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BUSINESSMAGAZINE: DE KRACHT VAN VERBINDEN

NOORDWEST VELUWE & RANDMEREN

Opleiden en groeien maar 
dan net even anders
P.13

DE ZOMERBBQ WAAR IEDEREEN 
NAAR UIT ZAG
p.14

4
Op papier wordt alles bijzonder

STADINBEDRIJF.NL 
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HET CONGRES-
CENTRUM B&I IS 
GROOTSCHALIG 
GEMODERNISEERD

ERIK KERSSIES
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all-in
lease
actie

O.b.v. 5 jaar, alle looptijden en kilometrages mogelijk. 

Inclusief onderhoud, reparaties, verzekering, houderschaps-

belasting, hulp bij pech, afschrijving en rente.

Advies met lading
debedrijfswagenadviseurs.nl
0341 74 14 01 / 06 211 028 38
info@debedrijfswagenadviseurs.nl

Nobelstraat 33-7| www.gouweleeuwschilders.nl | 0341-276166

Wij staan klaar voor al uw schilder en behang klussen!

 

Schilderwerk binnen en buiten 
 

Wand en plafondafwerking  
 

Gevelreiniging en coating   
 

Glaszetten  
 

Daag
jezelf uit!

Business
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www.businessgoedgeregeld.nl
Het platform voor 40+ ondernemende vrouwen

UW INNOVATIEVE
PARTNER 
IN VEILIGHEID
Trainingen

Advies

Maatwerk

veiligheidsacademienwv.nl
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VOORWOORD

Voor en Na

COLOFON

Businessmagazine Stad in Bedrijf verschijnt  

8x per jaar, wordt verspreid bij alle bedrijven in de

gemeenten Nunspeet, Harderwijk, Zeewolde, 

Ermelo, Putten, Voorthuizen en Nijkerk en heeft een 

lezersbereik van ruim 60.000 lezers actief in het 

bedrijfsleven.

REGIONETWERK & BUSINESSMAGAZINE:

Corinne Dikkerboom | 06-51265794

INTERVIEWS & EINDREDACTIE:

Marco Jansen | 06-41205202 

FOTOGRAFIE:

Bo Borkus | 06-12768460

FOTOGRAFIE:

Erwin Winkelman | 06-14357660

DESIGN: Merk Meester

OPMAAK: Wedding Nederland

DRUK: Grafisch Bedrijf Bokhorst

VERSPREIDING: Gresbo Post

Noordwest Veluwe in Bedrijf BV | Stad in Bedrijf

Postbus 341| 3840 AH | Harderwijk

www.stadinbedrijf.nl | info@stadinbedrijf.nl

Graag geef ik u informatie over het magazine. Wilt 

u GRATIS dit zakelijke magazine ontvangen of een 

adreswijziging doorgeven, dan kunt u hiervoor gebruik 

maken van emailadres: info@stadinbedrijf.nl

FIRAIn dit voorwoord kijk ik terug op het meest gewenste netwerk van de afgelopen 

coronaperiode. Op 12 juli jl. had Regionetwerk Stad in Bedrijf voor haar leden een 

BBQ georganiseerd. We waren te gast bij MBM op hun prachtige terrein. MBM 

vindt netwerken en het ‘samen ondernemen’ heel belangrijk. Zo gaven zij dan ook de 

voorkeur om meerdere leden te laten deelnemen aan de organisatie. ‘Het leek wel 

een mini festival’, aldus één van de aanwezige leden. Hoe gaaf, als men dat zegt.

Daarna lekker twee weken op vakantie. Het duurde wel even voordat ik de radars in 

een rustiger stand had. En heel eerlijk: drie weken was eigenlijk niet genoeg. Ik was 

nog niet volledig uitgerust. En het bijzondere is als je dit hardop uitspreekt, dat heel 

veel ondernemers dit zo ervaren hebben. Is het mentaal dan toch zwaarder geweest 

de afgelopen 16 maanden…? Wel had ik er weer zin in deze topbaan en was de 

periode er ook wel naar om rustig op te starten. 

Nu is het weer volle bak. Magazine, afspraken, telefoon, administratie, volgende 

netwerken bespreken, 25-jarig bestaan van Stad in Bedrijf, netwerken bijwonen, 

online marketing, besprekingen met de redacteur en fotografen, enz. Heerlijk om met 

zulk divers werk bezig te zijn.

Netwerken is natuurlijk contacten zoeken. Als ondernemer moet je op zo’n 

bijeenkomst niet gaan lopen zenden. Stel vragen en zoek uit waar de verbinding ligt. 

En als je elkaar dan kan helpen aan een contact of meer, wordt dat nooit vergeten. Dit 

wordt best wel door velen als spannend ervaren. ‘Netwerken is niks voor mij’, zeggen 

sommigen. Stad in Bedrijf Academie gaat voor alle nieuwe leden (en bestaande als ze 

dat willen) een training verzorgen, zodat we met elkaar er nog meer uithalen. 

Zo, ik ga weer verder met het werk. Veel succes in de laatste maanden van dit jaar. Tot 

week 44!

LEO MULDER: EEN VAKMAN HERKEN JE NIET AAN ZIJN VERHAAL 

MAAR AAN DE VRAGEN DIE HIJ STELT
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HARDERWIJK - Stel je eens voor. Je ontvangt een 

luxe pakket met daarin een QR code. Wanneer je 

die scant kom je op een webpagina terecht met een 

gepersonaliseerde 3D-animatie van een kerstkaart. 

Gaaf, weer eens wat anders dan de papieren versie! 

Verder vind je in het pakket een notitieboek met 

het logo van een gewaardeerde zakenrelatie erop. 

Het notitieboek heeft een fijn formaat en bevat 

papier van goede kwaliteit. Je schrijft er graag in 

en neemt het overal mee naartoe. Op iedere pagina 

waarop je schrijft zie je onderin het bedrijfslogo van 

de afzender staan: ongeveer 3 tot 6 maanden lang 

iedere dag, totdat het boekje volgeschreven is. 

Het idee om gepersonaliseerde notitieboeken te gaan 

ontwikkelen is ontstaan door de behoefte om werk-

nemers en belangrijke relaties een écht waardevol 

geschenk te kunnen geven. De ontvanger herkent 

namelijk direct de kwaliteit en vakmanschap die 

ermee gepaard gaan, wat geassocieerd wordt met 

jouw bedrijf. ,,Je geeft kwaliteit kado en dat wordt 

gewaardeerd.”

Voor de meest gewaardeerde klanten hebben we een 

exclusieve lijn notebooks ontwikkeld, 1844 Note-

books. Alle notebooks worden met de hand gemaakt 

en op een ambachtelijke wijze door een handbinder 

genaaid en afgewerkt. Hierdoor is ieder notitieboek 

uniek. Alle keuzes kunnen gepersonaliseerd worden, 

afgestemd op wat jij mooi vindt. Wil je een logo of 

naam op de voorkant? Bestaat het binnenwerk uit 

pagina’s met lijntjes, ruitjes, blanco of een combi-

natie daarvan? Hoeveel pagina’s heeft het notitie-

boek? De 1844 Notebooks worden ook echt als een 

kadootje bezorgd. Alle modellen worden allereerst in 

een papieren hoes geschoven waarvan je desge-

wenst de buiten- én binnenkant kunt voorzien van 

een printje, foto of bedrijfslogo. Vervolgens wordt het 

geheel ingepakt in een luxe doos, waar ook weer een 

eigen ontwerp op kan worden gedrukt. 

Een veelgehoord argument is dat papieren notebooks 

niet meer van deze tijd zijn. Daar heeft Carin een kort 

maar krachtig antwoord op: ,,Schrijven bevordert de 

ontwikkeling van je brein. Korte gedachtenspinsels, 

lijstjes en notities worden nog altijd graag op papier 

geschreven. Door te schrijven wordt informatie beter 

opgenomen door de hersenen. Daarnaast is papier 

een stuk duurzamer dan digitaal. Als je een boek 1,5 

keer gelezen hebt is de energie die nodig is om het 

te produceren al gelijk aan de stroom die nodig is 

om te lezen op een digitaal apparaat. Daarna ben je 

op papier dus al uit de kosten, terwijl die bij lezen op 

bijvoorbeeld een laptop alleen maar oploopt. Dit hoor 

je niet vaak omdat er tegenwoordig bijna een taboe 

rust op papier, terwijl het ook dankzij het recycling-

proces het meest duurzame product is dat je maar 

kunt bedenken.’’ 

Naast de leren covers is er ook keuze uit vegan 

materialen, zoals natuurlijke latex. 

Op papier wordt alles bijzonder, vindt Carin. ,,Met 

dit relatiegeschenk geef je een eigentijds en vooral 

waardevol kerstkado waarvan de ontvanger zal 

beseffen: hier is over nagedacht. Hier is een vakman 

bezig geweest. Dat in combinatie met de digitale 

3D-kerstkaart maakt het de beste én goedkoopste 

marketingtool die je je maar kunt bedenken.’’

OP PAPIER 
WORDT ALLES
BIJZONDER!

“BESTEL HIER UW 
GRATIS NOTEBOOK” 

Carin Wormsbecher

,,MET EEN NOTEBOOK BLIJF 
JE MAANDEN ONDER DE 
AANDACHT BIJ JE KLANT.”

Carin Wormsbecher

WEDDING NEDERLAND

NOBELSTRAAT 16 HARDERWIJK

0341-412501

WWW.1844NOTEBOOKS.NL

WEDDING NEDERLAND

Een aantal voorbeelden van gepersonaliseerde 1844 Notebooks.



