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N OOR DW ES T V ELU W E & R A N D M E R E N

1ste STADINBEDRIJF BOKAAL 2022

VRIJDAG 8 JULI 2022
9 HOLES SOUTH COURSE
VRIJDAG 23 SEPTEMBER 2022
9 HOLES NORTH COURSE
Ontvangst om 14:30 uur en aansluitend na uw ronde een
‘netwerk’ borrelplank in brasserie The Valley.
Kosten per keer zijn voor Stadinbedrijf deelnemers € 39,50 en LV leden € 9,50.
Spelvorm stableford, inclusief longest en neary.
Inschrijven via info@stadinbedrijf.nl o.v.v. naam, telefoonnr. en e-mailadres.
Na inschrijving ontvangt u verdere details.

ONZE BEDRIJFSMOGELIJKHEDEN
BEDRIJFSMOGELIJKHEDEN
ONZE
CLINIC

Unieke en gezellige kans om kennis te maken met de golfsport.
Voor uw bedrijf en medewerkers in combinatie
met lunchen, borrelen en/of dineren.

GOLFSCHOOL

Introductie golfcursus € 99
6 uur les | incl. oefenmateriaal
Links Valley HCP 54 cursus € 299
Dit is incl. 18 uur les door een PGA pro.
Max. 5-6 per groep. Gratis gebruik oefenfaciliteiten en
incl. examen. Na het behalen van het examen een
proeflidmaatschap van 3 mnd. voor € 150 (prijzen zijn p.p.)

BEDRIJFSLIDMAATSCHAP

Basis bedrijfslidmaatschap € 1650
Standaard bieden wij veel voordelen, eventueel uit te breiden
met optionele modules die aansluiten op uw wensen.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.

BRASSERIE THE VALLEY

Gastvrij, ongedwongen, uitzicht op de golfbaan!
Ook als u niet golft bent u meer dan welkom om de heerlijke gerechten
uit onze keuken te ervaren. Tevens verzorgen wij uw personeelsfeest,
eindejaarsborrel of diner, vrijdagmiddagborrel, teambuilding clinics,
golfarrangement met uw zakenrelaties en vanaf medio sept. 22
kunt u komen vergaderen in onze vergaderruimte met een prachtig uitzicht op de baan.
Golftoernooi 9-18 holes in combinatie met een van onze arrangementen.
WIJ DENKEN GRAAG MET U MEE
OM EEN PASSEND ZAKELIJK ARRANGEMENT
VOOR U TE MAKEN.
Met Sportieve Groet,
Team The Links Valley

JONKHEER DOCTOR C.J. SANDBERGWEG 117 ERMELO
INFO@THELINKSVALLEY.NL | 088 35 23 000
WWW.THELINKSVALLEY.NL
GOLFBAAN | GOLFSHOP | GOLFSCHOOL | CLUBFITTING CENTER | VERGADERRUIMTE | BRASSERIE THE VALLEY

VOORWOORD

ALS ZE JE NIET KENNEN, KUNNEN ZE NIET VOOR JE KIEZEN

180

W

at was het een enorm mooie bijeenkomst bij het Bouw & Infra Park. 224
FIRA

aanmeldingen en zo’n 180 aanwezigen. Hier hebben we met elkaar lang
op gewacht en dan gelijk zo’n moment. Heerlijk om weer een event te

organiseren en als je dan als platform ook nog een 25 jaar bestaat en als één van de
eersten in de regio een event hebt staan, ja dan heb je alles mee.
Twee jaar geen Corona gehad en je raadt het al, precies die periode voor het event.
‘Gelukkig’ was het mijn angst en had ik alles al voorbereid. Eigenlijk was het programma
al klaar. Ik liep al anderhalf jaar met dit event in mijn hoofd. Let’s get down to business,
dat liedje moest gedraaid worden. Henny Blokhuis, de eventmanager van deze regio,
met haar wilde ik iets moois neerzetten. Een lakei voor de deur die iedereen welkom
heet. En hoe mooi was het dat één van de gebouwen ‘Bij Fritz’ heet, de bijnaam van de
generaal waarnaar dat gebouw op de oude WGF kazerne is vernoemd.
180 diverse ondernemers hebben elkaar weer de hand kunnen schudden, mooie

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.

gesprekken kunnen voeren, van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren tijdens

REGIONETWERK & BUSINESSMAGAZINE:

dit mooie event. En hoe simpel, met 3000 meter wol gewikkeld op 25 bolletjes hebben

Corinne Dikkerboom | 06-51265794

we door te gooien een kleurrijk web gemaakt van verbindingen. Er is altijd een weg om

ADVERTORIALS & EINDREDACTIE:

elkaar te kunnen ontmoeten.

Marco Jansen | 06-41205202

In dit extra dikke jubileummagazine kan je lezen en zien hoe goed we het met elkaar

FOTOGRAFIE:

hebben. Mooi he, 44 pagina’s historie, bedrijfsverhalen en toekomstideeën.

Bo Borkus | 06-12768460

Businessplatform Stad in Bedrijf zorgt voor zichtbaarheid van ondernemers in de

FOTOGRAFIE:

gemeente Nunspeet, Zeewolde, Harderwijk, Ermelo, Putten en Nijkerk. Daar bevindt

Erwin Winkelman | 06-14357660

zich ook mijn werkveld. Graag wil ik zoveel mogelijk ondernemers leren kennen zodat
ik ‘altijd’ kan helpen. Zelf heb ik ook contacten met netwerken zoals Vrouwen & Zaken,
DVS, VVOG, Allbizz, BNI enz. Ik wil graag ondernemers aan elkaar verbinden, de kans
vergroten dat de omzet in deze regio blijft.

DESIGN: Wauw
OPMAAK: Grafisch Bedrijf Bokhorst
DRUK: Grafisch Bedrijf Bokhorst
VERSPREIDING: Inclusief Groep
Noordwest Veluwe in Bedrijf BV | Stad in Bedrijf

Is jouw bedrijf gevestigd in de gemeente Nunspeet, Zeewolde, Harderwijk, Ermelo,

Postbus 341| 3840 AH | Harderwijk

Putten of Nijkerk en wil je meer weten over ons businessplatform? Stuur dan een mailtje

www.stadinbedrijf.nl | info@stadinbedrijf.nl

naar info@stadinbedrijf.nl

Graag geef ik u informatie over het magazine. Wilt
u GRATIS dit zakelijke magazine ontvangen of een

Veel leesplezier en tot in week 22.

adreswijziging doorgeven, dan kunt u hiervoor gebruik
maken van emailadres: info@stadinbedrijf.nl

Businessevents: Di 17 mei: Adventurepark Harderwijk
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STAD IN BEDRIJF

25 JAAR STAD IN BEDRIJF,

Schrijver Kees van Loon en acquisiteur Peter Molleman

Fotograaf Henk Merjenburgh

Het eerste team bestond uit Henk Merjenburgh

tijdagen zo’n 80 standhouders.

de achtergrond ging een frisse wind waaien. Marco

(fotografie), Tirza de Lange (acquisitie) en tekstschrijf-

In de crisisjaren hielden de uitgaves van Stad in

Jansen trad tegelijkertijd aan als redacteur en in

ster Leonie Janssen. In 1999 werd Peter Molleman

Bedrijf regio Apeldoorn en Ede-Wageningen het

2021 namen fotografen Bo Borkus en Erwin Win-

de nieuwe acquisiteur en Janssen werd na twee jaar

hoofd niet boven water. De wel rendabele uitgave op

kelman de taken over van Henk Merjenburgh, die

opgevolgd door Kees van Loon.

de Noordwest Veluwe bleef bestaan. In 2013 moest

werd benoemd tot erelid.

Het team Merjenburgh, Van Loon en Molleman zou

Nijsen Media zich terugtrekken en zetten Merjen-

tot 2018 in dezelfde samenstelling actief blijven. Na

burgh en Molleman het blad als eigenaars voort. Zij

ZICHTBAAR ZIJN

ruim zes jaar ging Stad in Bedrijf van krantenvorm

richtten in oktober 2016 Regio Netwerk Stad in Bedrijf

Dikkerboom refereerde tijdens het jubileum aan

over naar magazineformaat. In 2006 verscheen de

op als opvolger van de Business Beurs. Een jaar later

de grondleggers Peter Molleman en Merjenburgh

eerste fullcolour uitgave.

waren er al 150 leden.

en bedankte laatstgenoemde voor de geboden

Dat jaar was ook de eerste Stad in Bedrijf Business

In april 2018 volgde opnieuw een wisseling van de

kans om het stokje over te nemen. „Ik ben opgeleid

Beurs in Harders Plaza. Dit regionale netwerkevent

wacht. Met de komst van Corinne Dikkerboom als

met papier, maar tegenwoordig gaat 85% van het

werd negen jaar lang georganiseerd met in de hoog-

nieuwe directeur en ondersteunende partners op

budget naar online en 15% naar offline. De media

6

EEN KWART EEUW HISTORIE
STAD IN BEDRIJF BESTAAT 25 JAAR EN STARTTE IN 1997 IN APELDOORN ALS UITGAVE VAN WEGENER ZAKELIJK.
IN NOVEMBER 1998 VERSCHEEN DE EERSTE UITGAVE IN DE REGIO NOORDWEST VELUWE DOOR ERIC NIJSEN MET
NIJSEN MEDIA. TOENMALIG BURGEMEESTER JOHAN DE GROOT SIERDE DE EERSTE COVER.

Het huidige team: Marco Jansen, Bo Borkus, Corinne Dikkerboom en Erwin Winkelman.

is veranderd, het is nu vooral met enige regelmaat

demie. Het in 2019 opgerichte leerplatform is de

zichtbaar zijn op een platform dat bij je past. Waarbij

meest recente vernieuwing. Hierbij kunnen werk-

de zakelijke markt een andere taal spreekt dan de

nemers en werkgevers trainingen volgen van leden

consumentenmarkt.”

uit het netwerk. Ook het onderwijs (Landstede en
Windesheim) is hierbij betrokken.

Het magazine verschijnt acht keer per jaar bij bijna
alle ondernemers met een KVK-nummer in Harderwijk, Ermelo, Putten, Nunspeet, Nijkerk en Zeewolde.
Inmiddels telt het Regionetwerk 264 leden. Er zijn
jaarlijks vijf evenementen, al was dit in de coronaperiode logischerwijs wat minder vaak.

STAD IN BEDRIJF
CORINNE DIKKERBOOM

De kleuren blauw, groen en paars staan voor het

06-51265794

Netwerk, het Magazine en de Stad in Bedrijf Aca-

INFO@STADINBEDRIJF.NL
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ZAKELIJKONTZORGD.NL

DUURZAME EVENEMENTEN MET LOKALE PARTNERS
HOEVELAKEN – Met ZakelijkOntzorgd.nl heeft René

deobedrijven tot cateraars. „Doel is zo min mogelijk

Krebber de focus op duurzaamheid. Hij wil evene-

kilometers maken; zo betrekken we cateraars binnen

menten zo duurzaam mogelijk realiseren in samen-

een straal van 10 kilometer. Ook kijken we nadruk-

werking met lokale partners.

kelijk hoe ze omgaan met restverwerking (zo min
mogelijk voedselverspilling) en CO2-reductie en of ze
gebruik maken van lokale ingrediënten en streek-

René Krebber

producten.”

DUURZAME EVENEMENTEN
DOOR LOKALE SAMENWERKING

Steeds meer ondernemers maken verantwoorde,
duurzame keuzes in hun bedrijfsvoering. Krebber (54)
doet dit al 25 jaar als zelfstandig ondernemer. ZakelijkOntzorgd.nl bestaat door samenwerking en Krebber

Dat betreft onder meer bedrijfs- en personeels-

is met zijn netwerk de verbindende factor. „Mijn motto

feesten, bedrijfsopeningen, jubilea, klant- en relatie-

is verbinden, versterken, verduurzamen en in die

dagen, seminars, beurzen en congressen. „We maken

samenwerking durven te delen. Zo kunnen we snel

een inventarisatie van de wensen. Wil een bedrijf een

en efficiënt schakelen en op alle wenselijke niveaus

evenement organiseren op het bedrijf of bedrijfster-

inzetten. Zodat onze zakelijke klanten zelf echt ont-

rein, dan voorzien wij in tijdelijke accommodaties,

zorgd kunnen genieten van wat ze te vieren hebben.”

de inrichting, aankleding, audio/video, entertainment, catering en hospitality. Volledig afgestemd op
de doelstellingen en het thema. Wil het bedrijf dit
elders, dan zoeken wij een externe passende locatie.”

ZAKELIJKONTZORGD.NL

Daarbij maakt René Krebber uit Hoevelaken zoveel

INFO@ZAKELIJKONTZORGD.NL

sche) eventlocaties, verhuurbedrijven, audio-vi-

WWW.ZAKELIJKONTZORGD.NL

Training Persoonlijk Leiderschap
Doorlopend aanmelden bij de trainers.

SIGNS
ERMELO

150.000 keer op alle LedSigns in Ermelo in één jaar tijd.

l.mulder@kennethsmit.com
06-12730438

Voor slechts € 50,00 per maand.
Dat zijn gemiddeld 411 vertoningen per dag!!

Christa Verhorst
c.verhorst@concerned.nl
06-53569407

DAT IS NOG EENS EEN ACTIE!

HOGE ATTENTIEWAARDE
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OP ALLE 5 DE LEDSIGNS
GROOT BEREIK

e dag

Interesse? Stuur een mailtje
naar info@ledsignsermelo.nl

en

Jagerserf 8
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150.000 x getoond worden?
Voor slechts € 50,- per mnd.

