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Behalve dat MRC Klimaatservice rechtstreeks wordt ingeschakeld
wordt aangelegd.

door diverse kleine en grote installateurs binnen de klimaatsbeheersingsbranche werken wij ook voor energiebedrijven en
overheidsinstellingen.

museum aan de melkmarkt - stedelijkmuseumzwolle.nl
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Mr. Bert Tol van Bureau Arbeidsrecht
steunt op meer dan 27 jaar praktijkervaring als arbeidsrechtjurist en
bemiddelaar.

Juridische dienstverlening

“Vooral tijdelijke contracten en ontslagrecht houden ons bezig, dat laatste vaak
in de vorm van vaststellingsovereenkomsten. Maar ook bij andere vormen
van gedwongen ontslag geven we advies
of gaan we indien nodig voor u naar de
Rechtbank. Op de nieuwe wettelijke
www.ravenadvies.nl
regels na 1 juli 2014 hebben we ons
Ook
inmiddels voorbereid. Verder zijn we
er gevestigd in Zwolle,
voor problemen bij re-integratie en
Dr.pasvan Wiechenweg nr. 2a
sende arbeid tijdens en na ziekte.
Wij zijn onafhankelijk, vertrouwd met
het MKB en kleinschalig. Dat maakt ons
succesvol en betaalbaar. We kunnen
snel en betrouwbaar advies en rechtsbijstand verlenen.”

Raven Advies
Specialist in arbeidsrecht

“Wij zijn uw
specialist in
arbeidsrecht!”

Mr. Peter Raven
Drs. Herma Raven - Slot
06-53877767 / 0593-850218
06-51445794 / 0593-850218
p.raven@ravenadvies.nl
h.raven@ravenadvies.nl
(Beilen)
(Beilen)
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IEDEREEN ZOU EEN FINANCIEEL REGISSEUR
MOETEN HEBBEN

OVERIJSSELSE ONDERNEMERS KNOKKEN
ZICH DE CRISIS UIT

UNIPRO INSPIREERT MET DE GROENE
FABRIEK

“Zoals ieder mens een huisarts heeft, zou
iedereen eigenlijk ook een financieel regisseur
moeten hebben. Een echte vertrouwenspersoon op financieel gebied.” Dat vindt Marcel
Boudesteyn, directeur van Boudesteyn &
Partners Financieel Adviseurs in Genemuiden.
Maar weinig mensen hebben zo’n vertrouwenspersoon. “Zeker voor ondernemers is een
proactieve adviseur belangrijk. Iemand die
met je meedenkt.

De economische crisis is Overijssel nog niet
uit. Veel zakelijke en financiële dienstverleners hebben het moeilijk, al zien we hier en
daar een lichtpuntje. Met nieuwe producten
en diensten, waarbij de klant centraal staat,
knokken ondernemers zich de crisis uit. Hoe
werkt ondernemend Overijssel zich stap voor
stap de crisis uit? Acht Overijsselse ondernemers in de zakelijke en financiële dienstverlening buigen zich het hoofd over deze vraag.

‘Welkom in de groene fabriek’. Met deze
woorden ontvangt Unipro haar gasten in
het nieuwe bedrijfspand. Transparantie,
duurzaamheid en MVO stonden centraal bij
het ontwerp. En... dat is terug te zien in het
hele bedrijf, inclusief de productieruimtes
waar lijmen en kunstharsvloeren
geproduceerd worden. De blikvanger
in Haaksbergen is het resultaat van een
combinatie van moderne technieken en
boerenverstand.
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AUTO CENTER: NO-NONSENSE BEDRIJFSWAGENSPECIALIST
De gespecialiseerde bedrijfswagenonderneming is in 1999 van start gegaan in Losser onder naam
Auto Center Losser. Maar anno 2014 is de groei van het bedrijf de uitbreidingsmogelijkheden
aldaar ver voorbijgestreefd. De nieuwe vestiging in Hengelo bevindt zich op een opvallende zichtlocatie nabij de A35 en is prima bereikbaar. “Met volop de ruimte om de komende jaren door te
groeien en uit te breiden”, vertelt bedrijfsleider Patrick Zeggelink.
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PLUS

NEDERLAND BLIJFT UITBLINKEN IN SECTOREN MET HOLLANDS GLORIE
De Nederlandsche Bank bestaat in 2014 tweehonderd jaar. Ze werd opgericht door ‘koningkoopman’ Willem I, de vorst die meer dan wie ook besefte dat bedrijven het best gedijen in een
maatschappij die optimale randvoorwaarden creëert voor het ondernemen. Twee eeuwen later is
de naar hem genoemde prijs de meest prestigieuze ondernemersprijs van ons land. De genomineerden en winnaars van dit jubileumjaar zijn volgens de president van De Nederlandsche Bank,
Klaas Knot, illustratief voor de ongebroken innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven.
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Visual Online Support.....
Snel de juiste oplossing vinden wanneer er een storing optreedt bij
een machine in het productieproces is erg belangrijk.

Met Visual Online Support introduceert TRUMPF
nu een nieuw hulpmiddel.

Mensen maken het verschil. Ook
op de werkvloer. Heeft u praktische
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Eenvoudige en veilige verbinding.

Wipstrikkerallee 34, 8023 DK ZWOLLE
M 06 14 99 23 50 | T 038 452 40 71
F 038 452 40 72 | E s.goei@pro-pno.nl
TRUMPF Nederland B.V. | John Maynard Keynesstraat 301
7559 SV Hengelo
| Tel: +31 (0)88 4002 400 | Fax: +31 (0)88 4002 444
info@pro-pno.nl
www.nl.trumpf.com | info@nl.trumpf.com
Mogelijkheid om beeld, geluid en video’s via een
app met onze helpdesk uit te wisselen.

museum aan de melkmarkt - stedelijkmuseumzwolle.nl

Mr. Bert Tol van Bureau Arbeidsrecht
steunt op meer dan 27 jaar praktijkervaring als arbeidsrechtjurist en
bemiddelaar.
“Vooral tijdelijke contracten en ontslagrecht houden ons bezig, dat laatste vaak
in de vorm van vaststellingsovereenkomsten. Maar ook bij andere vormen
van gedwongen ontslag geven we advies
of gaan we indien nodig voor u naar de
Rechtbank. Op de nieuwe wettelijke
ADVIESBUREAU
ZAKEN
EN MILIEU
regels
na 1 juli AGRARISCHE
2014 hebben
we ons
inmiddels voorbereid. Verder zijn we er
voor problemen bij re-integratie en passende arbeid tijdens en na ziekte.
Wij zijn onafhankelijk, vertrouwd met
het MKB en kleinschalig. Dat maakt ons
succesvol en betaalbaar. We kunnen
snel en betrouwbaar advies en rechtsbijstand verlenen.”

“Wij zijn uw
specialist in
arbeidsrecht!”
Altijd in beweging
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nu en morgen!

www.vanwijnen.nl

COLUMN

SOCIAL MEDIA OVER HOOGTEPUNT HEEN
Facebook. Twitter. LinkedIn. Wie
zit er niet op? Misschien bent u ook
wel actief op Instagram, Pinterest
en Google Plus. Mogelijk heeft u zelfs een
cursus gevolgd om u op de hoogte te stellen van
alle mogelijkheden en u te bekwamen in het
gebruik van de alom bejubelde social media.
U heeft uiteraard al een stroom aan nieuwe
opdrachten in de wacht gesleept; zonder
Facebook en Twitter zou uw orderportefeuille
beangstigend dun zijn.
Dank zij LinkedIn heeft u de afgelopen jaren
moeiteloos de juiste personen kunnen vinden
voor de opengevallen vacatures in uw bedrijf.
Of u heeft misschien helemaal geen personeel
aangenomen de laatste twee, drie jaar. Het
ging/gaat immers niet van een leien dakje de
afgelopen jaren.
In mijn eigen omgeving heb ik eigenlijk nog
nooit gehoord dat een bedrijf – groot of klein
– aan nieuwe opdrachten is gekomen dank zij
het veelvuldig gebruik van de sociale media,
die minder sociaal zijn dan je zou willen. Het
gescheld en getier op Twitter zijn niet
van de lucht, terwijl Facebook zich mag
verheugen in een snel groeiend leger van
oplichters, die niet alleen naïeve maar ook
hoog opgeleide FB’ers van hun geld af weten te
helpen.
Hoewel alle social media in de Verenigde
Staten zijn bedacht en ontwikkeld, bezet
Nederland wereldwijd een koppositie als
het gaat om het gebruik per hoofd van
de bevolking. Dat heeft te maken met de
zeer hoge internetdichtheid. In Nederland
heeft 94 procent van de huishoudens een
internetverbinding. Alleen in Denemarken,
Zweden en Noorwegen is dit percentage
nog hoger. In Duitsland, België en Frankrijk

schommelt het rond de 82 procent.
Inmiddels stabiliseert het gebruik van
Facebook, Twitter enzovoort wereldwijd. In
Nederland kalft het al weer af. In 2012 dacht
47 procent van de bevolking dat social
media steeds belangrijker zouden worden.
Vorig jaar was dat 43 procent en in mei van
dit jaar nog maar 36 procent.
Vooral Facebook begint terug te lopen.
Scholieren en twintigers haken af omdat zij het
bepaald niet vet cool vinden om met hun ouders
en ook met opa en oma op hetzelfde netwerk te
zitten. Maar ook Twitter verliest langzamerhand
terrein. Zitten er op Facebook nog zes miljoen
landgenoten, Twitter heeft 2,2 miljoen
gebruikers, waarvan een kwart zakelijk is.
Van de manier waarop de meeste zakelijke
gebruikers zich op Twitter manifesteren, word je
niet bijster enthousiast. In verreweg de meeste
gevallen beperkt het zich tot saaie mededelingen
over hoe geweldig men met het eigen bedrijf
bezig is. “Vandaag weer lekker hard gewerkt en
goed gesprek met klant gehad”. Wow, denk je
dan, dat is niet mis!
Het lijkt erop dat de enigen die écht baat
hebben bij de social media in eerste instantie de
oprichters zijn (Zuckerberg haalde 18 miljard
dollar op bij de beursgang van FB, Dorsey en
Williams scoorden 1.8 miljard met Twitter en de
Oekraïense Amerikaan Koum cashte 19 miljard
dollar (!) voor zijn gratis berichtendienst
WhatsApp). In tweede instantie zijn het de
inmiddels talrijke cursus- en trainingbureaus
die u en mij maar vooral zichzelf aan een hogere
omzet en winst willen helpen.
Zoals gezegd, jeugd en jongeren hebben het
al weer zo’n beetje gezien. En die hebben de
toekomst, niet waar?

«

André Vermeulen // info@avoor.nl
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KORT NIEUWS
TWENTSE HARINGPARTY’S ERG SUCCESVOL
Het bedrijf Johma uit Losser is winnaar
geworden van de Zilveren Haring 2014.
Namens het Twents Haringcomité reikte
voorzitter Henk Kesler op 11 juni de prijs
uit aan bestuursvertegenwoordiger Remco
Rijsenbrij. Johma kreeg de prijs in navolging
van onder meer Herman Finkers (2006)
en Anne van der Meiden (2011) voor de
positieve positionering en promotie van
Twente. De honderden genodigden van de
Twentse Haring Primeur beslisten wie van
de drie, door het Twentse Haring Comité
genomineerden, de Zilveren Haring toekomt.

De twee andere waren De Zuivelhoeve en
Bolletje. Commissaris van de Koning, Ank
Bijleveld-Schouten proefde de eerste haring.
Een week eerder was er voor de vierde keer
de traditionele Illegale Haringparty in zaal
Zandwijk in Vriezenveen. Ook daar waren
honderden ondernemers en bestuurders uit de
regio aanwezig op uitnodiging van Marquette
Detachering. Een veiling onder leiding van
Albert Hendrikse, algemeen directeur van
transportbedrijf Nijhof-Wassink, bracht rond
de 30.000 euro op voor de Stichting Mensen
voor Mensen. Ook op de jaarlijkse haringparty

van het transportbedrijf van Henk Bolk waren
weer honderden ondernemers en bestuurders
aanwezig, waaronder opnieuw opvallend veel
topbestuurders uit De Haag. Om er een paar
te noemen: Rutte, Opstelten en Teeven…

TIELBEKE GAAT KRUIDVAT-WINKELS DUURZAAM BEVOORRADEN
Onlangs hebben A.S. Watson Health & Beauty
Benelux en transporteur Tielbeke uit Lemelerveld een samenwerkingsovereenkomst gesloten betreffende een aanzienlijk gedeelte van
de bevoorrading van de bijna 1200 winkels
van Kruidvat, Trekpleister en Prijsmepper in
Nederland en België. Tielbeke verzet hiermee
zijn pijlers ten opzichte van de gebieden waar
al activiteiten plaatsvinden. Speciaal voor deze
opdracht heeft Tielbeke onder meer 10 Mercedes-Benz Atego’s en 3 Actrossen aangeschaft
bij Wensink Automotive in Zwolle.
Er is gekozen voor de inzet van zuinige auto’s
met een zeer aerodynamische opbouw. Deze

zogenaamde ‘Leanliners’, die gebouwd en
geleverd worden door Jonker Carrosserieën
uit Apeldoorn, zijn aan de voorzijde voorzien
van een ronding en aan de achterzijde van een
uitsparing. Dit zorgt samen met een aangepaste spoiler voor een betere luchtgeleiding en
minder wervelingen achter het voertuig. En
dus ook een besparing van brandstof en CO2
reductie. Momenteel worden de eerste voertuigen afgeleverd en worden de chauffeurs
van Tielbeke actief getraind op het bereiken
van een zo efficiënt mogelijke rijstijl. Al het
transport zal vanaf het distributiecentrum in
Heteren plaatsvinden.

HET AFSPRAKENHUIS WINT
VIJFDE ONDERNEMERS AWARD

De lustrumeditie van de EW/Saxion Ondernemers Award
is gewonnen door Alessio Pinna van Het Afsprakenhuis.
Pinna overtuigde de vijfkoppige jury in De Grolsch Veste
met zijn kansrijke idee, visie en strategie. De prijs omvat een
startkapitaal van 5.000 euro en een jaar lang begeleiding door
professionals op het gebied van ondernemen, aangeboden door
hoofdsponsor EW Facility Services. De 19-jarige Enschedeër
ontwikkelt met Het Afsprakenhuis een online systeem waarmee het voor consumenten mogelijk is om bij aangesloten
bedrijven uit verschillende branches een afspraak te maken.
Het geldbedrag gaat Pinna inzetten voor marketing activiteiten.

CONTACTLOOS PINNEN

Steeds meer sportverenigingen stappen over op ‘contactloos’ pinnen. Dit is een
nieuwe betaalmethode waarbij je zonder pincode kunt afrekenen door simpelweg je
bankpas (en in de toekomst je telefoon) tegen een pinapparaat te houden. Door de
snelle betaalmethode kunnen sportclubs in korte tijd meer klanten helpen en dus
meer omzet maken. Vanaf dit jaar is het mogelijk om bedragen tot € 25,- contactloos te pinnen bij pinautomaten met een NFC chip. Le Credit Sportif, leverancier
van de CCV pinautomaten met NFC chip, introduceert de snelle betaalmethode in
de sportbranche. Le Credit Sportif ziet dan ook een stijging van het aantal sportverenigingen dat het kassasysteem in combinatie met een pinautomaat aanschaft. Het
is erg gebruikersvriendelijk en betalen gaat razendsnel.

UNIPRO OVERHANDIGT EEN FORS BEDRAG VOOR HET KWF

Op de Unipro relatiedag op 1 juli overhandigde
Unipro, mede namens alle relaties, een cheque
ter waarde van 66.559,10 euro aan de organisatie van Alpe d’HuZes voor KWF kankerbestrij-

ding. Onlangs werd het nieuwe bedrijfspand
van Unipro geopend door Koningin Máxima.
In plaats van cadeaus vroeg Unipro haar gasten
om een donatie voor KWF kankerbestrijding.
Directeur Frank ter Beke: “We kunnen terugkijken op een prachtig evenement. De opening
van ons bedrijfspand heeft ons tevens in staat
gesteld om samen met onze relaties én medewerkers een tastbare bijdrage te leveren aan
de strijd tegen kanker. Dat is waar het écht om
gaat.” Meer dan de helft van het sponsorbedrag
is bij elkaar verzameld door de fietsers die in

EERSTE NEDERLANDSE E-BOOK OVER GOOGLE PLUS

Google Plus is het snel groeiende sociale netwerk van Google. Google
Plus biedt tal van functies die uniek zijn voor een sociaal netwerk
zoals hangouts, delen in kringen en de koppeling met andere Googlediensten. Bij Van Duuren Media is in de serie ‘Ontdek snel’ het eerste
Nederlandstalige e-book over Google Plus verschenen. Social media-expert Bianca van de Ketterij heeft de praktische handleiding geschreven.
In het boek wordt stap voor stap uitgelegd hoe je een profiel
opstelt, je content deelt met je kringen, een videogesprek
voert en veel meer. Je leert ook hoe je Google Plus zakelijk
kunt inzetten met o.a. Google+ Local en Google Authorship
en wat het effect kan zijn op de zoekresultaten van de
zoekmachine van Google. Door tips en voorbeelden uit dit
e-book leer je het meeste uit Google Plus te halen.
Titel: Ontdek snel: Google Plus; ISBN: 9789059407039;
Prijs: € 6,99; Uitgeverij: Van Duuren Media.

Frankrijk de uitdaging ‘Alpe d’HuZes’ zijn aangegaan. Naast 13 Unipro-medewerkers, werden
de teams aangevuld door een afvaardiging van
Valadis uit Hengelo. De relatiedag van Unipro
werd voor de zeventiende keer georganiseerd.
Deze dag is een sportief evenement waarmee
Unipro haar klanten en relaties uit onder
andere de vloerbedekkingsindustrie de mogelijkheid biedt op informele wijze te netwerken.
Ongeveer 200 relaties uit binnen- en buitenland waren aanwezig op Golfbaan ‘Het Rijk van
Sybrook’ in Enschede.

WIL VENNIX NIEUWE VOORZITTER REGISTER
BELASTINGADVISEURS

Per 13 juni 2014 is de heer mr. Wil Vennix RB gekozen tot nieuwe
voorzitter van Register Belastingadviseurs (RB). De benoeming
vond plaats tijdens de algemene ledenvergadering. Wil Vennix
volgt hiermee de heer mr. Sylvester Schenk RB op, die na acht jaar
voorzitterschap het stokje overdraagt. Sylvester Schenk stond aan
de wieg van het Register Belastingadviseurs, dat na een fusie in
2011 ontstond uit de voormalige beroepsverenigingen NFB en CB.
Wil Vennix, partner bij De Beer Accountants & Belastingadviseurs
in Tilburg, zet de komende jaren de verdere koers uit voor de
actieve en praktijkgerichte vereniging. Naast het aftreden van
Sylvester Schenk heeft ook mevrouw Annique van der Ha AA
RB afscheid genomen. Beide plaatsen worden vooralsnog niet
opnieuw ingevuld, zodat het bestuur vanaf heden uit zes personen
bestaat. Meer informatie vindt u op www.rb.nl.

UW NIEUWS IN HÉT ONDERNEMERSBELANG?
Gaat u verhuizen, een nieuwe vestiging openen of heeft u een nieuw product? Laat het ons weten en mail uw persberichten
naar: e.vanraalte@ondernemersbelang.nl. Dan staat wellicht ook uw nieuws binnenkort in Hét Ondernemersbelang.
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INTERVIEW

Tekst: Theo Bennes // Fotografie: Wim van ’t Hof

Auto Center: no-nonsense
bedrijfswagenspecialist
De gespecialiseerde bedrijfswagenonderneming is in 1999 van start gegaan in Losser onder naam Auto Center
Losser. Maar anno 2014 is de groei van het bedrijf de uitbreidingsmogelijkheden aldaar ver voorbijgestreefd.

VERVIERVOUDIGING
VAN CAPACITEIT
“We waren in Losser definitief
uit ons jasje gegroeid” vertelt bedrijfsleider
Patrick Zeggelink over de aanleiding tot de
verhuizing van Auto Center naar Hengelo halverwege mei 2014. “Ondanks dat we sinds jaar
en dag een vertrouwd begrip waren in Losser,
hebben we toch besloten om deze grote stap
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te nemen. Op de nieuwe locatie hebben we
volop de ruimte om de komende jaren door te
groeien en uit te breiden.”
De nieuwe vestiging bevindt zich op een opvallende zichtlocatie nabij de A35 en is prima
bereikbaar. Vanaf de weg is de bijzondere
aankleding van de gevel van het pand goed te
zien: Enorme, op frame gespannen doeken
met daarop de afbeeldingen van het neusje
van de zalm op het gebied van ‘VW’ bedrijfswagens. “Vanuit deze locatie kunnen we een
groot werkgebied bedienen; we bevinden
ons op de aanrijdroute vanaf de snelweg A1,
Enschede, Haaksbergen en de Achterhoek.
Bovendien hadden we op de oude locatie in
Losser plek voor hooguit 45 bedrijfswagens –
hier kunnen we er wel 200 kwijt.”
Patrick Zeggelink verzorgt samen met Lars
Wensing de inkoop en verkoop van Auto
Center in Hengelo. Aanvullende taken
worden uitgevoerd door juniorverkoper
Steven Bartelink en monteur Rien Veneberg
is verantwoordelijk voor de werkplaats. “We
vormen samen voor onze klanten een heel
sterk team” aldus Lars Wensing.