Voor verzending controleert Carin alle notitieboeken op de kwaliteitseisen. 
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LOOHORST LANDSCAPING

BUITENBRINKWEG 51 ERMELO

0341-494769

WWW.LOOHORST.COM

GEMEENTE NUNSPEET

PAUL VAN LIEMPT 06-50163772

WWW.NUNSPEETLEEFTNATUURLIJK.NL/

FEITHENHOF

ERMELO – Bomen zijn een wezenlijk onderdeel 

van de groene buitenruimte. Waar planten soms 

verdwijnen, gaan bomen tot in lengte van jaren mee. 

Ook hebben ze qua uitstraling een grote impact. De 

juiste plantplek en goede nazorg is daarvoor wel van 

belang.

,,Wij vinden het heel belangrijk dat een boom de 

juiste ruimte krijgt om te groeien. Dat is een primaire 

HET BELANG VAN BOMEN 
IN HET GROEN

voorwaarde voor een lange levensduur’’, benadrukt 

LooHorst-directeur Reinald van Ommeren. ,,Wij geven 

met veel plezier een meerjarige plantgarantie, maar 

wel onder voorwaarde van een goede soortkeuze, 

een goede bodem en goede nazorg door water geven, 

bemesting en snoeien. Als een boom in de verhar-

ding staat, is een constructie met granulaat als extra 

voorziening nodig om de boom voldoende groei-

ruimte te geven.”

Soms staan bomen op bijzondere plekken, zoals op 

woonzorglocatie Kroondomein in het Oranjepark in 

Ermelo. Hier zijn twee Eiken van een speciale soort 

op een lager niveau in de parkeergarage geplant 

en groeien nu door het dak heen. Op de Markt in 

Harderwijk staan mobiele boombakken met daarin 

de soort Perzisch IJzerhout, die in de herfst prachtig 

rood kleurt. ,,Ook hier zorgt een goede inrichting dat 

ze al jarenlang in deze potten staan.’’

LooHorst doet naast planten veel boomverzorging. 

Zo is recent het bestek van de gemeente Ermelo 

verkregen: snoeien en onderhoud voor tenminste 

drie jaar. ,,We gaan het hele ‘straatbomenbestand’ 

periodiek langs. Jongere bomen begeleiden we naar 

volwassenheid en we zorgen dat oudere in goede 

conditie blijven. We snoeien dood hout en letten op 

veiligheid, ziekten en plagen.’’

LooHorst is Groenkeur boomverzorging gecertifi-

ceerd. ,,Onze specialisten – Albert Jan Frederikze is 

aanspreekpunt - zijn zogenoemde European Tree 

Workers en doen dit werk vakkundig op hoog kwali-

teitsniveau.’’

GEMEENTE NUNSPEET

LOOHORST LANDSCAPING

NUNSPEET - Om de duurzaamheidsdoelstellingen te 

behalen kan de gemeente Nunspeet niet zonder de 

bedrijven. Op Feithenhof wordt collectief gewerkt om 

dit bedrijventerrein toekomstbestendig te maken.

De overstromingen in Limburg van afgelopen zomer 

lijken een direct gevolg van klimaatverandering. Dit 

zorgt voor grote uitdagingen richting de toekomst. 

Klimaatverandering afremmen kan door energiebe-

sparing en duurzame opwekking, zoals met zonnepa-

nelen. Klimaatadaptatie kan o.a. door aanleg van 

groene daken. Veel Nunspeetse bedrijven hebben 

al duurzaamheidsplannen, maar een collectieve 

aanpak helpt vaak om daadwerkelijk tot uitvoering 

over te gaan. Daarom heeft de gemeente Nunspeet 

de 60 bedrijven op Feithenhof per brief uitgenodigd 

voor de energiescan van ERNON (Energieke Regio 

Noord Oost Nederland). Bedrijfscontactfunctionaris 

Bep Franken: ,,Wij faciliteren als gemeente deze 

gratis scan voor bedrijven. De mogelijkheden worden 

aangegeven en informatie wordt vanuit de bedrijven 

opgehaald. Zo worden er matches gemaakt.’’ 

Beleidsmedewerker duurzaamheid Paul van Liempt 

noemt zonnepanelen en een sedumdak een inte-

ressante combinatie. ,,Groene daken houden water 

vast en zorgen voor koeling van bedrijfspanden. Als 

je zonnepanelen combineert met het sedumdak, 

worden de panelen gekoeld en leveren daardoor 

meer energie op. Per saldo een optimaal rendement.’’

Uitvoering kan de Bedrijvenkring Nunspeet collectief 

oppakken. Er is subsidie gekregen van de Provincie 

om samen te werken. Van Liempt: ,,Samenwerken 

betekent ook inkoopvoordelen en kostenbesparing 

bij uitvoering. Als gemeente stimuleren we dit samen 

te doen. Zodat je met elkaar de energie vasthoudt en 

elkaar aanspreekt. We zien intrinsieke motivatie bij 

de bedrijven.”

In oktober is er een afsluitende bijeenkomst en 

worden de eerste subsidies voor zonnepanelen 

aangevraagd. ,,Dit is ook voor langere termijn. Uitein-

delijk gaat het om toekomstbestendige bedrijventer-

reinen. Duurzaamheid is daar een onderdeel van.’’

SAMEN WERKEN 
AAN DUURZAME 
TOEKOMST

Paul van Liempt: ,,Samenwerken betekent inkoopvoordelen en kostenbesparing.''

Reinald van Ommeren laat 
twee eiken zien in de parkeer-

garage van Kroondomein.
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MOOIERR

UDDEL - Mooierr helpt ondernemers  met het ver-

sterken van hun merk en het waarderen van relaties 

en personeel. Eigenaar/adviseur Sam van de Ridder 

en zijn team leveren promotieartikelen, relatiege-

schenken en kerstpakketten. ,,In bijna elk gesprek 

komt onze merknaam wel naar voren.”

Het bedrijf uit Uddel heeft twee pijlers. In het voorjaar 

is de focus vooral gericht op het versterken van 

merken van bedrijven. ,,Dit doen we met promotiear-

Hoe ga jij je relaties en personeel waarderen 
in de komende periode?

Wij helpen jou met verrassende geschenken en 
waardevolle, op maat gemaakte pakketten.

Maak een afspraak met één van onze adviseurs.
Of stel je pakket online samen 
op www.mooierr.nl. 

WAARDEER
VERRAS
MET MOOIERR

Bezoek onze 
showroom 

op afspraak

0577 491 189

Elspeterweg 65b  |  Uddel   |       0577 491 189         Relatiegeschenken | kerstpakketten

WAARDEER, 
VERRAS MET 

MOOIERR

tikelen als marketingmiddelen. Een pen, schrijfblok, 

mok, of thermosfles; allerlei producten waar je huis-

stijl in terugkomt. In het najaar is het vizier gericht 

op de waardering van relaties en personeel met een 

cadeau. ,,Aan het eind van het jaar geef je je perso-

neel een kerstpakket en je relaties een geschenk. We 

adviseren mensen om hier in september of oktober 

mee aan de slag te gaan. Je hebt dan nog de meeste 

keuze uit ons assortiment.”

MOOIERR

ELSPETERWEG 65B UDDEL

0577-491189

WWW.MOOIERR.NL

Voor zowel het versterken van merken als de waar-

dering van relaties en personeel selecteert Mooierr 

de producten aan de hand van vier criteria. ,,Bruik-

baarheid - het moet praktisch zijn. Onderscheidend 

in het design met een originele uitstraling. Geperso-

naliseerd - we hebben een eigen kijk op hoe je een 

product mooi kunt personaliseren met een logo of 

slogan en letten op verhoudingen en strakke lijnen. 

Tot slot Duurzaamheid: dat begint bij ons bij kwaliteit, 

maar er is ook veel aandacht voor gerecyclede mate-

rialen.”

Ter inspiratie stuurt Mooierr een sfeermagazine naar 

haar relaties. ,,We helpen je graag in onze showroom 

en ben je daarvoor niet in de gelegenheid, dan komen 

wij graag naar jouw voor een adviesgesprek op 

locatie. Ook kun je online je pakket samenstellen.’’

Margretha en Sam met enkele producten uit de collectie van Mooierr.
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UNIVE

REGIO – Ze werken al meer dan 10 jaar bij Univé en 

komen al zo lang bij bedrijven in de regio. Het per-

soonlijk contact vinden Alexander Wormsbecher en 

Erwin Hendriks belangrijk. Het maakt dat je ook beter 

advies kunt geven. ,,Doordat je bij bedrijven op visite 

komt, toon je interesse, ontstaat er een klik en het 

geeft je een beter inzicht. Ondernemers vinden het 

mooi om hun bedrijf te laten zien, wat er binnen en 

buiten gebeurt en hoe het productieproces gaat. Wij 

kunnen zo beter inschatten waar de risico’s zitten en 

welke we gaan verzekeren.’’

Ook Erwin zit in 8 van de 10 gevallen bij de onder-

nemer aan tafel. ,,Zolang als dat je bij een bedrijf 

komt, zie je het groeien en volwassen worden. Ik 

houd van de passie van ondernemers en wil hen als 

sparringpartner ontzorgen. De klanten krijgen elk 

jaar een onderhoudsgesprek; periodiek worden ze 

bezocht. Dan kijken we hoe het bedrijf  loopt en de 

verzekeringsportefeuille ervoor staat. De basis is het 

signaleren van ondernemersrisico’s.’’

Erwin bedient de MKB-bedrijven tot 20 personeels-

leden en premievolume tot 10.000 euro. Als het pre-

mievolume groter wordt of het bedrijf groter groeit, 

dan komt Alexander in beeld als accountmanager 

Grootzakelijk. Wanneer bedrijven downsizen dan is 

dat vice versa. Deze segmentatie is per 1 januari 2020 

binnen Univé gemaakt.

