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Uitdagende tijden

Na de Corona nu de 
energiecrisis
We hebben hebben de ene 
crisis nog maar net achter de 
rug (afkloppen!) of de volgende 
dient zich aan. De ongekend 
hoge tarieven op de energiemarkt 
maakt dat de kosten voor de 
ondernemers enorm oplopen. 
Een vertienvoudiging is helaas eerder 
standaard en dan een uitzondering. Hier 
valt niet tegen te ondernemen en is ook 
niet te scharen onder “ondernemersrisico”. 
De landelijke overheid wilde eerst niets doen, 
maar komt nu (laat) wel in de benen. 

Aanbod voor MKB Deventerleden
We merken in de gesprekken met de leden dat de 
energiekosten een steeds belangrijker thema worden. 
Er zijn ondernemer met een vast contact met lage tarieven 
dat nog enige tijd voort duurt, maar ook ondernemers 
waar het contact al van af is gelopen of dat binnenkort af 
loopt. De sterk gestegen energiekosten zijn amper door 
te berekenen aan de klant. Als bakker 75.000 euro extra 
moeten betalen op jaarbasis is niet door te berekenen in 
het brood. De collega-bakker om de hoek kan dankzij zijn/
haar nog lage energietarief nog tegen oude prijzen bakken. 
Dit levert een ongelijk speelveld op. In de gesprekken 
met de leden brengen we onze samenwerking met 
PM energie op gebied van collectief energie inkopen 
nog voren. Dit wordt erg gewaardeerd en raden wij u aan. 
Ook kan gratis assistentie en hulp geboden worden bij 
energiebesparende maatregelen en kan een daksterkte 

berekening en businesscase  
Zon op dak kosteloos op maat 
voor u worden uitgewerkt.  
Maak hier gebruik van en  
neem contact met ons op. 

Oekraïners aan het werk
Gelukkig is er ook nog goed 

nieuws te melden. In relatief 
korte tijd zijn tientallen “Deventer” 

Oekraïners bij Deventer bedrijven aan 
de slag gegaan. De reacties van vele van 

leden is die van grote tevredenheid. Het zijn 
harde werkers, zo is de opmerking “”mag ik ook 60 uur per 
week werken”, bij veel bedrijven al gevraagd. Een andere 
samenwerking is het remote inschakelen van Oekraïense 
IT-professionals als nieuwe werknemer bij (IT)bedrijven.  
We hebben twee leden die hier actief in zijn en via  
onze netwerkfunctie zijn inmiddels diverse Deventer  
IT-bedrijven nu Oekraïense IT-talenten rijker en hoeven 
ze minder vaak nee te zeggen tegen (nieuwe) klanten. 

Spreekuren van, voor en door de leden
We hebben in ons ledenbestand van bijna 1.200 leden  
veel kennis en kunde in huis. Zoek dit in deze tijd op!  
We hebben bijna 100 professionals en mede-leden op het 
gebied van Advocatuur, HRM, Sales, E-commerce , IT en 
Financiën kosteloos met raad en daad voor u klaar staan.  
Het is goed om op deze onderwerpen met professionals 
om de hoek te sparren. Het levert veel op!

Ed den Besten
Voorzitter MKB Deventer
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voor ondernemenRUIMTE

APELDOORN  •  DEVENTER  •  DOETINCHEM  •  ENSCHEDE  •  HENGELO  •  LOCHEM  •  WINTERSWIJK  •  ZUTPHEN

Kantoor Deventer 0570 614 607

E stedendriehoek@thomapost.nl

I www.thomapost.nl

Regio Stedendriehoek

Kantoor Apeldoorn 055 5260 860

Kantoor Zutphen     0575 519 466

Hanzeweg 52, Deventer

TE HUUR

Op steenworp afstand van het “Hanzetrace “en Rijks-
weg A1 te huur moderne kantoorruimte, eventueel
in combinatie met opslagruimte tot 650 m2. De 
ruimte is gelegen bij de voor Deventer nieuwe 
vestiging van “Spacewinner” aan de Hanzeweg. 
Beschikbaar ca. 180 m² kantoor op de begane grond 
en ca. 180 m² op de verdieping. 

HUURPRIJS € 75,- m2 per jaar
te vermeerderen met btw. Huurprijs in combinatie met 

de bedrijfshal op aanvraag

Hunneperkade 84-90, Deventer

TE HUUR

Ben jij voor jouw organisatie ook op zoek naar mooie, 
goed zichtbare huisvesting van hoge kwaliteit? In Colisée 
is ruimte beschikbaar op de begane grond, de 1e, 5e en 
6e verdieping. U huurt al kantoorruimte v.a. 340 m2 (bg) 
Uitstekende ligging t.o.v. centrum, openbaar vervoer 
en de A1. Gezien het het niveau van de voorzieningen 
krijg je een ongekend goede prijs-kwaliteitverhouding. 

HUURPRIJS € 125,- m2 per jaar
te vermeerderen met btw en servicekosten

Louis Pasteurstraat 10, Deventer

Fraaie praktijkruimtes in “Gezondheidscentrum Jozef” 
waar onder andere de volgende disciplines gevestigd 
zijn: huisartsen, fysiotherapeuten, verloskundigen, 
apotheek, logopedie, psychiatrie, osteopathie, bloed-
bank, priklab, tandartsen en een huidlasertherapie. 
Er zijn nog enkele kamers van 30m2 beschikbaar in 
het bijgebouw. Vraag naar de mogelijkheden.

HUURPRIJS V.A. € 300,- per maand
geen btw van toepassing maar wel te vermeerderen 

met service en energiekosten

TE HUUR

Grote Overstraat 56, Deventer 

Winkelruimte met een oppervlakte van ca. 93 m² in 
het karakteristieke centrum van Deventer. De Grote 
Overstraat is een leuke winkelstraat met vele horeca-
gelegenheden, unieke winkeltjes en speciaalzaken. 
Het pand is gesitueerd nabij het sfeervolle plein ‘de 
Brink’ en de Lange Bisschopsstraat. V.v. eigen nuts-
voorzieningen, toilet , pantry CV + radiatoren. 

HUURPRIJS € 1.250,- m2 per jaar
te vermeerderen met btw

Zutphenseweg 31B,  Deventer

TE HUUR

Prachtige zichtlocatie! Hanze Staede ligt op slechts en-
kele honderden meters van de op- en afrit van de snel-
weg A1 en is met haar karakteristieke (koper) groene 
daken al van veraf zichtbaar: met recht dus een land-
mark! Voldoende parkeerruimte. Op diverse etages 
( 355 m2 per etage) nog kantoorruimte beschikbaar. 
Deelverhuur behoort ook tot de mogelijkheden. 

HUURPRIJS € 115,- m2 per jaar
te vermeerderen met btw en servicekosten

AC

WIJ ZIJN VERHEUGD TE MELDEN DAT WE 
SINDS 1 SEPTEMBER VERSTERKING HEBBEN 
GEKREGEN VAN EEN NIEUWE COLLEGA: 
JOOST BONTJER.
Joost heeft de afgelopen 3.5 jaar gewerkt 
bij een internationaal opperende vastgoed-
belegger als Asset Manager. Zijn 
portefeuille bestond voornamelijk 
uit kantoor- en woningbeleggingen 
waar hij verantwoordelijk was voor 
aan- en verkoop en het commerciële 
beheer. Joost komt ons team 
versterken als vastgoedadviseur 
voor de gehele regio Steden-
driehoek en gaat zich richten 
op de beleggingen binnen 
Thoma Post. 

Munsterstraat  3, Deventer

TE HUUR

Op kantorenpark “Hanzepark” te huur begane grond, 
1e en 2e verdieping in een representatief vrijstaand 
kantoorgebouw met voldoende parkeerplaatsen. De 
op- en afritten van de A1 zijn binnen enkele auto-
minuten te bereiken net als de provinciale wegen. 
Voorzien van o.a. entree, lift, pantry, toiletten, kantine, 
scheidingswanden, systeemplafonds, topkoeling etc.

HUURPRIJS € 99,- m2 v.v.o. per jaar
te vermeerderen met btw en servicekosten

A

DEELVERHUUR

A++TE HUUR

v.l.n.r. Lotte Schulkes, Peter Kolkman, 
Conny Kolkman, Jan Wiggers
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Wetswijziging 
Per 1 augustus 2022 is de Wet Transparante en 
Voorspelbare Arbeidsvoorwaarden in werking getreden.  
Alle arbeidsovereenkomsten - ook de bestaande - 
moeten aan de wetswijziging voldoen. Voor de bestaande 
arbeidsovereenkomst geldt overgangsrecht: deze 
verplichting geldt (1) op het moment dat de werknemer 
een nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt (waar ook de 
stilzwijgende verlenging onder valt), of (2) binnen een 
maand nadat de werknemer hierom heeft verzocht.