Hij meldt dat in oktober van dit jaar het
15-jarig jubileum van Auto Center feestelijk
gevierd zal gaan worden, in combinatie met de
officiële opening van de nieuwe locatie.

VERKOOP VAN BEDRIJFSWAGENS
Patrick Zeggelink: “Wij hanteren een laagdrempelige communicatie met onze klanten.
We willen dat de klant zich op zijn gemak voelt
– en ik besef best dat dat klinkt als een cliché,
maar we hebben er samen voor gezorgd dat de
ongedwongen sfeer in Losser is mee verhuisd
naar ons nieuwe pand in Hengelo. Of je nu
werkplaatsklant bent of voor verkoop komt, we
zitten hier met elkaar ‘aan de keukentafel’.”
De aankleding van het pand is bewust op
een no-nonsense manier vormgegeven. “Het
scheelt natuurlijk dat we ons op dat gebied
niet hoeven te schikken naar de dure eisen van
een importeur; geen spiegels en glimmend
marmer, geen hoge balies of designmeubilair.
Het is hier ouderwets open en toegankelijk,
men kan vanuit de showroom gewoon zien
wat er in de werkplaats wordt gedaan. Je kunt
bij ons zien waar je voor betaalt, alles gebeurt

V.l.n.r. Steven Bartelink, Lars Wensing,
Patrick Zeggelink en Rien Veneberg

hier transparant – een kwestie van openheid
waarmee we vertrouwen scheppen.”
“Wij bedienen de zakelijke markt, van zzp tot
MKB, en bieden wagens in elke prijsklasse”
legt Lars Wensing uit. “Dat betekent dat
hier in de showroom ook bussen voor personenvervoer staan in het hogere, heel luxe
segment. Zo’n aanbod vraagt om een moderne,
afwijkende manier van presentatie: dat willen
we uiten door onze mooie, gevarieerde voorraad, de fraaie gevel en onze website www.
vw-center.nl.”
“Momenteel zijn we qua verkoop gespecialiseerd in VW bedrijfswagens” licht Patrick
Zeggelink de getoonde modellen in de
showroom toe. “Maar in de opbouw zullen
er de komende weken steeds meer andere
merken worden toegevoegd. Wij bieden dan
ook bedrijfswagens in de breedste zin van het
woord.”

EEN VEELZIJDIGE WERKPLAATS
Lars Wensing: “Zo wordt in onze modern
geoutilleerde werkplaats ook onderhoud en
reparatie van alle merken bedrijfswagens
verzorgd. Van oudsher lag onze specialisatie
alleen op het gebied van Volkswagen, maar
inmiddels is onderhoud en reparatie van elk
bedrijfswagenmerk hier mogelijk.
Een belangrijk punt wat ons onderscheidt van
onze collega’s in de markt, is een uitermate
scherp en concurrerend werkplaatstarief.
Vergeleken met de prijzen die andere bedrijfswagenwerkplaatsen hanteren, is ons tarief
werkelijk stukken voordeliger.”
“Daarbij hebben wij ook een heel flexibele

aanpak” zegt Patrick Zeggelink. “Dat ‘scherpe
en concurrerende’ aspect geldt ook voor
onderdelen, zowel origineel als universeel.
De klant kan bij onderhoud en reparatie van
zijn bedrijfswagen namelijk kiezen uit twee
mogelijkheden: een origineel onderdeel of een
kostendrukkend universeel alternatief.”
“Dan heb je het over werkelijk onderhoud op
maat” vult Lars Wensing aan. “Zo stellen we
de ondernemer in staat om de kosten zelf in
de hand te houden. Dat is bijvoorbeeld voor de
zzp’er, een belangrijke klantengroep van ons,
een heel belangrijk argument.”
Vaste klanten als glaszet-, bouw- en installatiebedrijven brengen in de bouwvakvakantie al
hun wagens bij Auto Center voor onderhoud.
“Daar is onze werkplaats op ingericht; je hebt
het in die gevallen over zwaardere wagens, dus
daar zijn ook de bruggen op aangepast.”

ONE-STOP-SHOPPING
De ruim bedeelde showroom- en werkplaatsruimte is overzichtelijk en uitnodigend, en
kenmerkt zich door het hoge plafond en de
heldere, transparante sfeer die hij ademt.
“Ook hier weer is de opzet – letterlijk én
figuurlijk – laagdrempelig” zegt Patrick
Zeggelink, inmiddels zo’n tien jaar werkzaam
in de bedrijfswagenbranche. Zijn collega is nu
zes jaar bedrijfswagenadviseur.
Naast de genoemde mogelijkheden biedt Auto
Center alles op het gebied van aanpassingen
voor rolstoelvervoer, ombouw en inkoop
van alle bedrijfswagens en diensten voor
taxibedrijven. “Onze aanpak is allround” zegt
Lars Wensing. “Een bedrijfswagen wordt vaak

geassocieerd met een grijs kenteken, maar wij
kunnen alle kanten op: geel, grijs, enkele c.q.
dubbele cabine en rolstoelaangepast. Ook op
het gebied van ‘luxe’ personenvervoer hebben
wij heel veel te bieden.
Leasemaatschappij Innovation Lease vestigt
zich binnenkort in de vrijstaande kantoorruimte op ons terrein; hier is men aan het
goede adres voor operational, short en financial lease. Zo kunnen ook hier de lijnen kort
blijven: de perfecte one-stop-shopping.”
Patrick Zeggelink besluit: “De verhuizing naar
Hengelo was een hele stap, maar het gevoel
is identiek gebleven. Zelfs ons oude telefoonnummer is hetzelfde gebleven. En de ligging
hier is ideaal. Wij horen van veel van onze
klanten van vóór de verhuizing dat we nu nog
beter bereikbaar zijn dan destijds.”
www.vw-center.nl

«
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Klaar
voor
morgen

Technisch Werk Twente en OBM Zwolle – Twente
hebben vanaf 1 juni 2014 de samenwerking opgezocht.
Onze missie
'De koppeling tussen technische talenten en het bedrijfsleven beter
laten aansluiten door op maat; hoge kwaliteit opleidingen aan te bieden
en zorgdragen voor strakke communicatie & intensieve begeleiding'.
Het OpleidingsBedrijf Metaal (OBM) ondersteunt de metaalbranche bij
alle opleidingszaken in de regio. Het is een initiatief van de Koninklijke
Metaalunie en het scholingsfonds OOM. Elk OBM is opgericht op
initiatief van bedrijven in die regio.

Uw website, onze zaak
Websites
Webshops
Innovatieve webconcepten
Qnippo's online marketing

E info@unifact.eu
T 0578 63 17 17
W www.unifact.eu

Deze bedrijven zijn via direct aandeelhouderschap mede-eigenaar
van het OBM.Technisch Werk Twente zet op maat BBL trajecten op
voor jonge talenten die hun passie en beleving hebben liggen in de
techniek. Door de intensieve
begeleiding en strakke
communicatie van Technisch
Werk Twente in combinatie
met de hoge kwaliteit en
op maat opleidingen van
OBM Zwolle – Twente
kunnen zij het bedrijfsleven
zeer goed bedienen en
t. 038 - 33 179 49 | i. www.bouwmeestercommunicatie.nl
ondersteunen bij de
links: Gerwin Peppelman, directeur OBM Zwolle - Twente
rechts: Jeroen Boerkamp, directeur Technisch Werk Twente
instroom van jong talent.

managed services
outsourcing
applicatiemanagement
ict-projecten

Loyall ICT Group B.V.
Loyall® zorgt voor het optimaliseren van
uw ICT omgeving, bedrijfsprocessen,
organisatiestructuren en communicatie.
We opereren hierbij op het snijvlak van
organisatie en technologie.

W. Röntgenstraat 8-8a
8013 NE Zwolle
Tel 038 852 87 10
info@loyall.nl
www.loyall.nl

REPORTAGE

Tekst: André Staas // Fotografie: Frans Fotografie

Bij MTH draait alles om
samenspel met klant

QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT

De rol van de accountant verandert onder invloed van maatschappelijke
ontwikkelingen. Naast het traditionele samenstellen van jaarrekeningen wordt de
adviesrol sterker en komt het steeds meer aan op een goede samenwerking tussen
accountant en opdrachtgever.

» De samenleving verandert in hoog tempo
en bedrijven en instellingen dus ook. De
digitalisering van processen heeft invloed
op dienstverlenende toeleveranciers,
waaronder accountants. Hun toegevoegde
waarde is steeds minder afkomstig van
financieel-administratieve handelingen en
steeds meer van advies.

ONZE VISIE

MENSEN EN MIDDELEN
Accountantskantoren investeren in mensen
en middelen, in kennis en vaardigheden
naast automatisering en digitalisering. Zo ook MTH
Accountants en Adviseurs, ook bekend als Meeuwsen
Ten Hoopen. De middelgrote financieel dienstverlener
heeft verschillende disciplines in huis, waaronder
belastingspecialisten voor de omzetbelasting, de
vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting,
personal finance, corporate finance waaronder fusies
en overnames en recovery, pensioenspecialisten en
personeelsadviseurs. Deze disciplines zijn bijeen
gebracht in teams die -dichtbij de opdrachtgeversopereren vanuit negentien vestigingen in NoordNederland, het Gooi, Flevoland en de Veluwe. Het 450
medewerkers tellende bedrijf richt zich op het middenen kleinbedrijf, agrarische bedrijven, en stichtingen en
verenigingen.
De rol van de accountant evolueert. Lag in het
verleden het accent op administratieve handelingen,
tegenwoordig voert het advies de boventoon.
“Dankzij ICT-ontwikkelingen kunnen we met
onze opdrachtgevers steeds meer een efficiëntere
taakverdeling afspreken”, vertelt vestigingsdirecteur
Heerde, Jan Brem. “Zo ontstaat een maximale efficiency
in de financiële processen en een optimale toegevoegde
waarde voor de klant.”

PROACTIEVE HOUDING
Een grotere efficiency én een hogere toegevoegde

waarde. Daar werkt MTH Accountants en Adviseurs
aan bij de ontwikkeling van zijn dienstverlening. “Onze
adviserende rol wordt steeds prominenter. Hoe beter
het samenspel met onze opdrachtgever is, hoe meer wij
voor hem kunnen betekenen. Wij voelen het iedere dag
opnieuw als uitdaging om onze waarde te laten zien en te
bewijzen. Alleen als onze opdrachtgever daar beter van
wordt zijn wij tevreden.”
Uiteraard houdt MTH Accountants en Adviseurs haar
zorgplicht goed in de gaten. De adviseurs weten tot
waar zij in hun advies kunnen gaan. Zo leveren ze
bijvoorbeeld wel diensten op het gebied van personal
finance en pensioenen maar hoeden zich ervoor om
specifieke toeleveranciers daaraan te verbinden.
“We willen een excellent orkest vormen waarin
iedereen zijn partij excellent speelt. We zorgen er
daarom voor dat we op de juiste plekken de juiste
mensen hebben. Die krijgen daar alle ruimte en
verantwoordelijkheid om zich te ontwikkelen en
de allerbeste partner voor hun klanten te zijn. Als
management faciliteren we dit maximaal omdat we
ervan overtuigd zijn dat zo onze toegevoegde waarde
maximaal is.”
De samenleving is in ontwikkeling, bedrijven en
instellingen zijn in ontwikkeling en MTH Accountants
en Adviseurs ontwikkelt mee. “We zitten continu
in een veranderings- en verbeteringsproces. Het
verschil maken we daarbij niet met onze standaard
dienstverlening, maar met onze mensen. Die maken
onze beloften op toegevoegde waarde waar!”

«

» MTH Accountants en Adviseurs stelt zijn
klanten voor de financieel-administratieve
handelingen digitale tools ter beschikking.
De toegevoegde waarde vloeit voort uit
een sterk samenspel tussen accountant en
opdrachtgever. Hoe beter dit samenspel,
hoe hechter de vertrouwensrelatie en hoe
beter de klant wordt van de inzet van zijn
accountant.

UW OPLOSSING
» Inspelen op marktveranderingen, klanten
proactief benaderen, diensten aanbieden
waaraan opdrachtgevers behoefte hebben,
waarmaken wat de adviseurs beloven. Dat
maakt MTH Accountants en Adviseurs tot
een bijzondere financieel dienstverlener. Een
sterke combinatie van financiële expertise en
een klantvriendelijke houding zorgen ervoor
dat mensen het verschil maken.

MTH ACCOUNTANTS EN ADVISEURS
Postbus 165
8180 AD Heerde
Telefoon 0578 - 69 16 70
E-mail j.brem@mth.nl
www.mth.nl
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INTERVIEW

Tekst: Harry Knevelbaard // Fotografie: Gerrit Boer

MARCEL BOUDESTEYN:

‘Iedereen zou een financieel
regisseur moeten hebben…’
“Zoals ieder mens een huisarts heeft, zou iedereen eigenlijk ook een financieel regisseur moeten hebben. Een echte
vertrouwenspersoon op financieel gebied.”
Dat vindt Marcel Boudesteyn,
directeur van Boudesteyn &
Partners Financieel Adviseurs
in Genemuiden. Boudesteyn constateert dat
maar weinig mensen zo’n vertrouwenspersoon
hebben. “En als ze er al één hebben, is het
vaak maar voor één onderdeel”, zegt hij.
“Zeker voor ondernemers is het belangrijk dat
je een proactieve adviseur hebt voor alle financiële diensten. Iemand die met je meedenkt.
Alles onder één dak biedt grote voordelen.”

BREDE DIENSTVERLENING
Boudesteyn kan het weten: hij heeft er dagelijks
mee te maken. Bij Boudesteyn & Partners begeleiden ze particulieren en bedrijven met vrijwel
alle financiële vraagstukken. Van hypotheekadvies en verzekeringen tot pensioenen, belastingen en MKB-advies. Het advies van Boudesteyn
& Partners is onafhankelijk. Dat garandeert het
Keurmerk Financiële Dienstverlening waarover
het bedrijf al vele jaren beschikt. Boudesteyn &
Partners bedient alle branches in de zakelijke
markt in een wijde regio. Bij het advieskantoor
werken 25 mensen.

GEEN SEXY PRODUCT
Volgens Boudesteyn komt het zelden voor dat
klanten uit zichzelf bij een financieel adviseur
komen met het verzoek om een totaaladvies.
“Daar zijn mensen niet echt mee bezig”, stelt
hij. “Veel mensen hebben hun verzekeringspapieren onder in de la liggen en kijken er
verder niet naar om. Wij verkopen natuurlijk
ook geen sexy product. Daarom moeten wij als
adviseurs actief de markt bewerken. Dat is in
onze sector van groot belang. We moeten het
vooral hebben van mond-tot-mond reclame.”

VEEL BESPARINGEN MOGELIJK
Boudesteyn heeft de afgelopen jaren tijdens
de economische crisis ervaren dat veel ondernemers uit waren op lastenverlichting. “Voor
de meeste bedrijven zijn ook veel besparingen

mogelijk of kunnen er belangrijke hiaten
worden gedicht”, licht hij toe. “Veel ondernemers realiseren zich dat veel te weinig. Zij zijn
vooral bezig met het verhogen van hun omzet.
Die passiviteit kost hen vaak geld. Ze kunnen
echt veel besparen of nog belangrijker, hiaten
in hun risico afdekken. Ik durf rustig te stellen
dat zeker 90% van de mensen ieder jaar weer
teveel betaalt, gewoon omdat ze geen goede
adviseur hebben. Daarnaast is er in veel gevallen lange tijd niet gekeken naar de inhoud
van de dekkingen. Geen enkel bedrijf blijft
hetzelfde in tien jaar tijd. De risico’s van toen
zijn vaak andere risico’s dan de risico’s van nu.
Hooguit 10% heeft z’n financiële zaakjes goed
voor elkaar.”

‘Zeker 90% van
de mensen betaalt
teveel of is niet
goed verzekerd’
EIGEN ADVISEUR
Boudesteyn & Partners biedt klanten, bijvoorbeeld waar het gaat om verzekeringen, altijd een
gratis offertevergelijking aan. Het advieskantoor
haakt hiermee ook nadrukkelijk in op het fenomeen dat banken zich steeds meer terugtrekken
van de verzekeringsmarkt. “Ik vind dat veel
banken niet meer echt servicegericht bezig zijn”,
zegt Boudesteyn. “Wij bedienen onze klanten
met een eigen adviseur en persoonlijk contact.
We ontzorgen onze klanten.”

KLEINE LETTERTJES
“Voor iedereen is het heel belangrijk dat
je weet wat je verzekert”, gaat Boudesteyn

verder. “Daar is kennis voor nodig. Je moet de
kleine lettertjes in de polis goed kunnen lezen.
Ik vraag me wel eens af waarom ondernemers
in het MKB bij een bank verzekerd willen zijn.
Als nu bijvoorbeeld je bedrijfspand afbrandt,
wil je hierover dan zelf in conclaaf met de
verzekeringsmaatschappij? Dat kan ik me toch
niet voorstellen. Een ondernemer moet een
vertrouwenspersoon hebben die naast hem
staat en met hem meedenkt vanuit zijn belang.
Als je gebruik maakt van de diensten van een
tussenpersoon is dat toch veel gemakkelijker
voor de afhandeling?”

MKB GAT IN DE MARKT
Boudesteyn stelt vast dat financieel adviseurs
er vooral voor zijn om voor hun klanten
de beste voorwaarden tegen de gunstigste
prijs te creëren. “Veel verzekeringen in het
MKB zijn niet op maat”, weet hij. “Dat is ook
specialistisch werk. Ondernemers zouden
daar wat meer bij moeten stilstaan. Er zijn
maar weinig tussenpersonen die zich op de
MKB-markt richten. Wij doen dat wel. Het
MKB is de laatste jaren voor ons een extra
aandachtspunt geworden. We zijn niet voor
niets flink gegroeid.”

PROFESSIONELE RISICOANALYSE
De basis voor een financieel totaalpakket op
maat wordt altijd gelegd door een gedegen
risicoanalyse. Boudesteyn: “Wij bieden onze
klanten een bedrijvenpakket met dekking
tegen een aantal bedrijfsmatige risico’s.
Een professionele risicoanalyse ligt hieraan
ten grondslag. We zorgen ervoor dat we
alle risico’s in kaart brengen, zodat we de
verzekeringen en andere producten naadloos
op elkaar kunnen laten aansluiten. Zo kunnen we er altijd voor zorgen dat mensen niet
teveel betalen, maar bovenal goed en op maat
verzekerd zijn…”

«
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Overijsselse ondernemers
knokken zich de crisis uit

De economische crisis is Overijssel nog niet uit. Veel zakelijke en financiële dienstverleners hebben het moeilijk,
al zien we hier en daar een lichtpuntje. Met nieuwe producten en diensten, waarbij de klant centraal staat,
knokken ondernemers zich de crisis uit.

DEELNEMERS
ERIC HOVELING

PETER RAVEN

MARTIJN MATEREK

PAUL BERENDS

Accountmanager van ROC van Twente.
ROC van Twente is dé instelling voor
middelbaar beroepsonderwijs en
volwasseneneducatie in Twente. Het
ROC van Twente staat in de top 3 van
Nederland.
www.rocvantwente.nl

Raven Advies levert bedrijfsjuridische
diensten op het gebied van ondernemers- en ontslagrecht. Het bedrijf
heeft vestigingen in Zwolle en Beilen.