PREVENTIE

De visie op verzekeren is bij Univé veranderd. Alex-

ander: ,,In het verleden werd primair gekeken naar 

het verzekeren van bezittingen, zoals bedrijfsvoer-

UNIVÉ VOORKOMEN, 
BEPERKEN EN VERZEKEREN

Univé Dichtbij wil zichtbaar 
zijn in de regio. Met een nieuw 
kantoor in het centrum van 
Harderwijk en met zakelijk 
verzekeringsadviseurs die 
veelal op locatie bij de klant het 
gesprek aan gaan. Alexander 
Wormsbecher (Grootzakelijk) 
en Erwin Hendriks (MKB) 
zijn aanspreekpunt voor 
ondernemers in deze regio.

Erwin Hendriks (links) en Alexander Wormsbecher vinden het persoonlijk 
contact belangrijk: ,,Zo kun je beter advies geven.''
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KUIPWAL 41 HARDERWIJK

06-13107000 (ERWIN) 

06-20449372 (ALEXANDER)

WWW.UNIVE.NL

MET EEN LAGERE 
SCHADELAST BLIJVEN DE 
PREMIES BETAALBAAR

Alexander Wormsbecher

tuigen en gebouwen. Nu ligt de focus meer op voor-

komen van schade. We minimaliseren de risico’s 

door in te zetten op preventie. Door het terugbrengen 

van de schadelast blijven premies voor onze relaties 

betaalbaar.’’

Erwin: ,,Met deze werkwijze willen we ons onder-

scheiden en meedenken met de klant.’’

Bij (nieuwe) klanten op locatie is preventie zijn eerste 

aandachtspunt. Erwin zegt over de inventarisatie: ,,Je 

doet bij de klant een inspectieronde door het bedrijf. 

De activiteiten van een bouwbedrijf en daarmee de 

risico’s zijn anders dan bij een transportbedrijf. Ik 

let o.a. op loshangende kabels en trek de meterkast 

open. Want als er wat gebeurt en je voldoet niet aan 

de preventievoorwaarden, dan is er ook geen uitke-

ring. Ik maak een risico-inventarisatie, dat uit zich in 

een risico-adviesrapport dat de klant na kan lezen.’’

Alexander: ,,We initiëren periodieke elektracontroles: 

de grootste oorzaak van brand is kortsluiting. Ook 

wordt er aandacht besteed aan de plaatsing en het 

onderhoud van blusmiddelen. Deze diensten en pro-

ducten bieden wij met de Univé Ondernemen zonder 

Zorgen service. Ik ben in Grootzakelijk gestapt omdat 

ik met mijn opgedane ervaring de grotere bedrijven 

van dienst wil zijn op basis van een excellent service 

level. Hierbij kan ik specialisten op het gebied van 

preventie, taxatie en financieel advies inschakelen.’’

Erwin noemt een bedrijfspand als voorbeeld. ,,Het 

kan zijn dat een klant geen uitgebreide verzekering 

wil, maar alleen een basisdekking voor brand, omdat 

hij inschat dat dit het grootste risico is en de water-

schade die daar uit voort komt zelf wel kan dragen. 

Zo’n keus is een momentopname. Bij een volgend 

evaluatiegesprek kun je zo’n hiaat benoemen en 

kijken of er opgeschaald moet worden; zo verandert 

de risicobereidheid tijdens de levenscyclus van een 

bedrijf. Wij bieden een uitgebreid verzekeringspakket 

voor ondernemers tegen een zeer scherpe prijs.’’

 

UNIVÉ DICHTBIJ

Service verlenen, persoonlijk contact en zichtbaar 

zijn in de regio zijn voor Univé speerpunten in een 

tijd waar fysieke dienstverlening verder afschaalt. 

,,Winst maken is niet ons streven, ontzorgen wel. 

In veel plaatsen heeft Univé winkels. Hier is er 

inloopmogelijkheid voor korte gesprekken en gaan 

totaalgesprekken op afspraak. De nieuwe winkel 

in Harderwijk heeft spreekkamers ingericht in 

huiskamersfeer, zodat de klant zich snel op zijn 

gemak voelt. Naast MKB en Grootzakelijk is er de ADO 

(adviesdesk voor ondernemers) en ADP (adviesdesk 

voor particulieren). Deze klanten worden op afstand 

bediend. Ook is er de afdeling Financieel Advies. 

EVEN VOORSTELLEN:

Erwin Hendriks wil zijn passie voor en kennis van 

verzekeren graag overdragen op de ondernemer 

die met dezelfde passie zijn bedrijf runt. ,,Zodat hij 

snapt waar zijn toekomstige valkuilen liggen als 

hij zich onvoldoende verzekert tegen de risico’s.’’ 

Erwin is vanuit Bovenkarspel zo in Flevoland waar 

de regio Almere en Zeewolde zijn werkterrein is. ,,De 

korte lijntjes met de MKB-bedrijven spreken mij aan, 

want zo komen we sneller tot beslissingen. Ik heb 

veel ook in eigen hand omdat ik het allemaal zelf 

regel.’’ Erwin woont met zijn vrouw en twee oudere 

zoons in West-Friesland. Zijn hobby’s zijn de hond en 

motorrijden.

Voor Alexander Wormsbecher zijn de lijntjes binnen 

het Grootzakelijk segment net zo kort, alleen zijn 

het er wel meer. ,,Het is de kunst om binnen het 

Grootzakelijk segment deze lijntjes samen te laten 

komen en als één geheel te presenteren. Kortom: 

het in kaart brengen van risico’s die de positieve 

ontwikkeling van een bedrijf kunnen verstoren. Door 

preventieve maatregelen en passende verzekerings-

oplossingen kun je hier op anticiperen.”     

Eerder was hij adviseur voor het MKB in de regio 

Harderwijk en daarvoor Nijkerk; nu heeft Alexander 

voor het Grootzakelijk segment Midden-Nederland 

als rayon. Als accountmanager gaat hij over de 

Veluwe en door Flevoland en ook richting ’t Gooi, met 

Harderwijk als uitvalsbasis. Alexander woont met zijn 

vriendin en zoon in Hierden en houdt van mountain-

biken, reizen en tuinieren.

Alexander Wormsbecher en Erwin Hendriks: ,,We minimaliseren de risico's door in te zetten op preventie.''



De beste optie
voor uw bedrijfswagen!

Wij verzorgen onder andere:

 Laadruimtebescherming

 Signalering

 Ladingvastzetsystemen

 Sidebars/backbar

 Bumperbescherming

Wist u dat Broekhuis Carplus 

expert is in alle mogelijke 

vormen van in- en opbouw 

van bedrijfswagens?

Beverwijk, Waterland 6 (T) 072 - 5410702
Goor, Wheedwarsweg 3 (T) 085 - 0647875

Harderwijk, Einsteinstraat 2a (T) 0341 - 462220

U wilt onbezorgd mobiel werken. Bij Broekhuis Carplus begrijpen we dat. We zijn expert 
in het inbouwen van bedrijfswageninrichting en maken daarbij onder meer gebruik van 
Sortimo, marktleider in Nederland. Carplus verzorgt bedrijfswageninrichting voor ieder 
merk en model.

Carplus houdt zich bezig met alle mogelijke vormen van in- en opbouw. Te denken valt 
aan onder andere het inbouwen van track en trace systemen, standkachels, dubbele 
cabines, carkits en alarmen.  

Zo personaliseren wij uw bedrijfswagen geheel naar uw wensen en maken wij uw werk 
een stuk aangenamer. Wij zien ernaar uit u te mogen vertellen over de mogelijkheden.
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OUDHOLLAND

OUDHOLLAND

DE RIETKRAAG 5 ELBURG

0525-682361

WWW.OUDHOLLAND.NL

ELBURG - Oudholland is al 50 jaar specialist in 

kantoor- en bedrijfsmeubelen. Het Elburgse bedrijf 

onderscheidt zich met een grote showroom, advies 

op maat en kennis van arbozaken en wet- en regel-

geving. ,,Zodat de klant het product krijgt dat bij hem 

past.’’

Oudholland wordt steeds meer gevraagd voor advies 

over een complete kantoorinrichting. ,,We adviseren 

klanten bij het inrichten van hun kantoor of bedrijfs-

ruimte. We inventariseren de wensen en gaan in op 

specifieke behoeften’’, vertelt Elburger Cor Wijnolts, 

derde generatie van het familiebedrijf.

Elke klant is anders, weet hij. Als voorbeeld: ,,Een 

installatiebedrijf heeft andere wensen dan een 

accountantskantoor. Voor bouwtekeningen is een 

groter bureaublad nodig. Hoe representatief wil je je 

kantoor hebben als je wel of geen gasten ontvangt? 

De esthetische factor bepaalt ook de inrichting.’’

Ergonomie wordt steeds belangrijker omdat er meer 

tijd aan het bureau wordt doorgebracht. Zit-sta 

bureaus worden overal toegepast. ,,Het besef dat 

beweging goed is voor de mens groeit. Prijstechnisch 

is dit meubilair een stuk bereikbaarder geworden ten 

opzichte van 3-4 jaar geleden. Wij geven informatie 

en laten zien welk profijt je hebt in combinatie met 

een ergonomische bureaustoel.’’