Ik bespreek hier – beknopt - de 3 belangrijkste wijzigingen:
1.   Uitbreiding verplichte informatieverstrekking
Er geldt een uitgebreidere informatieverplichting bij het 
aangaan van de arbeidsovereenkomst. Bijvoorbeeld over 
de duur en de voorwaarden van de proeftijd, over alle 
vormen van volledig betaald verlof (waaronder vakantie)  
en de procedure bij ontslag.

De verzwaarde informatieplicht geldt vooral voor 
werknemers die niet op vaste tijdstippen werkzaam zijn. 
In de arbeidsovereenkomst moet vermeld staan op welke 
dagen en tijdstippen werknemer kan worden ingeroosterd. 
En de werknemer moet tijdig (minimaal vier dagen van 
tevoren) worden geïnformeerd over de tijdstippen dat 
hij daadwerkelijk is ingeroosterd. Wordt hij daarbuiten 
ingeroosterd, hoeft werknemer geen gehoor te geven 
aan de oproep. Voldoet u niet aan deze verscherpte 
informatieplicht? Dan kan de werknemer recht hebben 
op een schadevergoeding.

De denkfout die vaak gemaakt  
wordt, is dat deze plicht uitsluitend zou 
zien op oproep/nulurencontracten. 
Maar dat is niet het geval!  
Deze informatieplicht geldt vanaf 
1 augustus 2022 ook voor contracten  

van werknemers die een vast contract 
hebben van een x aantal uren (of een 

jaarurennorm), en telkens wisselend 
ingeroosterd worden. 

2. Nevenwerkzaamhedenbeding
Een nevenwerkzaamhedenbeding is na 1 augustus 
2022 alleen geldig als de werkgever een objectieve 
rechtvaardiging heeft voor een dergelijke verbod. 
Denk aan de gezondheid en veiligheid van de werknemer 
en de bescherming van bedrijfsinformatie of het vermijden 
van een belangenconflict.

3. Opleidingskosten
Per 1 augustus is het niet meer mogelijk om de 
kosten van een verplichte opleiding te verhalen op een 
werknemer. Het is nog niet duidelijk wat nu precies  
een ‘verplichte opleiding’ is, deze regel blijft voorlopig  
voor meerdere uitleg vatbaar.

De bezem
U vroeg zich misschien al af of die bezem nog terug 
kwam. Ja zeker: we merken dat onze werkgeverscliënten 
deze wetswijziging aangrijpen om nu eens echt de 
bezem (daar is ie!) door de arbeidscontracten en 
arbeidsvoorwaardenreglementen te halen. Wij lopen al  
uw arbeidscontracten en regelingen na, om deze helemaal 
up-to-date te maken. Daarna is het een kwestie van elk 
jaar nog even kijken of een actualisatie nodig is. Op deze 
wijze heeft u al uw contracten op orde. Dat geeft een 
opgeruimd gevoel. Daarnaast maakt het u als werkgever 
maximaal slagkrachtig in de werkgever/werknemerrelatie. 

Bel ons gerust voor meer informatie, we denken 
graag met u mee!

Deze column is misschien 
een beetje saai. Dus ik 
begrijp de behoefte om de 
pagina meteen om te slaan. 
Toch niet doen! Want in deze 
column vertel ik u dat u uw 
arbeidsovereenkomsten en 
arbeidsvoorwaarden moet 
aanpassen. Doet u dat niet, 
bent u schadeplichtig. En op die 
bezem kom ik ook nog even terug.  

Pontsteeg 22, D
eventer  |  0570 619 155  |  m
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Marion Bökkerink is gespecialiseerd arbeidsrechtadvocaat, zakelijk - en arbeidsrecht registermediator 

en eigenaar van Antonia Advocatuur & Mediation.

Geeft u mij 
de bezem even aan? 
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Honderden vrijwilligers actief in Deventer
Jaarlijks steken honderden Deventer vrijwilligers de 
handen uit de mouwen en worden veel verschillende 
projecten uitgevoerd. Zoals schilderen, behangen, het 
opruimen van een vol huis of het onder handen nemen 
van een tuin, het poetsen van een vervuild huishouden. 
Maar ook wordt aandacht gegeven aan mensen die 
alleen zijn of bijna geen persoonlijke aandacht krijgen. 
Vrijwilligers brengen op een geheel eigen wijze 
gezelligheid in zorginstellingen.

Partnership met bedrijven
Al deze projecten worden uitgevoerd door vrijwilligers 
uit kerken, de lokale politiek, bedrijven, verenigingen, 
vriendengroepen. De aansturing hiervan vindt plaats 
door het Operationeel Team van Stichting Present 
Deventer. Op jaarbasis worden zo’n 150 projecten in 
Deventer uitgevoerd. Veel wordt daarbij samengewerkt 
met het bedrijfsleven. Nieuw is het partnerschap, waarbij 
je als bedrijf het werk van Stichting Present Deventer 
ondersteunt én zelf de handen uit de mouwen steekt. 
Naast dat je samen als collega’s iemand helpt, leer je 
elkaar ook op een andere manier kennen. En het leuke is: 
je bepaalt zelf wanneer je aan de slag gaat en wat je gaat 
doen! Eén van de eerste partners van Stichting Present 
Deventer is Bonk Elektro. 

Dankbaar werk
Eigenaar Ruben Bonk had al langere tijd de wens 
om samen met zijn collega’s iets te doen voor de 
maatschappij. Present bleek naadloos bij deze wens 
aan te sluiten en zo kwam Ruben terecht bij Ellen 
Ferwerda, coördinator bedrijven van Present Deventer. 
Ruben besloot direct partner te worden. Ruben: 
“ondernemen is meer dan alleen geld verdienen, ik zet 
me graag ook in voor maatschappelijke thema’s. 
Met ons bedrijf Bonk Elektro leveren we een actieve 
bijdrage aan duurzaamheid in Deventer door zonnepanelen 
op particuliere en bedrijfsdaken te leggen. We willen daar 
boven op graag wat extra’s doen voor de minder bedeelde 
medemens in Deventer. De eerste activiteit was het 

repareren van een tuinhek van een oudere bewoner 
zonder lokaal netwerk. Het was snel gepiept en als je dan 
de dankbaarheid in het gezicht van de bewoner ziet, dan 
geeft dat niet alleen haar een goed gevoel, maar zeker 
ook ons”. Bonk is ‘Present Proof’!  

Over Bonk Elektro
Met een team van zes professionals is Bonk Elektro de 
specialist in zonnepanelen voor particulier en klein zakelijk 
gebruik. In Deventer zijn er slechts weinig straten waar het 
team van Bonk niet is geweest. Ruben: “we krijgen heel veel 
aanvragen ook van buiten de regio, we focussen ons echt 
op Deventer en directe omgeving. De vraag is enorm en het 
is leuk om in je eigen stad actief te zijn. We hebben niet voor 
niets de Lebuïnustoren op onze bedrijfswagens staan”. 

Bonk Elektro wordt partner 
van stichting Present

Stichting Present is vanaf 2006 in Deventer actief.  Het is een organisatie die de betrokkenheid 
van burgers, bedrijven, kerken, buurten en andere sociale verbanden wil stimuleren en organiseren. 
Als ‘vrijwilligersmakelaar’ biedt Present groepen burgers de mogelijkheid om een zinvolle en goed 
bestede dag te beleven door zich onbetaald en op projectbasis in te zetten voor mensen die te 
maken hebben met armoede, een slechte gezondheid of een sociaal isolement. Present wil zo in de 
samenleving een beweging op gang brengen waarbij steeds meer mensen het vanzelfsprekend vinden 
om naar elkaar om te zien.

7
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Inkomstenbelasting

Prinsjesdag 2023
Hieronder vindt u een overzicht van een aantal fiscale maatregelen voor ondernemers 

die zijn medegedeeld op Prinsjesdag in het Belastingplan 2023.

Verhogen onbelaste 
reiskostenvergoeding
Momenteel kan de werkgever voor 
de kosten van vervoer een onbelaste 
vergoeding geven van maximaal 
€ 0,19 per kilometer. Deze zal per 
1 januari 2023 worden verhoogd tot 
€ 0,21 per kilometer. Per 1 januari 2024 
zal het maximum vervolgens verder 
worden verhoogd naar € 0,22 
per kilometer.

Uitfaseren oudedagsreserve
Met ingang van 1 januari 2023 kan een oudedagsreserve 
niet verder meer worden opgebouwd, waarbij de tot en 
met 31 december 2022 opgebouwde oudedagsreserve op 
basis van de huidige regels kan worden afgewikkeld.

Verlagen zelfstandigenaftrek
In het coalitieakkoord is afgesproken om de 
afbouw van de zelfstandigenaftrek te versnellen. 
De zelfstandigenaftrek zal met ingang van 2023 in 
verschillende stappen worden verlaagd van € 6.310 
in 2022 naar € 900 in 2027. De verhoging van de 
zelfstandigenaftrek voor starters, de zogenoemde 
startersaftrek, blijft overigens ongewijzigd (€ 2.123).