’t Assurantiekantoor
Risicomanagement in Wierden is een
onafhankelijk financieel dienstverlener
op het gebied van schade-, zorg- en
inkomensverzekeringen voor Middenen Oost-Nederland.
www.t-assurantiekantoor.nl

Directeur Advies MKB Countus.
Countus is een zeshonderd medewerkers tellend accountantskantoor
met een brede dienstverlening op het
gebied van accountancy en fiscaaljuridische zaken.
www.countus.nl
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www.ravenadvies.nl

RONDE TAFEL

Tekst: Naam // Fotografie: Naam

KAF VAN HET KOREN
Hoe werkt ondernemend Overijssel
zich stap voor stap de crisis uit?
Acht Overijsselse ondernemers in de zakelijke
en financiële dienstverlening buigen zich in
vergaderzalencomplex Your Meeting in Zwolle
het hoofd over deze vraag. Het weer staat
symbool voor de economie: een lekker zonnetje, afgewisseld door pijpenstelende regen.
Hebben we het dieptepunt van de zwaarste
economische crisis sinds de jaren dertig
van de vorige eeuw achter de rug? Wie
het weet mag het zeggen. De situatie is
broos; zon en regen wisselen elkaar af.
Broodletters kopten dat het goed ging,
later dat de zachte winter en de wegvallende subsidie op elektrisch aangedreven auto’s
de economie weer in de min zetten.
Peter Kiers, algemeen directeur van autobedrijf
Van Bennekom, constateert dat de zaken
nog steeds minder goed gaan. Toch
laat hij het er niet bij zitten: ‘Als
je zichtbaar bent wordt je gezien
en kan je zaken doen.’ Ronduit
slecht, zo noemt Peter Raven van
Raven Advies de economische stand
van het land. ‘Ondernemers hebben het nog
steeds moeilijk, mede omdat de banken zich als
onbetrouwbare partner gedragen.’
Ook Marcel Boudesteyn van Boudesteyn &
Partners ziet nog geen mooi weer. ‘Veel ondernemers, en zeker degenen die alleen maar
doen wat ze altijd al deden, vallen om. Het kaf
scheidt zich van het koren.’
Martijn Materek van ’t Assurantiekantoor
Risicomanagement noemt de 1,6% waarmee
vorig jaar de omzet van de financiële dienstverlening in Overijssel is teruggelopen. ‘Er is veel
werkgelegenheid verloren gegaan, maar ik zie
de laatste tijd toch hier en daar een lichte
opleving.’

KWALIJKE ROL BANKEN
Pim Vermue, directeur van
Rebo Bedrijfsmakelaars, denkt
dat de neergang voorbij is. ‘Overal

is fors gesaneerd, de vastgoedhandel is
verhoudingsgewijs tot stilstand gekomen. In
de vastgoedwereld zien we aan de ene kant
een leegstand in kantoren van 27% en een nog
altijd toenemend aantal leegstaande winkels,
maar in productiegebouwen is de groei terug.
Ik denk dat we het ergste hebben gehad.
Sommige sectoren hebben het nog steeds
moeilijk, maar andere veren echt op.’
Eric Hoveling, accountmanager van
ROC van Twente, kan zich goed herinneren dat veel van zijn studenten
in de financiële wereld zo aan de
slag konden. ‘Die kwamen in een
gouden bed terecht. Ze konden achterover leunen want de klanten kwamen toch wel. Die hebben de commerciële
slag gemist. Veel van hen hebben de afgelopen
jaren hun baan verloren. Hoe anders is het in
Duistland. Daar zie je geen protserige panden.
Duitse ondernemers financieren veel met eigen
vermogen en hebben vet op de botten. Daar
gaat het gewoon goed.’
Een kwalijke rol dichten de ondernemers
de banken toe. Die hebben gestimuleerd dat
alleen maar extern werd gefinancierd en nu
we zijn gecrasht geven ze niet thuis. Terwijl
ze niet alleen een grote veroorzaker zijn van
het probleem, maar ook de sleutel tot de
oplossing dragen: kredieten verlenen. Vroeger
kon alles, nu niets meer. De roep klinkt om de
gulden middenweg….

BEZUINIGEN OP KOSTEN
Bedrijven hebben fors het mes in hun organisaties gezet. Of kunnen we beter spreken
van een kettingzaag? Boudesteyn ziet ook een
positieve kant aan de drastische sanering: de
broekriem aanhalen dwingt ondernemers tot
meer efficiency en creativiteit en zet ze aan
tot innovaties.
Countus is de crisis relatief goed
doorgekomen. ‘We hebben stevig
ingegrepen in onze organisatie’, vertelt
directeur Advies MKB Paul Berends.
‘Onze adviesdiensten zijn nu losgekop-

peld van de productiediensten,
waaronder bijvoorbeeld de jaarrekening en de aangiften vallen. De
adviesdiensten hebben we inhoudelijk
verder ontwikkeld en de productiediensten zijn
sterk geautomatiseerd. Zo kunnen we dichtbij
onze klanten blijven en de kwaliteit van onze
diensten vasthouden en zelfs verbeteren.’
Ook ROC van Twente heeft volgens Hoveling
aan kostenbesparing gedaan. ‘We zijn teruggelopen in aantal studenten en medewerkers
en dus ook in de geldstroom. We hebben
bezuinigd door bijvoorbeeld zelf studiemateriaal te schrijven en gastlessen door partners
te laten verzorgen. Ook met e-learning hebben
we enorm bespaard op onze kosten.’
Life streaming is volgens Berends een
beproefd middel om kosten te besparen. ‘Zo
hebben we een seminar georganiseerd voor
600 deelnemers. Die konden thuis of op kantoor inloggen, luisteren en vragen stellen. We
deden dat met één inleider en een assistent.
Dat is veel goedkoper dan een life congres.’

PRODUCTONTWIKKELING
En zo heeft Boudesteyn sinds dit jaar webcamadvies toegevoegd aan zijn dienstverlening.
‘Dit doen we om snel te kunnen schakelen
zonder contact te verliezen. Wellicht wordt
dit voor de toekomst wel business as usual.’
Raven waarschuwt daarentegen ervoor om
persoonlijke contacten niet te vervangen door
digitale. ‘Het moet én/én zijn en niet of/of.
We blijven wel mensen.’
ROC van Twente experimenteert met virtuele
lessen waarop studenten met hun smartphone
of tablet kunnen inloggen. Flipping the
Classroom, zo heet het project.
Bij Rebo Bedrijfsmakelaars hebben kostenbesparingen geleid tot minder medewerkers.
Naast kostenreductie is productontwikkeling
een goed werkend antwoord in crisistijd. Zo
heeft Countus een tool ontwikkeld waarmee
de projectie van de toekomstige liquiditeitspositie kan worden vastgesteld. Ondernemers
kunnen op basis van periodieke rapportages

HERMA BRINKHUIS

PIM VERMUE

MARCEL BOUDESTEYN

PETER KIERS

Seniorbelastingadviseur Countus.
Countus is een zeshonderd medewerkers tellend accountantskantoor
met een brede dienstverlening op het
gebied van accountancy en fiscaaljuridische zaken.
www.countus.nl

Directeur Rebo Bedrijfsmakelaars.
Rebo Bedrijfsmakelaars levert diensten voor bedrijfsonroerendgoed vanuit vestigingen in Zwolle en Deventer.

Boudesteyn & Partners in Genemuiden
richt zich op het financieel ontzorgen
van particulieren en ondernemers met
diensten op het gebied van hypotheken, verzekeringen, pensioenen en
belastingen.
www.boudesteyn-partners.nl

Algemeen directeur Autobedrijf Van
Bennekom. Van Bennekom is officieel
servicepartner voor VW en Audi met
achttien medewerkers in Heerde.

www.rebogroep.nl

www.van-bennekom.nl
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RONDE TAFEL

en prognoses zien of een investering verantwoord is en zo ja of kopen dan wel
leasen de beste optie is. ‘We staan
er proactief in en houden real
time de vinger aan de pols’, vertelt
seniorbelastingadviseur Herma
Brinkhuis. ‘Een jaarrekening is
geschiedschrijving; meedenken en
adviseren is aan de knoppen zitten.’
Vermue stelt zich meer als intermediair
op dan voorheen. ‘Ik werkte altijd puur in
opdracht van en voor de opdrachtgever.
Tegenwoordig ben ik veel meer een bemiddelaar die probeert om twee partijen bij
elkaar te brengen vanuit de gedachte om voor
beide partijen een aanvaardbare oplossing te
realiseren. Ik ben dan ook meer een
intermediair en adviseur dan een “
ouderwetse “ makelaar die duidelijk aan één kant staat.’
Boudesteyn noemt een heel bijzondere wijze van crisisbestrijding:
het contact met de klant verbeteren.
Dit raakt aan de essentie van dienstverlenen
waarbij het niet alleen maar om het product
gaat, maar vooral om de schil van persoonlijke
dienstverlening daaromheen. Hier is nog veel
winst te halen….

DIENSTVERLENEN: AANDACHT!
Een mooi voorbeeld van innovatieve dienstverlening noemt Brinkhuis. ‘Speciaal voor
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nalatenschapsbeheer voor ondernemers
hebben wij de Stichting Nalatenschapsbeheer
opgezet. De ondernemer kan in zijn testament
laten opnemen dat de stichting namens zijn
erfgenamen mag handelen. Alle gegevens,
waaronder de polissen en wachtwoorden,
liggen in een digitale kluis die uiteraard goed
is beveiligd in een eigen datacenter en niet
ergens in China. Deze nieuwe dienstverlening
wordt heel goed ontvangen, zeker bij onze
bestaande klanten.’
Ook Kiers is bezig met nieuwe producten en
diensten. ‘De autobranche zit in zwaar weer.
We kijken of we onze activiteiten kunnen
verbreden naar de totale mobiliteit. Misschien
verkopen we straks wel e-bikes. Daarnaast
hebben we een speciale, goedkope onderhoudsservice voor oudere auto’s opgezet. En niet te vergeten: we stellen de
klant centraal. Die geven we aandacht,
aandacht en nog eens aandacht.’
Daar is hij dan: de dienstverleningsschil om het product heen. Het belangrijkste kenmerk van een dienst is dat die niet
tastbaar is en de persoonlijke component
domineert. Een mooi voorbeeld hiervan is de
huisarts. Een product, bijvoorbeeld een auto,
is tastbaar. Daarover kan je zo beschikken, er
komt geen mens aan te pas en je kunt goed
vergelijken. Vaak gaan product en dienst in
elkaar over: ga je uit eten, dan heb je een smakelijk product op je bord maar is het vooral de

ontvangst en de bediening die zorgen voor een
onvergetelijke avond. Een product omgeeft
zich dan ook vaak met een schil van diensten.
Dienstverlenen vraagt een andere vaardigheid van medewerkers. Ondernemers die het
belang van dienstverlenen in d gaten hebben,
selecteren hun medewerkers niet alleen op
vakkennis en –ervaring, maar juist ook op
sociale en empathische vaardigheden.
‘Wij zijn bezig met een nieuw vak S2B, student
to business,’vertelt Hoveling. ‘Daarin staan
dienstverlenen en de ondernemende student
centraal. We willen dit in alle curricula invoeren. Omgaan met klanten, communiceren, daar
kunnen ondernemers het verschil maken.’

GOEDE NACHTRUST
Aandacht geven en het je klant gemakkelijk
maken, dat is de insteek die Boudesteyn kiest.
‘In financiële portefeuilles spelen gemiddeld
3,3 partijen een rol. Dat is nodeloos ingewikkeld en vaak ook duur. Wij gaan met de klant
om tafel en bieden hem de totale financiële
dienstverlening aan één loket aan. Full service
bij een partij die je kent: dat is makkelijker,
beter én vaak voordeliger.’
Ontzorgen is ook voor Brinkhuis de leidraad.
‘Ondernemers voelen zich vaak alleen en hebben continu zorgen over hun bedrijf. Met onze
dienstverlening bieden wij hem een goede
nachtrust. Dat doen we ook vanuit de Countus
Academy waarbij we branchegewijs klanten

samenbrengen om kennis en ervaringen te
delen. Dat werkt heel goed; we bieden ze een
sociaal platform waar ze behoefte aan hebben.’
Ondernemers samenbrengen: ROC van
Twente doet dat via de leergang “Ondernemen
doe je zo” ook, bijvoorbeeld bij Het Nieuwe
Winkelen. Gemeente en winkeliers worden
dan samengebracht om te kijken hoe de lokale
economie een nieuwe impuls kan krijgen. Out
of the box uiteraard!

GEWOON AAN DE SLAG
Nieuwe wijzen van werken leiden tot nieuwe
producten en diensten. En, zoals gezegd,
tot andere eisen aan medewerkers. Berends
schetst een creatief Countus-initiatief: ‘Samen
met Hogeschool Windesheim organiseren wij
seminars in de vorm van een praktijkopdracht
waarin een bank, een projectontwikkelaar en
een accountant een belangrijke rol spelen.
Zo maken we voor de studenten helder wat
er zoal komt kijken bij zakendoen en dienstverlenen. Voor ons is het meteen een mooi
scoutmoment.’
Een goed voorbeeld van creatief
medewerkers werven: zet ze in een
praktijksituatie en observeer goed.
‘Het draait al lang niet meer om
je CV’, vindt Materek. ‘Houding
wordt steeds belangrijker, naast
vaardigheden en eigenschappen op bijvoorbeeld het gebied van ondernemerschap.

Daar moeten we dus op inzetten.’
Wie ben je? Waar sta je voor? Zulke vragen
zijn intrigerender, maar ook lastiger dan
informeren welke opleiding je hebt
genoten en wat je kunt. De wereld
verandert wat dat betreft snel. Als
ondernemend Overijssel erin slaagt om
snel in te spelen op zulke nieuwe behoeften, niet alleen naar technische opleidingen
maar ook naar soft skills dus, knokt het zich
gegarandeerd de crisis uit. Ondernemers zullen dat zelf moeten doen omdat de overheid
zich terugtrekt en de politiek te verdeeld, te
kortcyclisch en te instabiel is om een visie
te ontwikkelen. Dus: gewoon aan de slag,
de mouwen opstropen en samen creatieve
initiatieven ontwikkelen.

NESTELEN IN NICHES
Wat verwachten Overijsselse ondernemers,
bevlogen in gesprek in het Zwolse Your
Meeting, de komende jaren?
Boudesteyn is helder: ‘De banken laten het
helemaal afweten en dus ben ik waar zij niet
zijn. Bij de bank komt de klant lastig naar
binnen; bij mij staat de deur al open voordat
de bel gaat.’
Materek ziet goede kansen voor maatschappelijk verantwoord ondernemen. ‘Zeker
overheden kijken steeds meer naar milieu,
duurzaamheid en het inzetten van moeilijk
plaatbare mensen als zij een werk uitbeste-

den. Dat zet de komende jaren door, ook bij
bedrijven.’
Voor Raven is innoveren en specialiseren de koers. ‘Ondernemers
die zeggen dat ze alles kunnen,
kunnen eigenlijk niets. Ik wil
focussen en wat ik doe wil ik
uitmuntend doen. Ik geloof heel erg
in het nestelen in niches en daar creatief
en innovatief de beste zijn.’
En de Overijsselse economie? Wat gaat die
de komende jaren doen? De vroegcyclische
branches, bijvoorbeeld de uitzendbureaus,
vertonen al tekenen van herstel. De laatcyclische, waaronder de bouw, zullen snel volgen.
Maar groeipercentages van 3 of meer zitten
niet in het verschiet; we zullen het moeten
doen met een karige 1 of een magere 1,5.
Gestuwd door de ongekende mogelijkheden
van ICT krijgen zakelijke dienstverleners
nieuwe mogelijkheden om nieuwe concepten
te ontwikkelen die waarde toevoegen. En daar
is het zakelijke dienstverleners uiteindelijk
toch om begonnen? De menselijke factor
blijft daarbij essentieel: dienstverlenen is en
blijft mensenwerk. Naarmate er steeds meer
dienstverlening om het product heen komt
te zitten, hoe belangrijker de menselijke
factor wordt en hoe meer het verschil wordt
gemaakt door de persoonlijke dienstverlening.
Aandacht dus!

«
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Commercie & Ondernemen

Klaar
voor
morgen

In winkels, groothandels, bank- en verzekeringsmaatschappijen, de financiële en commerciële dienstverlening en
de contactcenterbranche werken nogal wat mensen die geen specifieke opleiding hebben gevolgd. Nu het einde van
de recessie nabij is, komen economie en arbeidsmarkt weer volop in beweging. Dit vraagt om goed opgeleide medewerkers. Zij zetten een belangrijk stempel op de kwaliteit van de dienstverlening en dus het imago van uw bedrijf.

MBO College voor Commercie &

Deze opleidingen en trainingen zijn

Ondernemen biedt o.a. opleidingen

geschikt voor individuen, maar ook

en trainingen op het gebied van:

branchegerichte en bedrijfsgerichte

• Bank- en verzekeringswezen

trajecten zijn mogelijk. Wij bieden

(diverse WFT-modules)

tal van BBL-opleidingen (werken en

• Contactcenters

leren), die verkort en op maat ge-

• Handel

maakt kunnen worden.

Uw website, onze zaak
• Medezeggenschap (MZ3.0)
• Ondernemen (EBC*L)

Websites
Webshops
Innovatieve webconcepten
www.rocvantwente.nl
Qnippo's online marketing

Bent u op zoek naar een stagiair in uw bedrijf?
Ook daar kunnen wij u verder mee helpen!

Studie Informatie Punt Twente
tel. (074) 852 55 55 – info@rocvantwente.nl

E info@unifact.eu
T 0578 63 17 17
Accountmanager Ineke Veld
W www.unifact.eu
tel. (06) 29 51 00 49 – iveld@rocvantwente.nl

Uw partner in opleiden
ROC van Twente is dé onderwijsinstelling voor middelbaar beroepsonderwijs en volwasseneneducatie in de regio Twente. Ruim 1800
medewerkers verzorgen beroepsopleidingen, trainingen en cursust. 038 - 33 179 49 | i. www.bouwmeestercommunicatie.nl
sen voor bijna 25.000 studenten en cursisten. Op vijf hoofdlocaties in
Almelo, Hengelo en Enschede, ‘in-company’ bij bedrijven en instellingen en op talloze kleinere onderwijslocaties in heel Twente.
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’t Assurantiekantoor:

Knetterdruk dankzij crisis
“Als een ondernemer erin slaagt zijn verzekeringskosten langdurig laag te krijgen, geeft hem dat rust. Hij moet niet bang
zijn eenmalig te investeren om dat te bereiken. Het vraagt echter wel om een gedegen afgerond advies voor een kundige
aanpak. Door dat te bieden, hebben wij het juist in deze crisistijd knetterdruk gekregen.”
Martijn Materek heeft recht van spreken.
Zeven jaar geleden begon hij op een zolderkamer als eenmanszaak. Hij nam een
bestaande relatief bescheiden portefeuille over die
hem een basis gaf. Anno 2014 is zijn initiatief spectaculair uitgegroeid tot een volwassen organisatie. En
opdrachtgevers komen er nog steeds meer bij uit de
regio en verre omtrek.

WAT VRAAGT DE MARKT?
Als afgestudeerd student Insurance Management
wist Materek één ding zeker: om optimaal resultaat
te behalen, moet je eerst weten waar de markt om
vraagt. “Verzekeren is voor de ondernemer een grijs
gebied. Hij heeft de neiging slechts naar één ding
te kijken: een goede kwaliteit voor een zo laag mogelijke prijs. De vraag was voor mij: met welke toegevoegde waarde kan ik mij als verzekeringsexpert
onderscheiden? Ik zocht een methode om helder
inzicht te geven in de risico’s van bedrijfsprocessen
en het in kaart brengen van de beste oplossingen om
risico’s af te dekken tegen scherpe prijzen. Daarmee
biedt je automatisch een bedrijf rust en gemak met
een waarborg voor continuïteit.”

VERZEKEREN IS MEER DAN ALLEEN EEN POLIS
Voor nieuwe opdrachtgevers maakt het Wierdense
bedrijf een risico-scan. “Op basis daarvan realiseren
we uiteindelijk optimale risicobeheersing. We communiceren op managementniveau, omdat we een
beeld willen krijgen van het complete bedrijfsproces
met het totale financiële plaatje. Daar rolt ons advies
uit, gekoppeld aan het beleid van de ondernemer. De
vraag die wij daarbij stellen en willen beantwoorden
is: waar kan het bedrijf meer winst behalen op
risicotechnisch niveau?”

SPECIALISATIE ZORGT VOOR ANDER NIVEAU
Materek kan een concreet voorbeeld noemen van
een productiebedrijf op groot zakelijk niveau dat
met grotere machines werkt. “Uit de risico-scan die
wij hebben gemaakt, brachten wij de hoge premies
voor alle vormen van brandschades is beeld. Door
een sterke analyse ontdekten wij dat het voordeliger
was risico’s te verschuiven in het productieproces.
Dat werd geconcretiseerd door een eenmalige
investering te doen in een afzuiginstallatie, waarmee
de ondernemer in vier jaar tijd zijn investering heeft
terug verdiend op zijn verzekeringspremie.”

DE KERN VAN BEDRIJFSVERZEKERINGEN

MAXIMALE BESPARING DOOR VEILING VAN PREMIE

’t Assurantiekantoor richt zich op alle vormen van
schade- zorg- en inkomensrisico’s. “We doen daarmee bijna alles op het gebied dat tot de kern van bedrijfsverzekeringen behoort. Verzuimmanagement,
aansprakelijkheid, arbeidsongeschiktheid,
wagenparken, vastgoed etcetera. We zijn bewust
gespecialiseerd om zoveel mogelijk zekerheid te
creëren dat we alle ontwikkelingen in de markt ook
in beeld kunnen blijven houden.”