Oudholland kan het volledige traject van a tot z zelf 

uitvoeren. ,,Vakkundigheid zit in de hele organisatie, 

de klant heeft van advies tot levering alleen met 

Oudholland te maken. Dat wordt belangrijk gevonden, 

net als de zeer ruime showroom en de kracht van 

een familiebedrijf. Mijn grootvader heeft dit opgericht 

in 1969 en ik heb het stokje in 2007 overgenomen 

van mijn oom en tante. Nog steeds werk ik samen 

met familie. De andere collega’s werken al lang bij 

ons, waardoor zij als familie voelen.’’

OUDHOLLAND SPECIFIEK 
ADVIES VOOR ELKE WENS

Cor Wijnolts: ,,Zit-stabureaus zijn prijstechnisch een stuk 
bereikbaarder geworden.''
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LANDSTEDE MBO

HARDERWIJK - Ronnes heeft ruime ervaring in het 

middelbaar beroepsonderwijs. Sinds 2011 werkt 

hij als zelfstandig interim manager. ,,Ik heb twee 

opdrachten in de techniek gedaan bij ROC’s in 

Limburg en Ede en heb op een MBO op Bonaire 

gewerkt. Ook ben ik een aantal keer directeur 

geweest, afgelopen jaar bij Landstede in Zwolle.’’

In Harderwijk was zijn eerste opdracht de techni-

sche opleidingen die Landstede verzorgt nog meer te 

verbinden en te versterken. ,,Dit betreft de afdelingen 

Bouw & Architectuur, Transport & Logistiek, Elektro-

techniek, Installatietechniek en Mechatronica en 

Vormgeving & Entertainment. Om te werken aan 

onderwijsvernieuwing is samenwerking met het 

bedrijfsleven een belangrijk uitgangspunt.’’

Landstede MBO werkt samen met De Techniek 

Academie in Harderwijk, Bouwmensen in Nunspeet 

(een samenwerkingsverband van aannemers in de 

bouw om mensen op te leiden), ondernemers in 

transport en logistiek en op gebied van motorvoer-

tuigentechniek met garagebedrijven in de regio. ,,Het 

echte leren begint misschien pas op het werken. We 

moeten zorgen dat de opleiding en de vraag vanuit 

het bedrijfsleven beter op elkaar aansluiten. Ik zit 

regelmatig bij de Techniek Academie en bezoek 

transport- en logistiekbedrijven. Onze docenten 

gaan bij bedrijven op stagebezoek en halen op 

welke kennis nodig is in een bedrijf en bespreken 

welke opdrachten studenten moeten doen om een 

diploma te halen. We kijken welke competenties en 

vaardigheden in de opleiding aangeleerd moeten 

worden om het vak goed te kunnen doen. Wij moeten 

jongeren opleiden voor de technische beroepen 

van vandaag en morgen. Dat is een zware opdracht, 

maar dat kan succesvol zijn als bedrijven en scholen 

elkaar bij de hand houden.’’

BETER IMAGO TECHNIEKOPLEIDINGEN

Belangrijk is dat de instroom vergroot wordt door 

te werken aan een beter imago. Ronnes ziet dat de 

instroom in de techniek al jaren afneemt, terwijl 

de vraag toeneemt. Er zijn meer vacatures dan 

werklozen. ,,Er ligt een opdracht om 100.000 huizen 

te bouwen, maar wie gaat dat doen? Mensen worden 

ouder en gaan met pensioen. Er is een grote vraag 

naar mensen in de techniek op allerlei niveaus. 

De doorontwikkeling van mensen gaat sneller. Wij 

willen laten zien dat het leuk is om in de techniek 

te werken en dat je hierin een prachtige carrière 

kunt opbouwen. De handen en de inzet van het MBO 

vormen de kurk waar de hele economie op drijft. 

Wij willen een impuls geven aan de onderwaarde-

ring van deze groep. Techniek heeft het imago van 

werken met vuile handen, maar robotica en inno-

vatie in technologie maken steeds meer deel uit van 

de opleidingen. Met het Platform Techniek, waar het 

vmbo, het mbo, het bedrijfsleven en de overheid in 

zitten, proberen we de instroom te vergroten en dat 

mensen die in de techniek werken daar in blijven. 

Ook willen we samenwerking met scholen in de regio 

intensiveren. We hebben bij Landstede net zoveel 

techniekstudenten als vorig jaar, maar de ambitie is 

groeien. MBO en bedrijfsleven kunnen door samen te 

werken zorgen voor meer goed opgeleide technici!”

Guido Ronnes is in februari begonnen als directeur 
van Landstede MBO in Harderwijk. Hij is de opvolger 
van Pim Hulsman, die in de zomervakantie is 
teruggetreden. Ronnes (65) uit Wijchen is in eerste 
instantie verantwoordelijk voor de technische 
beroepsopleidingen. De interimfunctie duurt tot 
en met mei 2022. Dan zorgt hij voor een goede 
overdracht richting zijn opvolger.

LANDSTEDE MBO

088-8507800

HARDERWIJK@LANDSTEDEMBO.NL

WWW.LANDSTEDE.NL

SAMEN 
ONDERWIJS 
LATEN AAN-
SLUITEN OP 
BEDRIJFS- 
LEVEN 

IN DE TECHNIEK KUN 

JE EEN PRACHTIGE 

CARRIÈRE OPBOUWEN

Guido Ronnes

Guido Ronnes: ,,We moeten zorgen dat de opleiding en 
de vraag vanuit het bedrijfsleven beter aansluiten.''
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ROBIN HEES IS SINDS SEPTEMBER 2017 

ACCOUNTMANAGER BIJ IQOUNT  

ADVISEURS & ACCOUNTANTS. 

CRYPTO CRAZY
Uit onderzoek van onafhankelijk onderzoeksbureau Markteffect1 van afge-

lopen voorjaar blijkt dat inmiddels zo’n 700.000 Nederlanders Bitcoin bezitten. 

Daarnaast blijkt uit dit onderzoek dat nog zo’n 25% van onze bevolking een 

investering in Bitcoin overweegt. Met dit soort statistieken is het dus niet uit-

gesloten dat zelfs de groenteboer op de hoek inmiddels een beetje crypto crazy 

is. Wat ik me dan meteen afvraag is hoe al deze mensen dit verwerken in hun 

fiscale aangiften. Want, hoe heurt het eigenlijk? 

Volgens de wet op de inkomstenbelasting moet altijd eerst worden beoordeeld 

of een voordeel tot het inkomen in BOX I behoort, voordat kan worden bekeken 

of deze wellicht thuishoort onder het vermogen in BOX III. Voor een inkomen 

in BOX I moet er arbeid worden verricht, moet er worden deelgenomen aan het 

economisch verkeer en moet er voordeel worden beoogd dat redelijkerwijs te 

verwachten is. 

Ben je dus geen actieve crypto trader, maar ben je ingestapt uit interesse of 

voor de hobby, dan kom je al snel terecht in BOX III. Zelfs al was je wel een 

fanatieke trader, dan nog moet je je afvragen of het voordeel dat je beoogt 

redelijkerwijs te verwachten is. Uit het verleden is gebleken dat de koersen 

op zijn zachtst gezegd volatiel zijn. Conclusie is dus dat je vrij snel in BOX III 

terecht komt. 

Brengt mij meteen bij het volgende probleem. Cryptomunten worden niet 

verhandeld op één centrale beurs, dus zie jij maar eens uit te zoeken wat de 

juiste koers is op 1 januari om 0:00. 

Dat mijn interesses op het gebied van crypto vrijwel direct afdwalen naar het 

fiscale aspect zal wel aan mij liggen (fiscaliteit schijnt in mijn hoofd interes-

santer te zijn dan bij de gemiddelde Nederlander), maar mocht de groenteboer 

op de hoek je nou binnenkort vertellen dat hij heeft geïnvesteerd in crypto 

dan kun je nu in ieder geval een ernstig gezicht opzetten, een kort bevestigend 

geluid maken en daarna heel wijs uitleggen hoe de beste man dit zou moeten 

verwerken in zijn aangifte inkomstenbelasting. 

1Markteffect, 30 maart 2021

DALTONSTRAAT 22

 HARDERWIJK  0341 740 800

INFO@IQOUNT.NL

WWW.IQOUNT.NL

,,JE ZIET HET PAS ALS JE HET DOOR 

HEBT.’’ - JOHAN CRUYFF

FIJNE VAKANTIE GEHAD ?
Er melden zich nu zoveel mensen met burnoutklachten die nét terug zijn 

van vakantie, echt heel bijzonder zou je kunnen zeggen, we zijn toch lekker 

uitgerust?

Nope, helaas, we zijn vaak niet uitgerust op vakantie gegaan, gooien ons hele 

systeem in een paar weken in de war en denken dan uitgerust te zijn.

,,Ik ben weer terug van een heerlijke vakantie en gelijk voel ik me (weer) 

gejaagd, onrustig, gespannen, snel vermoeid en ‘sta gelijk weer aan’, ik moet 

gelijk weer van alles” en dat soort berichten.

LIEVE MENSEN, ONDERNEMERS EN MEDEWERKERS, “YOU CAN NOT FOOL 

YOUR SYSTEM!” 

Net zoals dat je niet in 3 weken tijd een goddelijk lijf en top conditie op kunt 

bouwen, kun je ook niet in 3 weken tijd jouw stress-respons systeem ‘even 

resetten’.

Zoek bij de bovenstaande klachten nu eens een professional die je daar snel 

vanaf kan helpen en ga de volgende keer uitgerust jouw weekend in of uitge-

rust op vakantie.

Dit is mijn laatste column over mijn favoriete onderwerp (mensen helpen 

met stress- en burnoutklachten) en ik ga mijn tijd en energie gebruiken om 

bedrijven rechtstreeks te helpen om én de schade voor de medewerkerse én 

de enorme financiele schade te beperken.