Afschaffen middelingsregeling
Voorgesteld wordt om de middelingsregeling per 
1 januari 2023 af te schaffen, maar nog wel overgangsrecht 
op te nemen voor jaren na 2022, mits ook 2022 in 
het middelingstijdvak wordt betrokken. Dit betekent 
dat middelen over een middelingstijdvak met alleen 
kalenderjaren vanaf 2023 niet meer mogelijk is. 
Het laatste tijdvak waarover nog kan worden gemiddeld 
omvat derhalve de kalenderjaren 2022, 2023 en 2024.

Oudedagsverplichting aanwenden ter  
verkrijging van een lijfrente
De regering stelt voor om onder nader te stellen 

voorwaarden het mogelijk te 
maken dat een ODV ook kan 

worden aangewend ter verkrijging 
van een lijfrente, een lijfrenterekening 
of een lijfrentebeleggingsrecht na 
het kalenderjaar waarin de leeftijd 
wordt bereikt die vijf jaar hoger is 

dan de AOW-gerechtigde leeftijd.

Introduceren twee schijven box 2
Voorgesteld wordt om per 2024 twee 

schijven te introduceren in box 2 met een 
basistarief van 24,5% voor de eerste € 67.000 

(bedrag 2024) aan inkomsten per belastingplichtige en 
een tarief van 31% voor het meerdere.

Verhogen budget EIA en MIA/Vamil
De budgetten voor EIA en MIA/Vamil zullen de 
komende jaren stapsgewijs worden verhoogd.
Zo wordt de budgettaire ruime voor de energie-
investeringsaftrek (EIA) met ingang van 1 januari 2023 
verhoogd met € 100 miljoen per jaar. De ruimte voor de 
milieu-investeringsaftrek (MIA) wordt naar verwachting 
met ingang van 1 januari 2023 verhoogd met € 50 miljoen 
per jaar.

Als de Tweede en Eerste Kamer akkoord gaan met 
dit voorstel zal deze maatregel naar verwachting per 
1 januari 2023 ingaan.

Laat u bij praten. Neem daarvoor gerust contact 
met ons op. 

Tip!  
Het kan de overweging waard zijn om bepaalde 
investeringen uit te stellen en op of na 1 januari 2023 
te doen.
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Nieuwe leden in 
oktober 2022

1. Frisse blik Marketingadvies, Isla Sint-Bouwman www.mijnfrisseblik.nl

2. Print Copy Service Deventer, Ineke Stegeman www.pcsd.nl

3. Modify Hair Designers Deventer, Peter Wellen www.modifyhairdesigners.nl

4. Hein van Langen tweewielers Deventer, Hein van Langen www.heinvanlangentweewielers.nl

5. Zonnenberg Wilp, Annemarie Koetsruiter www.tractor-shop.nl

6. De Kribbe Horeca Wilp, Han Pelster www.dekribbe.nl

7. Leerkes Motofun, Twello, Rob Leerkes www.motofun.nl

8. Musdeco, Jacques Mus Twello www.musdeco.nl

9. CM Europe, Mark Webbink www.cmeurope.com

10. Office Linda, Linda Wichink Kruit

11. Studio Watermulder, Niels Watermulder www.watermulder.com

12. MJK Service, Martijn Kok

13. Status Pro, Theo Doetawihardja www.status-pro.nl

14. Media Visie, René Reitzema www.mediavisie.nl

15. Out of Office, Dave Schiphorst www.getooto.nl

16. IJsselbikes, Raymond Hulzingh www.IJsselbikes.nl

17. Mercedes Wensink, Eduard Wolf www.mb-wensink.nl

18. Cloud Traffic, Renate Termaat www.cloudtraffic.nl

19. Master Branche Holding, Stan Smulders www.privategym.nl

20. Passion4life, Inge Stevenson www.passion4life.nl

21. Dutch Horeca Group, Arjan Bekedam www.dutchhorecagroup.nl

22. E-Deck, Kim van den Anker www.E-deck.nl

23. Briliant Work, Lizanne Jakobs www.brilliantwork.nl

24. Primatch, Guus Regelink www.primatch.nl

25. Escaperoom Deventer, Roelien Schrijver www.escaperoomdeventer.nl

26. Dovideq Medical Systems, Evert Alink, www.dovideqmedical.com

27. Co-art business, Astrid Coelman www.coartbusiness.nl

28. Carboworld Manufacturing, Carl Koch www.fir.nu

29. Barstories, Paul Wensink www.barstories.nl

30.            AP design, Albert van Hees www.apdesign.nl

31.             Spectron BV, John Boeijen www.spectrontoys.nl

N
ieuw

e leden

MKB Deventer staat sterk in de belangstelling en dat heeft 
geresulteerd dat we de volgende leden welkom mogen heten. 

Heeft u ook interesse 
in ons lidmaatschap 
neem dan contact 
met ons op.



Je treft De Kribbe op een unieke locatie in de IJsselvallei. 
In het buitengebied van Wilp, 5 km van Deventer en 
8-10 minuten van de A1. Compagnons Han en Elisabeth 
zijn per januari 2021 uitbaters van deze zaak. Van mei 
t/m september is de horeca dagelijks open van 10 tot 17 
uur en van oktober t/m april de lange weekenden m.u.v. 
onze wintersluiting. Gasten zijn van harte welkom voor 
koffie, huisgemaakte taart, lunch & borrel. Taarten zijn ook 
in de webshop te bestellen. In onze keuken maken we veel 

zelf en werken we graag met producten uit de omgeving. 
Iets te vieren of vergaderen? Groepen zijn van harte 
welkom. In het laagseizoen verhuren we ook de gehele 
ruimte zakelijk voor vergaderingen & bijeenkomsten, 
uiteraard met catering uit eigen keuken. Naast horeca en 
taartenbakkerij is het museum met landbouwwerktuigen 
uit de omgeving, tijdens reguliere openingstijden, in het 
pand te bezoeken.
0571 262522  |   www.dekribbe.nl

Na diverse functies in loondienst te hebben vervuld 
in de geldverwerkingsbranche is ondernemer 
Mark Webbink eind 2021 met een Italiaanse 
compagnon gestart met CM Europe. 
Naast een uitgebreid kwaliteits-
assortiment vals geld detectoren 
en biljetten- en muntentellers, 
bestaat er ook een ruim 
assortiment aan bestel- en 
afrekenzuilen (uit eigen fabriek).

Bedrijfsprocessen 
vereenvoudigen? 
Personeelstekorten opvullen? 
Klantbeleving verbeteren? 
Een ‘bestelzuil’ kan op vele manieren 
ingezet worden! Mark Webbink: 
‘Snel een ijsje of een kaartje kopen? 
Een reservering doen of tóch een uitverkocht 
product bestellen? Jouw klant welkom heten en/of 
van informatie voorzien? Een zuil kan zelfs een tekort 
aan personeel in de bediening overnemen doordat 
klanten zelf kunnen bestellen.’

CM Europe produceert zelf en is daardoor zeer 
flexibel: ‘De zuilen zijn in vele vormen 

leverbaar en modulair met elkaar: 
hierdoor is de klant zeer flexibel bij een 

toekomstige groei of afname’ aldus 
Mark. ‘Vele verschillende bon-/

ticketprinters, 1D en 2D barcode 
scanners en pinapparaten kunnen 
geïntegreerd worden. Zelfs de 
integratie van een gesloten 
cashsysteem (de medewerker 

komt niet meer in contact met het 
contante geld) is mogelijk!’

Hoe die ook ingezet wordt, een 
bestelzuil in je winkel of horecazaak 

verdient zich snel terug. CM Europe levert 
zowel de hardware als ook de software en 

focust zich, naast de bestaande export, op de regionale 
ondernemers/winkeliers. ‘Wij hebben nu de oplossing al 
voor de vraag die komt’.
www.cmeurope.com

CM Europe

De Kribbe horeca, 
taartenbakkerij & 
museum
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Een frisse blik op stress

Stress & burn-out
Stress kan ook positief zijn. Stress is een prikkel die 
aanzet tot actie. Door stress stijgen je bloeddruk en 
hartslag, versnelt je ademhaling en maakt je lichaam 
adrenaline aan. Je bent klaar om meteen in actie te 
komen. Tot zover de positieve kant van stress, maar 
daarmee komen mensen niet bij een loopbaancoach. 
Wat is het negatieve effect van stress nou eigenlijk? 
Iedereen kent het tot op zekere hoogte, want stress is 
van alle tijden en steekt in ieders’ leven zo af en toe de 
kop op. Onder stress wordt verstaan: “een verschil tussen 
de eisen die aan iemand gesteld worden door de omgeving 
(of zichzelf) en de eigen inschatting van de mogelijkheden 
om aan deze eisen te voldoen.”