Je logo, advertentie, actie of boodschap

Leo Mulder
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06-11267947

mogelijk gebruik van lokale partijen, van (histori-

• 3851 SM Ermelo • www.ledsignsermelo.nl

SIGNS
is onderdeel van

AUTOBEDRIJF HEERSMINK

Gerrit van Ree

HALEN EN BRENGEN
VAN AUTO’S ZIEN WIJ
ALS SERVICE

Heersmink verzorgt mobiliteit
in ruime zin. Dat betekent
verkoop, reparatie en
onderhoud, maar ook tijdelijke
inzet van personenauto’s en
bedrijfswagens door lease,
shortlease en verhuur.

Gerrit van Ree over Heersmink: „Familiebedrijf met uitgebreide huurvloot.”

MET HEERSMINK
OOK ZAKELIJK
GOED OP WEG

HARDERWIJK - Elf jaar geleden bracht eigenaar Gerrit

hopper bedrijven. „Daardoor hoeven we nooit nee te

tijdelijk vervoer blijft de werknemer mobiel. Deze

van Ree (60) de verhuuractiviteiten onder het label

verkopen. Heeft iemand voor meerdere dagen een

shortlease vanaf een maand is langer dan huur en

van Autohopper. „Wij waren toen de eerste Auto-

busje nodig, dan doen we moeite om deze elders

korter dan lease. De eindtijd is open.”

hopper van Nederland, nu zijn er meer dan 120.”

op te halen. Dat doen we ook voor een trouwe klant

De leaseactiviteiten doet Heersmink onder de vlag

waar we regelmatig auto’s aan verhuren. We zijn heel

Gerrit ziet in coronatijd dat auto’s van de zaak

van FGD Lease. „We zijn een familiebedrijf dat service

klantgericht.”

afnemen. Er wordt meer thuis gewerkt en online

heel belangrijk vindt. Daarom doe ik zaken met FGD

Zakelijk halen en brengen van auto’s is ook service.

vergaderd. Dan is twee dagen een auto voor de deur

Lease: een fijne, niet te grote organisatie waarmee

„Kan iemand een gehuurde auto niet ophalen, of heeft

soms al genoeg. „Wij kunnen ad hoc auto’s ver-

ik goed kan overleggen. Autohopper is een no-non-

de werknemer de auto liever bij de zaak bezorgd, dan

huren en willen zeker bij een langdurige overeen-

sense verhuurder. De prijzen die je op internet ziet,

zetten wij hem daar neer. Bij verschillende klanten

komst flexibel zijn.” Het gaat Heersmink dan ook

worden ook berekend. Het is heel open en transpa-

leveren we auto’s af en halen ze weer op.”

om de lange termijnrelatie. „We hebben een vaste

rant; niks is verborgen.”

verhuurmedewerker, ik ben aanspreekpunt voor

OVERLOOP EN VOORLOOPAUTO’S

grootzakelijk. Alle auto’s worden schoongemaakt op

Heersmink heeft een uitgebreide huurvloot per-

Heersmink verhuurt extra auto’s als aanvulling op

de wasplaats; al 16 jaar een werkervaringsplek voor

sonen- en bedrijfswagens. Veel personenwagens zijn

het wagenpark bij projecten (overloop) zoals zakelijke

mensen met afstand tot de werkvloer. We zijn een

hybride en de eerste elektrische auto is al besteld.

trips naar een andere locatie. We zijn erg flexibel, ook

familiebedrijf, dat merk je als je zaken met ons doet.”

Heersmink heeft altijd jonge, frisse auto’s. Na een

als een project langer of korter duurt dan de afge-

jaar gaan ze terug naar de importeur en komt er een

sproken verhuurtermijn.”

nieuw model. „Auto’s tot een jaar oud geven optimale

Voorloopauto’s zijn handig als de werkgever een

bedrijfszekerheid en wij hebben goed inzicht in wat

nieuwe auto bestelt, lease of een auto van de zaak.

een auto ons per maand kost.”

„De levertijd van nieuwe auto’s is door chiptekorten

Heersmink kan ook terugvallen op collega Auto-

soms wel een half jaar tot een jaar vertraagd. Door

AUTOBEDRIJF HEERSMINK
GELREWEG 2 HARDERWIJK
0341-422044
WWW.HEERSMINK.NL
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RISCO BALKENENDE IS

BERNARD POLMAN IS WERKZAAM

ALGEMEEN DIRECTEUR VAN

ALS ACCOUNTANT/ADVISEUR BIJ

INCLUSIEF GROEP

SCHUITEMAN

INCLUSIEF GROEP BRENGT
MENSEN IN BEDRIJF

SCHEIDSRECHTER OF ADVISEUR?

C

De kans is groot dat u zich jaarlijks laat bijstaan door een accountant bij de totstandkoming van uw jaarrekening en uw belastingaangiften. Welke rol geeft u de

NUNSPEET - Wie wil dat nou niet, échte bedrijvigheid in je stad of dorp.

accountant? Is hij of zij alleen nuttig bij de totstandkoming van de jaarrekening

Bedrijvigheid, ondernemerschap, ontwikkeling en innovatie zijn goed voor het

of betrekt u de accountant ook als adviseur bij uw onderneming? In deze column

welzijn van een stad of dorp. Én dus ook voor de inwoners.

neem ik u graag mee in de complexe, maar tevens interessante dubbele rol van
de accountant.

We hebben het dan natuurlijk wel over maatschappelijk verantwoord ondernemerschap, binnen de kaders van wet- en regelgeving, milieu, duurzaam-

Op zaterdag ben ik graag actief voor de KNVB als scheidsrechter op de Neder-

heid en inclusiviteit.

landse voetbalvelden. Het is dan mijn doel en taak dat de wedstrijd eerlijk verloopt. Het correct toepassen van de spelregels is daarbij essentieel. Wat absoluut

Ondernemerschap kent echter ook veel uitdagingen. Want diezelfde wet- en

niet tot mijn takenpakket behoort is spelers adviseren over bijvoorbeeld hun

regelgeving kan een gevoel van belemmering geven. Duurzaamheid vraagt

tactiek. Dit is voorbehouden aan de coaches van beide teams.

vaak om extra investeringen. Om nog maar niet te spreken van de krapte op

In mijn dagelijkse werk als accountant wordt óók verwacht dat ik de spelregels op

de arbeidsmarkt!

de juiste wijze toepas. U moet hierbij denken aan de richtlijnen waaraan de jaar-

Ondernemerschap en werkgelegenheid gaan hand in hand. Te weinig perso-

rekening moet voldoen, maar ook aan de fundamentele beginselen waar wij ons

neel betekent al snel omzetderving, klanten teleurstellen en minder winst.

als accountant aan moeten houden. Wij leggen tegenwoordig een eed af waarin
we verklaren dat we ons aan de fundamentele beginselen zullen houden:

INCLUSIEF GROEP ONDERSTEUNT WERKGEVERS

1.

professionaliteit;

Vanuit Inclusief Groep ondersteunen wij mensen om mee te kunnen doen op

2.

integriteit;

de arbeidsmarkt. Werken is namelijk zoveel meer dan alleen het hebben van

3.

objectiviteit;

salaris. Werk is echt van betekenis, dat is iets waar Inclusief Groep in gelooft.

4.

vakbekwaamheid en zorgvuldigheid; en

En hoe meer mensen beschikbaar zijn op de arbeidsmarkt, hoe beter.

5.

vertrouwelijkheid.

Heeft u als ondernemer of werkgever behoefte aan meer personeel? Ligt

Beginselen die mij als scheidrechter zeker niet vreemd zijn. Het grote verschil is

daar voor uw bedrijf een grote uitdaging? Laten we dan samen bekijken of

echter dat de meeste van mijn accountancycliënten ook graag proactief worden

inclusieve arbeid één van de oplossingen kan zijn. Bijvoorbeeld door iemand

bijgestaan met financieel advies. Gelukkig wordt deze dubbele rol niet alleen

in dienst te nemen of iemand in te lenen die net even wat extra begeleiding

toegestaan, maar vaak ook toegejuicht door de Nederlandse Beroepsorganisatie

nodig heeft. En laat u verrassen; we kennen veel voorbeelden van bedrijven

van Accountants. Met financieel advies wordt er toegevoegde waarde geleverd bij

die op deze manier een betrokken en enthousiaste collega in dienst hebben.

de onderneming en het zorgt er bovendien voor dat ik met veel plezier mijn werk

Over de extra financiële ondersteuning en begeleiding kunnen we u advi-

uitoefen.

C

seren. Meer informatie kunt u ook vinden op onze www.inclusiefgroep.nl/
U begrijpt allicht dat hier ook sprake is van een spanningsveld. Mijn betrok-

ik-zoek-personeel/ .

kenheid bij een rapport of financieel verslag geeft namelijk vertrouwen aan het

Ook vanuit de politiek wordt het belang van de werkgeversdienstverlening

maatschappelijk verkeer, wat uiteraard niet geschaad mag worden door een niet

vanuit Inclusief Groep gewaardeerd en gepromoot. Begin dit jaar zijn we

ethisch advies.

samen met wethouders op bezoek geweest (soms online) bij de bedrij-

Met de juiste professioneel-kritische instelling valt adviseren en handelen in het

venkringen van Harderwijk, Ermelo en Zeewolde. En dat heeft al tot mooie

algemene belang echter prima te combineren. Daarmee is een accountant, als

vervolgafspraken geleid. Inclusief Groep brengt mensen in bedrijf! Dat is ons

het goed is, meer dan alleen de handtekening onder de jaarrekening. Naar mijn

doel en samen met ondernemers werken we daar graag aan.

mening een mooie win-win situatie!
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INCLUSIEF GROEP

SCHUITEMAN ACCOUNTANTS & ADVISEURS

RISCO BALKENENDE

STEPHENSONSTRAAT 29 HARDERWIJK

0341-274106

0341 455 597

WWW.INCLUSIEFGROEP.NL/IK-ZOEK-PERSONEEL

WWW.SCHUITEMAN.COM

BROEKHUIS HARDERWIJK PEUGEOT-FIAT-HYUNDAI

AUTO PALACE
VERDER ALS BROEKHUIS
Vernieuwd, maar toch
vertrouwd. Auto Palace
Harderwijk is vanaf 2 januari
2022 Broekhuis Harderwijk
Peugeot-Fiat-Hyundai
geworden. Door de overname
van Auto Palace breidt
Broekhuis haar merkenpallet in
de regio uit.

De bekende gezichten van Broekhuis Harderwijk met rechtsvoor vestigingsdirecteur André Montfrooy.

HARDERWIJK – De vlaggen hangen en de naam

Palace in diverse functies en vanaf mei 2021 op de

Door de overname is het dienstenpakket uitgebreid.

Broekhuis prijkt inmiddels op de gevel van het pand.

vestiging in Harderwijk. Montfrooy heeft nu de titel

Zo heeft Broekhuis een eigen leasemaatschappij

De uitstraling is omgezet in de Broekhuis look & feel.

vestigingsdirecteur, waar hij eerder vestigingsma-

voor zakelijke en private lease. „Ook kunnen onze

„De herstructurering van het dealerlandschap is

nager was. „Ik ben nu veel zelfstandiger om beslis-

klanten nu een beroep doen op Broekhuis Scha-

ingezet. Grotere partijen bewerken met hun kennis

singen te nemen. Met mijn eigen team doe ik er alles

deservice en Broekhuis Carplus, voor de volledige

zelf veel meer de lokale markt in plaats dat de impor-

voor om een totaal dienstenpakket aan te bieden. Al

inrichting van bedrijfswagens. Dat kunnen we nu

teur dat doet. Wij waren als Auto Palace dealerbedrijf

het personeel is meegegaan en ook de dienstverle-

dichtbij huis aanbieden.”

met zestien vestigingen van Almere tot Emmen. Tien

ning van Auto Palace is één op één overgegaan: de

In de showroom aan de Zuiderbreedte 6 wordt een

zijn er overgenomen door de Broekhuis Groep, die nu
71 locaties heeft, waarvan 66 autodealerbedrijven.
Hyundai is toegevoegd aan het portfolio van Broekhuis, dat nu uit 19 merken bestaat.”
Het is volgens André Montfrooy een soepele overgang geweest. „De effectuering van de aandelen was
op 2 januari en de afgelopen maanden zijn we druk

totaalgamma van Peugeot, Fiat en Hyundai aan-

André Montfrooy

geboden, zowel nieuw als gebruikt. De werkplaats
is ingericht voor professioneel onderhoud van

EEN TEVREDEN KLANT IS
OOK DE FILOSOFIE VAN
BROEKHUIS

de drie merken, dit geldt ook voor bedrijfswagens
en campers. „In de showroom is er een compleet
aanbod aan volledig elektrische auto’s te zien van
zowel Peugeot, Fiat als Hyundai. Zoals de Peugeot
E208 en E2008, de Hyundai KONA, de nieuwe Ioniq 5

geweest met de integratie van systemen en rou-

en de geheel elektrische Fiat 500.”

tines. We zijn tegenwoordig vindbaar op de site van

verkoop en onderhoud van Peugeot, Fiat en Hyundai.

Broekhuis en gaan nog meer aandacht besteden aan

De aansturing gebeurt nu niet mee vanuit Zwolle,

uitingen en reclames, zodat iedereen weet dat er een

maar vanuit Putten, waar de Holding van Broekhuis

Voor de hernieuwde kennismaking staan de ver-

extra Broekhuis-vestiging is in Harderwijk.”

gevestigd is. De tevreden klant staat voorop, die filo-

trouwde gezichten klaar.

De Wapenvelder (47) is sinds 2010 werkzaam bij Auto

sofie heeft Broekhuis ook.”

BROEKHUIS HARDERWIJK PEUGEOT-FIAT-HYUNDAI
ZUIDERBREEDTE 6 HARDERWIJK
088-0035615
WWW.BROEKHUIS.NL
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PLATFORM TECHNIEK NOORDWEST VELUWE

TECHNIEKPACT 2.0
MINDER VERGADEREN,
MEER DOEN

Voorzitters Jeroen Hofstra en Edwin Blok in het TechLab
van het Morgen College: „Jeugd enthousiasmeren.”