Hartelijk dank voor het lezen van mijn bijdragen en ik wens iedereen een 

stressvrij en klachtenvrij (werkend-)leven toe!

Mocht u termen horen als ‘burnout’, ‘stress’, ‘hoog ziekteverzuim’ of dergelijke 

zaken, denk aan ons, dank je wel. 

Met de hartelijke groeten,

Ynco de Jong

Oprichter De Breinregisseur en auteur van ‘Cut!’ Stop burnout, pak de regie

www.breinregisseur.nl

DE BREINREGISSEUR

085-0739399 PUTTEN

INFO@BREINREGISSEUR.NL 

WWW.BREINREGISSEUR.NL

Opleiden en groeien,
maar dan nét even anders

Landstede Groei Opleidingen is er voor iedereen die zich verder wil ontwikkelen 

in zijn vak. Het is dé plek voor professionals en organisaties die op zoek zijn naar 

inspiratie en kennis. Met ervaring en vanuit ons netwerk bieden we als onder-

wijsinnovators een creatieve oplossing voor elke leervraag.

Wij zijn Landstede Groei Opleidingen. Opleiden met LEF.

Advertorial Stad in Bedrijf.indd   1 06-09-21   10:25
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Groeimogelijkheden

Robert Aalders, 

Veiligheidsacademie NWV

‘Onze deelnemers lopen nogal eens  

tegen onaardig gedrag aan. De lont-

jes zijn kort, emoties lopen op. Met 

rollenspelen leer je wat je eigen rol 

is in het de-escaleren van explosieve 

situaties. Wat neem je zelf mee en 

hoe kun je dat inzetten? Zo zorgen 

we ervoor dat het leuk blijft. Dat 

vinden we zelf ook het fijnst.’ 

Opleiden met LEF

Onze kernwaarde is ontmoeting. Daar ligt onze kracht, 

daarin beleef je dat wij anders kijken en het anders 

aanpakken. En dat we er plezier in hebben om samen 

met jou te groeien. Of dat nu is met een training over 

gedrag met rollenspelen, het inzetten van simulaties 

in Mixed Reality of bij de introductie van een podcast 

om woordjes te leren. Ontmoeten betekent elkaar in 

de ogen kijken. We leren je graag kennen!

1. GroeiGeregeld

‘Vaak zien mensen door de bomen het bos niet meer 

als het om opleidingsmogelijkheden en subsidies 

gaat’, zegt Jan. ‘Wij helpen je om te achterhalen wat 

je nodig hebt en wie waarvoor in aanmerking komt. 

Subsidies, vouchers, vrijstellingen, noem maar op. 

Wij kennen de ingangen en procedures en nemen 

je daarin mee. We bieden subsidie-advies en bij 

een match ook ondersteuning bij de aanvraag. Dat 

noemen wij GroeiGeregeld. Zo helpen we zowel or-

ganisaties als bedrijven en individuen om zichzelf 

(verder) te ontwikkelen.’

2. GroeiVoucher

‘Het is heel slim om als werkgever wat te sturen als 

het aankomt op Leven Lang Ontwikkelen’, zegt Jan. 

Vouchers zijn een geweldige aanjager om iemand 

te laten groeien. We kijken samen met het werk-

veld naar de wensen en stemmen daar een mooi 

aanbod op af. Onze GroeiVouchers zijn ontwikkeld 

om mensen te inspireren de grijze cellen op te 

schudden. Werkgevers delen deze vouchers uit aan 

werknemer. Zo rollen ze de rode loper uit richting 

vernieuwing en innovatie binnen het eigen bedrijf.  

Een Leven Lang Ontwikkelen pak je samen op.’

3. Mijn.groeiopleidingen.nl

‘Meer dan ooit steken we in op plaats- en tijdon-

afhankelijk leren’, vertelt Jan. ‘Voor een deel online, 

maar altijd met als kern de ontmoeting. Dat is oplei-

den zónder afstand. Ons digitale leerplatform Mijn.

groeiopleidingen.nl is een Netflix-achtig, online 

leerplatform, waarbij je als deelnemer kunt starten 

wanneer je zelf wilt. Je wordt gelinkt aan een coach 

die je begeleidt. Bij elk afgerond gedeelte ontvang 

je experience points. Als je daarvan genoeg hebt 

verzameld, ben je klaar om met je coach en ande-

re deelnemers live, klassikaal van en met elkaar te 

leren. Gezellig én efficiënt!’

Onze vakgebieden

Zorg & Welzijn

Techniek

Economie & Ondernemen

Taal & Digitaal

Veiligheid

Advertorial Stad in Bedrijf.indd   3 06-09-21   10:25

Maak het niet te groot, te ingewikkeld en te lang

‘Je kunt als een berg opzien tegen een Leven Lang Ontwik-

kelen’, zegt Jan. ‘Niet doen, gewoon bij het begin beginnen. 

Maak het niet te groot, te ingewikkeld en te lang. Korte suc-

cesvolle trajecten zijn effectiever dan langetermijntrajecten 

waarbij je meerdere jaren moet studeren om tot een diploma 

te komen. Je moet maar denken: het is onmogelijk om niet te 

groeien in het leven. Dat wil niet zeggen dat alles vanzelf 

goed komt, maar de beladenheid mag er wat ons betreft wel 

een beetje vanaf. Van de bank afkomen en een beetje in de 

tuin werken, is ook al een stap richting groei.’

Geld hoeft nauwelijks 

meer een issue te zijn

‘Leven Lang Ontwikkelen heeft vaak een dubbele lading. De 

één vindt het fantastisch om te blijven studeren, terwijl de  

ander denkt: ik moet weer van alles en wat kost dat wel  

niet. Feit blijft dat we met z’n allen voor een behoorlijke op-

dracht staan. We hebben het over een blijvende verandering 

van mindset. Wij weten wat het betekent om te leren, te 

leren werken, om bij- of om te scholen. Dat kost natuurlijk 

moeite, tijd en geld. Maar het mooie is dat met name op dat 

laatste vlak heel veel ontwikkelingen gaande zijn. Wij zeg-

gen wel eens: geld is helemaal geen issue meer, want de 

hoeveelheid subsidies die er nu zijn is gigantisch.’

Met de opleidingen, cursussen en trainingen van Landste-

de Groei Opleidingen kun je verder groeien in de richting die 

jij wilt. Met deze 3 groei mogelijkheden maken we je het zo 

makkelijk mogelijk.

Zet de stap naar een Leven Lang Ontwikkelen

Nicole Wender – Djopzz Uitzendbureau

‘Wij zijn een lerende organisatie met een eigen online academie in ontwikkeling. Het aanbod van 

 Landstede Groei Opleidingen is cruciaal vanwege de validatie die daarmee beschikbaar komt voor onze  

uitzendkrachten. Maar ook omdat ze erin slagen om de nieuwste technologieën zoals VR en Mixed Reality  

in te vlechten in de praktijkbijeenkomsten. Dat maakt het net even anders.’

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. 

Landstede Groei Opleidingen gaat daarom voor een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Dat is nog niet voor 

iedereen vanzelf sprekend. Maar met diverse experimenten en regelingen moedigt de overheid het  

ontwikkelen tijdens de loopbaan aan. Directeur Jan Nijhuis vertelt er meer over.

-  Jan Nijhuis 

Het is onmogelijk 
om niet te groeien 

in het leven

Advertorial Stad in Bedrijf.indd   2 06-09-21   10:25
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‘Wij zijn een lerende organisatie met een eigen online academie in ontwikkeling. Het aanbod van 

 Landstede Groei Opleidingen is cruciaal vanwege de validatie die daarmee beschikbaar komt voor onze  

uitzendkrachten. Maar ook omdat ze erin slagen om de nieuwste technologieën zoals VR en Mixed Reality  

in te vlechten in de praktijkbijeenkomsten. Dat maakt het net even anders.’

Om goed inzetbaar te blijven op de arbeidsmarkt, is het belangrijk dat mensen zich blijven ontwikkelen. 

Landstede Groei Opleidingen gaat daarom voor een Leven Lang Ontwikkelen (LLO). Dat is nog niet voor 

iedereen vanzelf sprekend. Maar met diverse experimenten en regelingen moedigt de overheid het  

ontwikkelen tijdens de loopbaan aan. Directeur Jan Nijhuis vertelt er meer over.

-  Jan Nijhuis 

Het is onmogelijk 
om niet te groeien 

in het leven

Advertorial Stad in Bedrijf.indd   2 06-09-21   10:25
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Meer weten? 

Bel met 088- 850 79 71 of mail 

naar info@groeiopleidingen.nl

Wij zijn Landstede Groei Opleidingen. 

Opleiden met LEF.

www.groeiopleidingen.nl

Een Leven Lang Ontwikkelen begint met in beweging komen. 

Je kunt wel allerlei opleidingen en cursussen over de schut-

ting gooien, maar je moet er ook en eerst voor zorgen dat 

mensen openstaan voor groei. Het moet kunnen wortelen. 

Dat is wat we willen bereiken met GroeiCafé. En dat doen we 

niet alleen. De overheid, organisaties en ondernemers den-

ken mee over de thema’s die relevant zijn. 

Ieder kwartaal organiseren we een bijeenkomst waarbij 

iedereen welkom is en ontmoeting en inspiratie centraal 

staan: GroeiCafé. We nodigen een spreker uit rondom een 

bepaald thema of een discussie, zoals ‘taal is de motor’ of 

‘in beweging’. Je hebt een leuke avond en je gaat altijd wij-

zer weg dan je komt. Dat is het mooie. GroeiCafés worden in 

Harderwijk, Zwolle en Raalte georganiseerd. 