Het is belangrijk om na een stressvolle periode of 
gebeurtenis weer tot rust te kunnen komen zodat  

je lichaam kan herstellen. En “herstellen” 
doe je niet door niets te doen,  

maar door je energie weer op te laden; 
actief dus. Als de balans tussen stress 
en herstel niet voldoende aanwezig 
is, dan wordt stress ongezond. 
Mensen raken uitgeput en het risico 

van een burn-out dreigt. Cijfers tonen 
aan dat ca. 25% van het ziekteverzuim 

met stress en burn-out samenhangt.

Je stress in goede banen – 
groepsprogramma 

Ons groepsprogramma, dat inclusief terugkomdag 
4 (verspreide) dagen duurt, leert deelnemers hun stress 
in goede banen te leiden. De output is een persoonlijk 
plan om stress beter te kunnen reguleren. Het programma 
wordt begeleid door een stressconsultant en een 
loopbaancoach. Enkele arbodiensten hebben al interesse 
getoond voor onze aanpak. Binnenkort starten we met  
een nieuwe groep, waarvoor je nu al kontakt met ons  
kunt opnemen. We informeren je graag. 
Neem dus vrijblijvend kontakt met ons op als je 
-   Medewerkers met stressklachten hebt;
-    Een stressvolle tijd in je bedrijf ziet aankomen,  

en je je mensen daar graag op wilt voorbereiden;
-   Actief wilt werken aan preventie van ziekteverzuim;
-    Benieuwd bent naar een objectieve Werk-Energie-

Analyse® (WEA);
-   Jouw eigen stress in goede banen wilt leiden;
-    Meer wilt weten over dit programma, of een van  

onze andere diensten.

We beloven geen stressvrij leven. Wij geloven niet dat 
dat in onze maatschappij bestaat. Als je midden in het 
leven en in je werk staat, is het onvermijdelijk dat je 
soms stress ervaart. Dingen lukken niet of vallen tegen; 
persoonlijk leed en lichamelijk ongemak komen in elk 
leven voor. Gelukkig kun je wel leren om beter om te gaan 
met stress, en voorbereid te zijn op stressvolle tijden,  
om zo het risico op uitval door stress-gerelateerde 
klachten te verkleinen.

U kent ons als trainers en coaches op 
het gebied van werkgerelateerde 
verandering. Al bijna 20 jaar 
staan wij als loopbaan- en 
verandercoaches voor u klaar, 
en we begeleidden en trainden 
duizenden mensen in het omgaan 
met veranderingen in of van 
hun werksituatie. In veel gevallen 
speelden stress, spanning en werkdruk 
burn-out daarbij een rol. Corona heeft 
bovendien voor een flinke piek in de stress-cijfers 
gezorgd. Uit recent onderzoek blijkt dat thuiswerkers 
door Corona meer moeite hadden om hun werk-
privébalans te bewaken, en daardoor toenemende 
stress ervaren (bron: Rabobank Arbodienst). Voor ons 
was dat de reden om een programma te ontwikkelen 
waarmee we mensen in een groep (van maximaal  
8 deelnemers) leren omgaan met stress, en zo  
het risico op een burn-out te verkleinen. 
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 www.adviesinverandering.nl

langenbe rg
advies in verandering
coaching    change    consultancy

magenta roze
pms 2736
92-88-0-0

Marieke Langenberg is oprichter en eigenaar van Advies in Verandering Deventer, een netwerk van loopbaanprofessionals. 

Zij is werkzaam als loopbaan- en managementcoach/trainer. Ons team bestaat uit ervaren en gedreven professionals, 

praktisch en zakelijk. Wij houden ons bezig met loopbaanontwikkeling, coaching, training en organisatieadvies rondom de 

thema’s persoonlijk leiderschap, (samen-) werken, communicatie en arbeidsmarkt. Vitaal, duurzaam en gelukkig werken! 

Marieke is tevens auteur van het boek “Klein maar fijn, over kleinschaligheid en werkgeluk” (ISBN 978-94-6203-895-4).
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De breedste glimlach 
van Boni Wijhe 

Wie in Wijhe woont komt er vast regelmatig; 
de Boni naast de molen. Een supermarkt met een 
nauwe band met KonnecteD, vanwege hun grote 
sociale hart. “Wijhe is een kleine gemeenschap, 
daar is het belangrijk dat je elkaar betrekt”, 
aldus manager Paul van den Berg.

Centraal punt sociaal ondernemen
Paul: “Toen ik hier een jaar geleden kwam werken stond 
sociaal ondernemen al hoog op de agenda. Boni is een 
landelijke organisatie en heeft sociaal ondernemen 
goed ingeregeld in de organisatie. Er is zelfs een centraal 
punt voor vragen. En zeker omdat Wijhe een kleine 
gemeenschap is, is het van belang dat je een open houding 
hebt naar iedereen die hier woont. Dus als KonnecteD ons 
benadert met de vraag of er plek is voor iemand met een 
afstand tot werk, dan staan wij daar gewoon voor open.”

Visuele beperking 
Paul: “Een mooi voorbeeld is onze collega Tekle. Een man 
uit Eritrea, die hier is komen wonen met zijn vrouw en drie 
kinderen. Hij kwam via KonnecteD/gemeente Olst-Wijhe bij 
ons terecht voor een taalstage. Hij vult de vakken van 
onze zuivel, groente en fruit. Tekle is visueel beperkt; 
hij is aan 1 oog blind en met zijn andere oog ziet hij 
zo’n 50%. Bij verschillende soorten sla gaat dat vaak mis. 
Dan ziet hij het verschil niet.” 

Taalpunt Olst Wijhe
Ook taal is een drempel, want Tekle’s moedertaal is Tigrinya 
en hij spreekt minder goed  Nederlands. Hiervoor krijgt hij 
hulp van taalvrijwilliger Bart Sinninghe. Nadat Bart minder 
ging werken, zocht hij een zinvolle invulling voor zijn tijd 
en vond dat bij Taalpunt Olst-Wijhe. Bart: “Het Taalpunt is 
een initiatief van de bibliotheek, voor iedereen die hulp 
kan gebruiken op gebied van taal, rekenen of gebruik van 
digitale middelen. Taal en mensen liggen me beiden aan het 
hart, en hier ligt die combinatie. Tekle leerde ik twee jaar 
geleden kennen. Ik nam hem mee voor taalwandelingen, 
want hij zat veel thuis. Dan vertelde hij over wat hij allemaal 
had meegemaakt. Het bleek dat hij tijdens zijn vlucht 
naar Nederland in een supermarkt in Israël had gewerkt. 
Zo kwamen we op het idee om bij de Boni binnen te 
stappen. De bedrijfsleider stond er meteen voor open en 

nam contact op met de gemeente Olst-Wijhe 
en KonnecteD om te kijken naar de mogelijkheden”. 
Inmiddels spreekt Bart elke vrijdag Nederlandse zinnen 
in, die Tekle vervolgens kan oefenen. Het zijn zinnen 
die in een supermarkt vaak voorkomen, dus vooral 
werk gerelateerd. Naast taalcoach is Bart ook eerste 
aanspreekpunt bij vragen, zowel voor Tekle als voor Paul. 

Geduld
Paul: “Klanten spreken Tekle in de winkel natuurlijk aan 
als ze een vraag hebben en dat vindt hij spannend. 
Gelukkig hebben we geduldige klanten die het niet erg 
vinden als we er dan even een andere collega bij roepen. 
Dat helpt enorm. Ook voor collega’s is het soms even 
zoeken, zeker voor de jongeren. Ze gaan niet snel een lang 
gesprek met hem aan, omdat het moeilijker is dan met een 
Nederlandse collega. Toch zie je dat ze hem betrekken bij 
het team, al is het maar met korte zinnen, vragen of 
grapjes. Zo hoort hij er op een eigen manier helemaal bij. 
Het mooist is als Tekle hier met zijn gezin boodschappen 
komt doen. Die trotse glimlach spreekt boekdelen!” 

Ondersteuningsmogelijkheden 
Vanuit KonnecteD komt er ook ondersteuning. Ingrid 
Dalhuisen, accountmanager KonnecteD werkzaam bij 
gemeente Olst-Wijhe, legt uit: “Los van het regelen van 
een taal- of jobcoach, zijn er verschillende mogelijkheden 
om ondernemers te ondersteunen op het gebied van 
sociaal ondernemen. Denk aan een proefplaatsing, 
een no-risk polis, een subsidie of een praktijkregeling. 
Kijk maar eens op onze website, daar staat veel 
informatie over de mogelijkheden.” 

Wat levert het op?
Paul: “Overall levert sociaal ondernemen je zeker wat op. 
Misschien niet op financieel vlak, maar op iets groters dan 
dat. Je doet namelijk écht iets terug, ook al is dat niet altijd 
makkelijk. Je geeft iemand een kans op een betere basis in 
het leven, daar kan toch geen cent tegenop?”

Na overleg met Tekle, Boni, Bart, gemeente Olst-Wijhe, 
en KonnecteD mocht Tekle voor de zomer zijn 
jaarcontract ondertekenen.