OM KINDEREN TE ENTHOUSIASMEREN VOOR TECHNIEK, AANSLUITING VAN
ONDERWIJS OP DE TECHNIEKSECTOR TE VERBETEREN EN MEER TECHNISCH
PERSONEEL OP TE LEIDEN, IS PLATFORM TECHNIEK AAN DE SLAG MET
TECHNIEKPACT 2.0.
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TECHNIEK KRIJGT NU DE AANDACHT
DIE HET VERDIENT
Edwin Blok en Jeroen Hofstra: „Er zit echt energie in techniek.”

REGIO – Bedrijven, scholen en overheden nemen

waarlangs initiatieven worden ontplooid door vier

interieur) en Motorvoertuigentechniek. „Afgesproken

allerlei initiatieven om de arbeidsmarkt te verbe-

projectteams. Dit zijn Opleidingen verbeteren, Leer-

is dat iedere tafel een specifiek techniekprofielplan

teren, maar samenwerken is wel belangrijk, vinden

lingen enthousiasmeren, Studenten begeleiden en

doorontwikkelt voor de hele regio, zodat we nog meer

Edwin Blok, directeur Morgen College, en Jeroen

Samenwerking verbeteren.

jongeren kunnen begeleiden en vasthouden. De

Hofstra, HR-directeur VMI Groep, sinds 2017 voorzit-

Opleidingen verbeteren betekent beter aansluiten op

lobby is vergaande, de wethouders zijn er enthou-

ters van Platform Techniek. „Er zijn veel initiatieven

de behoefte van bedrijven. Hierbij zijn stages en ook

siast over, maar nu moet het zijn weerslag krijgen in

en subsidiestromen, waardoor bedrijven en lokale

vakantiewerk essentieel voor studenten om ervaring

de coalitieakkoorden.”

overheden soms door de bomen het bos niet meer

op te doen in het bedrijfsleven. Veluwe Portaal helpt

zien. In plaats dat iedereen goedbedoeld uit zichzelf

bij de invulling.

Als dit lukt, dan heeft Platform Techniek zich verder

bezig is, willen wij de krachten bundelen in de regio.

Basisscholieren, jongeren uit het vmbo, havo en vwo

verbreed naar alle vormen van techniek en is er een

Ons motto is: alleen ga je sneller, samen kom je

enthousiast maken voor een keuze voor techniek

regionaal dekkend pallet. De plannen zijn voor de

verder.”

gebeurt o.a. door een bedrijfsbezoek, een menukaart,

komende vier jaar en jaarlijks is er evaluatie.

Platform Techniek bestaat sinds 2001 en is de afge-

de techniekkrant, TechTalks en de vier TechLabs in

De energie spat er af bij de ambitieuze voorzitters.

lopen 2,5 jaar flink gegroeid: ruim 60 bedrijven en 10

Zeewolde, Harderwijk, Nunspeet en Elburg; inspi-

„We zijn op de goede weg en zijn meetbaar suc-

onderwijsinstellingen uit de regio Noordwest Veluwe

rerende omgevingen waar ze kennis maken met

cesvol: meer bedrijven sluiten zich aan en we zijn

en Zeewolde zijn lid. Doel is kinderen en jongeren

techniek.

financieel gezond. Onze rol is het aansturen van het

enthousiast maken voor het werkveld techniek en,

Studenten begeleiden heeft tot doel mensen die

proces, zorgen voor voldoende middelen en overzicht

als ze eenmaal gekozen hebben, hen vasthouden

kiezen voor techniek te behouden voor de sector.

houden over de regio. De actie vindt plaats aan de

voor de regio. Techniekpact 1.0 is inmiddels afge-

Als iemand een beroep minder leuk vindt, moet een

profieltafels. We willen minder vergaderen en meer

rond. De Techniek Verbinder, Oswald Broeksema,

switch mogelijk zijn. Met coaching en begeleiding

doen.”

is van 2018-2021 actief op pad geweest en heeft

tijdens de opleiding wordt uitstroom voorkomen. Ook

mooie resultaten geboekt. „Op het Morgen College in

hier biedt Veluwe Portaal ondersteuning, onder meer

Vragen, informatie of lid worden? Neem contact op

Harderwijk en het Nuborgh College in Elburg kiezen

door het bieden van loopbaanpaden.

met Jolanda Overdijk.

studenten vaker voor techniek. Er is een kentering;

Het vierde project is het versterken van de samen-

techniek krijgt de aandacht die het verdient. Er zit

werking in de regio tussen de drie O’s.

echt energie in”, weet Blok. Hofstra: „Maar door groei

Blok: „Voor alle ontwikkellijnen zijn werkgroepen

van bedrijven in de regio en vergrijzing binnen

geformeerd van mensen uit het bedrijfsleven en het

de sector is de krapte op de arbeidsmarkt er nog

onderwijs, ondersteund door projectleiders.” Hofstra:

steeds.”

„De samenwerking met de Provincie is al jaren goed,
zij fungeren als aanjager, maar voor de borging op

Techniekpact 2.0 is tussen maart 2020 en maart 2021

lange termijn heb je ook lokale ondersteuning nodig

opgesteld. Elly den Harder is als procesbegeleider

en financiering van techniekonderwijs in de regio.

aangetrokken te ondersteunen bij de invulling van

Gelukkig wordt dat nu herkend. De lokale overheden

het plan. Blok: „De subsidieaanvraag is een jaar

staan op het punt om aan te haken.”

geleden gehonoreerd door de Provincie, waardoor we
nu doorgaan waar we gebleven waren: de oplei-

Platform Techniek is actief in zes gemeenten op

dingen in de techniek versterken, de begeleiding

de Noordwest Veluwe: Putten, Ermelo, Harderwijk,

van de studenten die voor techniek hebben gekozen,

Nunspeet, Elburg, Oldebroek en in de Flevopolder in

maar ook de samenwerking in de regio tussen de

Zeewolde. „De volgende stap is dat elke gemeente

drie O’s – onderwijs, overheid en ondernemers –ver-

een profieltafel adopteert. Hier komen de drie O’s

beteren. Belangrijkste doel is instroom van nieuwe

bij elkaar en ook studenten van Landstede gaan

leerlingen, we richten ons primair op kinderen en

participeren.” De profielen zijn Metaal & Mechatro-

jongeren.”

nica, Installatietechniek, Media, Vormgeving &

INFO@PLATFORM-TECHNIEK.NL

Techniekpact 2.0 bestaat uit vier ontwikkellijnen,

ICT, Transport & Logistiek, Bouw & Infra (wonen en

WWW.PLATFORM-TECHNIEK.NL

PLATFORM TECHNIEK NOORDWEST VELUWE
06-13088679
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IQOUNT

WAAR BETAAL JIJ
EIGENLIJK VOOR?

ROBIN HEES IS SINDS SEPTEMBER 2017
ACCOUNTMANAGER BIJ
IQOUNT ADVISEURS & ACCOUNTANTS

Accountants en fiscalisten zijn
nou eenmaal niet erg goedkoop,
daar kun je over het algemeen
niet zoveel aan veranderen. Waar
je wel wat aan kunt veranderen
is waar je je accountant voor
betaalt, want betaal jij eigenlijk
voor het leveren van input of
voor output? En als je nog voor
het leveren van input betaalt,
moet je daar dan niet eens
iets mee stoppen? De meeste
accountants zijn daar namelijk
veel te duur voor.

In principe zul je een accountant hebben voor het

De oplettende lezer zal zich wellicht al hebben

opstellen van je jaarrekeningen, fiscale aangiften én,

afgevraagd waarom ik je aanspoor minder aan

het allerbelangrijkst, als sparringpartner en adviseur

je accountant te betalen, terwijl ik zelf op een

die je helpt bewust de juiste keuzes te maken. Als

accountantskantoor werk. Heel simpel, hoe minder

je je accountant dus ‘belast’ met het verwerken van

input-werk mijn cliënten bij mij neerleggen, hoe

jouw administratie dan is dit eigenlijk zonde. Je

meer ruimte ik in mijn agenda heb om een trusted

accountant is hier simpelweg te duur voor en je kunt

advisor te zijn voor mijn cliënten en op die manier

het ook nog eens heel gemakkelijk automatiseren.

toegevoegde waarde te leveren. Natuurlijk moeten

Een stuk voordeliger om dit gewoon zelf te doen dus.

er ook jaarrekeningen en fiscale aangiften worden
opgesteld, maar alles dat je vaker dan één keer doet

Probeer bijvoorbeeld zoveel mogelijk te werken

moet toch te automatiseren zijn?!

met scan-en-herken applicaties om zo de tijd die
je kwijt bent aan het inboeken van facturen zoveel

Ben je nu helemaal geïnspireerd geraakt en voel je,

mogelijk te verkorten en betaal je crediteuren met

net als ik en mijn collega’s, een sterke aandrang om

betaalbatches vanuit je boekhoudpakket. Je hoeft

je administratie optimaal te automatiseren? Neem

dan geen bankrekeningnummers en betalingsken-

dan gerust eens contact met mij (of één van mijn

merken meer over te typen in internetbankieren en

collega’s) op, of loop eens binnen tijdens ons gratis

je boekhoudpakket zal de betalingen in de meeste

spreekuur op de donderdagochtend.

gevallen ook nog eens direct afletteren op de juiste
factuur wanneer je met deze betaalbatches werkt.
Gooi er nog een automatische bankkoppeling, wat
toewijzingsregels voor automatische incasso’s en
een periodiciteitscheck tegenaan (heb je wel echt
12 huurfacturen ingeboekt, of mis je misschien nog
wat?) en je administratie is in een handomdraai
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DALTONSTRAAT 22, HARDERWIJK
0341 740 800

klaar voor het opstellen van je jaarrekening en/of

INFO@IQOUNT.NL

fiscale aangiften.

WWW.IQOUNT.NL

VAN DER HOEK MAKELAARDIJ

VAN DER HOEK MAKELAARDIJ

VAN DER HOEK
BREIDT UIT NAAR ERMELO

Jan Peter van den Brink en zoon Robin breiden
uit naar Ermelo. „Ambitie is groei doorzetten.”

Bij Van der Hoek makelaardij
kan je terecht voor de verkoop,
verhuur en aankoop van zowel
bedrijfsmatig als particulier
vastgoed. Mede-eigenaar Robin
van den Brink is ambitieus
naar de toekomst en wil hierbij
ook meer de Ermelose markt
gaan bedienen.

Robin van den Brink

WE WILLEN OOK IN
ERMELO ALLES ONDER
ÉÉN DAK AANBIEDEN

HARDERWIJK - Het pand aan de Stationsstraat 61 in

Stef Schuil, die ook afkomstig is uit Harderwijk. Hij

Ermelo is inmiddels aangeschaft. „De huurder gaat

heeft stage gelopen en van beide kanten was er een

er medio juni, juli uit. Wij zijn voornemens na de ver-

klik. Wij zijn een kantoor dat naast makelaardij ook

bouwing er medio september in te trekken”, vertelt

hypotheken en verzekeringen aanbiedt. Het doel is

Robin van den Brink. Van der Hoek Makelaardij doet

dit ook in Ermelo te doen, waardoor wij ook in Ermelo

al regelmatig zaken in Ermelo, zowel particulier

de partij zijn die alles onder één dak aanbiedt.”

als bedrijfsmatig, en ook heeft het kantoor diverse
woningen in Ermelo in beheer. „Voor een optimale

Vanaf 2021 is Robin met zijn vader Jan-Peter

marktkennis is het belangrijk om fysiek aanwezig te

mede-eigenaar en wil hij concrete stappen maken

zijn op die locatie en op het moment dat je je markt

met Van der Hoek Makelaardij. „Dit is o.a. de uitbrei-

wilt uitbreiden, moet je ook je gezicht laten zien. Er

ding naar meerdere vestigingen en ook zijn wij bezig

zijn meerdere makelaars in Ermelo actief en een

met een nieuwe huisstijl - een nieuw logo passend

ieder werkt op zijn eigen manier. Wij hebben ook

bij de uitbreiding als een nieuw jasje.”

onze eigen werkwijze waarmee ik denk dat wij ook

Robin (28) kijkt terug op een bijzondere mijlpaal. „Ik

een groot publiek zullen aanspreken.”

heb al vanaf 2015 gewerkt alsof ik mede-eigenaar

Een andere reden is dat het kantoor aan de Hogeweg

was, omdat ik het doel had gesteld om de zaak op

in Harderwijk uit zijn jasje is gegroeid. Er werken acht

termijn over te nemen van mijn vader. Omdat ik bij

mensen op de Makelaardij en vijf op Hypotheken

mijn vader werk en er een goede klik is, zit ik hier op

en Verzekeringen. Robin gaat naar Ermelo toe. „Mijn

mijn plek. Ik wilde wel meer verantwoordelijkheid

ambitie is de groei van Van der Hoek, sinds ik hier

en die heb ik nu. Daar heb ik hard voor gewerkt met

werkzaam ben, verder door te zetten, zowel in Har-

enthousiasme en passie en nu het zover is, zie ik dat

derwijk als in een nieuw werkgebied. We hebben in

als een kroon op mijn inzet.”

maart een nieuwe kandidaat-makelaar aangenomen:

VAN DER HOEK MAKELAARDIJ
HOGEWEG 2 HARDERWIJK
0341-412241
WWW.VANDERHOEKMAKELAARDIJ.NL
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MONSOL

Lokale specialist
in zonwering
ZONWERING IS INMIDDELS
GEEN LUXEPRODUCT MEER

DOOR DE WARMERE ZOMERS IS ER EEN GROTERE VRAAG NAAR
ZONWERING. WANT WIE ZIJN HUIS KOEL WIL HOUDEN, MOET IN
EERSTE INSTANTIE ZORGEN DAT DE WARMTE DAADWERKELIJK
BUITEN BLIJFT. MONSOL IS AL BIJNA 50 JAAR SPECIALIST IN
ZONWERING.
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Rick Westerink: „Onze producten zijn altijd maatwerk.”