Houd onze social kanalen of onze website 

in de gaten voor meer informatie hierover.

GroeiCafé 
Daar word je wijzer van

Landstede Groei Opleidingen 
is actief in

  Flevoland

  Gelderland

  Overijssel

We staan voor je klaar!

Advertorial Stad in Bedrijf.indd   4 06-09-21   10:26
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Verkeersborden van rijstvlies, een batterij met 

zeezout, circulair slopen en een duurzame loodver-

vanger. Het is slechts een fractie van de innovativiteit 

die onze regio rijk is. Wat deze initiatieven gemeen 

hebben is dat ze bekroond zijn met de Veluwse 

Innovatieprijs. De jaarlijkse ondernemersprijs op de 

Noord-Veluwe, die ook dit jaar uitgereikt wordt. De 

zoektocht naar het meest vernieuwende bedrijf uit de 

regio is in volle gang. 

Op 25 november is het zo ver, de uitreiking van de 

Veluwse Innovatieprijs. De grote winnaar van 2020: 

Textline uit Harderwijk. Zowel het publiek als de 

vakjury zetten Textline’s circulaire verkeersborden op 

nummer 1. Wie sleept dit jaar de prijs in de wacht? 

WINAAR AAN HET WOORD

Hoe gaat het nu met de circulaire verkeersborden 

van Textline? Rolf Lebbink, eigenaar van Textline: 

,,Het was echt heel gaaf om vorig jaar de Veluwse 

Innovatieprijs te winnen. Je gelooft ergens in en je 

gaat ervoor. Vervolgens blijkt het te werken, krijg je je 

Europese certificering rond en als klap op de vuurpijl 

wonnen we ook nog eens."  

INNOVATIE BELEVEN 

Een bedrijfsbezoek, brainstormsessie of gewoon 

samen een bak koffie drinken. De innovatiemakelaars 

van Innovatiehuis Noord-Veluwe ervaren het keer op 

keer: ontmoeting en beleving zorgen voor beweging. 

Een goed gesprek met de juiste mensen kan ontzet-

tend veel opleveren en een enorme versnelling op 

gang brengen. Inspiratie brengt creativiteit. 

Daarom staat de Week van de Innovatie, afgesloten 

met de uitreiking van de Veluwse Innovatieprijs, 

dit jaar in het teken van beleving. Ontdek prachtige 

innovaties en creatieve concepten! Net als andere 

jaren delen zowel de vakjury als het publiek een prijs 

uit. We hopen op een fysiek event waarin we volop 

beleven, maar de prijsuitreiking zal aansluiten bij de 

dan geldende corona maatregelen. Momenteel wordt 

er hard gewerkt aan het programma wat binnenkort 

bekend wordt gemaakt!

ZET JOUW BEDRIJF OP DE KAART

Een R&D afdeling 'achterop het terrein' en een stel 

techneuten 'in de kelder'. Het zijn quotes uit onze 

database vol interviews met innoverende onderne-

mers. De gemiddelde uitvinder zoekt niet makkelijk 

de publiciteit, terwijl dat podium je juist stappen 

verder kan brengen. Heb jij een splinternieuw 

concept ontwikkeld? Een product bedacht dat nog 

niet bestaat? Een briljante oplossing voor jouw 

klanten of een uitvinding die de wereld een stukje 

duurzamer maakt? 

Ben of ken jij een ondernemer op de Noord-Veluwe, 

die actief is in de maakindustrie, foodindustrie, 

energie- en milieutechnologie, commercie of ICT, die 

het afgelopen jaar een innovatief product of concept 

heeft gelanceerd? Meld het voor 15 oktober via www.

innovatiehuisnoordveluwe.nl. 

DÉ ONDERNEMERSPRIJS VOOR 
INNOVATIEVE CONCEPTEN
WIE WINT IN 2021 VELUWSE INNOVATIEPRIJS? – MELD JE NU AAN!

INNOVATIEHUIS NOORD-VELUWE 

038-2022628 

INFO@INNOVATIEHUISNOORDVELUWE.NL 
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www.dekker-verhuur.nl
KIES VOOR VEILIGHEID & KWALITEIT

BARNEVELD
Stationsweg 43
0342 491 028

WWW.WOLLESWINKELHOFMAN.NL

 BEDRIJ F & ORGANISATIE

 PRIVÉ

 BOUW & VASTGOED

 ICT & PRIVACY

NUNSPEET
F.A. Molij nlaan 131
0341 230 580

info@wolleswinkelhofman.nl

De stoel zorgt voor u,
wij zorgen voor uw stoel!

stoe l verzorgers

Bezoekadres & Postadres Steenwijk:
Koematen 7

8331 TK  Steenwijk

Bezoekadres Harderwijk:
Lorentzstraat 20

3846 AX Harderwijk

0522 745 813
verkoop@joustrastoelverzorgers.nl

www.joustrastoelverzorgers.nl
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HOGESCHOOL WINDESHEIM

HOGESCHOOL WINDESHEIM

088-4697507

ENERGIETRANSITIE@WINDESHEIM.NL

WWW.WINDESHEIM.NL/ENERGIETRANSITIE

WE MOETEN INTEGRAAL 
MET DE ENERGIE- 
TRANSITIE BEZIG ZIJN

Jeike Wallinga

ZWOLLE - Het lectoraat Energietransitie van Hoge-

school Windesheim is opgericht in oktober 2019 om 

de energietransitie te versnellen, met focus op de 

gebouwde omgeving. Twee commerciële partijen 

hebben samen met Windesheim voor vier jaar de 

financiering voor het lectoraat toegezegd: Enexis 

Netbeheer en de Stichting Aandelen Remeha. Jeike 

Wallinga is benoemd tot lector. ,,Het lectoraat wil 

iets doen aan het enorme tekort aan technisch 

geschoolde mensen die bij kunnen dragen aan de 

energietransitie. Als je de energietransitie snel wilt 

uitvoeren, heb je daar nog veel meer mensen bij 

nodig. Op korte termijn moet iedereen een flinke 

steen bijdragen.”

De energietransitie is de overgang naar het gebruik 

van duurzame energie maar ook minder energiever-

bruik, zodat minder broeikasgassen worden uitge-

stoten. ,,Het is geen doel maar een middel, om niet 

teveel klimaatverandering te krijgen. Als we door-

gaan met het uitstoten van evenveel broeikasgassen, 

is in 2027 naar verwachting 1,5°C opwarming bereikt. 

Met als gevolg smeltende ijskappen, warme zomers, 

heftige regenbuien, stormen en overstromingen. Het 

Klimaatakkoord gaat over 2°C opwarming en dan zijn 

de effecten nog veel groter. Het moet dus sneller dan 

in het Klimaatakkoord is afgesproken.”

ONDERZOEKSLIJNEN

Het lectoraat heeft drie onderzoekslijnen. ,,Bij Onder-

wijs willen we dat alle engineers van Windesheim 

energietransitie bewust en bekwaam zijn als ze hun 

diploma halen. Om dit voor elkaar te krijgen moeten 

we het curriculum innoveren; dat brengen we met 

de opleidingen en het bedrijfsleven in kaart. Je hebt 

mensen nodig die aan de energietransitie werken, 

maar anderen moeten ook bewust zijn van wat zij 

doen met energie. Daar moeten we integraal mee 

bezig zijn.”

De tweede onderzoekslijn is Datagedreven ener-

gietransitie. ,,Dit betekent dat gegevens die worden 

gemeten door bijvoorbeeld slimme meters van huis-

houdens worden omgezet naar bruikbare informatie, 

zodat je daarmee ook handelingsperspectief hebt. 

Zoals: het isoleren van een huis scheelt bepaalde 

een hoeveelheid gasgebruik. We gebruiken slimme 

ICT en elektronica (digitale technieken) om inzichte-

lijk te maken wat het oplevert aan energie en geld. 

Vaak gaat het om gemiddelden voor een type huis en 

huishouden; wij willen meer maatwerk om dit beter 

in te schatten.”

De derde onderzoekslijn is Systeeminnovatie: kijken 

naar het geheel. ,,We gaan de energietransitie niet 

redden door alleen meer windmolens en zonnecellen 

te plaatsen. Er moet veel meer gebeuren. Hoe meer 

je dat als logisch geheel aanpakt, hoe meer effect 

de oplossingen gaan hebben. Denk bijvoorbeeld 

aan bedrijventerreinen waar je collectief duurzame 

energie opwekt, maar ook energie gaat uitwisselen 

(restwarmte die een ander kan gebruiken). Bij 

nieuwbouw en renovatie de schil van het gebouw 

en de installaties goed af stemmen. Dat ontwerp 

moet matchen anders werkt het minder goed en is 

het duurder. Meer samenwerking vanuit technische 

disciplines en een slim ontwerp dat de disciplines 

overstijgt. 

Door samen te werken aan energietransitie dragen 

we met elkaar bij aan een beter klimaat.”

DE ENERGIETRANSITIE IS 
DICHTERBIJ DAN JE DENKT

De energietransitie is 
veelomvattend, maar nu is wel 
het moment om ermee aan de 
slag te gaan. Als lectoraat denkt 
Hogeschool Windesheim graag 
mee als bedrijven nieuwe 
oplossingen zoeken of ideeën 
willen uitwerken.