Bij werk- en leerbedrijf KonnecteD draait het om mensen met een afstand tot werk en werkgevers die sociaal ondernemen. 

Wij verbinden werkenden, werkzoekenden en werkgevers vanuit ons motto: Maak werk van betekenis.
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Jan-Willem Kroes, partner/notaris bij Het Notarieel Deventer 

In gesprek met 
Jan-Willem

E-commerce versus levenswerk
We zeggen wel eens: iets heeft 
een toevlucht genomen. Voor de 
ontwikkeling van e-commerce zou 
ik dat een understatement willen 
noemen. E-commerce is booming, 
want het is overal. 

Het is de term die we in het dagelijks 
economisch verkeer gebruiken voor 
de aanschaf van goederen en diensten 
die tastbaar zijn. Of je nou online een 
wasmachine koopt of een hotelovernachting 
boekt; het valt allemaal onder e-commerce. In de 
Nederlandse wet spreken we officieel niet over 
e-commerce of elektronische handel, maar over verkoop 
op afstand. Producten die je via internet op je website 
verkoopt, kun je op deze manier aanmerken.

Dat online verkopen is iets wat ik als notaris (nog) niet doe. 
Zeker, er zijn externe partijen in de markt die een gedeelte 
van ons werk online inrichten, waarna de cliënt naar ons 
kantoor komt voor het tekenen van de akte. Dit kan in 
sommige gevallen tijdswinst opleveren. Vaak komen we er 
aan tafel samen achter dat er toch dieperliggende vragen 
bij de cliënt leven, die alsnog in het testament moeten 
worden verwerkt. Daarnaast waren er in de afgelopen 
jaren een aantal aanbieders die de markt betraden met 

het online testament. Deze initiatieven 
zijn inmiddels alweer verdwenen of op 

z’n retour. Omdat notariswerk vooral 
maatwerk is. Of levenswerk; zo zou je 
het ook kunnen noemen.

Wij helpen je met de juridische 
vastlegging van je belangrijkste 

levensmomenten. Trouwen en 
scheiden. Een huis kopen. Je bedrijf 

starten of verkopen. Geboorte en sterfte. 
“Wie zorgt er voor de kinderen als ik er niet 

meer ben?” en “wie zorgt er voor mij als ik het zelf 
niet meer kan?” Dit soort grote levensvragen passeren 
bij ons dagelijks aan de notaristafel. Die vragen en 
levensmomenten kun je niet even simpel in een online 
verkoopapparaat vangen. Omdat ons werk niet alleen 
maatwerk en levenswerk, maar ook mensenwerk is. Ieder 
mens is uniek en elke situatie of behoefte vraagt om een 
eigen advies.

Uiteraard kijken wij goed om ons heen naar digitalisering 
en zijn we hier regelmatig met vakgenoten over in gesprek. 
Je wilt als ondernemer ook wendbaar zijn en als de markt 
vraagt om online oplossingen, dan is ons concern de 
eerste die dit omarmt en inricht. Maar ons mensenwerk 
blijft altijd nummer 1. Omdat we daarin samen het verschil 
kunnen maken. En dat maakt mijn vak nou net zo leuk.

 Fotografie: Marcel Bonte fotografie



15Hart van Deventer 
uitgereikt aan 

Hein van Langen Tweewielers

Op vrijdag 26 augustus jl. reikte wethouder 
Thomas Walder het Hart van Deventer uit 
aan Hein van  Langen van Hein van Langen 
Tweewielers. Het Hart van Deventer is een 
initiatief van MKB Deventer om bedrijven in 
Deventer met een bijzondere prestatie op gebied 
van personeelsmanagement / Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) in het 
zonnetje te zetten. Hiermee geeft de vereniging, 
ondersteunt door de gemeente, een blijk 
van waardering in de vorm van een zichtbaar 
kunstwerk aan bijzondere bedrijven.

Want bijzonder is Hein van Langen Tweewielers 
In de T.G. Gibsonstraat heeft Hein van Langen Tweewielers 
een winkel, fietsverhuur en werkplaats. In de werkplaats 
is plek voor, zoals dat heet mensen met afstand tot de 
arbeidsmarkt. Hein van Langen: “Dit toen we al jarenlang 
en dat bevalt ons goed. We lopen er niet mee te koop 
want ik vind dit gewoon een normaal onderdeel van onze 
bedrijfsvoering. Je leest veel over personeelstekorten en in 
onze branche van fietsherstel speelt dit ook. Tegelijk staan 
er ondanks personeelstekorten nog steeds mensen aan de 

kant en dat is zonde. Er zit daar talent dat met een juiste 
aanpak tot mooie wasdom kunnen komen. Wij investeren 
hier graag in. Wij kijken bij kandidaten naar wat ze wel 
kunnen en ons team vangt de mensen goed op en leert 
ze het mooie vak van fietshersteller. We zien de mensen 
opbloeien en dat geeft ons weer een kick. Omgekeerd 
krijgen we er zeer loyale medewerkers voor terug”. 

Voordeel doorgeven aan de klant
Met het werken met mensen met een overbrugbare 
afstand tot de arbeidsmarkt zoals Hein het liever 
noemt, geeft ook een loonkostenvoordeel. Hein geeft dit 
loonkostenvoordeel door aan de klant. Dit maakt dat de 
fietsreparties bij Hein van Langen Tweewielers vriendelijk 
geprijsd zijn. Hein: “we hebben veel klanten met een smalle 
portemonnee, die kunnen we zo goed helpen. Ik wil niet 
verdienen op een loonkostenvoordeel, ik geef dat graag 
door en krijg er tevreden en loyale klanten voor terug”. 

Tweede zaak
De zaken gaan voorspoedig en dat heeft Hein 
aangezet om, iets verder op in de Nieuwstraat een 
tweede zaak te openen. Hier kun je prachtig bakfietsen 
en speciaal aangepaste fietsen voor mensen met een 
beperking ontdekken. 

www.heinvanlangentweewielers.nl
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Ondernemers Hein Spijkerman en Rob Timmer 
namen in 2021 familiebedrijf Rog Vistraiteur 
over. Dit was nog in een spannende Corona-
periode. Nu krap een jaar later zitten alle 
bedrijfsonderdelen van deze gerenommeerde 
vistraiteur, zoals de winkel, het restaurant, de 
catering en de groothandelsfunctie boven het 
niveau van voor de Corona-periode. We vragen 
beide ondernemers naar de reden van het succes. 

Wij houden van lokale samenwerkingen
Hein Spijkerman: “we hebben een begrip in Deventer 
en ver daar buiten overgenomen. Dat is de basis. 
We hebben deze sterke basis met als dragers: 
kwaliteit en dagvers, weten uit te bouwen met nieuwe 
samenwerkingen. We werken daarbij graag met lokale 
partners”. Als voorbeeld noemt Hein verschillende 
samenwerkingen. Op de tafel ligt een folder van de 
Havensloep Deventer over rondvaarten op de IJssel met 
catering via Rog. Met verschillende leveranciers wordt 
nagedacht over het assortiment en hoe dit samen vorm te 
geven. Rob: “we genieten van het sparren met onze lokale 
leveranciers en partners en halen zo het beste in elkaar 
boven. De gunfactor is over en weer zeer groot en dat 
maakt dat we veel genieten van het ondernemen”.

Rechtstreeks bij de bron
Naast absolute focus op kwaliteit en gastbeleving is 
een ander onderscheidend vermogen het direct 
inkopen bij de bron. Hein licht dit toe: “door direct bij de 
bron te kunnen inkopen worden schakels in de keten 
overgeslagen. Dit scheelt tijd en geld. Het eerste van 
groot belang voor de kwaliteit: hoe verser hoe beter 
en het tweede voordeel geven we graag door aan onze 
klanten. In deze tijd van prijsstijgingen hebben we weining 
prijsstijgingen door te hoeven voeren”. 

Veelzijdige activiteiten
Het bedrijf steunt op verschillende pijlers die elkaar mooi 
aanvullen. In het 840 m2 grote pand kunnen gasten terecht 
bij de winkel om vis te kopen voor thuis. Dit kan ook via de 
eigen webshop. Tijdens het middaguur is het restaurant 
druk met lunchende particuliere en zakelijke gasten en 
’s-avonds met dinergasten.  Ook worden speciale thema-
avonden georganiseerd. Zo zijn de Fruits de mer avonden 
een groot succes. De klanten weten de zaak aan de 
Gotlandstraat goed te vinden, dat geldt online ook voor de 
webshop. Deze is vlak voor de kerst geopend en inmiddels 
een groot succes. 

Catering van vele markten thuis
De catering is ook zeer bekend in Deventer en 
omgeving. In het oog springend zijn de grote haring-
party’s in de omgeving. Maar ook voor familie-
bijeenkomsten, bedrijfsfeesten en andere zakelijke 
bijeenkomsten is Rog een ideale partner. Hein: “we 
bedienen kleine tot grote groepen tot soms bijna 
1.000 personen. De meeste cateringopdrachten zitten 
zo tussen de 40 en 120 personen. Dit past ons goed, we 
kunnen dan maximale aandacht en focus op de kwaliteit 
houden. Het mooie is dat de gasten dit herkennen en 
waarderen. Elke cateringopdracht leidt weer tot nieuwe 
contacten en dat is gewoon genieten”.