ERMELO - Het bedrijf is in 1973 begonnen in Nijkerk,

wensen voor goede zonwering. Ook hiervoor is

daarna verhuisd naar Putten en sinds 2011 geves-

Monsol een goede partner. „We voorzien steeds meer

tigd aan het Jagerserf in Ermelo. Binnenkort gaat

kantoorpanden en bedrijfspanden en winkels van

Monsol weer verhuizen, naar een nieuwe locatie op

screens en uitvalschermen en markiezen. Binnen

industrieterrein Veldzicht. „We betrekken aan het

voorzien we kantoorwerkplekken van raamdecoratie,

Middelerf 32 een nieuwbouwpand. In dit bedrijfs-

zoals rolgordijnen.”

verzamelgebouw zijn wij eigenaar geworden van
twee bedrijfsunits, waardoor kantoor, showroom en

BUITENLEVEN

werkplaats netjes gescheiden zijn. Het is een prach-

Westerink ziet ook dat steeds meer mensen willen

tige zichtlocatie waar iedereen die vanaf Harderwijk

genieten van het buitenleven. Ze knappen hun tuin

het industrieterrein op rijdt tegenaan kijkt. We gaan

op en kiezen vaker voor een overkapping of een

van huur naar koop, het is een investering in de

pergola zonwering. Monsol heeft hierin ook veel

toekomst. Ik hoop uiterlijk 1 juni over te komen,

keus. „Mensen willen tegenwoordig meer de tuin

afhankelijk van de materialen”, vertelt Rick Weste-

in en door de weersveranderingen kan dat ook. Ze

rink (34). De Ermeloër is sinds eind 2016 eigenaar

zijn bereid om meer uit te geven aan hun tuin. Wij

van Monsol, maar al 17 jaar actief in de zonwering.

leveren en monteren complete tuinkamers, inclusief

„We zijn met drie werknemers op kantoor, inclusief

zonwering en verlichting. Deze zijn voorzien van

mijn vrouw Noël en ik, en in de buitendienst lopen

rondom schuifglas systemen, waardoor je ook vroeg

momenteel vier jongens. In het nieuwe pand ver-

in het voorjaar kunt genieten van de tuin.”

huist het kantoor naar boven en komt de showroom
op de begane grond. Hier is te zien wat er qua zon-

Monsol heeft in bijna 50 jaar een mooi klanten-

wering, horren, schuifglassystemen, overkappingen,

bestand opgebouwd in de regio. „We bedienen de

raamdecoratie en gordijnen allemaal mogelijk is.

particuliere (80%) en zakelijke markt (20%) en zijn

We verkopen kwaliteitsproducten in het midden- en

vooral lokaal actief: in Harderwijk, Ermelo en Putten

hogere segment. Het is natuurlijk altijd maatwerk.

en we gaan ook wel naar Zeewolde en Nijkerk. Ook

Een hor moet ingemeten worden, je moet weten hoe

bedienen we een aantal grotere klanten, zoals Mee-

iets gemonteerd wordt, zodat het ook professioneel

rinzicht - we hebben het gemeentehuis van Ermelo

gebeurt. In deze branche is vaak minder kennis van

van zonwering voorzien - middelbare school Groe-

de producten. We gaan altijd bij de klant langs om

venbeek Ermelo en Putten en veel basisscholen in

de situatie op te nemen en het voordeel van eigen

Ermelo en Harderwijk. Ook doen we veel zaken met

monteurs is dat de service verzekerd is.”

verenigingen van eigenaren (vve’s). Dan begeleiden
we bij kleurstellingen en adviseren mogelijkheden.

ZONWERING

Ook werken we op gebied van zonwering samen

Door de warmere zomers is er ook meer vraag naar

met meerdere bouwbedrijven in de regio, waar we

zonwering: screens, rolluiken, uitvalschermen,

aanvragen van krijgen. Ik sta vaak in de showroom,

terrasschermen en markiezen. „Dat is niet echt een

ga bij klanten langs om in te meten en waar nodig

luxeproduct meer, maar meer dan ooit een must.

monteer ik ook.”

Doordat mensen veel thuis werkten, moest er in hun
thuiskantoor een screen of een rolluik voor het raam
waar ze de hete zomer achter zaten.”
Ook voor kantoorwerkplekken zijn er steeds meer

MONSOL
JAGERSERF 33 ERMELO
0341-353870
WWW.MONSOL.NL
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OVERHOFF TELECOM & ICT

De Overhoff Werkplek
Altijd en overal veilig werken
Overhoﬀ biedt vanaf 1994
zakelijke telefonieoplossingen.
Vanaf 2005 kwam daar een
ICT-specialisatie bij om de
werkplek zo compleet mogelijk
aan te bieden. ICT ontwikkelt
zich in hoge snelheid en
daarom heeft het Harderwijkse
bedrijf nu de Overhoﬀ
Werkplek ontwikkeld.
HARDERWIJK - ,,Wij merken in de markt dat bedrijven
steeds kleinere IT-afdelingen willen en de IT die ze
in huis hebben inzetten voor hun kernactiviteiten.
In plaats dat ze bezig zijn met interne opleidingen
en een eigen helpdesk, zoeken ze een partner
die een complete werkplek kan bieden. Met onze
ICT-expertise die we al vanaf 2005 hebben, nemen
wij dit geheel uit handen. Ook richten we de nieuwe
werkplek in, begeleiden het in gebruik nemen en
trainen op functionaliteit. Zo halen medewerkers
het maximale uit de werkplek’’, legt commercieel
directeur Jan-Erik Issing uit.

THUIS
De Overhoff Werkplek wordt in drie standaarden
gelanceerd: voor Kleinzakelijk, MKB en Grootzakelijk.

Zaken die er toe doen en waar je goed in bent. Je
betaalt een vast bedrag per maand en daar zit alles in.
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De Overhoff Werkplek is opgebouwd rond het
Microsoft 365 portfolio, met een zorgvuldig

afgestemde combinatie van de functionaliteiten.
Hier zit je complete licentiestructuur in.

De Overhoﬀ Werkplek bestaat uit verschillende

software applicaties die samen een online werkplek
vormen. ,,Van mail, agenda tot documenten komt

alles samen op een overzichtelijke pagina. Waar je
ook werkt, op kantoor, thuis en onderweg: met de

Overhoﬀ Werkplek kun je veilig bestanden delen,

Je kunt op- en afschalen, het groeit of krimpt met je

organisatie mee. Want in deze tijd wil je betalen voor
gebruik.’’

Algemeen directeur Mike Overhoﬀ sluit af:

,,Bij Overhoﬀ Telecom & ICT staat een super
enthousiast en gecertiﬁceerd team van

accountmanagers, engineers en consultants voor u

klaar. Zij verzorgen dit traject, gaan met u in gesprek
en ondersteunen u hierbij met 24/7 support.’’

eﬃciënt samenwerken en krijg je eenvoudig toegang
op ieder apparaat. Van laptops, mobiele telefoons tot

desktops is data-opslag, back-up en beheer veilig en
up-to-date. Kortom, allemaal zaken waar je als

ondernemer niet meer over na hoeft te denken’’,
aldus operationeel manager Henk Bijker.

Issing: ,,Wij nemen de hele werkplek uit handen:

geef de sleutel maar aan ons en wij zorgen dat het
draait. Wij zorgen voor continuïteit, zodat de

medewerkers zich kunnen focussen op hun

kerntaken en de ondernemer zich kan richten op
de kernactiviteit van de organisatie.

KANTOOR

ONDERWEG
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OVERHOFF TELECOM & ICT
0341–433433
SALES@OVERHOFFICT.NL
WWW.OVERHOFFWERKPLEK.NL

GELOOS
OUD
KEN
RKE
N
Meer informatie: www.overhoffwerkplek.nl
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STAD IN BEDRIJF ACADEMIE

LEREN INFORMEREN,
TRAINEN & VERBINDEN

HIERONDER VINDT U DE OPLEIDINGEN,
TRAININGEN EN WEBINARS DIE
ER GEGEVEN WORDEN DOOR DE
BEDRIJVEN IN UW REGIO.

VANAF 5 APRIL

18 MEI

LANDSTEDE GROEI OPLEIDINGEN

LANDSTEDE GROEI OPLEIDINGEN

TAALTECHNIEK: BETER NEDERLANDS
SPREKEN

OMGAAN MET AGRESSIE

Heb je het verstaan? Ja zeggen en nee knikken gaat niemand
helpen. Je goed verstaanbaar kunnen maken in het Nederlands is
van levensbelang. In het werk, om carrière te maken, om te praten
met collega’s en om de veiligheid te borgen. Niet wachten nu, maar
aanmelden. Beter Nederlands spreken, werkt beter.
Locatie: Harderwijk
Wanneer: vanaf 5 april, 16-18.00 uur
Kosten: €
 495,- per 10 lessen
Info: 088 - 850 79 71

In sommige banen krijg je vaker met (vooral verbale) agressie te
maken dan in andere. Maar het zal je maar gebeuren. Hoe kan je het
beste met agressie omgaan? En wat doet het met jezelf?
Bij de Veiligheidsacademie Noordwest Veluwe krijg je in 4 avonden
antwoord op deze vragen. Want iedereen moet zich veilig kunnen
voelen op hun werkplek.
Locatie: Harderwijk
Wanneer: 18 mei, 19 mei, 1 juni en 2 juni
Kosten: € 225,- bij min. 10 deelnemers
Info: 088 - 850 79 71

22 APRIL

11 MEI

LANDSTEDE GROEI OPLEIDINGEN

LANDSTEDE GROEI OPLEIDINGEN

TRAINING TILLIFTEN

NEN 1010 EN 3140

Tilliften worden veel gebruikt in de zorg. Bij verkeerd gebruik kan dit
verkeerd uitpakken voor jou en de zorgvrager. En dat wil niemand.
In deze training leer je hoe je dit hulpmiddel veilig kunt inzetten.
Iedereen blij!

Meten is weten! Met NEN 1010/NEN 3140 (klinkt als wiskunde!) leer
je alles over het meten en inspecteren van en rapporteren over
elektrotechnische installaties. Ik wacht nog even op hun input.
Dan weet je zeker dat dat goed zit. Een veilig gevoel toch?

Locatie: Zwolle, Dokterspad 2
Wanneer: 11 mei
Kosten: € 113,- p.p.
Info: 088 - 850 79 71

Locatie: De Techniek Academie, Harderwijk
Wanneer: 22 april
Kosten: € 295,- ex. BTW
Info: 088 – 850 79 71

OPLEIDING UITGELICHT:

MET TAALTECHNIEK
BETER UIT DE VERF
Wat doe je als een collega minder goed uit de verf
komt vanwege zijn Nederlands? Je gaat op zoek naar
een passende training. Precies dat deed Kolmer
Elektromotoren uit Putten voor collega Bartosz Urban.
‘De training die hij volgt heet Taaltechniek. Bartosz
kreeg eerst klassikaal les met een groepje landgenoten. Een goede basis, maar er was meer nodig.
Nu krijgt hij alleen les van docente Carole Kuis. Op
het bedrijf. Ze gaan nu meer de diepte in. Bartosz
gaat met sprongen vooruit, er is een goede klik,’ zegt
Hildegard van de Giessen van Kolmer.
Naast een vergrote woordkennis en technisch vakjargon bespreken ze de Nederlandse gewoontes. Niet
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alleen die uit het gewone leven, maar vooral ook de
gewoontes op de werkvloer. Dit weten geeft zelfvertrouwen. En dan is wat (terug)zeggen al een stuk
minder eng.
Hildegard:’ Je wilt elkaar goed begrijpen. Niet alleen
in woorden maar ook de grapjes, de cultuur, de
mores binnen het bedrijf. Allemaal belangrijk voor
een goede werkrelatie.’
Ze glimlacht. ‘Vanaf de eerste dag dat Bartosz bij ons
kwam werken, was een bekende uitspraak van hem:
“Mag ik wat vragen?”. Het leuke van de taallessen is
dat Bartosz blijft vragen, maar vooral steeds beter
gaat begrijpen. Daar hebben we allemaal wat aan.’

Docente Carole met Bartosz bij Kolmer.

LANDSTEDE GROEI OPLEIDINGEN
INFO@GROEIOPLEIDINGEN.NL
088 850 7971
WWW.GROEIOPLEIDINGEN.NL
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OPLEIDING UITGELICHT:

MARCO OVERDIJK

ACA
DEMIE

WORKSHOP FEEDBACK GEVEN

Voor iedereen interessant. We maken de training heel praktisch. We gaan op een interactieve manier aan de
slag om de basisprincipes te begrijpen en ook toe te passen.