Door een goede analyse kan ’t Assurantiekantoor
volgens Materek heel gedetailleerd alle risico’s in
beeld brengen die moeten worden afgedekt. “Bijna
negentig verzekeraars, waaronder beursmakelaars,
mogen meebieden op een veiling volgens een methode waarbij alle facetten van het totaalbeeld helder
worden. Daar rollen vervolgens de meest scherpe
prijzen uit met de zekerheid dat deze niet ten koste
gaan van de dekkingskwaliteit. Deze controleren wij
uiteraard na aﬂoop van het veilingproces.”

«

QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» De ﬁnanciële- en zakelijke dienstverlening lijkt een plat product. Zo ook de
verzekeringsmarkt: één grijze massa, een
homogeen geheel waarbij slechts de prijs
centraal staat.

ONZE VISIE
» Kijken door de ogen van de klant. Hem
bijstaan om tot een goed inzicht te komen
van de risico’s in zijn bedrijfsprocessen.

UW OPLOSSING
» De vertaalslag maken door een goede
analyse van alle bedrijfsrisico’s waar het
advies(rapport) de basis vormt. De kwaliteit
splitsen van de kwantiteit. De ondernemer
bijstaan in het vinden van oplossingen
gericht op rust, zekerheid en gemak voor de
scherpst mogelijke prijs.

’t ASSURANTIEKANTOOR
Burgemeester J.C. van den Bergplein 36
7642 GT Wierden
Telefoon 0546 - 492 525
E-mail info@t-assurantiekantoor.nl
www.t-assurantiekantoor.nl
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KLAAS KNOT OVER DE BETEKENIS VAN
DE KONING WILLEM I PRIJS:

Nederland blijft
uitblinken in
sectoren met
Hollands Glorie

De Nederlandsche Bank bestaat in 2014 tweehonderd jaar. Ze werd opgericht door ‘koning-koopman’ Willem I,
de vorst die meer dan wie ook besefte dat bedrijven het best gedijen in een maatschappij die optimale randvoorwaarden
creëert voor het ondernemen. Twee eeuwen later is de naar hem genoemde prijs de meest prestigieuze ondernemersprijs van ons land, ook wel genoemd ‘de Oscar van het bedrijfsleven’. De president van De Nederlandsche
Bank is tegelijk de voorzitter van de Koning Willem I Stichting. De genomineerden en winnaars van dit jubileumjaar
zijn volgens Klaas Knot illustratief voor de ongebroken innovatiekracht van het Nederlandse bedrijfsleven, ondanks
zes jaar crisis.
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Vroeger vond de uitreiking van de
Koning Willem I Prijs in de Haagse
Ridderzaal plaats. Die van 13 mei jl.
had als decor het gebouw van De Nederlandsche
Bank, “maar dat had alles te maken met het
jubileum van onze eigen instelling, die dit wel
heel toepasselijk maakte,” zegt Klaas Knot.
“Toekomstige bekroningen willen we toch vooral
in het land laten plaatsvinden, zoals we dat
twee jaar geleden op de Floriade in Venlo deden.
Ondernemerschap heerst immers ook in het
hele land. En de ondernemers etaleren hun prijs
ook in hun eigen omgeving, zoals Wim van der
Leegte deed door een spandoek te hangen op het
hoofdkantoor van zijn VDL. Ik vond dat bijzonder
omdat Van der Leegte toch een man is die al heel
veel bereikt had.”

VOORBIJ DE VERZADIGING
Klaas Knot spreekt met trots over de Koning
Willem I Stichting, een voorzitterschap dat hij
als een van de weinige nevenfuncties bij zijn
veeleisende presidentschap heeft geaccepteerd.
“Veel verzoeken moet ik afhouden door mijn
overvolle agenda, maar ik geloof sterk in het
belang van deze prijs en elke keer als ik de
resultaten van de vóórselectie zie passeren, sta ik
weer verrast dat er zoveel fantastische bedrijven
actief zijn in ons land.” De prijs is onderverdeeld
in drie categorieën: een voor het grootbedrijf, een
voor het MKB en een plaquette voor duurzaam
ondernemerschap. In de laatste twee vind je vaak
pioniers en andere nieuwkomers, in de eerste
meestal bekende namen. “Bij de grotere bedrijven
is de onderscheiding meer een oeuvreprijs, maar
als het om innovatie gaat – het enige kenmerk
dat niet met een ‘D’ begint, want de andere zijn
daadkracht, durf, doorzettingsvermogen en
duurzaamheid - tellen ze even hard mee. Grote
bedrijven hebben eigen R & D afdelingen, maar
moeten ook wel innoverend zijn om hun positie
op de wereldmarkt te kunnen behouden. In
dat laatste slagen ze nog steeds heel goed. Als
Nederland de concurrentie met opkomende
Aziatische en zelfs Afrikaanse landen niet meer
aankon, zou ons bedrijfsleven niet 50% van zijn
omzet uit de export halen en zouden we geen
overschot van bijna 10% op de lopende rekening
hebben. Toen ik de geselecteerde bedrijven onder
de loep nam viel me op dat ze zeker mindere fases
in hun bestaan hadden gekend. De verzadiging van
markten is bijvoorbeeld een probleem waarmee
veel grotere bedrijven vroeg of laat worden
geconfronteerd. Maar het was ook duidelijk dat de
meeste die slechtere tijden inmiddels achter zich

“Bij de grotere
bedrijven is de onderscheiding meer
een oeuvreprijs”

“Succesvol ondernemen is toch steeds
een kwestie van bloed, zweet en tranen”
hadden gelaten en aan een nieuwe fase van groei
waren begonnen. De toekomststrategie zag er goed
uit. Het is ook opvallend dat alle drie de winnaars
iets van Hollands Glorie vertegenwoordigen.
FrieslandCampina zit in de agrofood, TexelEnergie
in de windenergie en Kotug International is actief
in de scheepvaart. Dat zijn drie typisch Hollandse
sectoren waarin we internationaal uitblinken.”

VERBINDEND KARAKTER
Duurzaamheid wordt apart gehonoreerd. Het
bedrijf dat deze plaquette dit jaar won is een
coöperatie die in 2007 op het eiland Texel van
start ging. Gefrustreerd over de onmogelijkheid
voldoende energie uit hernieuwbare bronnen te
kunnen krijgen, sloeg een aantal ondernemers
en particulieren de handen ineen en ging
zelf groene stroom en biogas aankopen. De
initiatiefnemer – een succesvolle loodgieter – liet
er de nieuwbouwplannen van zijn eigen bedrijf
zelfs voor schieten. Inmiddels produceert
TexelEnergie ook zelf windenergie. Daarmee
lijkt dit bedrijf een voorafschaduwing van de
decentrale en duurzame manier waarop in
de nabije toekomst overal energie zal worden
opgewekt en verhandeld. Geldt de bekroning
echter niet evenzeer de ondernemersvorm als
de duurzame aanpak? “Nee,” antwoordt Klaas
Knot. “Als jury hebben we geen enkele voorkeur
voor een bepaalde rechtsvorm. NV, BV of
eenmanszaak – dat is ons allemaal gelijk. Het
feit dat er dit jaar twee coöperaties zijn bekroond
– Friesland Campina is er immers ook een – is
louter toeval. Er zijn evengoed succesvolle en
minder succesvolle coöperaties, zoals dat ook
geldt bij andere organisatievormen als NV’s, BV’s
en eenmanszaken. En we houden elk bedrijf even
streng langs de meetlat van de vijf kernwaarden
van de Koning Willem I Prijs. Maar wat we ook
hebben weten te waarderen is het verbindende
karakter van de aanpak van TexelEnergie.

Ze bevordert de harmonie tussen alle betrokken
partijen, en dat is een element waar we in dit deel
van Europa via het Rijnland Model traditioneel
veel waarde aan hebben gehecht, en nog altijd
hechten.”

STERKE FUNDAMENTEN EN EEN STERKE
ONDERNEMERSGEEST
Wat het meest wordt beloond via de Koning
Willem I Prijs is de inzet van de ondernemer
zelf, de man of vrouw die de onderscheidende
karaktertrekken van het bedrijf belichaamt.
“Succesvol ondernemen is toch steeds een kwestie
van bloed, zweet en tranen,” zegt Klaas Knot,
“van going the extra mile. Voor sommigen lijkt
die inzet niet op te wegen tegen de relatief hoge
loonkosten ten opzichte van andere delen van
de wereld, maar mede dankzij ons innovatief
vermogen is ook de kwaliteit van onze producten
hoog, en dat maakt ze zeer gewild. Sommige
traditionele sectoren, zoals de textiel en de grote
scheepsbouw, zijn uit ons land verdwenen,
maar in de niches daarvan spelen we juist een
belangrijke rol.. In nieuwe sectoren, zoals de
creatieve industrie, komen we sterk op. Een
stad als Amsterdam loopt op dat vlak zelfs
wereldwijd in de voorhoede . Het Nederlands
bedrijfsleven toont zich telkens van zijn flexibele
kant met een open manier van denken en blijkt
steeds in staat waar nodig de bakens te verzetten.
Ik ben ervan overtuigd dat de kwaliteit van onze
beroepsbevolking en ons openbaar bestuur
ondernemers helpt die beslissingen te nemen en
kapitaal daarvoor te investeren. In de ranglijst
die het World Economic Forum in Davos jaarlijks
opstelt staat Nederland steevast bij de eerste tien
landen. Het resultaat van die combinatie van
sterke fundamenten en een sterke ondernemersgeest zie ik om de twee jaar weerspiegeld in de
genomineerden voor de Koning Willem I Prijs.
Ik kijk nu al uit naar 2016.”

«
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QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Veel ondernemers zouden wel meer aan de
presentatie van hun bedrijf op internet willen doen. Maar veelal gunnen ze zich daar
eenvoudigweg geen tijd voor. Of ze zien er
tegenop om ermee aan de slag te gaan. Of
het ontbreekt hen aan kennis.

ONZE VISIE
» Bouwmeester Communicatie in Kampen
vindt dat iedere ondernemer wel eens een
verloren uurtje heeft dat prima kan worden
gebruikt om bijvoorbeeld op Facebook
reclame voor bedrijf of product te maken of
deze taak uit te besteden. “De mogelijkheden
die er zijn, worden veel te weinig benut. Je
moet vertellen wat je doet. Dat kan klanten
opleveren.”

UW OPLOSSING
» ‘Wij kunnen ervoor zorgen dat u uw
klanten op een professionele wijze kunt laten
zien wat u allemaal te bieden heeft. Met sites
en shops met een professioneel en eenvoudig
beheer en die geschikt zijn voor alle apparaten waarmee mensen tegenwoordig online
gaan. We zijn gespecialiseerd in responsive
design.”

BOUWMEESTER COMMUNICATIE
Constructieweg 21
8263 BA Kampen
Telefoon 06 – 54 68 64 68 / 06 – 54 6 864 67
E-mail info@bouwmeestercommunicatie.nl
www.bouwmeestercommunicatie.nl
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INHOUD EN VINDBAARHEID VAN SITES EN SHOPS STAAN VOOROP

Bouwmeester Communicatie
sterk in bedrijfspresentaties
op internet
Bouwmeester Communicatie ontwikkelt functionele websites en webshops. Het
bedrijf hecht grote waarde aan inhoud en vindbaarheid en is specialist in content
optimalisatie en webmarketing.
BEMIDDELENDE PARTNER

RESPONSIVE DESIGN

“Wij zijn de bemiddelende partner voor
de klant”, zegt Henri Bouwmeester. “De
bouw van de sites en shops besteden we uit aan één
van de grootste webbouwers van ons land.” Met ‘wij’
doelt Henri op het compacte team van Bouwmeester.
Waar hij zelf gespecialiseerd is in content, doet
echtgenote Mirriam als art director de vormgeving
en houdt zoon Jeroen zich bezig met verkoop, advies
en technische ondersteuning. Het bedrijf bestaat
drie jaar en heeft Kampen en wijde omgeving als
marktgebied.

De functionele sites en shops die Bouwmeester verzorgt, voldoen technisch aan de nieuwste eisen. Henri:
“Wij onderscheiden ons in de markt naast de content
vooral met responsive design, waarbij de vormgeving
van de site of shop zich aanpast aan de grootte van
het beeldscherm. De sites zijn gebruiksvriendelijk en
geschikt voor elk apparaat, van smartphone en tablet
tot pc. Ze beschikken over een Content Management
Systeem waarmee ondernemers hun site of shop eventueel ook zelf kunnen beheren en actualiseren of dat uit
te besteden aan ons.”

24-UURS ETALAGE

GOOGLE MAPS BUSINESS VIEW

Henri wijst erop dat de inhoud van websites steeds
belangrijker wordt. “Een website met een shop is
in feite een 24-uurs etalage voor een veel groter
publiek dan de ondernemer tot nu toe had”, licht hij
toe. “Die moet worden bijgehouden. Je moet actueel
blijven voor Google. Ruim 90% van de Nederlanders
gebruikt Google om bedrijven en/of producten op
te zoeken. Die manier van winkelen zal alleen nog
maar verder toenemen. Met name jongeren zijn
continu online en doen anders boodschappen dan
veel ondernemers gewend waren.”

Sinds kort is Bouwmeester Communicatie via Google
Maps Business View ook gespecialiseerd in interieurfotografie van bedrijven. Henri heeft hiervoor
een opleiding gehad van Google. “Met Google Maps
Business View kunnen bezoekers een 360 graden
virtuele tour door een bedrijf maken met beelden
van hoge kwaliteit op basis van de Street View
technologie”, legt Henri uit. “Een online wandeling,
waarbij de onderneming zich optimaal kan presenteren en klanten een nóg beter beeld krijgen van het
bedrijf te bieden heeft.”

«
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Durf de nieuwe werkelijkheid
onder ogen te zien
“De Rabo wil voor de ondernemer de dichtbij-bank zijn” zegt Inge Zwijnenberg,
directeur Bedrijven van Rabobank Noord Twente. “Dat aspect willen wij een duidelijk
gezicht geven en daarmee ondernemers steunen.”
DE DICHTBIJ-BANK
Inge Zwijnenberg is sinds 1991 werkzaam
bij de Rabobank. “Ik heb plezier in mijn
werk” vertelt ze. “Het is mooi om kennis te delen
en mensen te verbinden, om zo uiteindelijk een
bijdrage te kunnen leveren aan de leefbaarheid van
de omgeving waarin je als bank werkt. Wij willen
als Rabobank ‘het andere geluid’ laten horen als
het om bankieren gaat. Daarom kijken we naar hoe
ondernemers banken ervaren.
Er zijn de laatste jaren immers in het bankwezen best
wat dingen misgegaan; zowel de politiek was daarbij
betrokken als de banken – maar ook de consument.
Mét elkaar is daar toen iets ontstaan. En er is ingegrepen. Maar nu zegt de overheid: ‘Banken, jullie
willen ondernemers niet meer steunen’. Dat vind ik
eerlijk gezegd lastig, want er is wel degelijk ruimte om
ondernemers met een goed idee te financieren.”
Zij legt uit dat Rabobank Noord Twente (bestaande
uit de regio’s Almelo, Wierden, Tubbergen en
Vriezenveen) te allen tijde tijd en ruimte maakt voor
een klant die iets wil en dat goed onderbouwd heeft.
“Er moet duidelijk ambitie zijn. Ik merk echter dat
er klanten zijn die die nieuwe werkelijkheid nog niet
onder ogen willen zien. We moeten weer naar een
andere vorm van bankieren – meer de menselijke
maat. Als je wat wezenlijks toevoegt, dan willen wij
als Rabobank daar voor je zijn.”

COÖPERATIE NIEUWE STIJL
Een duidelijk voorbeeld van het delen van kennis
wordt gevormd door het miniMasters-traject dat de
bank samen met Business School Nederland organiseerde voor twintig Tubbergenaren.
Inge Zwijnenberg: “Vanwege onze maatschappelijke betrokkenheid werden wij tijdens Glasrijk
Tubbergen 2012 uitgeroepen tot ambassadeur van
de gemeente. Een hele eer, die wij wilden vertalen
naar een stimulerende bijdrage aan de Tubbergse
gemeenschap.
We hebben toen een twintigtal mensen aan de
miniMasters laten deelnemen, van burgemeester en
ondernemers tot vertegenwoordigers van scholen
en verenigingen. Samen zijn we gaan zitten om te
bekijken hoe je – misschien anders – tegen dingen
aan kunt kijken.”
Vervolgens werden de uitkomsten in Tubbergen
gepresenteerd. “Onze filosofie betreffende hoe je als
bank weer op een goede manier in de samenleving
kunt staan, is: Je moet de bank weer dichter bij de
mensen brengen. Het is mijn grote uitdaging om
de bank weer een gezicht te geven, en zoals ik al
zei: Mét die menselijk maat en terdege bewust van
een nieuwe werkelijkheid. Hier is echt ruimte voor
een goed plan. Ondernemers en wij hebben samen
te maken met een ‘coöperatie nieuwe stijl’ – daar
nodig ik ondernemers dan ook graag voor uit; om
dat met hen te delen en het daar samen serieus en
doelgericht over te hebben.”

«

QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Als je enkel en alleen ruimte geeft aan rationaliteit en cijfers, zie je niet altijd wat er
nog wél kan. Bovendien moet de klant zich
er bewust van zijn dat er nu echt een nieuwe
werkelijkheid aan de orde is.

ONZE VISIE
» Kennis delen en mensen verbinden, om zo
uiteindelijk een bijdrage te kunnen leveren
aan de leefbaarheid van de omgeving
waarin je als bank werkt. Wij willen de bank
weer dichter bij de mensen brengen, met een
duidelijk gezicht en rekening houdend met
de menselijke maat.

UW OPLOSSING
» Er is wel degelijk ruimte om ondernemers
met een goed idee – mits terdege onderbouwd – te ﬁnancieren. Misschien moet je
je als bankier alleen niet enkel laten leiden
door cijfers; je moet niet alleen maar in
modellen willen denken maar ook blijven
kijken naar de ondernemer.

RABOBANK NOORD TWENTE
De Werf 5
7607 HH Almelo
Telefoon 0546 – 838900
www.rabobank.nl/noordtwente
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Unipro inspireert met
de groene fabriek
‘Welkom in de groene fabriek’. Met deze woorden ontvangt Unipro haar gasten in het nieuwe
bedrijfspand. Transparantie, duurzaamheid en MVO stonden centraal bij het ontwerp.
En... dat is terug te zien in het hele bedrijf, inclusief de productieruimtes waar lijmen en
kunstharsvloeren geproduceerd worden.

Directie Unipro
Links: Gerben Bouwmeester,
Rechts: Frank ter Beke
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De blikvanger in Haaksbergen is
het resultaat van een combinatie
van moderne technieken en
boerenverstand. Over alles is nagedacht.
Het gebouw is volledig CO2-neutraal, heeft
een ingenieus systeem voor warmte- en
koudeopslag en een sedumdak voor optimale
isolatie en binding van fijnstof. Lucht, licht en
temperatuur worden sensormatig geregeld,
de reinwaterkelder wordt tevens gebruikt
voor opslag van restwarmte en er zijn veel
gerecyclede materialen gebruikt. De toets van
GPR-gebouw bewijst met een rapportcijfer
van 8,66 dat dit de “groenste” fabriek van
Nederland is.
Frank ter Beke, directeur: “Chemische bedrijven zijn vaak gehuisvest in metalen “dozen”.
Met de natuurlijke uitstraling van ons pand
willen wij de negatieve associatie van het
woord chemie wegnemen. Daarom is ook
gekozen voor een transparante werkomgeving.
Wij hebben niets te verbergen, iedereen mag
zien wat er gebeurt. Bovendien is het prettig
werken; transparantie creëert betrokkenheid.”
“Ons bedrijfspand moet inspireren tot
duurzaam bouwen en ondernemen”, vervolgt
Gerben Bouwmeester, directeur. “Daarbij
snijdt het mes aan twee kanten. Voor
architecten, klanten en opdrachtgevers is
ons pand op dit moment aantrekkelijk om te
bezoeken. We ontvangen wekelijks groepen
die tegelijkertijd kennis maken met onze

producten. Zo zijn onze gietvloeren overal in
het bedrijf te zien, maar ook houten vloeren
en zachte vloerbedekking. Deze zijn geïnstalleerd en/of afgewerkt met producten van
Unipro. Deze producten komen bijna allemaal
uit de “groene” fabriek. Alleen hiermee kan
een kleine eerste stap worden gemaakt naar
duurzaam ondernemen.”