Groei in groothandel
Een relatief nieuwe bedrijfsactiviteit is de 
groothandelsfunctie richting de horeca. Door het 
rechtstreeks inkopen bij de bron is Rog voor veel 
kwaliteitsrestaurants een uitstekende partner voor de 
inkoop van verse vis van hoge kwaliteit. Hierin is nog veel 
groei te behalen, waarbij de focus ligt op restaurants met 
eenzelfde kwaliteitsbeleving. De match moet kloppen en 
dan haal je het beste in elkaar naar boven. 

Samen naar 
grote hoogtes groeien



17De enige teckelwinkel 
ter wereld in Deventer 
met de naam Hashteckel
Ondernemers Rob en Carlijn Landeweer hebben 
een primeur voor Europa en waarschijnlijk de hele 
wereld: een winkel die 100% in het teken staat van 
de Teckel. Liefhebbers van dit bijzondere hondenras 
vinden daar dan ook 600 producten speciaal 
gemaakt voor hun teckel. De winkel trekt bezoekers 
uit het hele land en ook uit omliggende landen.

Begonnen met een webshop 
Alles startte met het feit dat beide ondernemers baasjes 
werden van Teckel Beer. Het viel hen op dat Beer het 
’s winters te koud heeft en dat het aangeraden werd om 
Teckels in de winter een jasje aan te doen. Hier was weinig 
aanbod en Carlijn liet via een relatie een speciaal jasje voor 
Beer maken. Dit leverde veel reacties op. Carlijn: “velen 
vroegen mij: waar kan ik dat kopen?”. We zijn toen een 
webshop begonnen met speciale, veelal handgemaakte 
Teckel producten. Dit loopt uiteen van jasjes, tuigjes, 
slaapzakken tot manden en gezondheidsproducten voor 
de Teckel. Ook zijn ze allerlei merchandise en designspullen 
voor de baasjes aan hun assortiment gaan toevoegen. 

Eigen productie en volgens de Sustainable Global 
Goals van de United Nations (SDG’s)
Bijzonder aan het assortiment is dat veel producten zelf 
bedacht zijn en door partners onder regie geproduceerd 
worden in Europa en het liefst in Nederland. Zo maakt een 
leerspecialiste in Dordrecht  de speciale leren tuigjes met 
de hand, speciaal voor Teckels. Het mooie is dat dit van leer 
wordt gemaakt wat normaliter vernietigd zou worden door 
schoenfabrieken. Dit is SDG 12: Responsible consumption 
aims to foster eco-friendly production, reduce waste 
and boost recycling. Een ander mooi voorbeeld zijn de 
slaapzakken. Teckels houden erg van ergens in te kruipen 

en een nest te maken, in tegenstelling tot veel andere 
hondenrassen. Dit wordt dan weer door een sociale 
werkplaats in Nederland geproduceerd (mensen met 
een afstand tot de arbeidsmarkt) . 

Dit maakt het assortiment uniek en bijzonder. Carlijn: “we 
willen nog veel meer producten zelf maken. Zo hebben we 
nu kilometers aan drie verschillende stoffen laten maken 
met onze eigen Teckel prints, waarop de drie soorten 
Teckels te zien zijn. Dit soort details maken het verschil”.

De eigen winkel in een prachtig pand aan 
de Broederenstraat 25 te Deventer
Omdat steeds vaker de vraag kwam of mensen met hun 
Teckel de kleding en tuigjes ook fysiek konden komen 
passen, besloten de ondernemers om een winkel te 
openen. “We zagen een mooi pand hier in Deventer dat 
ons wel geschikt leek en zo is het balletje gaan rollen”. 
De aandacht die de opening trok was enorm. “We hebben 
veel interviews gegeven in kranten, magazines en op radio 
en TV”, zegt Carlijn. De belangstelling vanuit de pers leidde 
mede tot een grote toeloop op de winkel. Het mooie is dat 
dit nog steeds doorloopt. Mensen vanuit heel Nederland, 
België en ook Duitsland nemen de moeite om vele uren 
af te reizen naar de Teckel winkel in Deventer. 

Verder groeien
Voor de toekomst wordt ook naar het buitenland gekeken. 
Zo is de wereldwijde omzet van de webshop bijna net zo 
groot als de omzet van de winkel. Het idee is daarom om een 
tweede winkel in België te gaan openen en er zijn plannen 
voor Duitsland, Engeland en Italië. Online is ook nog veel 
groei te behalen. Naast België en Duitsland komt ook veel 
omzet uit Italië en sinds kort ook uit Amerika. Gewerkt wordt 
aan het internationaliseren van de huidige Nederlandstalige 
webshop. De toekomst ziet er veelbelovend uit. 

Stage
Gezien de groei in de online activiteiten is er ruimte in 
ons team voor MBO en HBO-stagiaires online marketing. 
Je komt te werken in een klein en hecht team en je 
hoeft geen Teckel liefhebber te zijn (honden liefhebber 
is wel gewenst!) om het enorm naar je zin te hebben bij 
ons. Spreekt ons verhaal je aan, reageer dan naar 
info@hashteckel.nl. Daarnaast zijn wij ook altijd opzoek 
naar stagiaires voor Winkelmedewerker. 
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Exportlanden: 

België, Duitsland, Italië en USA



Ondernemers kunnen 
volop Hanze DNA laten 
zien in Hanzejaar 2023
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75 inspirerende plannen zijn er aangeleverd om 
het Hanzejaar 2023 groots te vieren. Van kleine 
activiteiten tot grotere evenementen met als doel 
om Deventer een jaar lang als ondernemende 
Hanzestad te promoten. Volop gelegenheid 
dus ook voor ondernemend Deventer om hun 
zichtbaarheid te vergroten. Projectleider Nienke 
Nijboer werkt, deels vanuit de broedplaats bij 
Ondernemershuis Deventer, de plannen verder uit. 
“Samen kunnen we zorgen voor die extra vibe.”

Nienke Nijboer start dit interview dan ook met de oproep 
aan ondernemers om vooral mee te doen met Hanzejaar 

2023. “We willen laten zien dat Deventer een aantrekkelijke 
stad is om te wonen, te recreëren, te werken en te 
studeren. Met het Hanzejaar 2023 zetten we eigenlijk 
de stad in de spotlights en laten we ook zien dat we 
ontzettend veel mooie bedrijven hebben om mee samen 
of voor te werken. Een themajaar is daar een mooi 
middel voor.”

Economische insteek:  
ambachten en handelsmentaliteit 
Het Hanzejaar 2023 heeft in Deventer vooral een 
economische insteek, net als De Hanze 800 jaar geleden 
al had. Nijboer: “Uiteraard vergeten we de toerist niet, 
maar we focussen ons vooral op Deventer als moderne 
Hanzestad.” In het programma is dan ook aandacht voor 
de ambachten anno nu, handelsmentaliteit en talent. 
Denk daarbij aan trainingen voor handelsmentaliteit, 
samenwerkingen tussen makers, (kunst) activiteiten in 
circulaire pop up gebouwen, een exportfestival, Hanzetech 
feast voor ontwikkelaars en Hanze-edities van jaarlijks 
terugkerende evenementen als het Kennisfestival en de 
IJsselbiënnale. Met de verrassende inzendingen heeft 
Deventer laten zien dat de Hanze handelsgeest nog  
steeds in ons DNA zit.

Bedrijfsleven kan volop aanhaken 
Nijboer: “Begin december is het basisprogramma bekend. 
Maar ook daarna is er ook nog voldoende tijd om het 
programma nog verder aan te vullen. Bedrijven die daar 
ideeën voor hebben kunnen zich melden bij mij of bij 
Deventer Marketing. Ook ondernemers die niet zelfstandig 
een idee hebben, maar die willen aanhaken bij het 
programma. We kunnen namelijk ook veel hulp gebruiken 
bij het organiseren van deze evenementen. Ook zijn er 
mogelijkheden voor sponsoring of partnership.” 

Als projectleider Hanzejaar 2023 is Nijboer één dag  
per week te vinden bij Ondernemershuis Deventer.  
“Dat is voor mij een ideale uitvalsbasis. Zij staan in directe 
verbinding met ondernemers en weten waarvoor ik bij 
wie moet zijn. Ook komen er veel ondernemers naar het 
Ondernemershuis toe. Zo ontstaan er spontaan nieuwe 
ontmoetingen en samenwerking. Net zoals het Hanzejaar 
2023 beoogt.” 