Feedback is en blijft de meest krachtige manier om positief gedrag te bevestigen en negatief gedrag te
corrigeren. Weet jij hoe je het nu doet?
Tijdspad: 2,5 uur
Locatiesponsor: MBM Harderwijk
Wanneer: 31 mei van 15 tot 17.30 u
Kosten: € 95,- pp
Info: 06 - 51265794

MENTAL TRAINER MARJO VAN ZALK

HOE
ONDERNEMEN
NA EEN PERIODE
VAN CHAOS
Het is de realiteit van vandaag: wat doet chaos

met ons bedrijf en ons persoonlijk? Je maakt de

balans op van mentale, fysieke en economische

schade, zowel privé als zakelijk. Maar waar en hoe

te beginnen met de inventarisatie van de schade?
Hoe gaan we het leerrendement implementeren

MARCO OVERDIJK

TRAINING HOE COMMERCIEEL
IS JE BEDRIJF

ACA
DEMIE

in ons huidige bestaan? Welke gevolgen heeft dit
voor het businessmodel, de visie en missie van de
organisatie?
We gaan met elkaar in gesprek, delen ervaringen
en richten ons op wat vóór ons ligt. We richten
onze onderneming en organisatie zo in, dat we nog
beter toekomstbestendig kunnen ondernemen. De

We gaan samen aan de slag om in kaart te brengen hoe commercieel je bedrijf is. Dwz qua uitstraling van het

onverwachte situaties die we ervaren hebben, zetten

pand, op internet, je producten en diensten etc. Hoe commercieel ben jij? Maar ook jouw medewerkers, hoe

we om naar preventieve aandachtspunten. Welke

commercieel zijn zij? In hun gedrag en en hun manier van communiceren. Vervolgens gaan we op zoek naar

normen zijn anders of belangrijker geworden? Hoe

de mate van commercie die gewenst is en we maken een actieplan om daar te komen. Dit gebeurt op een

nemen we die mee in het businessmodel?

interactieve manier, waardoor het voor iedereen ook waardevol en interessant is.

Met het format van het intervisiemodel gaan we het

Tijdspad: 3x2,5 uur

leerrendement benoemen en implementeren. We

Locatiesponsor: MBM Harderwijk

zetten gerichte en concrete stappen voor een nog

Wanneer: 21, 28 juni en 5 juli van 9 tot 11.30 u

sterkere onderneming.

Kosten: € 350,- pp

Info: 06 - 51265794

MARCO OVERDIJK

Locatie: Green offices
Wanneer: In overleg met de 4 deelnemers
Kosten: € 590,- ex btw
Info: 06 - 51265794

TRAINING EFFECTIEF LEIDERSCHAP
Op 7 basis van de principes van Stephan Covey gaan we aan de slag met de vraag hoe je hiermee omgaat?
Zet je jouw kwaliteiten om in je leven en in je bedrijf de juiste keuzes te maken? Zijn deze proactief of
reactief? Verder gaan we samen doelen stellen en een strategie uitwerken om daar te komen. Hierbij is
timemanagement een belangrijk onderdeel.
Tijdspad: 3x2,5 uur
Locatiesponsor: Green Offices Harderwijk
Wanneer: 16, 23 en 30 juni van 15 tot 18 u
Kosten: € 350,- pp
Info: 06 - 51265794
STAD IN BEDRIJF
CORINNE DIKKERBOOM
06-51265794
INFO@STADINBEDRIJF.NL
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MPEOPLE

ASIELZOEKER OPLOSSING
PERSONEELSVRAAG
In Nederland en ook in
deze regio is er een groot
personeelstekort. Bedrijven
vissen met hun vacatures in
dezelfde vijver en maken veel
gebruik van arbeidsmigranten.
Dan is huisvesting ook nog
een uitdaging. MPeople heeft
de oplossing: de inzet van
asielzoekers.

Projectleider Reem Alhaj Hasan, Bente Scheepmaker en Maarten van Panhuis van MPeople.

HARDERWIJK – MPeople is met Tomassen Duck-to

een groep van tien asielzoekers wordt ingezet bij vijf

tijdelijk bij MPeople onder contract, tot alle prakti-

afgelopen zomer een project gestart waarbij twee

bedrijven. „Elk bedrijf stelt twee vacatures beschik-

sche zaken geregeld zijn en kan dan kosteloos door

azc-bewoners ‘tot grote tevredenheid’ bij de een-

baar en wij nemen alle praktische en juridische

het bedrijf worden overgenomen.

denslachterij werken. „Dat heeft ons aan het denken

bezwaren weg. We organiseren alles rondom het

Het gaat uitsluitend om bewoners van het azc,

gezet. Asielzoekers vormen het grootste onbenutte

personeelsdossier – o.a. tewerkstellingsvergunning

benadrukt Van Panhuis. „Het betreft mensen die

arbeidspotentieel. Zij zijn erg gemotiveerd om te

– om de werknemer in te zetten. Praktische zaken

al minimaal zes maanden in Nederland zijn om

werken, er zitten veel hoogopgeleide mensen tussen.

zoals het vertalen van veiligheidsinstructies of per-

überhaupt te mogen werken en dus niet de huidige

Ook bedrijven willen investeren in de inzet van asielzoekers, omdat ze mensen nodig hebben”, vertelt
Maarten van Panhuis, directeur van de HR-organisatie.
Wel zijn er praktische en wettelijke belemmeringen,
zo wees juridisch onderzoek uit. „Een beperking is
dat ze vaak nog geen BSN-nummer hebben en op
het moment dat ze een status krijgen, moeten ze

Maarten van Panhuis

ASIELZOEKERS
VORMEN HET
GROOTSTE ONBENUTTE
ARBEIDSPOTENTIEEL

mogelijk naar een andere plaats verhuizen. Ook taal

stroom Oekraïense vluchtelingen.”
MPeople heeft een projectleider aangewezen: Reem
Alhaj Hasan, een vluchtelinge uit het azc. „Zij gaat
met deelnemers in gesprek over de voortgang, de
taalopleiding coördineren en laat nieuwe medewerkers meedraaien. Ook is ze contactpersoon voor
de bedrijven. Ze woont op het azc, spreekt vloeiend
Engels en kan direct inspringen als er iets speelt.”
De aanpak mag inmiddels op bredere interesse

en vervoer zijn vaak een belemmering. Wettelijk

soneelshandboek nemen wij uit handen en ook het

rekenen. Van Panhuis heeft al meerdere aanvragen

mogen ze maar 24 weken per jaar werken, dus op

vervoer lossen wij op, in de vorm van een (elektri-

van bedrijven ontvangen om aan te sluiten. „Het

het moment dat ze goed meedraaien in het bedrijf,

sche) fiets of meerijden.”

moet eerst twee maanden goed lopen en als de kin-

moeten ze er weer uit.”

Er zijn twee opties: het bedrijf neemt zelf de mede-

derziektes eruit zijn, gaan we uitbreiden.”

In samenwerking met COA (Centraal Orgaan Asiel-

werker onder contract, waarbij MPeople alle admi-

zoekers) Harderwijk start MPeople een pilot waarbij

nistratieve taken overneemt, of de medewerker komt

NIEUWE LOCATIE GEZOCHT
Door de groei moet MPeople weg van de huidige locatie aan de Marie Curiestraat. De zoektocht naar
een nieuwe locatie van circa 200 m2 heeft nog niet tot resultaat geleid, omdat er in Harderwijk volgens

MPEOPLE

Van Panhuis weinig beschikbaar is. „Als ondernemers deze ruimte wel beschikbaar hebben, kunnen ze

MARIE CURIESTRAAT 45

contact opnemen met MPeople. Ook overname van een huurcontract is bespreekbaar.”

085-4853510
WWW.MPEOPLE.NL
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STAD IN BEDRIJF

VAN TRADITIONELE
NAAR NIEUWE MEDIA

Stad in Bedrijf bestaat 25
jaar, is trots op het verleden,
maar kijkt ook vooruit. Ernst
Admiraal van samenwerkende
partner WAUW heeft als
marketing ondernemer een
adviserende rol en heeft er
mede voor gezorgd dat het blad

Ernst Admiraal

is vernieuwd en verbonden

STAD IN BEDRIJF WIL
DE VERBINDER ZIJN
IN DE REGIO

is met online. „De combinatie
Ernst Admiraal: „Offline verbonden met online.”

is essentieel om een breder
platform neer te zetten.”

HARDERWIJK - Admiraal heeft 22 jaar ervaring in

LinkedIn op de hoogte zijn van elkaars bedrijfsactivi-

Kenmerkend voor zaken doen op de Veluwe vindt

internetmarketing van design tot social media en

teiten. Het doel van Stad in Bedrijf is de verbinder zijn

Admiraal de omgang met elkaar, het van elkaar leren

werd in 2019 door Corinne Dikkerboom gevraagd

in de regio. Vanuit die strategie willen we een breder

en het elkaar kennen, zonder dat je hier direct geld

om de formule Stad in Bedrijf te vernieuwen en

platform neerzetten. We gaan online in de volgende

mee moet verdienen. „Het mag ook gezellig zijn. Die

het blad nieuw leven in te blazen. „De huisstijl was

fase meer uitbreiden met profielen van onze leden.

kernwaarde van omgang geldt ook voor onze orga-

al jarenlang hetzelfde, het blad had stilgestaan.

We willen hen beter in kaart en in beeld brengen. Zo

nisatie. Je moet elkaar eerst leren kennen, daarvoor

Met behoud van de kleuren moest het blad in een

kijken we of we online meer verbinding kunnen rea-

is er de ontmoeting op evenementen, de profielen,

nieuw jasje worden gestoken met een ander logo en

liseren doordat vragen of vacatures voor personeel

de artikelen in het blad en op social media om de

andere huisstijl. Het blad heeft een andere vorm en

onderling worden uitgezet. Het is mooi als leden dat

leden in het zonnetje zetten. Ook de pakketten zijn

uitstraling gekregen. Er kwam een nieuwe website

proactief kunnen oppakken en op een actuele vraag

uitgebreid; je kunt met interessante ondernemers

waarop informatie, nieuwsitems en artikelen ook op

van een lid kunnen inspelen. Dat heet verbinden.”

aan tafel, waarbij je het beste van jezelf kunt laten

internet te vinden zijn. Ook onze partners zijn online

Belangrijk om dat doel te bereiken is een langeter-

zien. Wij bieden het platform, de ondernemer bepaalt

te vinden.”

mijnvisie en goede strategie. „Als marketing onder-

zelf wat hij daarmee doet of wil.”

nemer kan ik daar goed mee helpen en daarom zijn
Doel is verbinding maken tussen online en offline

we een samenwerking aangegaan. Ik in de advise-

en mensen het internet te laten omarmen. „Ze raken

rende rol van specialist, klankbord en leverancier.

er aan gewend dat ze een artikel kunnen doorsturen

We hebben stappen gemaakt in aantal leden, het

en delen op LinkedIn. Het gaat meer leven. We willen

blad betaalt zich uit. Het is een goede samenwer-

Stad in Bedrijf een breder aanzien geven dan het blad

king en zo werken we vaker met klanten samen. We

en verbinden is niet alleen maar via een evenement.

blijven in fases ontwikkelen: kijken hoe het loopt en

Verbinding is ook via de website, social media of

opschalen.”

NOORDWESTVELUWE IN BEDRIJF B.V.
POSTBUS 341
3840 AH HARDERWIJK
INFO@STADINBEDRIJF.NL
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GEMEENTE NUNSPEET

NUNSPEET VIERT 50 JAAR ZELFSTANDIGHEID
50 jaar geleden, op 1 januari 1972, is Nunspeet gesplitst van de
gemeente Ermelo waar het onderdeel van was. In 2022 bestaat
Nunspeet 50 jaar als zelfstandige gemeente en dat wordt met diverse
activiteiten gevierd.
NUNSPEET - Nunspeet is een bruisende gemeente

geboren zijn, krijgen een rompertje van de gemeente

waar veel gebeurt en veel initiatieven op stapel

met ’50 jaar’. Op 17 februari is een foto-expositie

staan, zoals de verbetering van de Stationsomgeving

geopend in de vier kernen. De dorpsdichter schreef

en de bouw van een nieuw zwembad met sport- en

een gedicht en er komt een boekje over het 50-jarig

turnhal. Nunspeet heeft een bloeiend centrum. Ook

bestaan. Op 14 mei organiseert de stichting Nun-

is Nunspeet een financieel gezonde gemeente die

speet Leeft een feest voor inwoners en mensen met

de faciliteiten voor haar inwoners op orde heeft. „Wij

een beperking. De Keiler bestaat 25 jaar en bij dit

laten zien dat het prima kan op deze schaal. We zijn

sportevenement op 11 juni sponsort de gemeente

een groeiende gemeente met 28.000 inwoners, met

de Keilerproef. We geven organisaties subsidies voor

een goed ambtenarenapparaat dat dichtbij de inwo-

festiviteiten zodat iedereen weet dat Nunspeet al 50

ners staat. We zijn zelfstandig, maar werken goed

jaar een zelfstandige gemeente is.”

en slim samen met omliggende gemeenten”, zegt
Marije Storteboom, projectwethouder voor ’Nunspeet
50 jaar’. De gemeente staat hier op verschillende
Marije Storteboom bij de foto-expositie
Nunspeet 50 jaar.

momenten in het jaar bij stil. „De aftrap was een
kleurwedstrijd voor de jeugd, met een kleurplaat
getekend door een inwoonster. Alle baby’s die dit jaar

OP ZOEK NAAR EEN
NIEUWE UITDAGING?

GEMEENTE NUNSPEET
WWW.NUNSPEET.NL/50JAAR

AANHANGWAGENS
Voor wie kwaliteit waardeert

I N KO O P E N V E R KO O P / V E R H U U R E N O N D E R H O U D
R E PA R AT I E E N S C H A D E H E R S T E L

Afspraak
maken?

Neem direct
contact met
ons op!

T. 0341-270605

Of kijk op:

vakkracht.nl

22071_VAKKRACHT_ADV_105x135.indd 1
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LANDSTEDE GROEI OPLEIDINGEN

WIJKAGENT
IN DE ZORG

ANNEMIEKE WOLTJES IS OPLEIDINGSADVISEUR BIJ
LANDSTEDE GROEI OPLEIDINGEN EN ADVISEERT
BEDRIJVEN EN ORGANISATIES IN DE REGIO
MIDDEN NEDERLAND

Een tijdje terug zat ik op de
Spoedeisende Hulp van ons
plaatselijke ziekenhuis. Een
bijzondere ervaring. De omgeving
is steriel, al doen de kleuren op
de muur hun best om je op je
gemak te stellen. Het personeel
is aardig en behulpzaam, ook
al kan het even duren voor je
aan beurt bent. En er is een
beveiliger. Hè?!

