. In de afgelopen decennia
ontwikkelde het bedrijf zelf ook mee met
de veranderende markt. Het bestaat nu
uit drie pijlers: subsidieadvies, innovatiemanagement en projectfinanciering. De
medewerkers van Dynova hebben veel achtergrondkennis over allerhande subsidieregelingen van landbouw tot zorg, welzijn en
technologie, zowel op regionaal, lokaal als
Europees niveau.
In de beginjaren zonder internet en zoekmachines was de informatievoorziening
belangrijk. Regelingen konden niet zomaar
gegoogled worden. “Dat is natuurlijk enorm
veranderd. De informatievoorziening van
de overheid is veel beter geworden. We
kunnen daarom nu meteen de diepte in
bij het schrijven van de projectplannen.
Als adviesbureau maken we de vertaalslag
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naar de overheid. We kijken hoe we de
totale financiering rond kunnen krijgen van
projecten. Daarbij betrekken we bijvoorbeeld investeerders, leveranciers of andere
bedrijven in de keten. We zorgen dat de
juiste persoon aan het juiste project wordt
gekoppeld. Voor het uitwerken van ideeën
is natuurlijk veel geld nodig en dat raakt
snel op.”

VAN GRONINGEN TOT BRABANT
Interessant voorbeeld van een dergelijk
innovatietraject is een ontwikkelaar van
trapliften. Trapliften moeten nu vaak na
montage worden afgedankt, omdat ze
niet meer op een andere trap gemonteerd
kunnen worden. Vaak maken monteurs
de trapliften op maat uit één stuk staal
waardoor het materiaal niet opnieuw kan
worden gebruikt. “Dit bedrijf klikt de traplift met een soort legoblokjes aan elkaar,
waardoor de montage eenvoudiger is en
weer opgebouwd kan worden voor een

INNOVATIEADVIES
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andere trap. Zo kan een traplift nog langer
mee. We hebben voor dit bedrijf gebruik
gemaakt van de subsidieregeling Speur &
Ontwikkelingswerk (WBSO). De uitvinding
is kostenbesparend voor individu en samenleving en daarom komt hier de mogelijkheid
voor subsidie om de hoek kijken.”
Klanten van Dynova komen uit vele sectoren
door heel Nederland. “Volgende week heb
ik bijvoorbeeld een afspraak in de Eemshaven in Groningen over algenproductie en
de volgende dag ga ik weer richting Brabant
voor robotica in medicijnuitgifte. We hebben
twee vestigingen, een in Veenendaal en
eentje in Zaandam. Hierdoor kunnen we het

“IK BEN IEDERE DAG
MET INNOVATIEVE
PROJECTEN BEZIG EN
NEEM EEN KIJKJE IN
DE KEUKEN BIJ INTERESSANTE BEDRIJVEN.
DAT MAAKT DIT WERK
BOEIEND”

hele land bedienen.” In Zaandam zit Dynova
midden in het hart van het oudste industriegebied van Nederland. “Daar heb je nog veel
traditionele industrie, zoals cacaofabrieken.
Daar zijn een aantal fabrieksprocessen die
nog duurzamer kunnen.”
Dynova opereert voornamelijk voor bedrijven met een technologische achtergrond.
“Vaak komen ze via mond-tot-mondreclame
bij ons binnen. We gaan eerst aan tafel zitten
om de innovatie en het idee goed te doorgronden. Wat is er nodig om dit idee te ontwikkelen en op de markt te brengen? Daarbij
kijk je bijvoorbeeld of er al een samenwerking bestaat met een bepaalde producent of
wat de timing is van een project. De agenda’s
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van het bedrijf en de overheid kunnen van
elkaar afwijken. Dit probeer je dan dus bij
elkaar te brengen.”

ZONNEPANELEN OP HET DAK
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Niet alleen de werkwijze van Dynova is in
de afgelopen jaren geëvolueerd, ook wat
betreft opdrachtgevers beweegt het bedrijf
mee. “We ontvangen nu dagelijks een
aantal telefoontjes over het verduurzamen
van gebouwen en bedrijfsprocessen, denk
aan zonnepanelen, maar ook complete
processen. Ook daar kunnen we helpen
bij het aanvragen van subsidies.” Ook ziet
Jacobs een groeiende interesse voor circulair bouwen. “Daar worstelt de overheid
nog met de omgang met de circulaire economie. Nu moeten subsidies bijvoorbeeld
worden aangevraagd voor recycling van
bouwmaterialen binnen hetzelfde bedrijf,
terwijl je ziet dat soms recycling binnen
een bedrijf niet haalbaar is, maar binnen
de keten wel.”
Het gat tussen overheid en bedrijfsleven
wat betreft subsidieaanvragen signaleert
Jacobs vaker. “Zelfs bij het aanvragen van
een laagdrempelige subsidie, zoals de eerder genoemde WBSO-regeling, wordt in
95 procent van de gevallen een intermediair ingeschakeld om de aanvraag te doen.
De denkwijze van de overheid verschilt
vaak van die van het bedrijfsleven.”
Dynova kreeg in de afgelopen jaren ook
steeds meer aanvragen voor projecten
rondom artificial intelligence. “In de
ICT-sector, maar ook in andere sectoren
als de tuinbouw. Dankzij software kan
bijvoorbeeld bepaald worden welk plantje
water of voeding nodig heeft.” Robotica
kan daarbij ook helpen en bovendien
kunnen robots een ander probleem oplossen dat zeer actueel is in de tuinbouwsector. “Tuinders hebben steeds meer moeite
om arbeidskrachten te vinden. Door de
inzet van robotica besparen ze op loonkosten en zijn ze vaak duurzaam bezig.
Dan boek je dus dubbele winst.”