GROEN IS DOEN
Maurice Beijk, Specialist Duurzaam Bouwen
van Unipro vult aan: “Je merkt dat in de bouw
steeds meer wordt geselecteerd op duurzaamheid. Ook hierin adviseren wij onze klanten.
Met onze producten en onze recyclebare verpakking “Cube it Simple” maken zij automatisch meer kans op een opdracht. Je moet het
alleen wél durven benoemen. Duurzaamheid
rust op 3 peilers, People, Planet en Profit.
Vaak zie je dat er aan de “People kant” veel
leuke initiatieven worden ontplooid. Niet elk
bedrijf heeft, net als Unipro, samenwerkingsverbanden met instanties voor mensen met
een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar, je ziet
veel bedrijven die fantastische sponsoracties
opzetten of ondernemingen die met bijzondere zorg met hun personeel omgaan. Ook dat
is maatschappelijk verantwoord ondernemen!
En dat mag je benoemen.”

KONINKLIJK COMPLIMENT
Unipro wordt gezien. Niet alleen in Twente,
maar ook in Den Haag. Zo behoorde Unipro
tot de drie genomineerden voor de Koning

De Koningin ontmoet Maurice Beijk,
specialist duurzaam bouwen Unipro

Willem 1 Plaquette voor Duurzaam ondernemerschap en op 16 mei opende Koningin
Máxima het bedrijfspand. Speciaal voor de
opening van de “groene” fabriek verscheen de
Koningin in een prachtige groene jurk. Een
groter compliment kun je je als bedrijf toch
niet wensen?

«

UNIPRO BV
Bouwstraat 18
7483 PA HAAKSBERGEN
Telefoon 053 - 573 73 73
Email info@unipro.nl
www.unipro.nl
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ONDERNEMERSPANEL

MVO: is het een hype of
heeft het de toekomst?

Duurzaam of Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen. Je kunt er als ondernemer niet meer omheen.
MVO is een integrale visie op ondernemerschap, waarbij het bedrijf waarde creëert op economisch (profit),
ecologisch (planet) en sociaal (people) gebied. Het is verankerd in alle bedrijfsprocessen, waarbij voor
iedere onderneming de MVO-activiteiten er anders uitzien. Is duurzaam en maatschappelijk verantwoord
ondernemen een hype of is het van wezenlijk belang voor onze toekomst. De mening van ons panel.
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GER VAN DER ENDT

JEROEN BOERKAMP

RENÉ WINGELAAR

TRUMPF NEDERLAND BV

TECHNISCH WERK TWENTE

WATERWERK TRAINING, COACHING
& CONSULTANCY

“Als ondernemer heb je
een voorbeeldfunctie”

MVO is een visie van
goed ondernemerschap”

“Duurzaam ondernemen:
Van wezenlijk belang!”

Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is een plicht voor elke
onderneming. Wij dienen zuinig te zijn
op onze planeet en dat moeten we in onze
bedrijfsvisie tot uiting laten komen. Als
ondernemer heb je een voorbeeldfunctie
naar je personeel en je omgeving. Willen wij
in de toekomst nog op dezelfde voet kunnen
leven als nu dan zullen we verantwoord en
duurzame goederen en gebouwen moeten
produceren. «

Technisch Werk Twente werkt in het kader
van onder andere social return samen met
Technische bedrijven in de regio Twente aan
de instroom van jonge enthousiaste talenten
die hun passie hebben liggen in de Techniek.
Zij- instromers, jonge VMBO /HAVO schoolverlaters en jongeren met een afstand tot de
arbeidsmarkt worden door een combinatie
van werken en leren tegelijk ( BBL trajecten
) geplaatst bij technische bedrijven die willen
en moeten investeren in (nieuw) personeel,
om niet alleen de uitstroom van de ‘oudere
garde ‘ op te vangen maar ook om de duurzame innoverende technologie binnen de
organisatie op te pakken. De automatisering
en beperkte groei van de hoeveelheid arbeidsuren staat niet in vergelijking tot de veel
grotere vervangingsvraag naar arbeidsuren
in de komende decennia. Een bedrijf zal
non-stop moeten investeren in het opleiden
van het personeel, jonge aanwas en innovatie. Continue aandacht voor individuele ontwikkeling van de mens in het arbeidsproces
wordt alleen maar belangrijker. «

Elke ondernemer die werkt volgens de
integrale mvo-visie op ondernemerschap
realiseert voor de lange termijn betere resultaten. Lange termijn continuïteit versus korte
termijn winsten is de tegenstelling die naar
mijn mening het verschil maakt tussen ondernemers met een bedrijfsvisie gebaseerd op
duurzame ontwikkeling. De kredietcrisis en de
eurocrisis hebben pijnlijk duidelijk gemaakt
wat de gevolgen zijn van korte termijn bonussen en kortzichtig winst realiseren. Bij een
aantal multinationals is wel gebleken dat het
nastreven van steeds hogere shareholdervalue
kan leiden tot (bijna) desastreuze gevolgen
voor medewerkers en klanten. Zet daar tegenover de voorvechters van stakeholdervalue.
Aandacht en zorg voor alle betrokkenen bij de
onderneming; van klanten, medewerkers en
aandeelhouders tot leveranciers en omwonenden. Bijvoorbeeld Unilever, zij introduceerden
in 2010 het Sustainable Living Plan, waarmee
zij drie duurzaamheidsdoelstellingen hebben
omarmd: Gezondheid en welzijn verbeteren,
Milieu-impact verkleinen en Levensstandaard
verhogen. Elders in deze uitgave licht ik in
dezelfde lijn de wetenschappelijk beproefde
9+ benadering toe. «
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C.J. SPRONK

J. TONY VEER

WOUTER GERRITSEN

SB&A, SPRONK TECHNIEK EN BOUW &
INFRA PAYROLLING

THE BOX B.V.

MAZARS

“We moeten goed voor
elkaar zorgen”

“Onverantwoord ondernemen zorgt voor problemen”

“MVO is van belang voor
onze toekomst”

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
is volgens mij van wezenlijk belang voor het
heden en de toekomst. We leven met elkaar
op deze planeet, dat is niet anders. Dat we
goed voor elkaar moeten zorgen is natuurlijk
een open deur maar het kan ook. Het is dan
ook verstandig voor elke ondernemer om
goed te kijken hoe je hier slim en sociaal
mee omgaat. Soms ligt er zelfs een financiële
reden ten grondslag om dit te doen. Neem
maar de SROI-paragrafen in vele werken
voor de overheid die het al van ons eisen. Als
mens sta ik volledig achter het gedachtegoed
achter MVO. Als ondernemer vind ik dat we
niet door moeten slaan. Hoge kosten om je
bedrijf te laten certificeren voor o.a. MVO
houdt me wel kritisch. Die bureaus hebben
er in ieder geval veel ‘profit’ van. «

Volgens mij is het niet écht iets nieuws.
Verantwoord ondernemen was er altijd
al, alleen profileren bedrijven zich er nu
meer mee. Veel goede ondernemers zijn
al verantwoord bezig. Onverantwoord ondernemen zorgt vaak (automatisch) al voor
problemen, met bijvoorbeeld schade of verlies tot gevolg. Klanten kiezen toch bewust
voor een leverancier? Als de onderneming
een slechte reputatie heeft, wordt het een
stuk moeilijker om ‘te verkopen’. De situatie
voor MKB’ers en multinationals / grote
producenten is natuurlijk wél verschillend.
Met name voor industriële ondernemingen,
die bijvoorbeeld het milieu kunnen verontreinigen. Daarnaast kan natuurlijk iedere
ondernemer financiële waarde creëren, de
kwaliteit managen (zoals de welbekende
ISO) en een goed personeelsbeleid voeren.
Uiteindelijk wordt hij / zij daar zelf óók
beter van! «

Duurzaam Ondernemen is van wezenlijk
belang voor de toekomst. De wereld maakt
te veel gebruik van primaire grondstoffen.
Hernieuwbare grondstoffen moeten ervoor
zorgen dat onze planeet leefbaar blijft voor
volgende generaties. Economisch gezien
denken we dat organisaties zich door een
geïntegreerd MVO-beleid kunnen onderscheiden. In de begeleiding en advisering
van organisaties op het gebied van MVO zien
wij daarvan de resultaten. Het consequent
doorvoeren van een MVObeleid levert niet
alleen kosten- en materiaalbesparing op maar
kan ook bijdragen aan een voorsprong in
offertetrajecten. Via onze Mazars Foundation
geven wij invulling aan MVO. We bieden
onze medewerkers de mogelijkheid zich in
te zetten voor maatschappelijke doelen. De
uren en kosten worden daarbij door Mazars
Foundation vergoed. Hiermee stimuleren we
individuele en collectieve bijdragen aan de
maatschappij en vergroten we het teamgevoel
binnen onze organisatie. MVO creëert in dat
aspect voor ons een ‘win-win’ situatie en is
daardoor van belang voor de toekomst. «
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Actuele aanbod
en
meer informat
ie
w w w.rebogroe
p.nl

Uw kenner van de lokale markt

DE bedrijfsmakelaar van Zwolle
Tijden veranderen. U wilt een klantgerichte bedrijfsmakelaar die snel opereert, scherp onderhandelt en gunstige tarieven
hanteert. Een échte specialist in bedrijfshuisvesting die de actuele marktsituatie in Zwolle en omgeving kent. Maak dan
kennis met REBO Bedrijfsmakelaars. Ervaren kwaliteit van onafhankelijke professionals.
• Bemiddeling bij verkoop en verhuur
• bemiddeling aankoop en aanhuur
• taxaties herbouwwaarde
• taxaties van bedrijfspanden
• advies over bedrijfshuisvesting
• advies en begeleiding bij vastgoed beleggingstransacties

Dr. Klinkertweg 20a, Zwolle
Postbus 40056, 8004 DB Zwolle
Telefoon (038) 455 97 77
bedrijfsmakelaars@rebogroep.nl
www.rebogroep.nl
REBO Bedrijfsmakelaars is onderdeel van vastgoedspecialist
REBOgroep, actief in Overijssel, Gelderland en Utrecht.
www.rebogroep.nl

Ook in 2014 de servicepartner voor Volkswagen
en Audi voor de Noord Oost Veluwe
U kunt bij ons terecht voor in/verkoop auto’s, onderhoud, reparatie, garantiewerkzaamheden aan uw Volkswagen of Audi,
maar ook voor winter-/zomerbanden, glasreparatie, schadeherstel en autoverhuur.
Volkswagen onderhoud

Audi onderhoud

Glasreparatie/schadeherstel

Banden/originele onderdelen

| Heerde
Zwolseweg 80A, 8181 AJ Heerde - 0578 - 69 16 36

www.van-bennekom.nl

Service

Bedrijfswagens
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Elicit brengt essentie
van kennis in beeld

Wouter Schotborgh (links)
en Wim van der Elst vormen
samen de directie van Elicit.

QUICK SCAN

Dagelijks vloeit er uit talloze bedrijven kennis weg. Zeer ervaren krachten gaan met
pensioen. Ze nemen een schat aan ervaring mee, die daarmee vervolgens verloren
gaat voor het bedrijf.

HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT

Wim van der Elst is er stellig over:
“Jarenlange ervaring van vakmensen
zit in hun hoofd. Het is van essentieel
belang die kennis niet verloren te laten gaan voor
het bedrijf. Wij hebben een methode ontwikkeld om
die kennis in beeld te brengen. We leggen met onze
methode heel veel kennis vast. Wij zijn de enigen in
Europa die deze methode aanbieden.”

ONZE VISIE

Van der Elst vormt sinds drie jaar samen met
Wouter Schotborgh de directie van het bedrijf Elicit.
Het is een afgeleide van het woord elicitatie. Dat betekent: het uitlokken van reacties of het onttrekken
van moeilijk verkrijgbare informatie.
Het verzamelen van kennis uit hoofden van
vakmensen in ondernemingen. Dat is waar het bij
Elicit om draait. De methode die wordt gebruikt is
een ontwikkeling van Schotborgh die aan de UT is
gepromoveerd op de vraag: Wat is kennis?

MISSIE
Van der Elst: “Onze missie is om de standaard voor
kennisborging te worden in het bedrijfsleven. Wij
richten ons op een zeer brede markt in heel Europa.
Onze opdrachtgevers zijn onder meer een ziekenfonds
in België, een grote fabriek in Denemarken voor plastic speelgoed, een stichting voor volkshuisvesting en
een internationaal opererende zuivelgigant in eigen
land. Maar ook tal van bedrijven in deze regio, waaronder een middelgroot bedrijf in de kleinmetaal.”

ESSENTIE
Elicit zoekt naar de essentie van kennis en brengt die
in beeld. “Wij ondervragen zeer ervaren vakmensen
via een bepaalde methode en brengen hun antwoor-

den in een overzichtelijk model. De manier waarop
je ondervraagt is daarbij essentieel.”

ENKEL A-VIERTJE
Van der Elst: “Relevante factoren brengen we in bijeen in een schema op basis waarvan iemand beslissingen neemt. Het mooie is dat we vaak meemaken
dat we iemand met veertig jaar ervaring één enkel
A-viertje voorhouden met de opmerking: dit doe jij.
En vervolgens zegt hij dat het klopt.”

» Onbekendheid met het feit dat ervaringskennis tegenwoordig heel goed zichtbaar is
te maken.

» Dat het aan ons is om het keer op keer
goed uit te leggen en te demonstreren.
Daarom beginnen we altijd met pilotprojecten: het laten zien.

UW OPLOSSING
» Een heel exact en concreet overzicht van
ervaringskennis. Snel tot stand gebracht en
direct toepasbaar.

IMPACT
Elicit interviewt meer mensen in een bedrijf volgens
de eigen methode en brengt complete ervaringsprocessen van werkzaamheden in beeld. “Wij rapporteren zo compact mogelijk. Tachtig tot 85 procent van
iemands kennis brengen we zo in beeld en als je dát
weet, kun je de rest in de praktijk ook wel aan. De
praktijk zal altijd iets afwijken. Daarvoor heet het
ook praktijk.”

KENNISCIRCULATIE
Het Almelose bedrijf heeft de ambitie om van de
unieke, zelfontwikkelde methode een universitaire
studierichting te maken. “We bieden ook workshops
aan om het mensen zelf te laten doen in hun eigen
bedrijf. Bepaalde standaards kunnen we per bedrijf
detailleren. En wat mooi is: wij sluiten met onze
methode aan bij het bestaande regeringsbeleid dat
streeft naar een lerende economie met toepassing
van kenniscirculatie. Bestaande kennis maken we
breder toepasbaar. Niet alleen grondstoffen moeten
circuleren, ook kennis mag niet verloren gaan en
daarmee dragen we een stevig steentje bij aan
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.”

«

ELICIT LEVERT BIJDRAGE AAN MVO
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.
Daar levert het Almelose bedrijf Elicit een
belangrijke bijdrage aan door kennis te laten
circuleren. Wim van der Elst: “Het draait
niet alleen meer om zaken als plastic, metaal
en papier die moeten circuleren, maar ook
kennis. Kennis loopt dagelijks weg uit bedrijven en we hebben de mond vol over human
capital, maar realiseren ons te weinig dat het
écht kapitalen kost om weggelopen kennis te
vervangen. Met een investering in de Elicit
methode is dat uitstekend te voorkomen!”

ELICIT BV
Wierdensestraat 24
7607 GJ Almelo
Telefoon 0546 - 75 12 48
E-mail info@elicitbv.com
www.elicitbv.com
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RONDE TAFEL

Tekst: Theo Bennes // Fotografie: Wim van ’t Hoff

MVO People: de mens
op de eerste plaats

Het thema van dit rondetafelgesprek luidt ‘MVO People’, waarvoor zich een aantal specialisten op dat gebied op
uitnodiging van Hét Ondernemersbelang heeft verzameld. Gastvrouw is Maud van Geel, manager van Extend in Almelo.

KENNIS VAN HET BEGRIP
“Weet de gemiddelde ondernemer eigenlijk
wel wat MVO People inhoudt?”, trap ik af.
“Ze weten het wel, maar vaak niet het fijne
ervan” reageert Hennie Bouw van Activa.
Extend’s Maud van Geel: “Men weet
wel wat MVO is, maar elk bedrijf
geeft er zo zijn eigen interpretatie
aan.” Jeroen van der Geest (SWB)
vertelt dat er in Hengelo een Pact
MVO in het leven is geroepen, waarin
veel zzp’ers en kleinere ondernemers ac-
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tief zijn: “Daar gaat het juist veel over ‘people’.”
“Toch zijn er veel MKB’ers die moeite hebben
om het te vertalen naar de praktijk”, stelt
Hennie Bouw. Countus’ Jan Lammertink: “Als
je een ondernemer vraagt of hij weet wat MVO
People is, haalt hij waarschijnlijk zijn schouders op. Als je voorbeelden geeft, is de reactie

meer van ‘dat doe ik grotendeels
al’.” Nicole Meijerink (Twente
Personeelsdiensten) vindt juist dat
het bewustzijn toeneemt, waarop
Wim van der Elst van Elicit zegt dat
het sterk afhankelijk is van de branche waarin je opereert. Nicole Meijerink:

DEELNEMERS

MVO People beslaat het spectrum
tussen scheppen van mogelijkheden voor mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt en regelingen die bedrijven hanteren om medewerkers de mogelijkheid te bieden mede-eigenaar te worden van
het bedrijf, aldus betrokkenheid en motivatie
vergrotend, al dan niet gekoppeld aan scholingsprogramma’s. Bewustwording: hoe houd
je mensen goed en gezond aan het werk – en
krijg je de juiste mens op de juiste plek.

MAUD VAN GEEL

HENNIE BOUW

Manager van Extend in Almelo
(zakelijke dienstverlener op het gebied
van MVO People) en gastvrouw van dit
rondetafelgesprek.

Mede-eigenaar van Activa
Personeelsdiensten in Enschede,
specialisten op het gebied van payrolling, detachering en reïntegratie.

www.extend.nl

www.activa.nl

“De MKB’er moet onderkennen dat
het voor hem van belang is. Nu vindt
hij het een druk die je als ondernemer
krijgt opgelegd. En hoe ga je het neerzetten
en aanpakken?”
“De werkgever heeft zich bereid verklaard,
maar in de invulling ervan is nog wel veel vrijheid”, aldus Maud van Geel. Jan Lammertink:
“De invulling is brancheafhankelijk, net als de
items die aan de orde zijn.” “In aanbestedingen wordt steeds meer MVO-beleid gevraagd”,
zegt Hennie Bouw. “Maar kan of moet elk
bedrijf er iets mee?”, vraagt Maud van Geel
zich af. “Ja, het werkgeverschap vraagt nu
eenmaal meer”, antwoordt Jan Lammertink.
Vervolgens vraagt zij: “Moet men dan inzetten
op het gebied van mensen met een afstand
tot de arbeidsmarkt?”, Jan Lammertink: “Er
ligt inderdaad een verantwoordelijkheid voor
werkgevers, zowel overheid als zakelijk. Maar
ik heb er op dit moment mijn bedenkingen
bij. Momenteel staat voor veel ondernemers
de continuïteit onder druk. Dat heeft nu prioriteit.” “Bij dergelijke aanbestedingen is het in
de CAO opgenomen”, legt Maud van Geel uit.
“Het is geen kwestie van schuiven in arbeidsplaatsen maar er creatiever mee omgaan. Er
zal een flexibilisering in moeten komen.”

FINANCIEEL, SOCIAAL
EN CULTUREEL
Jeroen van der Geest: “De wetgeving ligt gewoon voor. Er doen echter dubbele verhalen de ronde – het gaat over nieuw
te creëren banen.” “Dit is weer zo’n
staaltje Haagse wetgeving die los
staat van de realiteit; symboolpolitiek”, poneert Wim van der Elst.
“Sommige mensen zijn gewoonweg
niet in te zetten.” Jeroen van der Geest
geeft tegengas: “Dat is wel heel kort door de
bocht. Ik zit zelf 20 jaar in deze branche en er
zijn positieve voorbeelden genoeg.” “Zolang je
niet alle bedrijven kunt verplichten, komt het
niet van de grond”, vervolgt Wim van der Elst.
De andere deelnemers vinden dat het wel
degelijk mogelijk is, maar dat dit tijd kost.

Hennie Bouw: “Werkgevers
krijgen er subsidie voor, net als
de Melkert-banen.” “Ook dat heeft
destijds weinig opgeleverd omdat het
geen toegevoegde waarde had”, constateert
Wim van der Elst.
“Mensen met een beperking: waarom
zou dat niet wat extra mogen kosten
om die aan het werk te krijgen?”,
houdt Jeroen van der Geest vol. “Zij
hebben recht om mee te doen aan de
samenleving.” Als Wim van der Elst reageert
dat het lastig is voor werkgevers, zegt Nicole
Meijerink: “Maar voor de werknemer een
grote weerwaarde.” Maud van Geel: “Het
resultaat is niet direct financieel maar ook
sociaal en cultureel. Maar je moet met elkaar
bereid zijn om na te denken om iemand te
vinden die bij een bedrijf past – en het bedrijf
moet bereid zijn.”