19Nieuw: StartupDeventer.nl 
voor innovatieve bedrijven 

Ondernemershuis Deventer ondersteunt 
met duurzaam ondernemen

Week van de ondernemer

O
ndernem

ershuis

Bedrijven die willen groeien of innoveren  
kunnen op de spiksplinternieuwe website 
Startupdeventer.nl terecht. Startup Deventer 
is een netwerk waarin ondernemers, talent en 
investeerders in de regio Deventer elkaar vinden.

Startup Deventer  is een initiatief van Saxion Centrum 
voor Ondernemerschap en Ondernemershuis Deventer. 
Startup Deventer is het startpunt voor (aspirant) startup 

ondernemers die willen groeien en voor bedrijven die willen 
innoveren. Op Startupdeventer.nl vind je informatie op het 
gebied van talent, kapitaal, kennis en netwerk. 

Startup Café op 3e donderdag van de maand  
Iedere 3e donderdag van de maand wordt het Startup Café 
georganiseerd voor ondernemers, startups, investeerders 
en mensen met bedrijfsideeën.  We inspireren, delen 
kennis, verbinden en leren van elkaar. Bekijk de nieuwe 
website op www.startupdeventer.nl  en join de club.

Bedrijven die willen groeien of innoveren 
kunnen De komende maanden ondersteunen 
trainees vanuit Ondernemershuis Deventer om 
een boost te geven aan de implementatie van de 
Sustainable Development Goals (SDGs) binnen 
ondernemend Deventer. 

De SDGs zijn 17 doelen voor een inclusieve, rechtvaardige 
en duurzame maatschappij in 2030. Daar gaan wij natuurlijk 
voor! De trainees Merel, Nadhira, Hilde en Joachim gaan 

jou als ondernemer op vele 
mogelijke manieren inspireren 
om aan de slag te gaan met deze 
duurzame ontwikkelingsdoelen. 
Voor ondernemers is dit steeds 
belangrijker én liggen hier  
veel kansen. 

Om jou te kunnen helpen horen 
we graag wat jij nodig hebt om met jouw bedrijf bij te 
dragen aan deze duurzame doelen! Bel, mail of app ons.

Bijna is het weer zover: De Week van de Ondernemer. Noteer dus alvast de week van 14 tot en met  
18 november in je agenda. Je kunt deelnemen aan een breed programma met ondernemersthema’s als 
export, digitalisering en diversiteit. Rode draad deze week zijn de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDGs).

 

Er zijn diverse inspiratiesessies hoe  
we hier in Deventer en omgeving 
invulling kunnen geven aan 
duurzaamheid. Ook is er volop ruimte 
voor ontmoeting en ontspanning, 
bijvoorbeeld tijdens de bijeenkomst  
met Bas Nijhuis van MKB Deventer,  
het Startup Café, de Open Coffee en de 
afsluitende ondernemersborrel op het 
Ondernemersplein in de Gasfabriek. 
Check voor de actuele agenda op 
www.ondernemershuis-deventer.nl 
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Vos Transport vervoert nationaal en internationaal 
voor uiteenlopende bedrijven, waarbij kwaliteit 
en service voorop staat! De focus ligt op fijnmazig 
wegtransport in de Benelux, Duitsland, het Verenigd 
Koninkrijk en Scandinavië. Vos is naast regulier 
transport ook gespecialiseerd in het bieden van 
maatwerkoplossingen met zeer snelle looptijden en 
biedt ook duurzame intermodale oplossingen.”.

Vos Transport Group is trots op het feit dat zij als eerste 
internationaal opererende transporteur in Europa de 
derde Lean & Green Star hebben ontvangen. Dit is een 
prestigieuze duurzaamheids award dat in de wereld gezien 
en erkend wordt. Dit heeft Vos bereikt door de afgelopen 
10 jaar de co2 uitstoot met ruim 35% te reduceren. 

Dit jaar tijdens de uitreiking van de Logistieke Top 100 
stond het bedrijf op de 30ste plek en is het bedrijf 
uitgeroepen tot meest Innovatieve Dienstverlener binnen 
de categorie MKB+. Nieuwe stappen worden gezet met o.a. 
het gebruik van HVO100 en de  eerste waterstof trucks zijn 
besteld. Medio mei 2023 zal het bedrijf samen met BCTN 
een container terminal openen in Deventer. 

Vos werkt voor veel internationale opdrachtgevers, maar 
het bedrijf wil graag meer samenwerken  met bedrijven in 
Deventer. Zeker met bedrijven die mee willen pionieren op 
het gebied van duuzaamheid. “Dat lijkt ons geweldig”, 
aldus Roy van Verseveld.

Roy van Versseveld, manager Customer Service, 
www.vostransportgroup.com. 

Welkom nieuw lid 
Vos Transport Group
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Op maandag 14 november organiseren wij ons 
jaarlijkse ledenvergadering. Het officiële gedeelte 
start om 20.00 uur. Inloop vanaf 19.30 uur. 
De locatie is nog niet bekend. Naast het officiële 
gedeelte hebben we als gastspreker niemand 
minder dan Bas Nijhuis vastgelegd!

De uit Enschede afkomstige Bas Nijhuis is nationaal en 
internationaal scheidsrechter. Al op vroege leeftijd blijkt 
dat Nijhuis talent heeft, al vanaf zijn vijftiende fluit hij 
officiële wedstrijden. Dit heeft hij altijd als zijn grote 
passie gezien en er alles voor opzij gezet.

Bas Nijhuis combineert het fluiten op internationaal niveau 
met het ondernemerschap. Naast het gerund hebben van 
een bakkerij in Haaksbergen is Nijhuis actief als spreker 
in het bedrijfsleven. Daarnaast is hij bestuurslid van een 
kinderboerderij en ambassadeur voor de Roparun.

Presentatie vol humor en relativering
Topscheidsrechter Bas Nijhuis maakt u deelgenoot van zijn 
grote liefde voor het voetbal. En doet dit uitermate luchtig, 
op een zeer komische wijze en weet altijd iedereen weer 
positief te verbazen over wat er zich allemaal afspeelt in 
het leven van een topscheidsrechter.

Daarnaast legt toparbiter Bas Nijhuis dwarsverbanden 
tussen de wereld van topsport en die van het bedrijfsleven, 
want hij kent die als geen ander uit eigen ervaring als 
ondernemer van zijn bakkerij uit Haaksbergen.

Vertelt met veel humor en relativering over zijn 
werk annex passie. Een dynamisch verhaal dat 
wordt ondersteund met prachtige beelden en 
hilarische anekdotes.

Algemene ledenvergadering 
voor leden van MKB Deventer 
met Bas Nijhuis!

U dient zich hiervoor schriftelijk op te geven. 
Dat kan door een mail te sturen naar 
i.rog@mkbdeventer.nl. U ontvangt dat 
een bevestiging van aanmelding!



Onderwerpen
Waarom stel je GA4 in?

Hoe stel je GA4 in?

 Welke data is voor jou 
relevant en waarom?

 Hoe kan je deze gegevens 
interpreteren?

Onderwerpen
Waarom stel je GA4 in?

Hoe stel je GA4 in?

 Welke data is voor jou 
relevant en waarom?

 Hoe kan je deze gegevens 
interpreteren?

Introductieprijs
€ 750,-

Onderwerpen
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relevant en waarom?

 Hoe kan je deze gegevens 
interpreteren

Introductieprijs

 stel je GA4 in?

 Welke data is voor jou 
 en waarom?

 Hoe kan je deze gegevens 
interpreteren?

Overgaan op 
Google Analytics 4?
Geen stress!
De specialisten van Vsee helpen jou tijdens een 1-op-1 workshop over te 
stappen naar GA4. De workshop wordt afgestemd op jouw organisatie, 
zodat je direct optimaal gebruik kunt maken van jouw data. Loop geen 
gegevens mis en meld je snel aan! 

Aanmelden voor de workshop?
Scan de qr-code of ga naar:
www.vsee.nl/overgaan-op-ga4

1-op-1
workshop
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Evenementenlocatie Skydeck op vliegveld Teuge, vlakbij 
Apeldoorn, is onlangs overgenomen door elektrische 
vliegschool E-Flight en onderhoudsbedrijf Jomec. 
De locatie wordt de komende tijd ontwikkeld tot 
E-Campus voor elektrisch vliegen maar blijft ook een 
evenementenlocatie. Allemaal onder de nieuwe naam 
E-Deck. “We willen iedereen bekend maken met duurzame 
luchtvaart en daarnaast duurzame events faciliteren 
met een zo laag mogelijke footprint”, 
vertelt Kim van den Anker van E-Deck.

E-Flight zit sinds het voorjaar 
van 2021 in het pand van (toen nog) 
Skydeck en heeft vier elektrische
vliegtuigen waarin je kunt 
leren vliegen. Onlangs werd 
de evenementenlocatie erbij 
gevoegd en liggen er allerlei 
plannen voor E-Deck. 
Kim: “Er komen 600 zonnepanelen 
op het dak, werkplekken voor tijdelijke 
en structurele huur en we willen onze 
vergaderruimte E-Flight Deck splitsen zodat 
we er een vergaderzaal bij hebben.” Ook komt er 
een E-Campus waar bedrijven en onderwijsinstellingen 
zich bezig moeten gaan houden met het verduurzamen 
van de luchtvaart. “De E-Campus moet een belangrijk 
innovatief centrum en broedplaats worden voor het 
versnellen van de transitie naar elektrisch vliegen.”