VERTICAAL TUINIEREN
Daarbij denken tuinders soms niet aan
bepaalde subsidieregelingen, die wel van
toepassing zijn op hun projecten. “Neem
bijvoorbeeld vertical farming, groenten
telen in lagen boven elkaar. Dat kan in
een klimaatcel van negen verdiepingen
compleet automatisch plaatsvinden. Dit is
niet alleen aantrekkelijk voor de landbouwsector in Nederland, maar ook voor
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“HET IS HOLLEN EN
STILSTAAN, OMDAT
WE VAAK WERKEN
MET DEADLINES
VOOR SUBSIDIEREGELINGEN. DE KLUS
DOEN WE ALTIJD
SAMEN ALS TEAM”

INNOVATIEADVIES

droge gebieden in Afrika of bij dichtbevolkte steden in Azië of elders op de wereld.”
Dynova kijkt dan verder of dit plan aansluit
bij andere subsidieregelingen. “Wij kennen
de details van de regelingen en zorgen dat
de agenda van de overheid en de klanten
synchroon loopt. Op dit moment werken
we ook aan project in Marokko, een publiek
private samenwerking. Wij zorgen dat
niet alleen de lokale overheid betrokken
is, maar ook een ngo. Dit is dan nodig om
het project tot stand te brengen. Dit doen
we uiteraard in overleg met de betrokken
bedrijven, want die moeten daar natuurlijk
wel achter staan.”

merkte op dat ons nieuwe kantoor een prettige, huiskamerachtige sfeer heeft. Ons credo
is: samen de klus klaren. Onze branche is
natuurlijk onderhevig aan veel deadlines,
dus het is hollen of stilstaan.” Opdrachten
worden soms door het hele team gedragen.
“Dat kan dan dus betekenen dat ik een collega even help door formulieren op internet
in te vullen. Als team pakken we het samen
op. Niemand werkt alleen aan een opdracht.

Door de goede sfeer kunnen we ook kritisch
naar elkaars werk kijken.” Deze gezonde
kritische houding is erg belangrijk in deze
sector, stelt Jacobs. “Bij een aanvraag heb je
veel concurrentie en alles moet kloppen. Je
kunt niet voor een zesje gaan, want het moet
minstens een acht zijn. Dat is nodig om jouw
projecten er doorheen te loodsen. Daar gaan
we altijd voor.”

Om te zorgen dat de kennis van Dynova op
vele vlakken up to date blijft, is het bedrijf
constant in gesprek met verschillende
partijen. “We praten natuurlijk vaak met
medewerkers van de overheid, want die
zijn voor ons een belangrijke partij. Ook
hebben we met drie andere adviesbureaus
de handen ineen geslagen in de stichting
SORTIUM. Daarmee wisselen we kennis
uit en werken we samen bij omvangrijke
projecten, bijvoorbeeld met subsidies
vanuit Europa.”

DE UITDAGING VAN DE TOEKOMST
In de toekomst wil Jacobs blijven investeren in kennis en in mensen. “Ik hoef niet zo
zeer uit te breiden met nog meer locaties,
maar wil wel doorgroeien. Wij hebben al
een flexibele schil van goede werknemers
die we inzetten bij drukte. Doordat regelingen altijd op bepaalde momenten sluiten,
hebben we vaak te maken met krappe
deadlines. Volgende week sluit een aantal
subsidieregelingen en dat betekent nu een
drukke periode. Dat maakt het werk overigens ook zo dynamisch.” Wat Jacobs aanspreekt in deze sector? “Ik ben iedere dag
bezig met de toekomst. Sommige projecten
komen over een jaar op de markt en andere
later. Door mijn baan kan ik in de keuken
kijken bij veel bedrijven en meedenken
over interessante innovatieprojecten. Met
de meeste ondernemers hebben we ook
jarenlange klantrelaties opgebouwd. We
bewegen mee met hun ontwikkelingen.
We kunnen ook snel een vertaalslag maken
voor een subsidieaanvraag, omdat we de
achtergronden goed kennen.”
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SAMEN DE KLUS KLAREN
Bij Dynova werken acht medewerkers die
in een hecht team met elkaar samenwerken. “Wij zijn net verhuisd en een bezoeker
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