Wat doet die beveiliger daar? Is dat nodig? Of is hij

VEILIGE WERKPLEK

zelf gewond en ook hier voor hulp?

Iedereen heeft recht op een veilige werkplek. Bevei-

Niets van dat al, de beste man was aan het werk en

liger zijn in een zorgomgeving vraagt wel iets extra’s

straalde rust en kalmte uit. Als ware hij de wijkagent

van iemand. Mijn collega verduidelijkt: ‘Als je werkt

van het ziekenhuis. Hij wees mensen de weg, hielp

in een zorgomgeving, dan train je om met een extra

bezorgde ouders hun auto terug te vinden en zorgde

dosis empathie mensen te benaderen. Ze zitten vaak

ervoor dat alles van niet-medische aard achter de

in een nare situatie en reageren niet zoals normaal.

schermen op rolletjes liep.

Dat vraagt om een andere benadering dan wanneer

Ik besteedde verder geen aandacht aan zijn aan-

je op een evenement de beveiliging verzorgt.’ Toch

wezigheid, ik had wel wat anders aan mijn hoofd.

mooi dat wij die expertise in huis hebben.

Totdat ik werd opgeschrikt door kabaal in één van de
behandelkamers. Er was iemand binnen gebracht die

Gelukkig zit die drive om te zorgen dat mensen zich

behoorlijk onder invloed was. De man was het luid-

veilig voelen er bij deze professionals ingebakken.

ruchtig niet eens met de voorgestelde behandeling.

Waar dan ook, met wie dan ook. Dat hebben beveili-

Er viel apparatuur om, er was een hoop gestommel

gers en zorgmedewerkers met elkaar gemeen. Ik ging

en zelfs geschreeuw. De beveiliger schoot te hulp.

in ieder geval zonder pijn en met een goed gevoel

Het lawaai verstomde.

naar huis.

RECHT OP ZORG
Iedereen heeft recht op zorg. Hoe vervelend je je ook
gedraagt. Later vertelde ik een collega van de Veiligheidsacademie Noordwest Veluwe in Harderwijk
over mijn ‘ziekenhuisavontuur’. En dan vooral het
stuk over de interventie en de sensatie natuurlijk.
Deze collega was zelf zijn carrière ook begonnen als
‘zorgbeveiliger’. ‘Klinkt best spannend’, zei hij. ‘Maar

LANDSTEDE GROEI OPLEIDINGEN

bedenk wel dat 90% van het werk van een beveiliger

ANNEMIEKE WOLTJES

bestaat uit contact leggen met mensen en gewoon
helpen.’

088 -850 7971
WWW.GROEIOPLEIDINGEN.NL

25

MACHINALE HOUTBEWERKING BRONKHORST

RONDLEIDING IN FABRIEK
GEEFT GEVOEL BIJ PRODUCT

Hendri van het Goor, Henk-Jan van Asselt en Fenrik van den Hardenberg bij de harmonica vouwschuifpui bij de klant.

In de timmerfabriek van Machinale Houtbewerking Bronkhorst

Henk Jan van Asselt

vervaardigt een team van 20 vakmensen kozijnen, ramen en deuren

WE WILLEN VOORAL
MEER GAAN ADVISEREN
IN HET VOORTRAJECT

(gevelelementen) en trappen; kwaliteitsproducten in het hogere
segment. Onderscheidend in bijzondere uitvoering en afwijkende
detaillering.
ELSPEET - Bij Machinale Houtbewerking Bronkhorst

Hij merkt dat mensen die de timmerfabriek

lijkheden en ging gelijk overstag. Het zijn vijf deuren,

is gecertificeerd hout de meest toegepaste houtsoort.

bezoeken, enthousiast worden van het product. „Ze

zwart afgeschilderd, die volledig opengezet kunnen

Het bedrijf bedient met name de markt in Midden-

zien de machines met precisie draaien, ruiken en

worden. De beleving van een geheel geopende wand

en West-Nederland. „We hebben wel de naam in het

voelen het hout, hoe de verbindingen zijn bij ramen

is heel anders dan twee openslaande deuren.”

luxere segment, en daar ligt ook de nadruk op. Van

en deuren en hoe strak alles past. Ook zien ze dat

Bronkhorst Machinale Houtbewerking Bronkhorst

compleet geveltimmerwerk voor vrijstaande villa’s

producten netjes gespoten worden in de spuiterij en

wordt vaak ingeschakeld als het om maatwerk gaat.

tot maatwerkkozijnen voor een grachtenpand. Ook

hoe het eindproduct bij de afmontage wordt samen-

Zoals bij authentieke villa’s die in oorspronkelijke

voor binnenkozijnen of kozijnen voor een tuinkamer

gesteld. Ze staan te kijken van het productieproces

staat gerestaureerd worden. „We kregen oude foto’s

kun je bij Bronkhorst terecht. We houden reke-

van ruw hout naar glad eindproduct en krijgen

van een oude villa in Aerdenhout. De klant wilde

ning met elke wens”, vertelt Henk-Jan van Asselt,

er een goed gevoel bij. Daarom willen wij klanten,

kozijnen, ramen en deuren die voldoen aan de

verantwoordelijk voor calculatie, werkvoorbereiding

voordat ze naar de aannemer stappen, meenemen

hedendaagse eisen, maar wel met een authentieke

en planning. Collega’s Hendri van het Goor en Fenrik

in de timmerfabriek en hen adviseren, zodat ze goed

uitstraling. Dat hebben we nagemaakt en dat vak-

van den Hardenberg ondersteunen hem hierbij.

weten wat ze willen. Zo wijzen wij bijvoorbeeld op

manschap is onze trots en kracht.”

De meeste klanten komen via een aannemer of

de voordelen van draaikiepramen qua ventilatie en

zzp’er. Henk-Jan spreekt dezelfde taal en is regel-

schoonmaken van hout en glaswerk, ten opzichte

matig op de bouw aanwezig. „Rechtstreeks contact

van naar buiten draaiende ramen. Dan zijn wij van

met de aannemer of eindgebruiker scheelt veel in

toegevoegde waarde in het bouwproces.”

communicatie. De particulier vraagt vaak om meer

Mooi voorbeeld vindt Van Asselt de harmonica vouw-

uitleg. We willen particuliere opdrachtgevers meer

schuifpui, die hij een klant heeft laten zien in de

gaan adviseren in het voortraject.”

showroom. „Hij kreeg een goede indruk van de moge-
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MACHINALE HOUTBEWERKING
BRONKHORST
DIEPEWEG 20 ELSPEET
0577-491683 | WWW.MHBRONKHORST.NL

ZIEZO EVENTMANAGEMENT

PRESENTEREN
ORGANISEREN
VERBINDEN
Van verjaardag tot klassenfeest, het regelen zat als kind al
in haar. Sinds negen jaar heeft
Henny Blokhuis haar bedrijf
Ziezo! Zij organiseert evenementen voor bedrijven, altijd
business to business. Dat kan
een opening, jubileum, beurs,
of klantendag zijn, maar ook
een marketingcommunicatieproject.

Henny Blokhuis (midden) wordt bedankt voor het presenteren van het event 25 jaar Stad in Bedrijf.

PUTTEN – Door corona werd Ziezo! hard geraakt;

De virtuele tour is in maart 2021 gestart. „Het is een

en jubilea. Ik had nooit gedacht dat ik dit weer zo

doordat de evenementen stilvielen, had Henny Blok-

online beleving, met een live spelleider. We laten met

bijzonder zou vinden. Het organiseren van een

huis (52) uit Putten twee pittige jaren. Afwachten is

filmpjes de brouwerij en het brouwproces zien. Je

evenement wordt vaak onderschat. Wil je dat pro-

niet haar stijl, ze onderzocht wat wél kon en maakte

komt op een afgesproken datum en tijd online en de

fessioneel doen, dan kost dat veel tijd. Ik heb grote

de switch naar online. Ze organiseerde webinars en

tour kun je met je team volgen met een bierpakketje,

projecten gedaan en met die ervaring in de tas kan

presentaties.

een opener en een glas. Ook zit er een bierquiz in die

ik andere bedrijven helpen. Als een soort aannemer

Vanuit Ziezo! deed ze al opdrachten op projectbasis

je op je telefoon tegen elkaar kunt spelen. We geven

werk ik met veel partijen samen. Dat ga ik nu weer

voor Hert Bier. De samenwerking met de Puttense

tips waar het bier goed bij smaakt.”

opbouwen met bestaande en nieuwe lijntjes.”

brouwerij is nu structureel. „In coronatijd mocht ik
het project relatiegeschenken trekken. Deelnemers

Henny Blokhuis

van zorgboerderij Grensverleggende Talenten maken

HET ORGANISEREN VAN
EEN EVENEMENT WORDT
VAAK ONDERSCHAT

houten kratjes in hun timmerwerkplaats en helpen
wekelijks bij het afvullen van de bieren. Deze kratjes
gevuld met flesjes Hert Bier kun je personaliseren
met een logo en ook het bier kan je vanaf 500 stuks

Ze vindt het ‘super leuk’ dat ze het 25-jarig bestaan
van Stad in Bedrijf mocht presenteren. „Ik hou ervan
om het cement te zijn om met de bouwstenen de
verbindingen te maken in een programma. Daarop
bereid ik mij zorgvuldig voor. Als ik iemand aankondig op een leuke manier, komt diegene prettig het
podium op en kan goed zijn verhaal beginnen.”

een eigen etiket geven.”
Zo ontstond Hert Bier Live als een zus van de brou-

Henny heeft focus op het nieuwe bedrijf, wat goed

werij. „Ik ben hier samen met Marcel van Pijlen,

aansluit op haar opleiding tot biersommelier niveau

Johan Graveland en brouwer Carlo Ruiter mede-eige-

a. Bij deze basisopleiding heeft ze geleerd over het

naar van. Hert Bier Live is bedoeld voor de relatiege-

brouwproces en biertypes.

schenken - er is een webshop in ondergebracht – en

ZIEZO EVENTMANAGEMENT

we hebben ook een virtuele rondleiding in de brou-

Nu er weer meer mag, trekken de opdrachten voor

werij ontwikkeld. Samen met Tamara van Amerongen

Ziezo! ook weer aan. Het is haar uitdaging om balans

van Hert Bier heb ik deze opgenomen.”

te vinden. „Ik ben weer op de markt voor openingen

06-38938960
WWW.ZIEZOBLOKHUIS.NL
WWW.HERTBIER.NL
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LENTINK DE JONGE

HELPENDE HAND OP HET
GEBIED VAN PERSONEEL
Met vele jaren aan kennis en ervaring is Bianca Dekker (49) binnen Lentink De Jonge Accountants & Adviseurs
de helpende hand op het gebied van HR. Zeker in de huidige krappe arbeidsmarkt hebben veel bedrijven, met of
zonder HR medewerker in dienst, behoefte aan ondersteuning of advies op het gebied van HR.

Bianca Dekker

Bianca Dekker: „De HR wet- en regelgeving is complex, dus is er veel vraag naar advies.”

HR IS VEELOMVATTEND,
IK KIJK GRAAG MEE
NAAR WAT PASSEND IS

HARDERWIJK - De afgelopen jaren is er een veran-

HR-manager, adviseur en IT consultant. Bij Lentink

ding en advies als een werknemer niet op de juiste

dering gaande op het gebied van de salarisadminis-

De Jonge is zij teamleider van twee salaristeams

plek zit. Om mensen te binden en te boeien bestaat

tratie. Bianca Dekker, Teamleider HR en Salaris bij

in Harderwijk en in Putten. „Met totaal 111 jaar aan

de medewerker participatieregeling: een financiële

Lentink De Jonge, zegt hierover: „Er ligt steeds meer

ervaring en kennis van vele CAO’s en bedrijfsre-

regeling die het aantrekkelijk maakt voor langere tijd

op het bordje van de salarisadministrateur en de

gelingen verwerken we maandelijks de salarissen

bij een bedrijf te werken.”

HR-medewerker. De wet- en regelgeving is complex.

van onze klanten. Digitalisering speelt hierbij een

Hierdoor is er veel vraag naar advies voor hun orga-

belangrijke rol; efficiency en toegankelijkheid van

Ook kan Bianca tijdelijke ondersteuning bieden aan

nisatie of willen ze ergens over sparren. HR en het

informatie voor onze klanten.”

bedrijven op het gebied van HR. „Ik kan aanspreekpunt zijn voor HR-zaken voor personeel of leidingge-

voeren van een juiste salarisadministratie zijn twee
verschillende disciplines waar de nodige vakkennis

HR is veelzijdig, weet Bianca, en in haar nieuwe rol

venden. Bij voorkeur op locatie van de klant. Het per-

én mensenkennis van belang zijn. Tegelijkertijd

is het nog ‘pionieren en op poten zetten’. Netwerken

soonlijke contact met de mensen vind ik belangrijk,

is er ook een duidelijke overlap tussen deze twee

is dan erg belangrijk. „Ik vind dat leuk om te doen en

dat maakt het HR vak ook zo veelzijdig en leuk!’

vakgebieden. Denk bijvoorbeeld aan vragen over

ben ook geen onbekende in Harderwijkse netwerken;

arbeidsrecht, die hebben (vaak) direct gevolgen voor

zo ben ik al jaren verbonden aan Harderwijk op IJs. Ik

Ik kom graag langs om mee te denken over wat u

de salarisadministratie.”

wil graag klanten bezoeken en relaties opbouwen om

belangrijk vindt op het gebied van HR, salaris en IT.

te zien wat passend is op HR-gebied. De behoefte van
Met het aanstellen van Bianca op 1 september 2021

de bakker om de hoek is anders dan voor een bedrijf

is dit in een vast format gegoten. „HR is een breed

met honderd medewerkers, maar alles is mogelijk.

vakgebied en een rode draad door mijn leven”, zegt

Je kunt denken aan het opstellen van contracten,

de Harderwijkse, die ruim 20 jaar ervaring heeft als

vaststellingsovereenkomsten, maar ook begelei-
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LENTINK DE JONGE
STEPHENSONSTRAAT 33 HARDERWIJK
06-10441821 (BIANCA DEKKER)
B.DEKKER@LENTINKDEJONGE.NL

LA CARO

JE EIGEN LEREN TAS
OP MAAT GEMAAKT

Een tas is een uiting van je
identiteit. Van jezelf of van je
bedrijf. Bij La Caro in Harderwijk
begrijpen ze dat heel goed. Het
bedrijf maakt handgemaakte
leren tassen die volledig naar
eigen wens zijn aan te passen.
“Zelfs de stiksels kunnen in
een specifieke kleur gekozen

Carolien van den Berg en Arjen van Ark maken in hun eigen atelier unieke leren tassen.

worden.”