Lector Jeike Wallinga: ,,Op korte termijn moet iedereen een flinke steen bijdragen.’’
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BOUW & INFRA PARK

VAN WERKPLEK 
VOOR EEN UUR TOT 
MEERDAAGS EVENT

VEEL MENSEN KENNEN HET BOUW & INFRA PARK OMDAT ZE ER MET DE AUTO LANGS RIJDEN EN 

FIETSEN, MAAR WETEN NIET WAT ER GEBEURT. WIE ZICH LANGS DE SLAGBOOM OP HET TERREIN 

BEGEEFT, WORDT POSITIEF VERRAST OVER DE MOGELIJKHEDEN VAN DE BEDRIJVENCAMPUS EN HET 

CONGRESCENTRUM. DIE WIL DIRECTEUR ERIK KERSSIES VOOR DE REGIO GRAAG VOOR EEN BREDER 

VOETLICHT BRENGEN. ,,DEZE LOCATIE IS ALTIJD IN ONTWIKKELING.’’

Erik Kerssies ontvangt vanaf 1 september weer gasten: ,,Er is hier zoveel te doen en we hebben ook al zoveel gedaan.''
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HARDERWIJK – Het Bouw & Infra Park ontstond aan 

het begin van dit millennium. Toen de dienstplicht in 

de jaren ’90 werd afgeschaft, verloren veel kazernes 

hun functie; zo ook de voormalige Willem George Fre-

derik Kazerne (WGF) aan de Ceintuurbaan. Het terrein 

werd destijds aangekocht als centrum voor de bouw- 

en infrabranche en opleidingsinstituut voor de 

weg- en waterbouw. Aanvankelijk waren er vier door 

het land verspreide opleidingslocaties; nu is er één 

school, het Soma College, met landelijke uitstraling in 

de infrabranche en is het een bedrijvenpark met 20 

bedrijven in 15 monumentale gebouwen. Huurders 

zijn o.a. Volandis, dat zich richt op duurzame inzet-

baarheid, fietsproducent TREK, Allinq, pensioenfonds 

BPF voor de bouw, Concreet, dat leermiddelen levert 

voor de bouwnijverheid en Medicamus, een samen-

werkingsverband tussen huisartsen in de regio. 

,,Overdag zijn hier honderden mensen werkzaam, 

zitten er duizend scholieren op school en ontvangen 

we honderden gasten. Ook de Bouw CAO wordt hier 

altijd afgesloten. Kortom: veel bedrijvigheid op 30 

hectare. We zitten op een heel gezond bezettingsper-

centage van iets boven 90%. 100% bezettingsgraad 

zou nooit goed zijn omdat je zittende huurders niet 

kunt helpen als ze willen groeien’’, aldus directeur 

Erik Kerssies.

De Amersfoorter (56) is nu 5,5 jaar directeur. Hij leidt 

een ‘club’ van 17 mensen en moet zorgen voor een 

gezonde, duurzame en winstgevende onderneming. 

Catering, schoonmaak en beveiliging worden uitbe-

steed aan vaste teams. De tijd is omgevlogen voor 

Kerssies, die trots is op een mooie organisatie die 

de transformatie heeft gemaakt van kazerneterrein 

naar commercieel vastgoed. Bouw & Infra Park BV is 

eigenaar van de gebouwen en de terreinen. ,,Ener-

zijds zijn we verhuurder van vastgoed, anderzijds 

exploitant van twee congrescentra en een hotel. ,,Die 

combinatie maakt het leuk. Er is hier zoveel te doen 

en we hebben ook al zoveel gedaan. People @ Places 

zit vanaf 1 april in gebouw 40. Een flexibel kantoren-

concept ontbrak nog aan onze dienstverlening en 

daarmee boren we een nieuwe doelgroep aan. Nu 

ook Theater Harderwijk op deze locatie is geland, kun 

je hier een werkplek huren vanaf een uur tot en met 

een meerdaags evenement voor 650 gasten en alles 

wat daar tussen zit.’’ 

UNIEK

Op trainingslocatie Experium wordt onder realistisch 

omstandigheden ambulancepersoneel getraind. ,,Dit 

is uniek voor Nederland met o.a. simulatie van een 

vertrekhal van Schiphol, een theater en een horecap-

lein. Dat komt best realistisch over.’’

Een andere bijzonderheid is de InfraCampus: 

een permanente expositieruimte waar een 50-tal 

bedrijven innovaties laten zien in waterbeheer en 

bovengrondse infra door presentaties, seminars 

en exposities. ,,In deze tijd van klimaatadaptatie, 

vergroenen van tuinen en opslag van water is dit een 

mooie ontwikkeling op het park.’’

Big stuff is het ‘spelen’ met grote graafmachines 

onder begeleiding van een instructeur.

MODERNISERING 

De wensen van de gasten veranderen en door de 

groei van bedrijven en de komst van het theater 

is het Congrescentrum B&I de afgelopen maanden 

grootschalig gemoderniseerd. ,,Je moet meegaan 

met de tijd en we willen grotere groepen kunnen 

ontvangen. Verbouwen zouden we vorig jaar al doen, 

maar dat is door corona uitgesteld. De entree van 

gebouw 20 is royaler, gastvrijer en meer open; de 

toiletcapaciteit is verdubbeld. Het restaurant oogde 

als kantine, maar heeft nu de uitstraling van horeca 

met luxere beleving. Het krijgt meer een foyerfunctie 

voor de nazit; ontvangst van publiek wordt steeds 

belangrijker. Het kantoor krijgt meer de functie van 

ontmoeten. In de grote theaterzaal kunnen we 650 

gasten ontvangen en staat een groot podium met 

professioneel licht en geluid. Presentatietechnieken 

brengen we naar een hoger level. We hebben alles 

verduurzaamd met LED-verlichting en energiezui-

nige installaties. Op één van onze daken liggen al 

1850 zonnepanelen, die op zonnige dagen voorzien in 

25% van de totale energiebehoefte.’’

Bij Fritz is het Grandcafé & Congreshotel met 29 

kamers, bestemd voor overnachtingen bij meer-

daagse cursussen en trainingen, business to busi-

ness. ,,De officiële opening van Bij Frits en Congres-

centrum B&I is gepland op 14 april 2022, maar vanaf 

1 september ontvangen wij onze gasten weer.’’

BOUW & INFRA PARK 

CEINTUURBAAN 2

0341-499000

WWW.BOUWINFRAPARK.NL

HET CONGRESCENTRUM 
B&I IS GROOTSCHALIG 
GEMODERNISEERD

Erik Kerssies

Het Bouw & Infra Park is een bedrijvenpark met 20 bedrijven in 15 monumentale gebouwen.
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Stad in Bedrijf Academie

LANDSTEDE GROEI OPLEIDINGEN  

PRAKTIJKASSESSOR IN DE TECHNIEK
Ben je betrokken bij stagiaires en hun hele leerproces? Dan is 
assessor worden wat voor jou!
Jouw ervaring is goud waard. We leren je o.a. objectief beoordelen, een 
vaardigheid die je overal in je werk in kunt zetten.

 
Locatie: De Techniek Academie, Westeinde 100, Harderwijk
Wanneer: 27, 28 en 29 oktober 2021 (’s morgens)
Kosten: € 495,- p.p. (incl. lunch)
Info:088-8507971

LANDSTEDE GROEI OPLEIDINGEN

- UPGRADESESSIE EXCEL/WORD

Je werkt al veel met MS Office, maar je merkt dat je werk in Excel of 
Word makkelijker en efficiënter kan. Onze trainer komt naast je zitten 
en deelt met jou zijn tips en trucs. Verhelderend en enorm effectief!

 
Locatie: waar je wilt
Wanneer: in overleg
Kosten: € 495,- p.p.
Info:088-8507971

DE VUURPLAATS 
PERSOONLIJK LEIDERSCHAP
Fris en geïnspireerd ben je na een sessie bij de Vuurplaats. Een 
plek waar je (8-10p) olv van een coach jezelf gaat ontwikkelen. De 
Vuurplaats brengt rust in denken en voelen. Stimuleert het helder 
weten, zowel voor jou als mens als organisatie. Elke keer bespreken we 
een ander onderwerp. De groep bestaat uit 5/6 personen

 
Locatie: Harderwijk
Wanneer:  4x donderdag 30 sept - 25 nov - 3 feb -  

31 mrt  van 16.00 tot 18.00 uur
Kosten: €595,- voor 4 sessies van 2 uur 
Info: Marjo van Zalk 06-22215872

LANDSTEDE GROEI OPLEIDINGEN

MEDISCHE KENNIS & TERMINOLOGIE
In de Gezondheidsbranche, verzekeringsbranche, farmaceutische 
industrie of bij arbodiensten worden veel medische termen 
gebruikt. Medische termen zijn essentieel voor de samenwerking en 
communicatie tussen medische professionals; een term omschrijft 
precies een medische toestand, ook internationaal.  Om te kunnen 
samenwerken met medische professionals is het van belang dat je 
deze termen beheerst in woord en schrift. Deze erkende cursus leert u 
de belangrijkste begrippen kennen. Met veel praktijkbijeenkomsten en 
voor een deel online te volgen.

 
Locatie: Zwolle/Harderwijk en online
Wanneer: vanaf 21 september
Kosten: € 1095,- p.p.
Info:088-8507971

LANDSTEDE GROEI OPLEIDINGEN

- EHBO BASISCURSUS
Met een EHBO-diploma ben je in staat op een juiste wijze eerste hulp 
te verlenen. Op je werk, op straat en thuis.
Volg de 3-daagse basistraining EHBO van Het Oranje Kruis en je kunt 
écht helpen.

 
Locatie: Veiligheidsacademie, Harderwijk
Wanneer: oktober 2021
Kosten: € 280,- incl. lunch en examenkosten 
info:088-8507971

STAD IN BEDRIJF ACADEMIE 

SUCCESVOL NETWERKEN
Gedurende het hele jaar biedt  Businessplatform Stad in Bedrijf gerichte 
Netwerk trainingen aan ism erkend trainer Leo Mulder.  Hoe kan jij 
of jouw medewerker succesvol netwerken en voelt zich daar ook nog 
prettig bij. Alle aspecten komen voorbij: hoe is je houding, wat kan je 
zeggen, wat zijn goede vragen en hoe kom je later weer in contact, enz.  