PEOPLE, PLANET, PROFIT
Het is de vraag of een bedrijf zich in de
huidige economie de volgorde People, Planet,
Profit nog wel kan veroorloven. “Bij veel bedrijven staat het water tot aan de lippen, dan
schuift Profit een heel stuk naar links”, stelt
Wim van der Elst. Jeroen van der Geest: “Het
gaat over geld én over wetgeving. We moeten
de discussie breder voeren: hoe ga je met elkaar om. Er moet een regiobreed plan komen
om invulling te geven aan werkgelegenheid,
en proberen qua werk de koek groter te
maken.” Jan Lammertink zegt dat in het MKB
momenteel een struggle for life plaatsvindt:
“Alle idealisme ten spijt is Profit de kurk
waar men op drijft. En het onderdeel People
gaat natuurlijk over álle personeelsleden, die
moet je blijven motiveren voor een goed resultaat.” “Profit is niet alleen winst maar ook
duurzaamheid”, zegt Jeroen van der Geest.
Wim van der Elst beaamt dat: “Het is ook het
‘laten circuleren van kennis’. Wat kun je met
bestaande kennis besparen op grondstoffen.
Veel mensen gaan de komende jaren nog
weg uit het bedrijfsleven; er gaat ongelofelijk
veel kennis verloren. We moeten snel kennis

gaan uitwisselen.” Op Nicole Meijerink’s
vraag of men dan kennis moet gaan delen met
collega’s, zegt hij: “We moeten niet steeds
opnieuw het wiel gaan uitvinden. Het is de
kracht van de kenniseconomie, dat
levert meer op dan recycling. Dáár
begint innovatie.” Jan Lammertink
beaamt dat: “Daarom hebben wij
ook het delen van kennis centraal
gezet. Sterk door te delen!”

DE NIEUWE PARTICIPATIEWET
Januari 2015 gaat de Wet Sociale
Werkvoorziening op in de nieuwe
Participatiewet. “Weer zo’n typisch Haags
akkoord – de werkelijkheid zal veel weerbarstiger zijn”, vindt Wim van der Elst. “Het
is breder”, zegt Jeroen van der Geest. “De
oorspronkelijke bedoeling achter het hele
wetgevingstraject is niet zo slecht, maar
uiteindelijk gaat het nu om bezuiniging.”
Maud van Geel: “De effecten van de
Participatiewet? In de praktijk zullen er
dilemma’s ontstaan, ook financieel. Maar als
de economie aantrekt, komen er wel weer kansen.” “Ook als het heel mooi gaat werken, moet
het nog wel in een bedrijf passen en mogelijk
zijn”, zegt Wim van der Elst. Nicole Meijerink:
“En de sancties zijn nog niet duidelijk.”
Jeroen van der Geest: “Het is afhankelijk
van het soort bedrijf. In bijvoorbeeld een
schoonmaakbedrijf kan een groter deel
van het personeel uit deze doelgroep
komen.” “Bovendien kost het niet
alleen geld maar ook aandacht
en kundigheid”, aldus Wim van
der Elst. “Maar bedrijven kunnen
ook met leveranciers om tafel om op
die manier een bijdrage te leveren” vult
Maud van Geel aan. “In idealisme moet een
middenweg zijn.”
“Wat we samen voor ogen moeten blijven
houden: wat is het doel?”, zegt Jeroen van der
Geest. “Ieder heeft het recht om te werken,
daar moeten we wel wat voor over hebben.
Begeleiding is van groot belang. En dat kan niet
enkel bij de ondernemer vandaan komen.”

«

WIM VAN DER ELST

NICOLE MEIJERINK

JAN LAMMERTINK

JEROEN VAN DER GEEST

Oprichter en eigenaar van Elicit
(knowledge, capture & transfer) in
Almelo: “Wij halen ervaringskennis uit
hoofden en maken dat direct modelmatig toegankelijk voor anderen.”
www.elicitbv.com

Directeur van Twente Personeelsdiensten in Wierden. Totaal oplossing
HRM, detachering, payroll, re-integratie, Recruitment, outsourcing en ZZP
bemiddeling.
www.twentepersoneelsdiensten.nl

Directeur MKB-Advies Regio Oost van
Countus Accountants+Adviseurs in
Enschede; accountancy, bedrijfsadvies,
HRM en personeelsadvies.

Algemeen Directeur SWB in Hengelo,
een organisatie die mensen met een
afstand tot de arbeidsmarkt ontwikkelt
en begeleidt naar passend werk.

www.countus.nl

www.swb.nl
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BUREAU DE POORT:

De Kracht van het
individu binnen
uw bedrijf
Bureau de Poort werkt sinds 2002 voor mensen
en organisaties in hun ontwikkeling. We spreken
met oprichter en Senior Coach Erik Schutten over
de kracht van het individu binnen een bedrijf.

‘INDIVIDU EN BEDRIJF’? LEG UIT.
Natuurlijk is het belangrijk om een
goede structuur, missie en visie te
hebben. Maar zonder mensen geen succes. En
als deze niet doen waar ze goed in zijn, niet
optimaal samenwerken of weerstand hebben bij
organisatie-ontwikkeling gaat dit ten koste van
de effectiviteit en vitaliteit van een bedrijf.
Talenten van individuen leiden tot onderscheidingskracht in teams en van organisaties. Niet
iedereen hoeft hetzelfde te zijn maar juist de
verschillen tellen. Daarbij is een mate van zelfsturing vanuit eigen verantwoordelijkheid een
voorwaarde. En juist dat ontwikkelen, daar zijn
wij goed in! Door hierop in te zetten vergroot
een bedrijf de ontwikkelingsbereidheid van
medewerkers. Mensen blijven gezond, teams
werken beter samen en meer mensen zijn
betrokken. Dit heeft een positief effect op de
effectiviteit, vitaliteit en de concurrentiepositie.

HOE DOET BUREAU DE POORT DAT?
Ineffectief omgaan met verandering is een
gevolg van onvoldoende afstemming tussen het
mentale-, gedrags- en gevoelssysteem. Doordat
wij op deze drie niveaus werken kan er een
duurzame verandering tot stand komen.
In de manier waarop een groot deel van bedrijven met verandering en leiderschap omgaat,
staat het rationeel mentale systeem centraal.
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Maar de ervaring leert dat het moeizamer gaat
als het op concreet gedrag aankomt. Hier komt
de ‘onderstroom’ aan de oppervlakte. ‘Ja zeggen, nee doen’, vasthouden aan bestaande maar
niet meer werkende patronen, burn-out en
weerstand bij veranderingen zijn voorbeelden
van uitingsvormen. Naast het mentale systeem
(van visies, organisatiestructuur, sterktes,
zwaktes, etc )en het gedragssysteem, blijkt dan
ook het gevoelssysteem belangrijk te zijn. Hier
besteden wij aandacht aan door in te gaan op
wat er onder de oppervlakte leeft bij mensen.
Dit kan bijvoorbeeld gaan om erkenning, waardering, inspiratie maar ook over frustratie.

WAT IS HET AANBOD VAN BUREAU DE POORT
VOOR ORGANISATIES?
Er zijn verschillende momenten waarop wij
ingezet kunnen worden. Bij loopbaanbegeleiding helpen we bij duurzaam onderzoek naar
inzet van talenten. Onze coaching en training
versterkt de ontwikkeling en inzet van mensen.
Als dit buiten de organisatie moet, dan biedt
outplacement hulp bij duurzame transitie
van talent. ‘Bezieling in je Loopbaan, Werken
vanuit eigen kracht en Leidinggeven vanuit
authenticiteit’ zijn de groepstrajecten die we
aanbieden.

WAT ZIJN JULLIE EIGEN ‘UNIQUE SELLING
POINTS’?
Wij hebben meer dan 20 jaren ervaring op het
gebied van mens en werk. We zijn kleinschalig,
dicht bij huis, gericht op duurzame ontwikkeling en zijn persoonlijk betrokken. We werken
daarbij met een landelijk netwerk van coaches
en adviseurs.

WAT ZEGGEN ORGANISATIES WAAR JULLIE
VOOR GEWERKT HEBBEN OVER JULLIE?
We hebben in 2014 een audit gedaan voor onze
beroepsgroep en moesten daarbij referenties
vragen bij opdrachtgevers. We werden hierbij
gemiddeld met een 8,5 beoordeeld. Dit is wat
opdrachtgevers ons teruggaven:
“Tevreden over proces, resultaat en de momenten van terugkoppeling”
“Veel ervaring waarbij gespiegeld en ook geconfronteerd wordt”
“Door de relatie tussen ontwikkeling van mensen en de organisatie kan er een positief proces
ontstaan”
“Deskundig en Effectief”.

HOE START EEN TRAJECT BIJ JULLIE?
Dit start altijd eerst met een vrijblijvend
oriënterend gesprek. Dit is gratis. Hiervoor kan
contact worden opgenomen via eschutten@
bureaudepoort.nl of 053 – 478 45 20

«
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Actíva Personeelsdiensten
helpt u maatschappelijk
verantwoord te ondernemen!
Al meer dan twintig jaar ondersteunt Actíva Personeelsdiensten (APD) bedrijven met het
invullen van vacatures met goede en gemotiveerde medewerkers. Hierbij richt Actíva
Personeelsdiensten zich tevens op het maatschappelijke verantwoord ondernemen
(MVO). Het mes snijdt dan aan twee kanten: het ondersteunen van ondernemers bij
het invullen van de MVO en het ondersteunen van min of meer arbeidsgehandicapte
werknemers bij het vinden en behouden van werk, dus de people kant van MVO.
MVO heeft alles te maken met de bedrijfsvoering van het bedrijf. Bovendien
heeft elk bedrijf, groot en klein, een maatschappelijke functie. De uitdaging voor elk bedrijf is
volgens mij de vraag op welke wijze het bedrijf naast
de gebruikelijke winstdoelstellingen, een positieve
maatschappelijke bijdrage levert. Bij de vele bedrijfsbeslissingen zou rekening moeten worden gehouden
hoe deze bijdrage geleverd kan worden.
Bij de invulling van de MVO kan Actíva
Personeelsdiensten bedrijven ondersteunen. En dan
vooral op het gebied van HRM. Er is al veel wettelijk
geregeld rondom de MVO. Regels op het gebied
van onder meer ecologie en economie. Binnenkort
komt er waarschijnlijk de Quotumwet op het gebied
van werkgelegenheid ten behoeve van mensen met
een arbeidsbeperking. Deze Quotumwet is dan het
uitvloeisel uit het Sociaal Akkoord tussen werkgevers,
werknemers en de regering om arbeidsgehandicapte
werknemers werk te bieden. Bij gunningen van
opdrachten van de overheid heeft u te maken met de
verplichting van Social Return of Investment (SROI).
Bij SROI dient 5% van de aanneemsom te worden geinvesteerd in werk(ervaring), scholing en begeleiding
van mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt.
Actíva Personeelsdiensten roept de ondernemers
op om niet af te wachten en zelf de regie te nemen
en te houden bij de invulling van de MVO en SROI.
Hierbij kan Actíva Personeelsdiensten een interessante rol voor u vervullen.
• samen met u onderzoeken op welke wijze invulling
kan worden gegeven van de people MVO en SROI
in uw bedrijf;
• werving en selectie van de juiste medewerker voor
de ideale match;
• indien gewenst neemt Actíva Personeelsdiensten

de werkgeverstaak op zich en detacheert de medewerker in uw bedrijf; zo kunt u dit op een ﬂexibele
manier en met minimale risico’s invullen;
• doorberekenen van de eventueel beschikbare
subsidiemogelijkheden;
• u staat er niet alleen voor, wij bieden continue
begeleiding en ondersteuning zowel aan u als de
werknemer;
• advies en uitvoering van uw mogelijke verplichting
SROI in het kader van een gunning;
• advisering subsidiemogelijkheden.
U kunt profiteren van de kennis en ervaring van
meer dan twintig jaar die Actíva Personeelsdiensten
heeft op gedaan op het gebied van MVO, SROI en
bemiddeling van arbeidsgehandicapte werknemers.
Wij doen de werving en selectie van voor uw bedrijf
geschikte werknemers bij de gemeenten en UWV.
Wij ontzorgen u van al deze zaken om het zo efficiënt
mogelijk voor u in te vullen.
Wat levert het u op als ondernemer? Onze ervaring is
dat onze werknemers gemotiveerd, loyaal, trouw en
prima inzetbaar zijn in uw bedrijf. U kunt zich blijven
focussen op uw werk en wij op de onze. Doordat de
inzet van loonkostensubsidie gerelateerd is aan de
verdiencapaciteit van de werknemer zijn de loonkosten realistisch. Actíva Personeelsdiensten beschikt
tevens over een erkende loonwaardemethode om de
verdiencapaciteit van de werknemer vast te stellen.
Bovendien levert het u een goede reputatie van
uw bedrijf op. En geeft het u een voorsprong bij
het offreren bij aanbestedingen waarin de SROI
verplichting is opgenomen.
Veel potentiële werknemers, vooral de jongere
generatie, voelt zich aangetrokken tot bedrijven die
maatschappelijk verantwoord ondernemen.
Dus MVO (people) en SROI loont!

«

QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Op welke manier vult u met uw bedrijf
de MVO (people) en Social Return of
Investment eﬀectief en eﬃciënt in? Uit
onderzoek blijkt dat men vooroordelen heeft
over mensen met een arbeidshandicap.
Werkgevers hebben onvoldoende kennis van
de mogelijkheden van deze werknemers,
onvoldoende kennis van de subsidiemogelijkheden en zien op tegen het werkgeversrisico waardoor de MVO (people) en SROI
onvoldoende te worden ingevuld.

ONZE VISIE
» MVO en SROI met betrekking tot min of
meer arbeidsgehandicapte werknemers
vraagt speciﬁeke deskundigheid in de
coaching, begeleiding en werkgeverschap
van deze werknemersgroep. Door als bedrijf
hieraan een bijdrage te leveren, creëert men
een win win situatie voor de diverse groepen
in de samenleving; werk voor kwetsbare
werknemers , invulling van de MVO en
SROI, positief imago van de bedrijven, schadelastbeperking op de uitkeringen, meer
betrokkenheid van de werknemers etc.

UW OPLOSSING
» Actíva Personeelsdiensten heeft veel kennis en ervaring met de doelgroep kwetsbare
werknemers. En kan met haar expertise
voor bedrijven extra waarde creëren door
vlotte en adequate werving en selectie met
de juiste man op de juiste plaats. Tevens
kan APD het werkgeverschap op zich nemen
om de belangen van de betrokken partijen
optimaal te kunnen behartigen.

ACTIVA PERSONEELSDIENSTEN
Hoedemakerplein 2, 7511 JP Enschede
(eerste verdieping, aanbellen/melden bij PsyQ)
Telefoon 053 - 231 23 84
E-mail info@activa.nl
www.activa.nl
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QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Veel bedrijven denken bij MVO People
‘Daar doen wij niks mee’. Bedrijven doen
echter al meer dan zij zich realiseren.
Daarnaast zijn er genoeg mogelijkheden om
socialer te ondernemen en ook meerwaarde
te creëren in het bedrijf.

ONZE VISIE
» Bedrijven denken bij socialer ondernemen
vaak onterecht aan administratieve en
organisatorische rompslomp en de daarmee
gepaard gaande kosten. Maar als je het
samen goed aanpakt, leidt dat uiteindelijk
tot een doeltreﬀend resultaat. Bovendien
leidt socialer duurzaam ondernemen vaak
tot een andere, prettigere bedrijfscultuur.

UW OPLOSSING
» U wilt kunnen beoordelen of u in essentie
een sociale ondernemer bent. Maar wie gaat
dat controleren? Met de Prestatieladder
Socialer Ondernemen (PSO) wordt zichtbaar wat uw kwalitatieve en kwantitatieve
sociale bijdrage is. De PSO is ontwikkeld
door TNO in samenwerking met werkgevers
en SW-bedrijven. De toepassing werkt
bovendien stimulerend omdat bedrijven met
een PSO-erkenning bij voorkeur zaken doen
met gelijkgestemde ondernemingen.

Tekst: Theo Bennes // Fotografie: Wim van ‘t Hoff

Extend adviseert over sociaal
duurzaam ondernemen
Extend is een zakelijke dienstverlener op het gebied van MVO People en wil een
bijdrage leveren aan een zo groot mogelijke participatie van de groep mensen met een
kwetsbare arbeidsmarktpositie.
MVO LEVERT MEERWAARDE
VOOR BEDRIJVEN
Aan het woord is manager Maud van
Geel: “Het betreft een relatief nieuwe markt voor
MVO op sociaal gebied – hoewel wij liever praten
over sociaal duurzaam ondernemen.” Daarbij gaat
het om duurzame oplossingen om mensen met een
kwetsbare arbeidsmarktpositie aan het werk te hebben en te houden.
Het opgaan van de Wet Sociale Werkvoorziening in
de toekomstige participatiewet per 1 januari 2015,
zorgt voor grote veranderingen bij gemeenten,
sociale werkvoorzieningen, sociale partners en
ondernemers. Veel ondernemers willen een bijdrage
leveren aan een inclusieve arbeidsmarkt waarin
deze doelgroep participeert, maar hebben vragen
over de impact van sociaal duurzaam ondernemen
in hun bedrijf. Extend speelt in op deze behoefte en
adviseert bedrijven op het gebied van MVO People,
strategisch personeelsbeleid en het behalen van
het PSO (Prestatieladder Socialer Ondernemen)
certificaat. Dit is een objectief bewijs dat een bedrijf
bewust bezig is met sociaal ondernemen. Ook kan
voor een ondernemer de noodzaak bestaan tot Social
Return On Investment (SROI) door een verplichting
vanuit een aanbesteding.
Maud van Geel: “Onze rol is louter een adviserende;
wij hebben geen rugzak vol mensen bij ons. Wel hebben wij kennis van productieprocessen en mensen.
Bedrijven denken overigens vaak dat maatschap-

pelijk verantwoord ondernemen gepaard gaat met
veel kosten en rompslomp. Extend zoekt samen met
bedrijven naar interessante business proposities,
waarin meerwaarde voor het bedrijf en MVO People
uitstekend te combineren zijn.”

PRESTATIELADDER SOCIALER ONDERNEMEN
“We bekijken de mogelijkheden die een bedrijf
heeft om MVO in te passen in de primaire en
ondersteunende processen” zegt Joep Dikmans
(adviseur Extend). “Bijvoorbeeld door ondernemers
te adviseren hoe hun leveranciers een rol kunnen
spelen bij het socialer ondernemen.” Een belangrijk
aspect is hoe bedrijven zich kunnen profileren. Om
te meten of en hoe sociaal duurzaam men bezig is,
is de PSO ontwikkeld. Dit meetinstrument geeft een
doeltreffend en actueel beeld.
“Ons streven is: iedereen een socialere ondernemer”
stelt Maud van Geel. “Extend biedt het bedrijfsleven
alle middelen en expertise met betrekking tot de
strategische HRM-kant en de begeleiding van de
doelgroep. Met onze aanpak bedienen we inmiddels
diverse bedrijven, onder meer in de bouw, waarvoor
een speciale PSO-Bouw beschikbaar komt.”
Joep Dikmans: “Bedrijven die inschrijven op een
aanbesteding of subsidie aanvragen, moeten in diverse gemeenten momenteel al voldoen aan de PSO.”
Op deze wijze zijn gemeenten een goede aanjager
van sociaal duurzaam ondernemen.

«

EXTEND
Plesmanweg 9
7602 PD Almelo
Telefoon 0546 – 875700
www.extendmvo.nl
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Maud van Geel, Extend, overhandigt
PSO certificaat aan Bert Kroeze van
B.J. Kroeze Almelo Beheer BV
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TWENTE PERSONEELSDIENSTEN:

Transparant ondernemen, grenzen
zoeken, het is een uitdaging!
13 jaar ondernemend, en nog steeds zit ik vol ideeën en heeft de crisis er voor gezorgd
dat je vernieuwend aan het werk gaat en nieuwe uitdagingen gaat zoeken.

QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT

Uitzendbureaus, concurreren elkaar
nu dood op arbeidsvoorwaarden, loon
en lage tarieven, marges liggen onder
druk. Dat heeft geen zin, we moeten zorgen dat we
de slimste en meest innoverende zijn. Zoeken naar
nieuwe perspectieven binnen een ﬂexibele arbeidsmarkt en meer een adviserende rol gaan aannemen
richting werkgevers, samenwerkingen gaan zoeken
en je concurrent niet alleen concollega’s noemen,
maar als een collega zien, samen sta je sterk!
Maatschappelijk verantwoord ondernemen op basis
van publiek private samenwerking is voor ons al
een feit. We zijn een intermediair voor de gemeente
Wierden, waarbij we samen zoeken naar werkplekken voor mensen uit de WWB, WSW en wajong. Er
vindt 2 wekelijks een overleg plaats tussen gemeenten Wierden, Almelo, Rijssen-Holten, Hellendoorn
Nijverdal, Twenterand, Soweco en het UWV. MVO
zorgt voor kortere en transparantere lijnen tussen
overheid en werkgevers.
De nieuwe wetgevingen die er aan zitten te komen,
zoals een participatiewet, wet werk en zekerheid en
ontslagwet zorgen ook weer voor nieuwe kansen.
Het is een last voor werkgevers, hoe implementeer ik
al deze nieuwe regels binnen mijn eigen bedrijf? De
werkgever krijgt steeds meer last op haar schouders,
het is een kans voor de uitzendbranche om je klant
hierin te ontzorgen. De veranderende arbeidsmarkt
geeft kansen en groeimogelijkheden die je moet
benutten.
Om dat te bewerkstelligen willen we een platform
opzetten, waarin werkgevers, gemeenten en werknemers er samen voor zorgen dat er werkplekken worden gevonden voor mensen met een beperking, waar
we gezamenlijk financieel verantwoordelijk zijn.

De peer to peer platforms rukken op, dit is een uitwisselingsnetwerk, die we ook in dit platform willen
toepassen. Werknemers bieden online hun diensten
aan, werkgevers zoeken de juiste personen uit, waarbij transparantie een must is. Het platform screent
de kandidaten, checkt de cv’s en biedt de mogelijkheid om reviews te schrijven door werkgevers, de
werknemer over de juiste vaardigheden beschikt.
De Werkenden van de toekomst heeft een ﬂexibele
levensloop / loopbaan, denk aan de toename van
ZZP’ers. Werkenden hebben een hogere levensverwachting en moet rekening houden met noodzaak om
langer door te moeten werken. Voor veel werknemers
geldt: “vrijheid is een prioriteit”: ik kies bewust niet
voor vaste contracten. Ga als werkende/werkzoekende
de noodzaak van selfbranding in zien, van een brand
naar een stand, waar sta je voor als persoon, of bedrijf.
Onderscheidend vermogen is van groot belang.
De beste kandidaat is nu niet noodzakelijk ingeschreven bij een werving en selectiebureau, maar
zou zich wel kunnen inschrijven in een peer to peer
platform/talentpool. Er komt straks weer een te kort
aan personeel en dan is onderscheidend vermogen
van groot belang. Ik zou zelf wel in zon platform willen staan, je weet immers nooit in hoeverre je jouw
grenzen kunt verbreden.
Twente Personeelsdiensten is inmiddels alweer 13
jaar mijn onderneming die ik zonder mijn werknemers nooit zo groot had kunnen krijgen. We zeggen
met trots dat we een ABU- en NEN gecertificeerde
arbeidsmarkt intermediair zijn. die anticipeert op
de ﬂexibele personeelsbehoefte binnen de arbeidsmarkt.

«

» De uitzendbranche, maar ook de reguliere
werkgever in iedere branche staat onderhevig aan veranderingen. Iedereen moet
anticiperen op nieuwe wetgevingen die er
aan staan te komen.

ONZE VISIE
» Onmogelijkheden, mogelijk maken,
zoek je grenzen en blijf innovatief. Onze
ambitie is “groei”, hierbij staan we voor
expertise, betrouwbaarheid, transparantie
en snelle respons voor zowel uitzendkracht
als opdrachtgever. Tevens wil Twente
personeelsdiensten haar kennis binnen MVO
uitbreiden en delen met andere werkgevers.

UW OPLOSSING
» Op MVO niveau een platform opzetten dat
gericht is op HRM, met als doel werkgevers
een totaal oplossing bieden, ontzorgen en
ﬂexibiliteit behouden.

TWENTE PERSONEELSDIENSTEN
Tolgaarde 13
7642 EZ Wierden
Telefoon 0546 - 57 88 98
E-mail info@twentepersoneelsdiensten.nl
www.twentepersoneelsdiensten.nl
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Duurzaamheid is
van iedereen

Dit rondetafelgesprek met als thema ‘Duurzaam bouwen’ vindt plaats in het
nieuwe en volledig duurzaam verwezenlijkte pand van producent van lijmen
en gietvloeren Unipro in Haaksbergen.

DEELNEMERS
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FRANK TER BEKE

HUUB KUIPERS

HENK WINKELS

Directeur van Unipro en gastheer van
dit rondetafelgesprek. Unipro levert
alles voor het leggen, onderhouden
en renoveren van alle soorten vloeren
(o.a. lijmen, egalisatie, gietvloeren,
machines).
www.unipro.nl

Bedrijfsleider Van Wijnen Hengelo BV:
bouw en ontwikkeling van huisvesting
in de breedste zin van het woord.

Mede-eigenaar van Winkels Techniek
Groep in Enschede, een organisatie
op het gebied van elektrotechniek en
werktuigbouwkunde met een drietal
vestigingen.

www.vanwijnen.nl

www.winkelstechniek.nl

RONDE TAFEL

Tekst: Theo Bennes // Fotografie: Bob Bakker

Het opvallende kantoren- en
productiecomplex van Unipro
vormt het ultieme staalkaartje
van wat er anno 2014 mogelijk is op het
gebied van dit thema.De deelnemers aan deze
bespreking vormen overigens al net zo’n heldere staalkaart – een prima dwarsdoorsnede
van het specialistenbestand dat actief is in
de groeiende wereld van gericht duurzaam
bouwen. Bovendien werd het mij op één punt
erg makkelijk gemaakt: ik hoefde ditmaal
geen pakkende kop boven het artikel te
bedenken. De stellige opmerking die
u hierboven kunt lezen werd mij
namelijk terloops aangereikt door
Unipro’s Specialist Duurzaam
Bouwen Maurice Beijk, maar blijkt
uiteindelijk simpelweg de vlag te zijn
die de lading uitstekend dekt.

KIJKEN NAAR DE INHOUD
Ik begin met te vragen of het begrip
‘duurzaamheid’ bij het publiek onderhand uitgekauwd begint te raken, of
is juist het tegengestelde aan de orde:
staat het pas in de kinderschoenen?
“Het is het begin van een ontwikkeling, zéker
in de bouwwereld”, reageert Jan Breteler
van Pioneering. “Er ligt veel werk, maar wat
ervan wordt opgepakt is slechts een klein deel.
De consument heeft het over lagere kosten
en meer comfort. Maar er is ontegenzeglijk
een groep die ook een bijdrage wil leveren
aan een betere wereld.” Frank ter Beke van
Unipro zegt dat hij de stelling wel begrijpt:
“Duurzaamheid en MVO dreigen containerbegrippen te worden, met weinig inhoud. Bij
dit nieuwe pand van ons moest het dan ook
júist over de inhoud gaan.” Henk te Kiefte
(Te Kiefte Architecten) beaamt dat: “Het zijn
inderdaad uitgesleten begrippen geworden,
maar er zit een heel proces aan vast. Je moet
ook kijken naar de manier van transport
van bouwmaterialen en een andere invulling
ervan. Dat is juist een stap verder.”
Unipro’s Maurice Beijk: “Eigenlijk is het

geen energieprobleem – maar hoe we met
onze aarde omgaan. We moeten toe van een
lineaire naar een circulaire economie. Daar
begint de markt ondertussen wel klaar voor te
worden.” “300 jaar geleden werd er duurzaam
gebouwd, maar qua energie zat men
toen op een nulpunt”, zegt Huub
Brookhuis van Agrisun. “Nu gaan
we toe naar 100% duurzaam
bouwen; we zijn redelijk op de
goede weg.”

EEN ANDER INKOOPPROCES
“Hoe moeilijk of makkelijk is het om je inkoopproces erop aan te passen?”, vraagt Jan Breteler
aan zijn tafelgenoten. Maurice Beijk: “De laatste
jaren is er veel veranderd, het is wel makkelijker
geworden. Er mag echter wel meer transparantie in komen, dat men weet wáár het te halen
is.” “In het begin dacht je: Hoe pak ik het
aan?”,
vertelt Henk Winkels van Winkels
Techniek. “De klant had een wens
en het duurde even voordat wij dat
konden invullen. Een pand wordt
wat duurder, dus de klant moet het
wíllen. Bij een dergelijk langlopend traject is
afstemming op elkaar van groot belang.”
Huub Kuipers (Van Wijnen): “Er is geen
bedrijf dat niet-duurzaam wil ondernemen –
maar de mate waarin is de afweging. Tussen
beide uitersten bevinden zich heel veel smaken.” “Maar in sommige gevallen wordt de
nadruk gelegd op de hogere investering bij de
bouw, dat komen we dagelijks tegen. Terwijl
het juist belangrijk is om naar het totale
plaatje te kijken; total cost of ownership. Dan
verdien je dat in de exploitatie terug”, aldus
Jan Breteler. “Je moet dan ook in de
selectieprocedure al goed kijken wie
bij je past” reageert Huub Kuipers.
“En een goed bouwteam samenstellen”, vult Maurice Beijk aan.
Henk te Kiefte stelt dat het vraagt
om andere wijzen van aanbesteding:
“Een goed bouwteam heeft voordelen. Je

kunt al in een vroeg stadium gebruik maken van elkaars expertise
en je goed aan elkaar koppelen.”
Huub Kuipers: “En vooral weten
wáárom die klant dat wil.”

EEN INSPIRERENDE WERKOMGEVING
Maurice Beijk verwoordt de filosofie bij
de opzet van Unipro’s nieuwe locatie
als volgt: “De mens staat bij ons te
allen tijde centraal.” “Een pand als dit
van Unipro verhoogt de productiviteit van
de mensen die er werken en vermindert het
ziekteverzuim”, zegt Huub Brookhuis. Frank
ter Beke haakt daarop in: “Als alles klopt zoals
hier, komt de profit-kant vanzelf. Je moet
mensen inspireren door middel van onder
meer de werkomgeving, middels een pand. Je
moet je afvragen: Wát doe je met je duurzaam
gebouwde pand? Dan ga je écht naar duurzaam
ondernemen. Maurice straalt dat voor ons uit,
zowel naar onze eigen mensen als onze klanten
en leveranciers.” “Wij trekken onze transparantie extreem ver door”, legt deze uit.
Frank ter Beke: “Je kunt het aan de hand van
GPR en EPD laten zien, dan wordt het heel
tastbaar. Duurzaamheid is niet voor nu maar
voor heel veel mensen én voor de toekomst.”
“Alles wat je hier over jullie pand zo enthousiast vertelt, zou je eigenlijk moeten vastleggen,
bijvoorbeeld in een boek of brochure”, oppert
Jan Breteler. “Die uitstraling kun je namelijk
heel goed gebruiken om anderen te motiveren
en te inspireren.”

SAMENWERKEN MET GELIJKGESTEMDEN
Dan vraag ik aan de deelnemers of zij consequent duurzaam bouwen zien als een specialisme of dat iedereen het in principe zou
kunnen aanpakken. “Wij als opdrachtgever hadden ons plan en moesten
vervolgens met ons helder gemaakte
verhaal op zoek naar een architect”,
vertelt Frank ter Beke over Unipro’s
aanpak van haar duurzame bouwproject.
“Het resultaat is dat je uiteindelijk gaat

HUUB BROOKHUIS

JAN BRETELER

HENK TE KIEFTE

MAURICE BEIJK

Mede-eigenaar van Agrisun
Zonnepanelen in De Lutte; Agrisun
houdt zich bezig met professionele
duurzame energiesystemen in de agrarische sector, utiliteit en woningen.

Directeur van Pioneering, een stichting
voor innovatie, kennisdelen en verbinden van en voor de brede bouwsector;
werkzaam in Twente, de Achterhoek,
Salland en de stedendriehoek.

Specialist Duurzaam Bouwen annex
MVO-Ambassadeur van Unipro in
Haaksbergen.

www.agrisun.nl

www.pioneering.nl

Architect-Directeur van Te Kiefte
Architecten in Borne (specialiteiten:
utiliteitsbouw, onderwijs- en studentenhuisvesting) en in die hoedanigheid
architect van het nieuwe pand van
Unipro.
www.tekiefte.nl

www.unipro.nl
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Welke bedrijven
hebben uw
website bezocht?
Slechts 2 á 3% van uw online-bezoekers neemt
daadwerkelijk contact met u op. Wie zijn die andere
97% en hoe bereikt u die alsnog? Het antwoord is
even simpel als doeltreffend: Website-Leads.

Hoe werkt het:

1

Een potentiële klant bezoekt uw website

2
3

De bezoeker wordt geïdentificeerd via zijn
IP-adres (Internet Protocolnummer)
Aan de hand van het verkregen IP-adres
wordt het bijbehorende bedrijf opgezocht in
de database van het DATA-collectief

4

Voorbeeld overzicht Website-Leads

gelegd, zoals hoe uw bezoeker op uw
website gekomen is, welke pagina’s hij

Geachte heer Rademaker,

heeft bezocht, hoe lang hij op die pagina’s

De heer W.S. Leads van DATA collectief B.V. heeft
vandaag om 15:53 uur uw website bezocht. Hierbij
een overzicht van het bezoek.
DATA-collectief B.V.
Coltbaan 4 C/D
3439 NG Nieuwegein
T: 0800-2028
Donderdag 3 januari 2013

Alle relevante informatie wordt nu vast-

is gebleven en waar hij is afgehaakt

5

De heer W.S. Leads
E: ws.leads@datacollectief.nl
M: 06-21231892

Het DATA-collectief maakt een bezoekrapport van het websitebezoek en stuurt
u een e-mail met alle informatie zodat
u direct contact kunt opnemen met uw

Bezochte pagina’s

websitebezoeker

AdWords: (Google: “reclamebureau utrecht“)
15:53:41

18s

home | reclame- en marketingbureau Utrecht

15:53:59

28s

referenties | diverse projecten

15:54:27

17s

klanten | overzicht van alle klanten

15:54:44

29s

nieuws | nieuwsberichten reclamebureau

15:55:13

10s

Contact | contactgegevens

15:55:23

58s

Werkzaamheden | reclame utrecht

15:56:21

98s

Over ons | Reclamebureau binnenstad Utrecht

15:57:59

34s

Algemene voorwaarden

Totale tijd: 00:04:18

Pagina’s bezocht: 8

Score: 40

Website-Leads

Met vriendelijke groet,
Ineke Peppelenbosch
Uw Personal Sales Assistant

Voor meer informatie (0800-2028)

www.websiteleads.nl

Onderdeel van:

RONDE TAFEL

samenwerken met gelijkgestemden.” “Dat
is in een bouwteam feitelijk sowieso heel
belangrijk”, zegt Maurice Beijk. Frank ter
Beke: “Onze aannemer zat ook op die lijn.
Maar als iemand nog niet eerder op die
manier werkte, moet je veel en vaak
uitleggen ‘waarom’.”
“Dat is ook een groeiproces”, vindt
Henk te Kiefte. “Uiteindelijk kom
je op dat plan.” Jan Breteler vraagt
of er ooit de afweging is gemaakt
om het oude pand te renoveren, waarop
Frank ter Beke antwoordt dat op die locatie
geen mogelijkheid meer bestond om nog verder uit te bouwen. Jan Breteler: “Is het soort
prestaties dat hier wordt behaald ook in een
bestaand pand mogelijk?” “Slechts met mate”,
antwoordt Henk te Kiefte. “Maar je kunt oudere panden wel revitaliseren. Zo’n pand moet
dan ook wel de energetische mogelijkheden
hebben. onlangs hebben we bijvoorbeeld een
pand volledig gestript en een nieuwe gevel
geplaatst op een halve meter afstand; de
gewonnen ruimte hebben we benut voor de
plaatsing van een modern ventilatiesysteem.
Zo realiseerden we een geweldig duurzaam
resultaat.”
Huub Kuipers: “Wij ontwikkelen de herbestemming van de Hogenkamp op het terrein
van Universiteit Twente. Dit onderwijsgebouw
wordt duurzaam herbestemd tot een hotel.
Daarbij slopen we beperkt en hergebruiken
het bestaande casco.”

IMPULS VOOR DE BOUWSECTOR
Frank ter Beke voert aan dat vaak
bestemmingsplannen dan wel
moeten worden gewijzigd: “Die
beperking in je groei moet wel
worden weggehaald.” Ik zeg dat de
bouwsector het al jaren uitermate
moeilijk heeft en vraag of duurzaam
bouwen voor de branche een reddingsboei kan
zijn, een mogelijkheid tot een nieuw te creëren
omzet. “Sterker nog: Het is de énige mogelijkheid”, stelt Huub Kuipers. “Het vraagt alleen
wel om een andere manier van werken,
andere afmetingen, andere materiaalkeuzes,
andere kwaliteiten, enzovoort.” Jan Breteler:
“Het zal niet in één keer de beslissende impuls
zijn, maar vormt wel degelijk een stimulans.”
“In de agrarische industrie ziet men zonnepanelen in sterke mate als een mogelijkheid om
geld te verdienen”, zegt Huub Brookhuis. “Bij
zonnepanelen heb je het over een tijdspanne
van 4 à 5 jaar, dus het resultaat is snel zichtbaar. Met een zware aansluiting is de toepassing van zonnepanelen minder aantrekkelijk.
Bovendien zou de overheid een aanvraag voor
subsidie makkelijker moeten honoreren – dán
gaat het helpen.” Maurice Beijk vindt dat dat
geen uitgangspunt zou mogen zijn. “Maar
voor de particulier zijn zonnepanelen zeer
aantrekkelijk”, nuanceert Huub Brookhuis.
“Hierdoor kun je bij onderhoudsprojecten de
energiekosten verlagen en de bewoners meer
wooncomfort bieden. Ook bij huurders kunnen
we zo de benodigde participatie samen met de

bewoners organiseren en de mensen binden
aan het project” aldus Huub Kuipers.

HET GOEDE VOORBEELD
“Bij veel particulieren komt echter het
duurzame aspect niet van de grond”,
vertelt Maurice Beijk. “Dat is toch wel
de schuld van de banken. In hypotheken zou
gewoonweg al een deel ingebouwd moeten
zijn voor duurzame energie en besparende
voorzieningen.” Huub Kuipers: “Wij hebben
al afspraken gemaakt met de Rabobank
voor een zogeheten ‘groene hypotheek’…”
Dan onderbreekt Jan Breteler hem: “Maar
die woningen wáren over het algemeen
al aangepast aan duurzame energie.” Hij
vervolgt: “We zitten hier in dit prachtige
voorbeeldpand – en Unipro is nu eenmaal
niet de gemiddelde opdrachtgever. Het zou
tóch mooi zijn om op een manier vast te
leggen hoe dit alles is gerealiseerd. Dat is
aantrekkelijk voor jullie als bedrijf en voor
een organisatie als Pioneering.” “Wij hebben
hier echt een leerproces doorgemaakt, vanaf
dag één”, licht Henk Winkels de specifieke
samenwerking op het gebied van duurzaam
bouwen toe. “Gedurende het proces schaal je
steeds hoger op. Op een gegeven moment kom
je op het punt dat je de beste mensen uit je
organisatie op zo’n opdracht zet.” “Wij willen
ook volledig CO2-neutraal produceren, daar
is ook alles hier op afgestemd”, zegt Maurice
Beijk. En dan, bijna terloops afrondend:
“Duurzaamheid is immers van iedereen.”

«
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Hoe check je de kwaliteit van een
schoonmaakbedrijf?
In Nederland zijn veel schoonmaak- en glazenwassersbedrijven te vinden die staan voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Bedrijven die beschikken over brede vakkennis,
goed omgaan met hun personeel en netjes belasting
betalen. Maar hoe zijn die te vinden? Sinds 2013 zijn ze
gemakkelijk te herkennen aan het keurmerk van branche-

organisatie OSB. Een nieuw label, exclusief voor bedrijven
die het goed doen! Zo heeft heel Nederland voortaan
helder zicht op de kwaliteit en betrouwbaarheid van een
schoonmaak- of glazenwassersbedrijf. Check dus altijd het
OSB-Keurmerk. Wilt u meer weten over het keurmerk en
de voorwaarden? Kijk op www.osb.nl

Samen voor een schone zaak

REPORTAGE

AGRISUN BV:

Werken met de beste partijen voor
het hoogste rendement
Duurzame zonne-energiesystemen met een hoog rendement, dat is waar Agrisun BV zich mee bezighoudt. Het bedrijf
adviseert, levert en installeert zonne-energiesystemen voor de agrarische sector, utiliteit en woningen. Eigenaren
Huub Brookhuis en John Ruiter hebben al ruim 6 jaar ervaring met systemen van 3 tot 3000 panelen. Vanuit de
vestigingen de Lutte en Eelde bedienen ze Midden- en Noord Nederland.