HARDERWIJK - Ze zijn twee heel verschillende per-

procent runderleer en we maken alles met de hand

sonen, Carolien van den Berg en Arjen van Ark, maar

in ons eigen atelier. Zo hebben we controle over het

toen ze elkaar leerden kennen merkten ze dat ze een

hele proces en garanderen we de kwaliteit die we

ding gemeen hadden. Ze wilden iets doen buiten hun

willen.”

gewone werkveld en met een product. „En na wat

„We zijn er ook voor bedrijven die een unieke uitstra-

gesprekken ontdekten we een gezamenlijke passie

ling of uniek cadeau willen”, legt Arjen uit. „Een lap-

voor tassen en leer”, aldus de twee ondernemers.

toptas met stiksels in de kleur van het bedrijf of een

„We gingen tassen maken. Maar niet zomaar tassen.

schrijfmap met het logo van je bedrijf erin gebrand.

Luxe leren tassen, handgemaakt en 100 procent naar

Hoe mooi is dat?”

Arjen van Ark

WE NEMEN ONZE
KLANTEN MEE OP REIS
NAAR EEN MOOIE TAS

smaak van de klant.” Het concept van La Caro was
geboren.

Onlangs heeft het bedrijf een website gelanceerd,

De komende tijd wil het bedrijf zich ook gaan toe-

www.la-caro.com. „Op deze website kun je je eigen

leggen op het geven van workshops. „Bijvoorbeeld

La Caro brengt tassen op de markt die volledig

tas samenstellen”, zegt Arjen. „We nemen je mee

als bedrijfsuitje”, legt Carolien uit. „Hoe leuk is het

naar wens zijn aan te passen. „Klanten kunnen bij

op reis. Een reis met als eindpunt een mooie tas.

om je eigen tas te ontwerpen, gereed te maken voor

ons verschillende modellen tassen kopen en die

Middels een configurator kun je je keuzes maken.

productie en dan een tijdje later te kunnen laten zien

customizen”, legt Carolien uit. „We hebben diverse

Alle keuzes die je maakt zijn meteen zichtbaar.”

en gebruiken.”

modellen en tientallen verschillende kleuren en

De website is in eerste instantie bedoeld voor parti-

soorten leer en voeringen. Klanten kunnen hieruit

culieren. „Wil je als bedrijf iets moois laten maken,

kiezen wat ze willen. Bijna niets is ons te gek.”

dan is het handiger om contact op te nemen. De site

Kwaliteit staat bij La Caro voorop. „We kiezen heel

is dan bedoeld voor een eerste indruk”, aldus Arjen.

zorgvuldig onze leveranciers van bijvoorbeeld het

„We kunnen heel veel customizen.”

leer”, stelt Carolien. „We werken alleen met 100

LA CARO
BRAILLESTRAAT 17-3 | 3846 CP HARDERWIJK
0341 232 676 | INFO@LA-CARO.COM
WWW.LA-CARO.COM
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Bij Pouw gaan we al 75 jaar samen vooruit met onze klant. Samen op weg
naar innovaties die onze wereld en deze tijd van ons vragen. Dat deden
we vroeger als eerste Volkswagen- en Audi-dealer van Nederland, maar
dat doen we ook nu én in de toekomst. Met het volgen van de laatste
ontwikkelingen op het gebied van mobiliteit en met onze innovatieve
modellen en technieken zijn we klaar voor een duurzame toekomst. Ga
je met ons mee op weg?

1937
Het begin van een tijdperk.

De heer A.W. Pouw begint in Deventer
een klein bedrijfje dat zich specialiseert
in de revisie van scheepsmotoren en fabrieksmachines.

Op weg naar innovatie.

De heer Pouw blijkt een spitsvondige
man. Zo ontwikkelt hij een houtvergassingsapparaat waarmee hout omgezet
kan worden in gas.

1942

1969
We slaan onze vleugels uit.
1947 Die Volkswagens daar zien wij wel
brood in.

Twee jaar na de oorlog krijgt Pouw het officiële Volkswagen dealerschap van Pon Automobielhandel toegewezen. Pouw neemt vijf exemplaren van de iconische
Volkswagen Kever af. Vanaf dan is het Autobedrijf
Pouw zoals je het nu kent een feit. De Volkswagen
Kevers blijken een opmaat voor een ongekend succesrijke periode. Pouw weet uit te groeien tot een
volwaardige Volkswagendealer.
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De zaken bij onze vestiging in Deventer
gaan zo voorspoedig dat er wordt besloten een vestiging te openen in Zwolle.

23 MEI 2022
GA JIJ MET ONS MEE OP WEG
NAAR DE TOEKOMST?

We gaan samen vooruit.

In november nemen we het gerenommeerde dealerbedrijf AutoFlevo over, dat
verdergaat onder de naam Pouw Harderwijk. AutoFlevo heeft twee dealerlocaties
in Harderwijk, een vestiging voor Volkswagen en Audi en een vestiging voor ŠKODA
en Volkswagen Bedrijfswagens.

De meest iconische Volkswagen is terug van weggeweest, maar nu als hypermoderne bus. Volledig
elektrisch. Altijd verbonden met de wereld om
je heen. Ontdek de nieuwe ID. Buzz tijdens de
sneak preview op 23 mei bij Pouw Harderwijk.

2019
2018
Een samensmelting.

In 2018 fuseren we met autobedrijf Autohaas. De
nieuwe onderneming gaat verder onder de naam
Pouw. Pouw telt vanaf nu 9 vestigingen met de
toevoeging van locaties in Apeldoorn en Zutphen.
Ook voegen we de mooie merken SEAT en SKODA
toe aan ons merkportfolio.

Gezinsuitbreiding
op komst.

Een nieuwe telg binnen onze familie. De
importeur Pon krijgt in 1974 naast Volkswagen het importeurschap van Audi toegewezen. Ook wij worden geselecteerd als
officiële dealer van het merk Audi.

We blijven groeien met nieuwe vestigingen in
Kampen, Rijssen, Hardenberg en Meppel.

1974

1980 - 2010

We blijven groeien.
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V1 Communicatie

Bestaande
wortels,
nieuwe
vruchten

Op de werkvloer zijn ze compagnons,

daarbuiten goede vrienden. Frank van

Roon uit Harderwijk en Danique Bras uit
Zeewolde zijn vanaf 1 januari 2022 de

nieuwe eigenaren van V1 Communicatie.
Zij nemen het over van Peter van Roon,

die het reclamebureau in Ermelo 14 jaar

heeft gerund. Peter verdwijnt echter nog

lang niet uit beeld, want hij blijft nog twee
jaar actief binnen het bedrijf om klanten
te bedienen en zijn ervaring en wijsheid
te delen.

ERMELO – Wat al goed was wordt beter. Met die gedachte

Het speelveld van online marketing beweegt snel, concludeert

V1 Communicatie was al sterk in ofﬂine uitingen en dat zal alleen

deren bijna dagelijks. Door verscherping van de AVG-wetgeving

ting tak verder uitgebreid en daarmee wordt V1 Communicatie

targeten. Wij focussen ons daarom op het opbouwen van eigen

stappen jonge ondernemers Frank en Danique in het avontuur.

Danique. ’’TikTok heeft een vlucht genomen en platforms veran-

nog maar beter worden, beloven ze. Wel wordt de online marke-

wordt het ook nog eens moeilijker om gericht doelgroepen te

meer online georiënteerd.

databases, zodat je steeds minder afhankelijk bent van derden

‘Wij hebben nu al zin
in de nieuwe uitdagingen
die op ons pad komen’
Sparringpartner

als Facebook.’’

Ultieme formule

V1 wil in alles een betrouwbare partner zijn. Frank: ’’Voorheen

waren de designers gescheiden van de online marketeers, nu

werken we hard aan de synergie binnen het bedrijf. Ieder heeft zijn
specialisme, maar online en ofﬂine weten van elkaar waar ze mee
bezig zijn én versterken elkaar. Zo kunnen advertenties die goed

werken bij marketeers teruggekoppeld worden naar de designers

De organisatie bestaat al 34 jaar en werd 14 jaar geleden over-

die daar weer gebruik van maken door nieuwe beelden te

familie’’, vertelt Frank. Hij kreeg tijdens een autorit naar Friesland

dat is uiteindelijk voor de klant goedkoper. Je bent zo minder uren

over te nemen. ’’Ik ben opgegroeid met het bedrijf, dus ik kon niet

werkt. De ultieme formule voor een succesvolle en langdurige

vroeg ik hem wat hij anders zou hebben gedaan. Mocht hij het

die op ons pad komen!’’

genomen door Peter van Roon. ’’We komen uit een ondernemers-

maken die nóg beter presteren.’’ We kunnen snel schakelen en

de vraag van zijn vader of hij ambitie had om V1 Communicatie

kwijt aan een project dan wanneer je met verschillende partners

anders dan enthousiast deze kans grijpen. Tijdens dezelfde autorit

samenwerking. Wij hebben nu al zin in de nieuwe uitdagingen

opnieuw doen, dan had hij het absoluut samen met iemand

gedaan. Een sparringpartner op hetzelfde niveau qua denkwijze
die af en toe op de rem trapt had hij erg gemist. Mijn vader en

ik zijn uit hetzelfde hout gesneden qua ondernemerschap, maar

we hebben ook iemand nodig die de visie scherp houdt en meer
begaan is met interne zaken.”

’’De enige kandidaat hiervoor was Danique. Ze heeft een bewezen

Design, techniek en
marketing bundelen
de krachten

trackrecord en is een stabiele factor die rust brengt. Ze reageerde
ontzettend enthousiast toen ik haar vroeg samen met mij dit

avontuur aan te gaan. 9 maart hebben we ofﬁcieel getekend,

met terugwerkende kracht tot 1 januari 2022.’’ Danique (25) uit

Zeewolde heeft HBO Communicatie gestudeerd en werkte bij een
ander groot marketingbureau. Daar groeide ze uit haar jasje en

koos voor een vervolg als freelancer. Drie jaar geleden leerde ze

Frank kennen bij een gezamenlijke opdracht voor een start-up en
ze was afgelopen jaar parttime actief voor V1 Communicatie.

’’Ik was hier wekelijks en zo heb ik het bedrijf en de medewerkers
goed leren kennen. Een jong, maar ervaren team met een
aantal krachtige seniors.’’

Nieuwe grote pijler

V1 is gestart als een ofﬂine marketingbureau gericht op branding,
huisstijlen, logo’s, jaarverslagen en magazines. Toen daar

websites bij kwamen werd het een full service marketingbureau,

maar specialistische kennis in online marketing miste nog. Onder
de nieuwe vleugels van Frank en Danique komt daar verandering
in. Danique: ’’Online advertising wordt bij ons een nieuwe grote

pijler. Het is moeilijk om hiervoor goede mensen te vinden, omdat

er geen opleiding goed op aansluit. Er zijn daardoor veel cowboys

actief. Iemand die vier jaar bezig is geweest met hoe bedrijfscommunicatie werkt en de juiste tone of voice kan vangen,

is een wereld van verschil en dat zie je terug in onze resultaten.

Weten wat we voor jou
kunnen betekenen?
Neem gerust contact op!
I v1.nl

/v1communicatie

T 0341 410 610

/v1-communicatie

E info@v1.nl

Eikenlaan 8a, Ermelo

/v1communicatie

DELÍCIO CATERING & KOOKSTUDIO

25 JAAR DELÍCIO
CATERING & KOOKSTUDIO
NUNSPEET – Ondernemers Michiel en Esther Waterman vierden op 22 maart dat
Delício Catering & Kookstudio 25 jaar bestaat.
Voordat ze met Delício startten, vormden Esther en Michiel vanaf 1994 drie jaar
het management van toenmalig hotel Het Roode Wold aan de Elspeterweg in
Nunspeet. Dit namen zij na een hotelcarrière in binnen- en buitenland over van
de ouders van Esther. In 1997 was het tijd om op eigen benen te staan en gingen
zij verder als Delício. Warme gastvrijheid en geweldig eten zijn de pijlers die hun
bedrijf 25 jaar later nog steeds dragen.
Delício is met een team van 12 collega’s actief als kookstudio en partycateringbedrijf voor zakelijke bijeenkomsten en events en voor het vieren van de hoogtepunten in het leven. Daarnaast worden er verse maaltijden bereid voor de eigen
labels Michiel’s Maaltijd van de week en Oma Jet & Tante Mina. Deze maaltijdconcepten zijn verkrijgbaar in diverse supermarkten en worden thuis bezorgd aan
senioren op de Noordwest Veluwe.