Locatie: Harderwijk
Wanneer:  15 oktober -  12 november of   10 december
Kosten: €145,- voor 1 dagdeel (leden gratis)
Info: info@stadinbedrijf.nl (Corinne Dikkerboom)

Heeft u ook een interessante webinar, opleiding of training? Laat het ons weten en dan bespreken we samen hoe en wanneer deze in 

bovenstaande lijst komt te staan. BUSINESS PLATFORM STAD IN BEDRIJF: CORINNE DIKKERBOOM / 06–51265794 / INFO@STADINBEDRIJF.NL

LEREN INFORMEREN, 
TRAINEN & VERBINDEN

Hieronder vindt u de opleidingen, 

trainingen en webinars die er gegeven 

worden door de bedrijven in uw regio. 

27, 28 EN 29 OKTOBER

IN OVERLEG (OCHTEND) OKTOBER 2021

VANAF 30 SEPTEMBER

VANAF 21 SEPTEMBER

15 OKTOBER
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WIE VAN JOUW BEDRIJF GAAT NAAR DE NET-

WERKEN EN SLUIT AAN BIJ  EEN VAN DE SESSIES?

De volgende data hebben we een netwerktraining 

van 09.00u tot 12.00u:

15 oktober

12 november

10 december

Voor leden van Businessplatform Stad in Bedrijf is 

het gratis, voor niet leden € 145,- ex btw.

Voor aanmelden of vragen, kunt u mailen naar: 

info@stadinbedrijf.nl

NETWERKEN, HOE DAN?!

OPLEIDING UITGELICHT: 

STAD IN BEDRIJF ACADEMIE

INFO@STADINBEDRIJF.NL

CORINNE: 06-51265794

WWW.STADINBEDRIJF.NL

Zichtbaar zijn als persoon voor je eigen bedrijf of 

voor het bedrijf waar je in dienst bent, dat gaat het 

best op een netwerk. Bij Business platform Stad in 

Bedrijf is dat een van de mogelijkheden, vijf keer per 

jaar met elkaar netwerken met ondernemers uit de 

regio.

Daar wij het heel belangrijk vinden dat een ieder 

bij een netwerk er ook zakelijk voordeel van heeft, 

gaan wij bijeenkomsten organiseren voor optimaal 

resultaat. Samen met mede ondernemers elkaar 

leren kennen, wat kan je wel en niet kan vragen en/

of zeggen, welke houding is het beste. Welke kracht 

heeft de social media op dit gebied. Hoe blijf je ook 

na het netwerk in contact, enz. Laten we dit met 

elkaar ervaren en trainen. Alles wat we bespreken 

en met en van elkaar leren draagt bij tot jouw 

persoonlijke succes.

ERMELO - Rust, ruimte en inspiratie op een lande-

lijke locatie. De huiselijk ingerichte vergaderruimte 

Buuten Af van Margreeth Witting nodigt uit tot zake-

lijke besprekingen in een groene omgeving.

Buuten Af is gevestigd in Horst in het buitengebied 

van Ermelo; centraal gelegen en goed bereikbaar 

vanaf de A28. Het concept is drie jaar geleden ont-

staan. ,,Tot juni 2018 had ik samen met een vriendin 

de winkel Buiten- en binnengoed in Telgt met een 

schenkerij en een terras. Ik gaf  daar creatieve 

workshops, zoals bloemschikken. Ik was blij als 

mensen tevreden de deur uit gingen. Die gastvrijheid 

wilde ik voortzetten en nadat de schuur bij ons huis 

is verbouwd, ben ik vanaf september 2018 verder 

gegaan met de workshops vanuit Buuten Af”, vertelt 

Margreeth (54). 

Gaandeweg kreeg zij steeds meer aanvragen van 

BUUTEN AF

HORSTER ENGWEG 8 ERMELO 

TEL: 06-22685236

WWW.BUUTENAF.N

BUUTEN AF VERGADEREN
IN LANDELIJKE SFEER

BUUTEN AF

mensen die wilden vergaderen op deze landelijke 

locatie. Buuten Af is sindsdien ook te boeken voor 

zakelijke besprekingen. ,,Je kunt hier in alle rust 

en in ontspannen sfeer vergaderen. De ruimte is 

kleinschalig en geschikt voor kleine groepen van 

2-14 personen voor vergaderingen, teamoverleg, 

trainingen, coachingsgesprekken, heisessies etc. Er 

is een groot scherm aanwezig om de laptop aan te 

sluiten, een flip-over en wifi. Ook kun je uitwijken 

naar buiten en in groepjes uit elkaar. Op de veranda, 

in de tuin, maar ook bij de geiten op de hooibalen 

kan iedereen zijn plekje vinden.”

Voor de zomer werd er weer in kleine groepjes verga-

derd bij Buuten Af. Margreeth ontvangt de gasten met 

koffie en zelfgemaakt appelgebak en verzorgt tussen 

de middag desgewenst een lunch. Ook een informele 

barbecue of workshop na afloop is mogelijk.

Buuten Af van Margreeth Witting is sfeervol en landelijk om ontspannen te vergaderen.
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Eindelijk weer een netwerk in de buitenlucht! 160 leden van 
Stad in Bedrijf, gasten en nieuwe relaties genoten op 12 juli 
bij MBM van een samenkomst zoals die er lange tijd niet 
meer was geweest.

TERUGBLIK EVENEMENTEN

DE ZOMERBARBECUE 
WAAR IEDEREEN 

NAAR UIT ZAG
Het buitenterrein was mooi gemaaid door Sight 

Landscaping om de gasten te ontvangen. 

De catering – HangBelly BBQ, Fortune Coffee, Vinivo, 

Van Leeuwen en de familie Hagen - zorgde dat het bij 

de zomerbarbecue aan niets ontbrak. Huur een stret-

chtent had een grote tent geplaatst en bij de ingang 

showden diverse autobedrijven hun bolides. Bij het 

verlaten van het terrein stond een flink gevulde good-

iebag klaar.

Het was met de aangescherpte maatregelen de 

vrijdag ervoor wel even spannend of alles door kon 

gaan. Maar met het neerzetten van 100 extra stoelen 

en de gemeente Harderwijk die op de hoogte was, kon 

het event toch in de beoogde opzet plaatsvinden. 

Gastheer Kees van den Berg van MBM wees op de 

ruimte die er was om met elkaar te communiceren, 

te eten en te drinken, volgens de richtlijnen en de 

afspraken. Doordat veel mensen tijdens het netwerk 

een zitplaats opzochten werd daar goed gehoor aan 

gegeven.

MBM is partner voor ondernemers door financiële 

begeleiding. Eric Molenberg biedt met Concerned en 

Workflex ondersteuning in personeelsvraagstukken 

voor de werkgever, re-integratie en loopbaanontwik-

keling. De organisatie bestaat 15 jaar en telt in totaal 

circa 25 mensen.

Corinne Dikkerboom kon als organisator tevreden 

terugkijken en bedankte de deelnemers voor het 

vertrouwen. ,,Stad in Bedrijf staat voor verbinding, 

samen zijn en zorgen dat de omzet in de regio blijft.’’
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MESSOR
MESSOR

MESSOR

MESSOR

MESSOR

MESSOR

MESSOR
MESSOR

MESSOR

1) Drukwerk;
Pantone cyaan 
Pantone yellow
Pantone zwart
Pantone cyaan 15% achtergrond.

2) zwart/wit drukwerk
zwart
messor poppetje 60% zwart
andere poppetjes 40% zwart

3) Drukwerk op moeilijk te bedrukken producten 
volledig outline 100% zwart

 

 

beveiliging
Gewoon Goed Geregeld

business 

ONZE LEDEN:

BRAND GUIDELINES 2021
2 MASTER LOGO

Het logo van STRAETUS is een gecombineerd woordmerk met icon. 

Je gebruikt het logo altijd in zijn complete vorm, het icon met merknaam en tagline.
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I N D U S T R I E  C O AT I N G  HA R D E R W I J K

j u r i s t e n
Wolderwijd

a d v i s e r e n  &  p r o c e d e r e n

concept & adviesbureau
media • reclame • uitgeverij

IT- professionals

WILT U OOK LID WORDEN EN UW LOGO OP ONZE ‘WALL OF FAME?’  
NEEM VOOR MEER INFORMATIE CONTACT OP MET: CORINNE DIKKERBOOM, 06-51265794, INFO@STADINBEDRIJF.NL

Leo Mulder

You created this PDF from an application that is not licensed to print to novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

Van de Bunte



ONDERNEEM
IN NIJKERK
 ONDERDEEL VAN DE REGIO FOODVALLEY

Bekijk de mogelijkheden?

nijkerkA28.nl
Of neem contact op met:
Thea Kraaij - Adviseur Bedrijven
t.kraaij@nijkerk.eu  06-50 26 05 63

Nijkerk heeft voor ieder bedrijf een 

passende locatie en is onderdeel

van de Regio Foodvalley.

Deze staat internationaal bekend 

om de unieke combinatie van 

agro, food en logistiek enerzijds. 

En kennis, research en
innovatie anderzijds.
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•	Centraal gelegen

•	Direct aan de A28, bij de A1 en aan 

het spoor Amsterdam – Groningen

•	Ruime vestigingsmogelijkheden 

door maatwerkoplossingen 

vanuit de gemeente