TOTAAL BETROUWBAAR
“We bieden een totaalpakket en
zijn daarvoor samenwerkingen
aangegaan met partijen zoals: REC, SolarWorld, JA-Solar, ABB (Power-One) en Würth.
We willen voor onze klanten het beste en zijn
daarom met betrouwbare partners in zee
gegaan. Graadmeter voor ons is dat we zonneenergiesystemen aanbevelen die we zelf ook
op het dak willen hebben.” In principe zijn alle

daken geschikt als de constructie het toelaat
en er geen belemmeringen zijn of er sprake is
van veel schaduw op het dak. Agrisun BV werkt
voornamelijk met Duitse en Chinese panelen.
In Nederland, vooral boven de grote rivieren,

en op de Antillen en Suriname zijn onder meer
de panelen van Agrisun te vinden. Het begint
allemaal met een goed advies”, benadrukt
Brookhuis nogmaals. “Onze kracht is dat
we kunnen bewijzen dat onze systemen zich
kenmerken door hun lange levensduur, hoge
opbrengst en het geringe onderhoud.” Middels
monitoring en opbrengstvergelijkingen laten
grafieken de resultaten per object goed zien.

BEWUST DUURZAAM
“We hebben nog nooit klanten hoeven overtuigen wat betreft de aanschaf van zonnepanelen.
Dat is meestal al beslist als ze ons benaderen.
Bewust met energie omgaan, duurzame
producten aanschaffen en langdurige relaties
aangaan, dat is echt een ‘going business’.
Winst verhogen en lasten drukken, dat is voor
onze klanten het doel. Meer voor minder is
een gezonde drive.” Naast een duidelijk verhaal en een kwalitatief goed en betrouwbaar
product heeft Agrisun BV ook innovatief
nieuwe producten voor hun klanten. “Naast
onze glas/folie-module hebben we nu ook een
glas/glas-module. Daar geven de fabrikanten
zelfs dertig jaar garantie op. Natuurlijk gaat
het om behoorlijke investeringen, maar de
terugverdientijd is met deze panelen nog snel-

ler dan bij de huidige panelen.”
Agrisun BV wil gewoon de beste partij zijn,
waar de klant het meest profijt van heeft.
“Agrisun BV opgewekt de beste.”

«

AGRISUN B.V.
Midden-Nederland
Ambachtstraat 24, 7587 BW De Lutte
Telefoon 0541 - 551 887
E-mail info@agrisun.nl
www.agrisun.nl
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MVO als
logische en
lonende keuze

Eén van de ‘P’ ’s in de mantra van Maatschappelijk Verantwoord
Ondernemen is die van ‘Profit’. Juist deze P wordt steeds
belangrijker, omdat MVO het stadium van vrijblijvendheid definitief
achter zich heeft gelaten. Zowel de markt als de overheid dwingen
bedrijven een eigen verhaal te hebben op dit gebied, maar dit
verhaal wordt ook steeds winstgevender. Terwijl aanvankelijk alleen
het groene deel ervan zich in concrete kostenbesparingen liet
uitdrukken blijkt nu ook het sociale aspect ervan renderend te zijn.
Met Ambitie 2020 helpt MVO Nederland het bedrijfsleven om met
MVO nog betere resultaten te boeken.
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INTERVIEW
In zijn boek ‘Uit de Olie’ verhaalt
de Britse geoloog en olie-expert
Jerremy Legget hoeveel moeite hij
had regeringsleiders ervan te overtuigen dat de
olieproductie eerder vroeg dan laat over zijn piek
zal zijn en dat onze samenleving dus ook om
economische redenen op duurzame energiebronnen moet overschakelen. Minister-presidenten
bleven met de winden van de oliemaatschappijen
meewaaien, maar overal in het land ontstonden
‘transitiesteden’: gemeenschappen van betrokken
burgers, ambtenaren en ondernemers die zélf de
overschakeling naar duurzaamheid maken. Dat
is MVO in de beste praktijk. “Klimaatverandering
maar ook de uitstoot van fijnstof is een mondiaal
probleem, “ zegt Willem Lageweg, directeur van
kennis- en netwerkorganisatie MVO Nederland.
“De enorme luchtvervuiling boven de Chinese
metropolen waait uiteindelijk ook naar Europa. Wie
blijft inzetten op fossiele brandstof is asociaal maar
op termijn ook een dief van zijn eigen portemonnee en van die van zijn kinderen.”

GROENE VERDIENMODELLEN
MVO heeft een ethische kant: de overheid treedt terug en ondernemingen
moeten dat sociale gat deels opvullen; de
planeet vervuilt, verstikt en verhit, dus dienen
bedrijven hun productieprocessen te verschonen.
Lange tijd moesten ondernemers de kosten
daarvoor er maar bij nemen, maar de wetgeving
en de praktijk van MVO zijn inmiddels zo sterk
geëvolueerd dat juist asociaal en vervuilend
produceren een kostenverhogend effect heeft.
Sterker nog: duurzaamheid levert steeds meer
geld op. “Typerende voorbeelden vind ik dat van
kleine, innovatieve bedrijven die van MVO hun
verdienmodel hebben gemaakt,” vindt Willem
Lageweg. “Greenfox heeft een alternatief voor de
Tl-balk waarmee sporthallen en supermarkten
tot vijftig procent kunnen besparen op hun lichtkosten. De terugverdientijd is minder dan twee
jaar. Het bedrijf zet bovendien meer dan honderd
mensen uit de sociale werkvoorziening in voor de
montage, dus het MVO-mes snijdt aan twee kanten. Een ander verdienmodel is dat van BMA, dat
kantoormeubilair aanbiedt dat langer meegaat en

Om bedrijven in MVO te ondersteunen is
MVO Nederland gestart met het meerjarenprogramma Ambitie 2020. Hiermee wil het
ondernemers uitdagen hun MVO-ambities
bekend te maken en verder op te schroeven.
Het digitale platform www.ambitie2020.
nl biedt al veel inspirerende voorbeelden.
Want hoeveel goede initiatieven er ook al
zijn, er is nog heel veel meer nodig om de
wereld leefbaar en sociaal en bedrijven
concurrerend te houden.” Ga naar www.
ambitie2020.nl, maak uw proﬁel aan en
plaats vervolgens uw duurzame ambitie(s)
op het prikbord.

Tekst: Jeroen Kuypers // Fotografie: Marco Magielse

bovendien kan worden aangepast aan de trends.
Zo besparen bedrijven omdat ze veel minder snel
hoeven te vervangen, terwijl het meubilair ook
nadien kan worden hergebruikt of gerecycled.”

HET RENDEMENT VAN SOCIALE INNOVATIE
De terugverdientijd van investeringen in groene
energie en isolatie kan bij wijze van spreken tot
op de maand nauwkeurig worden berekend,
voor die in de sociale kant van MVO, de P van
‘People’ in plaats van die van ‘Planet’, leek dat tot
nog toe natte vinger werk – áls die investeringen
financieel al iets opbrachten. “Wetenschappelijk
onderzoek begint nu harde cijfers op te leveren,”
aldus Willem Lageweg. “Bedrijven die sociaal
niet innovatief zijn ondervinden een lage betrokkenheid van hun medewerkers bij het reilen en
zeilen van de organisatie. Die lage betrokkenheid
geeft een hogere kans op arbeidsongevallen, van
wel meer dan 50%. Ander onderzoek wijst uit,
dat sociaal innovatieve bedrijven, dus die
waar mensen intensief en vooral slim
met elkaar samenwerken, gemiddeld
15% meer omzet realiseren, een 20%
hogere productiviteit en 15% meer
klanttevredenheid.” Het laatste cijfer
is veelzeggend: wie zijn werknemers beter
weet te motiveren door hen niet als kostenpost
te behandelen maar als ideeënrijke medewerkers
beïnvloedt indirect ook zijn klanten. Deze harde
cijfers staan ver af van de visie dat MVO aan
de mensenzijde wat sympathiek maar toch ook
slechts soft gedoe is, zonder directe link met de
bedrijfsresultaten.

DE ACHTEROPLOPENDE CONSUMENT
Maar op één punt is MVO nog niet echt ver. “We
zien dat de consumentmarkt nog altijd achterloopt
als het op duurzaamheid aankomt,” stelt Willem
Lageweg. “De consument schrikt wanneer hij
op televisie ziet dat er duizend doden vallen in
een instortende fabriek in Bangladesh, en dat
daar onder zulke erbarmelijke omstandigheden
werd gefabriceerd. Toch weet hij te weinig over
kinderarbeid in de kledingindustrie en past hij zijn
koopgedrag nog lang niet altijd daarop aan. In de
business-to-businessmarkt zijn we in dat opzicht
al veel verder. Daar wordt MVO inmiddels een
steeds belangrijker onderdeel van het zakendoen.
‘Wat doe jij op dit gebied?’ is een normale en
veelgestelde vraag en als je daarop geen antwoord
hebt doe je niet meer mee. De overheid heeft er
zelfs beleid op gemaakt. Met een inkoopkracht
van zestig miljard euro per jaar heeft Den Haag
een zeer krachtig pressiemiddel om bedrijven die
aan de overheid willen leveren duurzaam te laten
ondernemen. En dat gaat breed: van stoelen en
tapijten tot auto’s en complete gebouwen.”

EEN DRUPPEL IN EEN OCEAAN?
De drie P’s in de MVO-mantra zijn in de loop
van de voorbije vijftien jaar dus even belangrijk
geworden. De verwachting is ook dat de
consument het belang van duurzaamheid even

SLUIT AAN BIJ HET GROOTSTE EUROPESE
MVO-NETWERK
U kunt partner worden van MVO
Nederland. Als partner maakt u deel uit
van een dynamisch netwerk van meer
dan 2000 bedrijven en organisaties en
geniet u van vele voordelen. Alle partners
onderschrijven het partnermanifest van
MVO Nederland; een verklaring waarmee
u laat zien wat uw MVO-ambities zijn. De
vele netwerkbijeenkomsten, praktische tools
en maatwerktrajecten helpen u verder met
MVO in de praktijk.

EXCLUSIEVE LEZERSAANBIEDING
Lezers van Het Ondernemersbelang ontvangen het partnerschap van MVO Nederland
t/m december 2014 gratis. Wilt u gebruik
maken van deze actie? Stuur dan een e-mail
naar uwpartner@mvonederland.nl o.v.v.
‘Lezersaanbieding Het Ondernemersbelang
– gratis partnerschap MVO Nederland in
2014’ en meld u via www.mvonederland.nl/
register/partner direct aan als partner.

VRAGEN?
Meer informatie over het partnerschap
van MVO Nederland of het partneraanbod
vindt u op de website van MVO Nederland:
www.mvonederland.nl. Voor vragen
kunt u contact opnemen met de partnerhelpdesk van MVO Nederland via
telefoon 030-230 56 10 of e-mail
uwpartner@mvonederland.nl.

sterk zal gaan inzien als veel ondernemers nu
al doen. De merkwaardige tweespalt tussen de
burger die een maatschappelijk bewustzijn heeft
en de consument die over een rekenmachine en
een portemonnee beschikt, tussen de eerste die
aankondigt een biologisch gekweekte kip te gaan
kopen en de tweede die toch een plofkip afrekent,
is geen permanente. Tegen de tijd dat ze overwonnen is zal elke vorm van ondernemen misschien automatisch maatschappelijk verantwoord
zijn en heeft de term dus geen onderscheidende
betekenis meer. Maar dan nog is het de vraag of
MVO catastrofes definitief kan afwenden. Voor
elke oude dieselauto die wij vervangen door een
hybride rollen er in India immers tien nieuwe
diesels van de lopende band. Willem Lageweg:
“Inderdaad, de wereldbevolking groeit nog
steeds, de ontbossing gaat door, de ijskappen
smelten verder af. Je kunt zeggen: wat ik in mijn
bedrijf doe is een druppel in een oceaan, en dan
heb je gelijk. Maar de trieste waarheid is dat
we simpelweg geen keuze hebben. Juist omdat
deze problemen zo omvangrijk zijn en tegelijk
zoveel kansen bieden op nieuwe producten en
nieuwe klanten is er voor ons geen alternatief
pad dan dat van maatschappelijk verantwoord
ondernemen.

«
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We vinden altijd de
optimale klimaatoplossing
Overal waar mensen werken willen we het klimaat naar onze hand zetten.
Dit bepaalt immers sterk ons gevoel van welbevinden. En dat kan. Met
airconditioning zijn we in staat om ons eigen binnenklimaat te creëren.
Lekker warm voor de één. Heerlijk koel voor de ander. Carrier is ‘s werelds
grootste klimaatexpert. Als uitvinders van de airconditioning zijn we
altijd een stap verder in technologie, om u in iedere situatie de optimale
oplossing te bieden. Dus, voor élke klimaatoplossing: turn to the experts.
Carrier Airconditioning. Do you turn?
T (071) 341 71 11, www.carrier.nl/klimaatoplossingen

ADVERTORIAL

Fotografie: Wim van ‘t Hoff

Winkels Installatietechniek Enschede
Winkels Installatietechniek Enschede is een multidisciplinair installatiebedrijf. Het is een familiebedrijf bestaande uit
150 medewerkers onder leiding van Eddy Winkels en Henk Winkels en is gevestigd in Enschede, Raalte en Vorden.
De markt verandert en is continu in beweging.
Deze marktwerking heeft ons bewogen om een
meer multidisciplinaire dienstverlener te zijn
en een diversiteit aan installatietechnieken
toe te passen in gebouwen. Dit heeft gevolgen
voor de wijze waarop Winkels Techniek haar
werk is gaan organiseren; de klantbehoefte
krijgt nu een prominente rol en wordt centraal
gesteld binnen de gehele organisatie.
Door specifieke klantbehoeften kenbaar
te maken, te inventariseren en breed in de
organisatie te laten landen, kunnen we nu
beter en adequater maatwerk oplossingen en
advies aanbieden. Deze sociale innovatie heeft
ertoe geleid dat we veel beter zijn gaan kijken
naar wat wij nu echt voor de klant kunnen
betekenen en hoe we een meerwaarde kunnen
creëren. Kwaliteitsborging, communicatie en
vertrouwen, krijgen een veel belangrijker rol
in de klantrelatie. “Vroeger wisten we de klant
te binden met onze vakkennis, echter werkt
dit nog maar beperkt, omdat veel informatie
op internet te vinden is. Sterker nog, alles wat
we zeggen is nu heel eenvoudig te verifiëren

en we worden beoordeeld op oplossingen op
basis van onze specialistische kennis” zegt
Eddy Winkels.

PARTNER IN HET PROCES
Door deze ontwikkelingen verandert ook de
positie van een installateur. Het aandeel techniek in gebouwen wordt veel groter, waardoor
de focus ligt op het samenwerken. “De installateur wordt partner in het (bouw)proces.”
Door vanaf het begin betrokken te zijn in de
ontwerpfase van een project kan Winkels
Techniek een essentieel verschil maken
middels innovatieve, duurzame en kostenbesparende oplossingen. Kortom, voor alle
partijen een win-win situatie. Unipro is hier
een prachtig voorbeeld van. De praktijk heeft
daar laten zien wat er gebeurt als de rollen van
bouwpartners veranderen van “samen werken” (lees naast elkaar) naar “samenwerken”
(lees met elkaar). “Met vertrouwen als basis
maakt dat partijen ieder hun toegevoegde
waarde hebben kunnen leveren vanuit een
gezamenlijk doel. Het resultaat heeft een
Koninklijke opening gekregen.”

«

SAMENWERKING MET UNIPRO
Maurice Beijk (Specialist duurzaam
bouwen / MVO ambassadeur Unipro):
“Winkels techniek, dank voor de mooie
samenwerking. Mede dankzij jullie
inspanning hebben wij een score van
8.66 in GPR gebouw. Aandeel techniek
zelfs een score van 9,3. Mij dunkt een
bijzondere prestatie”
Detlef Nijhuis (eigenaar BBD bouwmanagement): “Winkels, onze dank
voor de constructieve samenwerking en
natuurlijk gefeliciteerd met de uitstekende GPR score!”

WINKELS INSTALLATIETECHNIEK ENSCHEDE BV
Euregioweg 255
7532 SM Enschede
tel. 088 – 426 2000
info@winkelstechniek.nl
www.winkelstechniek.nl
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REPORTAGE

Tekst: André Staas // Fotografie: Gerrit Boer
Sander Schilder (l.)
en Robby Bremer

QUICK SCAN
HÉT PROBLEEM VAN DE MARKT
» Consumenten maken de beweging van oﬀline naar online. Ondernemers ook: steeds
meer omzet genereren ze via internet. Hun
websites worden steeds vaker bezocht vanaf
smartphones en tablets. Maar hoe vinden
hun klanten hen? Hoe richten ze hun website
in en hoe zorgen ze voor veel bezoekers en
veel omzet?

ONZE VISIE
» B&S Media Internetmarketing helpt
ondernemers om zo goed mogelijk vindbaar
te zijn op internet via de zoekmachines van
Google. Een ondernemer die morgen ook
nog omzet wil hebben heeft een internetstrategie en weet hoeveel van zijn omzet hij de
komende jaren via zijn website wil halen.
Dankzij B&S Media Internetmarketing
weten zijn klanten hem te vinden, krijgt
hij meer bezoekers op zijn website, nieuwe
aanvragen, nieuwe leads, meer omzet.

UW OPLOSSING
» De ontwikkelingen op internet gaan
razendsnel. B&S Media Internetmarketing is
als geen ander in staat om ze bij te houden.
Als gecertiﬁceerd Google-partner biedt het
Kamper bedrijf ondernemers perspectief op
de allerbeste vindbaarheid in zoekmachines.
Bovenaan staan betekent meer bezoek en
meer omzet. B&S Media Internetmarketing
staat ondernemers continu ter zijde met
verbetering en ontwikkeling: hoe sneller je
als ondernemer schakelt, hoe minder groot
de kans dat je de boot mist!

B&S MEDIA INTERNETMARKETING
Gildenstraat 18D
8263 AH Kampen
Telefoon 038 - 337 6678
E-mail info@bsmedia.nl
www.bsmedia.nl
Kijk voor een leuk ﬁlmpje op www.bsmedia.nl
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Pole position bij Google is
garantie voor meer omzet
Steeds meer omzet genereren ondernemers online. Ze laten mooie websites bouwen met
imposante webshops. Maar hoe vinden hun klanten die? B&S Media Internetmarketing
zorgt ervoor dat ze bovenaan komen te staan in de zoekmachines van Google.
VINDBAARHEID MAXIMAAL
Een mooie website is nog geen garantie
voor veel bezoek, laat staan voor veel
omzet. Hoe beter in beeld, hoe meer omzet, zo luidt
de filosofie van B&S Media Internetmarketing. De
oprichters van het Kamper bedrijf, Robbie Bremer
en Sander Schilder, zagen zeven jaar geleden een
enorm gat in de markt: help ondernemers ervoor te
zorgen dat ze vindbaar zijn, dat ze weten wat bezoekers van hun website zoeken, waarom ze komen en
afhaken, hoe je ze kunt vasthouden en…. ze verleidt
tot actie.
“Wij leggen ons er helemaal op toe om de vindbaarheid maximaal te maken”, vertelt Schilder. “Steeds
meer ondernemers hebben in de gaten dat ze niet uit
hun website halen wat erin zit. Ze hebben beperkte
middelen om te communiceren met hun klanten.
Adverteren is duur en levert weinig op. In online
ondernemen zit groei, maar dat kan alleen als je
website helemaal goed toegerust is. De basis is een
site die qua design, techniek en functionaliteiten op
orde is. Maar dan begint het pas. Wij zorgen ervoor
dat de site bezoek krijgt en zo omzet genereert.”

DE BESTE BLIJVEN
B&S Media Internetmarketing werkt voornamelijk
in opdracht van mkb-bedrijven, klein en groot, in

alle denkbare branches. “Het begint altijd met een
grondige analyse van het bedrijf”, aldus Bremer.
“Welke producten en diensten biedt het aan aan
welke doelgroep? Hoeveel bezoekers trekt de website
in het werkgebied? Wat zijn de concurrenten? Wat
zijn de kansen en ambities? We ontwikkelen dan
een strategie en maken een plan van aanpak. Als de
website beter kan, doen we een voorstel voor renovatie. Samen formuleren we wie de website snel en
gemakkelijk moeten kunnen vinden. We bieden onze
diensten aan in de vorm van een abonnement. We
zorgen voor een goed ingerichte en vindbare website
en voor continue optimalisatie. Hiervoor hebben
we regelmatig contact met de opdrachtgever om de
bezoekcijfers door te nemen: het aantal bezoekers,
de hits op de route naar de showroom, het aantal
telefoontjes, de aankopen in de webshop, de offerteaanvragen, noem maar op.”
Als gecertificeerd Google-partner positioneert B&S
Media Internetmarketing zich als regionaal expert
op het gebied van vindbaarheid. Het bedrijf loopt
voorop in de ontwikkelingen die voortdurend met
de opdrachtgever worden kortgesloten. De betrokkenheid en de service zijn hoog, de prijzen scherp.
En de ambitie? Na een ontwikkeling van 2 naar 8
medewerkers in zeven jaar tijd gewoon doorgroeien
en de beste blijven!
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