Esther en Michiel Waterman vieren 25 jaar Delicio in Nunspeet.

Na 25 jaar blijft Delício innoveren, wat blijkt uit de interactieve wandelapp City
& Food walk Nunspeet, die ontwikkeld is samen met vijf food detaillisten. „We
werken graag samen met lokale partijen en zoeken regelmatig verbinding met
onze leveranciers om specialistische kennis te delen. We beloven Veluwse kwa-

DELÍCIO CATERING & KOOKSTUDIO
0341 - 26 08 00

liteit en komen afspraken na, het liefst boven verwachting.” Op de website van

INFO@DELICIO.NL

Delício is een jubileum actie te vinden onder het motto: ‘wie jarig is, trakteert’.

WWW.DELICIO.NL

Verbeter samen met
MBM het rendement
van je bedrijf
De bedrijfseconomisch adviseurs van
MKB’ers, met als specialismen finance en HR.
Uw bedrijf professionaliseren? Uw rendement
verbeteren? Actief sturen op cijfers? Finance of HR
compleet outsourcen? Uw handen vrij hebben voor uw
business? Betrek MBM bij uw organisatie. Wij zijn bedrijfs
economisch adviseurs, met finance en HR als specialismen.
Een gedreven dienstverlener met professionals op
managementniveau én uitvoerend medewerkers.

Een product van Become-IT

Check de klantverhalen op mbm.nl en maak een afspraak.

Ermelo | 0341 470068 | become-it.nl
Groene Zoomweg 49 | Harderwijk | 0341 431 360 | www.mbm.nl
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#25JAARSTADINBEDRIJF
Op LinkedIn ging ik op zoek naar bedrijven uit de Gemeente Nunspeet, Gemeente Harderwijk,
Gemeente Nijkerk, Gemeente Zeewolde, Gemeente Putten en Gemeente Ermelo die dit jaar
ook hun jubileum vieren. Hieronder een greep uit jullie enthousiaste reacties!

BEKIJK ALLE REACTIES OP LINKEDIN
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THEATER STROUD

WELKOM IN THEATER STROUD!
Nu Theater Stroud eindelijk weer open is zoals het hoort – met volle
zalen, enthousiaste bezoekers en prachtige voorstellingen – nodigen
wij leden van Stad in Bedrijf van harte uit om onze gast te zijn op
zaterdagavond 11 juni.
VOORPROEFJE VAN HET NIEUWE SEIZOEN

MÉÉR DAN EEN AVONDJE UIT

Aan het einde van dit theaterseizoen organiseren

Op deze avond willen we je bovendien wat uitge-

wij onze gezellige previewavond, waarbij bezoekers

breider laten kennismaken met ons theater. Want los

als eersten ontdekken welke artiesten en voorstel-

van het feit dat het leuk is om een avondje uit te zijn,

lingen er komend seizoen ‘22-‘23 op ons programma

willen we je ook laten zien welke mogelijkheden het

staan. De bekendmaking wordt op een leuke manier

theater jou(w bedrijf) nog meer te bieden heeft. Bij-

afgewisseld met drie korte optredens van komende

voorbeeld een personeelsfeest, een (netwerk)avond

artiesten... We kunnen alvast verklappen dat er weer

waarbij jij je klantenkring uitnodigt of de optie om

een paar grote namen naar Putten komen!

zelfs een voorstelling helemaal te adopteren, jouw
bedrijf(snaam) wordt dan overal aan deze voorstel-

UITNODIGING PREVIEW AVOND SEIZOEN ’22-‘23

ling gekoppeld!

Zaterdag 11 juni a.s. om 20.15 uur
Toegang is gratis
Tickets te bestellen via theaterstroud.nl/theaterDirecteur Theater Stroud Astrid van Schaik

THEATER STROUD

programma

BRINKSTRAAT 91, PUTTEN
WWW.THEATERSTROUD.NL

BEDRIJF & ORGANISATIE
ICT & PRIVACY

PRIVÉ

BOUW & VASTGOED

WWW.WOLLESWINKELHOFMAN.NL
BARNEVELD
Stationsweg 43
0342 491 028

NUNSPEET
F.A. Molijnlaan 131
0341 230 580

info@wolleswinkelhofman.nl
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LANDSTEDE MBO HARDERWIJK

TECHNIEK IN
BEELD PRIKKELT
NIEUWSGIERIGHEID

Sjaak de Leeuw (links)
en René Pladdet met de
skittle sorteermachine

Tijdens de Techniek in Beeld dagen van 21-25 maart konden kinderen

Sjaak de Leeuw

en jongeren een week lang de mogelijkheden ontdekken op gebied

WAT ZE DOEN
SLUIT MOOI AAN
OP DE WERKELIJKHEID

van techniek, technologie en ICT. Tijdens workshops was er veel
verwondering over wat er in deze tijd allemaal kan.

HARDERWIJK – Het evenement werd georganiseerd

een batterij. Die beleving willen wij overbrengen.

aan op de werkelijkheid. Zo hebben onze studenten

door Platform Techniek, Landstede MBO en De Tech-

Onze derdejaars mechatronica hadden als eindop-

voor een vrouw met niet-aangeboren hersenletsel

niek Academie en trok ruim 700 brugklassers en

dracht een skittle sorteermachine gemaakt om te

een drinkhulp gemaakt, zodat ze wat zelfstandigheid

tweedejaars leerlingen uit het voortgezet onderwijs.

laten zien hoe je met robots kunt werken. Zo konden

terugkrijgt.”

„We willen kinderen op jonge leeftijd enthousias-

leerlingen kennismaken met allerlei facetten.”

meren voor techniek, technologie en ICT, zodat we

Pladdet: „Het is gaaf als ik hen zo bezig zie. Misschien

Ook bedrijven kunnen bijdragen aan de promotie

hen interesseren voor een opleiding in deze vakge-

zijn ze nog niet beïnvloed op die leeftijd. Ze reageren

van techniek en technologie en het opleiden van

bieden. Zo willen we hen behouden voor de arbeids-

anders dan volwassenen. Hun nieuwsgierigheid

jongeren. „Door studenten in te zetten worden ze

markt in deze regio”, vertelt René Pladdet, docent ICT

wordt geprikkeld en ze proberen dingen uit.”

heel allround opgeleid. Als ze een stagiair aannemen

& Technologie. Samen met Sjaak de Leeuw, docent

Belangrijk vindt De Leeuw dat tijdens zo’n week

die het goed doet, leidt dat vaak tot een baan. Wij

Techniek & Innovatie, organiseerde hij een onder-

vooroordelen worden weggenomen. Techniek is veel

betrekken ook bedrijven bij het onderwijs innovatie

deel.

meer dan sleutelen; het is bedenken, ontwikkelen,

overleg voor input om de theorie zo goed mogelijk

„Leerlingen hebben veel belevingsactiviteiten gedaan

programmeren voor o.a. procesautomatisering.

aan te laten sluiten op wat de praktijk van leerlingen

om te zien wat je kunt ontwikkelen. Zo ziet een boer

Wie een opleiding kiest in techniek, technologie of

vraagt.”

door een hololens extra content ‘in de lucht hangen’

ICT op Landstede krijgt les met MBO scrum. Stu-

met informatie over zijn koeien, waardoor hij zijn stal

denten gaan aan de slag met hun eigen leerproces.

Wil je jongeren kennis laten maken met technologie

beter kan beheren. Dit is mogelijk met augmented

„Ze plannen zelf hun lessen, kunnen versnellen

en techniek binnen jouw bedrijf? Stuur dan een mail

reality. Met een virtual reality bril waan je je in een

en vertragen. Tijdens het project dat ze draaien,

naar Sarien Nieuwenweg.

andere wereld. Ook hebben kinderen een legoblokje

zien wij of ze het beheersen. Ze kunnen instructie

met een 3D-printer gemaakt.”

vragen of extra les volgen. Er is een coach om dat te

De Leeuw: „Vooral meisjes waren erg verbaasd dat ze

begeleiden”, aldus Pladdet die vakdocent en coach

088-8507800

een elektromotortje maakten door met een simpele

is. Bij de projecten hebben studenten regelmatig te

SNIEUWENWEG@LANDSTEDE.NL

handeling een stukje ijzer te laten ronddraaien op

maken met echte klanten. De Leeuw: „Dat sluit mooi

LANDSTEDE MBO HARDERWIJK

WWW.LANDSTEDEMBO.NL
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REGIONETWERK

Corinne Dikkerboom

EEN KLEURRIJK
NETWERK IN JOUW
REGIO

De wol act was een enorm succes.

Stad in Bedrijf bestaat 25 jaar en dat werd op maandag 28 maart
groots gevierd in het Theater en Congrescentrum Bouw & Infra
Park. 180 leden en gasten van het Regionetwerk bezochten het
jubileum en konden ook elkaar weer eens zien, want het was
voor velen weer het eerste grote netwerk na coronatijd.

REGIONETWERK
VIERT 25 JAAR
STAD IN BEDRIJF
REGIO – Gasten werden luid en joviaal welkom geheten door de lakeien Fritz en Ferdinand bij de entree. Toen
iedereen een plekje had gevonden in de theaterzaal werden op het grote scherm de covers vertoond van de
magazines door de jaren, van krant tot eigentijds magazine.
Presentator Henny Blokhuis introduceerde Ester Poelhekken, manager congrescentrum en facilitair bij Bouw &
Infra Park. Zij werkt 11 jaar bij B&I en vertelde over het verbouwde congrescentrum dat voor de zomer is opgeleverd. „Het begon met de wens voor nieuwe toiletten. Na vier maanden verbouwen tijdens de coronasluiting is
de grootste verandering toch wel de sfeer. De nieuwe entree met het restaurant geven een fijne, warme sfeer.
De zalen hebben een frisse uitstraling en zijn up-to-date met audiovisuele middelen. Dit congrescentrum
onderscheidt zich door de ruime evenementenhal en de mogelijkheden voor grote groepen. We zijn ontzettend
blij met het resultaat. Ook is er het kleinschalige hotel Bij Fritz, met 29 hotelkamers. Dit is vernoemd naar luitenant-generaal Willem George Frederik van Oranje-Nassau en staat op de plek van de voormalige WGF-kazerne.
Op deze locatie kun je van alles doen; van schapen drijven tot het besturen van grote machines.”

Ester Poelhekken krijgt bloemen van de lakei.
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STAD IN BEDRIJF

DRIE O’S

Bedrijfscontactfunctionaris Bep Franken van de

Het netwerken heeft als doel de drie O’s – Onder-

gemeente Nunspeet vindt netwerken belangrijk om

nemers, Onderwijs en Overheid verbinden met

ondernemers naar elkaar te kunnen verwijzen. Over

elkaar. Dat maakte de video-interviews van Windes–

25 jaar Stad in Bedrijf zegt zij: „De zekerheid die je

heim-studenten duidelijk. Edwin Blok, directeur

hebt is dat alles verandert en daar speelt Stad in

Morgen College en voorzitter Platform Techniek is

Bedrijf geweldig op in. Ze gaan erg met de tijd mee.”

aangesloten bij ‘een club mensen die hem verder
helpen’. „Ik kan hier mijn boodschap kwijt: jon-

Voor het tijd was voor de gezellige borrel werd de ver-

geren laten kiezen voor techniek en behouden voor

binding letterlijk gemaakt door bollen wol naar elkaar

bedrijven in de regio. Een netwerk met de drie O’s

toe te gooien. Terwijl het muzieknummer Euphoria

brengt dan heel veel. Het is knap dat deze netwerk-

klonk, raakte iedereen verstrikt een web van 3000

club al 25 jaar mensen in beweging houdt.”

meter woldraad.
STAD IN BEDRIJF
CORINNE DIKKERBOOM
06-51265794
INFO@STADINBEDRIJF.NL
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ONZE LEDEN:

Harderwijk

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

MESSOR

MESSOR

MESSOR

MESSOR

MESSOR

MESSOR

MESSOR

Gewoon Goed Geregeld

beveiliging

Caan
installatie & aouw
uw totale project onder één dak

www.caaninstallatie.nl

business
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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

I N D U S T R I E C O AT I N G HA R D E R W I J K

Wolderwijd
j u r i s t e n
a d v i s e r e n

&

p r o c e d e r e n

concept & adviesbureau

media • reclame • uitgeverij

Van de Bunte

IT- professionals

Leo Mulder
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Ervaar de vrijheid
van het water
Hierbij een greep uit de mogelijkheden:
Sloep-rally puzzeltocht
Ontdek het Veluwemeer en Wolderwijd rondom Harderwijk
en Zeewolde op een heel speciale manier door middel van
de sloep-rally puzzeltocht!

Vergaderen & Sloepvaren
Die belangrijke vergadering of presentatie tot een succes te
maken? Vergaderen op een bijzondere locatie in combinatie met
varen is dan iets voor u! De exclusiviteit en privacy van een eigen
sloep dragen er aan bij uw vergadering een succes te maken.

Sloepvaren & BBQ
Ga heerlijk varen op het Wolderwijd of Veluwemeer. Geniet van
de eilandjes. Na een relaxte vaartocht stapt u van boord om
een heerlijke BBQ te nuttige. Met de ondergaande zon geniet u
lekker van een goede BBQ met lekkere drankjes.

Cultuur & Sloepvaren
Ontdek eerst de bijzondere Hanzestad Harderwijk, ga met een
stadsgilde langs de bijzondere plekjes in Harderwijk, strijk tussendoor eventueel neer op een van de vele terrassen om vervolgens
richting de Boulevard te gaan waar uw sloepen klaar liggen.

Nieuwsgierig en wil je meer weten, neem
dan contact met ons op voor een leuk
programma en offerte op maat.

bb-bootverhuur.nl
+31 341 - 700244

email: arrangementen@bb-bootverhuur.nl

ONTSPAN & BELEEF
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