E-Deck
Bij de nieuwe evenementenlocatie E-Deck merk je 
aan alles dat je op een actief vliegveld, Teuge, zit. In de 
multifunctionele Hangar van duizend vierkante meter 

kun je allerlei soorten events organiseren zoals beurzen, 
bedrijfsfeesten en congressen tot 750 personen+. 
Verder is er de ruime vergaderzaal E-Flight Deck met 
uitzicht op de landingsbanen voor maximaal 75 personen 
en op het dak de unieke Skylounge. Hier kijk je uit 
over het hele vliegveld en kun je bovendien relaxen op 
het dakterras. In de Skylounge kunnen tot 50 mensen 

terecht voor onder andere borrels, workshops 
en vergaderingen. Kim: “Alle events die je 

bij ons organiseert zijn van begin tot 
eind duurzaam. Van de catering in 

combinatie met vergaderen tot en 
met duurzaam vliegen en in de 

elektrische vliegsimulator. Dat is 
voor ons een logische combinatie, 
die ook laagdrempelig hoort te zijn.”

Ook de catering kan door E-Deck 
geregeld worden. Ontbijt, lunch, 

borrel en/of diner is geen probleem 
en kan voor meer dan duizend 

personen. “We werken samen met een 
honderd procent biologische, sociale bakker 

en we zijn bezig met de transitie naar volledige 
biologische catering, èn lokaal. Ook hebben wij de ambitie 
om helemaal geen wegwerpartikelen meer te gebruiken. 
Dit doen we om ons steentje bij te dragen en bovenal 
anderen te inspireren. Het is ook vooral een kwestie van 
pionieren, van ‘doen’ en in de praktijk brengen. Daar zijn 
wij van”, aldus Kim.

Wij zijn altijd op zoek naar lokale partners en dat is voor 
ons ook de reden om ons aan te sluiten bij MKB Deventer.
Meer informatie vind je op www.e-deck.nl

Inmiddels ben ik (Inge Stevenson) gesetteld in 
Diepenveen met man en kinderen. Nu heb ik tijd 
voor depraktijkopbouw in Deventer. Ik werk 
sinds 2005 als ZZP-er in Noord Nederland. 
Hierin bied ik consultancy, therapie en 
training. Ik heb mij gespecialiseerd in 
lichaamsgerichte traumatherapie, EMDR 
en psychotherapie. Qua trainingen vindt 
men Passion4life voor stressreductie, 
Mindfulness en beroepsontwikkeling aan 
zorgprofessionals.

Verder bied ik de internationale 7-jarige 
opleiding Spirituele Psychologie aan, 
die zowel online als live deelnemers trekt.

Ooit gestart als verpleegkundige (nog BIG), 
manager, coach kan ik nu als consultant/ 

therapeut creatief ingangen vinden voor 
ontwikkeling bij de mensen en bedrijven 

die een beroep op me doen.

Ik werk graag met nuchterheid, humor, 
betrokkenheid en professionaliteit. 
Resultaat is méér kwaliteit van leven.

Graag ontmoet ik jullie om binnen het 
netwerk van Deventer en omgeving de 

kwaliteit van leven ook te bevorderen.

Je kunt Passion4life vinden aan de Bruynssteeg 
28 in Deventer.  06-29028573   |  Passion4life.eu

Passion4Life - consultancy - training –opleiding - therapie 

 
 

Passion4life 

Hallo, fijn om onderdeel te worden van jullie MKB-groep in Deventer! 
Inmiddels gesetteld in Diepenveen met man en kinderen. Nu tijd voor de 
praktijkopbouw in Deventer. Ik werk sinds 2005 als ZZP-er in Noord 
Nederland. Hierin bied ik consultancy, therapie en training.  
Ik heb mij gespecialiseerd in lichaamsgerichte traumatherapie, EMDR en 
psychotherapie. Qua trainingen vindt men Passion4life voor 
stressreductie, Mindfulness en beroepsontwikkeling aan zorgprofessionals. 
Verder bied ik de internationale 7-jarige opleiding Spirituele Psychologie 
aan, die zowel online als live deelnemers trekt.  
 
Ooit gestart als verpleegkundige (nog BIG), manager, coach kan ik nu als 
consultant/ therapeut creatief ingangen vinden voor ontwikkeling bij de 
mensen en bedrijven die een beroep op me doen. 
Ik werk graag met nuchterheid, humor, betrokkenheid en 
professionaliteit. Resultaat is méér kwaliteit van leven. 
 
Graag ontmoet ik jullie om binnen het netwerk van Deventer en omgeving 
de kwaliteit van leven ook te bevorderen.  
 
Passion4life.eu, Bruynssteeg 28 Deventer Tel.  06-29028573  
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Graag voorstellen: Karel Rog
Karel heeft zijn hele leven gewerkt in familiebedrijf 
Rog Vistraiteur. Karel nam de viszaak van zijn vader aan 
de Boxbergerweg over van zijn vader en bouwde dit met 
zijn team uit tot Rogvistraiteur. Op de nieuwe vestiging 
aan de Gotlandstraat is de winkel gebleven en zijn 
nieuwe functies als restaurant en catering toegevoegd. 
Karel besloot, wegens gebrek aan opvolging in de familie, 
om samen met zijn vrouw de zaak te gaan verkopen 
in 2021.  Karel: “het was altijd een druk bestaan met 
werkweken van 60 uur en meer. Na de verkoop van 
de zaak heb ik wat andere klussen om handen gehad, 
want ik kan niet stilzitten. In de onze zaak vond ik het 
persoonlijk contact met de klanten altijd het leukst, 
we hebben vele Deventer bedrijven als klant mogen 
bedienen en daar genoot ik van. Na verkoop van de zaak 
vielen deze contacten weg en dit begon te kriebelen bij mij. 
Toen ik hoorde dat MKB Deventer een relatiebeheerder 
voor haar leden zocht, werd ik direct enthousiast en ben 
ik in dienst gekomen bij MKB Deventer. 

Wat valt op?
Karel heeft al tientallen leden bezocht en we vragen 
hem naar zijn eerste bevindingen. Karel: “we hebben de 
ondernemers veel te bieden, maar ik merk dat dit 

te onbekend is. We hebben mooie bijeenkomsten, 
besparingenprojecten voor bedrijf en personeel, kennen 
de weg naar regelingen / subsidies en weten ondernemers 
met elkaar te verbinden. Door dit aan tafel vraag gestuurd 
onder de aandacht te brengen ontstaat actie en wordt 
en passant het clubgevoel bij MKB Deventer versterkt. 
Het is mooi om te zien dat dit in de praktijk werkt en dat 
leden er enthousiast op reageren. 

Stimuleren onderling zaken doen
Het meest is te winnen door leden veel meer in 
contact met elkaar te brengen. Elke ondernemer heeft 
vragen en uitdagingen en wil meer klanten. Het mooie 
is dat het antwoord op de uitdagingen en ook de klanten 
in het ledenbestand van 1.200 leden wel te vinden zijn. 
We leggen graag deze verbindingen. Een ander doel is 
nog meer ondernemers bij de vereniging betrokken te 
krijgen. Hoe meer leden hoe meer vreugde. Ook hier 
zijn eerste resultaten in de vorm van tientallen nieuwe 
leden zichtbaar. 

Wil je weten wat we allemaal voor je kunnen betekenen.  
Ik kom graag bij je langs. Bel me op 06-51015226 of email 
mij op k.rog@mkbdeventer.nl. 

Het verbinden van onze leden aan elkaar en aan regelingen / activiteiten die hen verder brengen in hun 
ondernemerschap is één van de kerncompetenties van MKB Deventer. Persoonlijk contact is daarbij 
het meest effectief ten opzichte van emailen, website en social media. Dit contact is de afgelopen jaren 
nog belangrijker geworden gezien de overkill van aanbod op de andere kanalen. We zien dat onze kreet: 
“niet aan tafel is niet bestaan”, steeds meer bewaarheid wordt. Het bestuur heeft daarom besloten om 
hier meer inzet op te gaan plegen. Per 1 juli is daarom Karel Rog als relatiebeheerder in dienst gekomen 
bij MKB Deventer. 

Wij komen naar u toe



26 Tijdlab breekt 
internationaal door

‘We nemen je mee op reis door de tijd’: zo luidt de 
belofte van Thomas Verhoeven en Rob van Haarlem 
uit Deventer. De motivatie voor het ondernemen 
kwam gedurende hun studie Archeologie aan het 
Saxion voort uit een passie voor geschiedenis. 
Thomas en Rob ondervonden op verjaardagen dat 
het lastig was om vrienden mee te nemen in de 
rijke verhalen die de Nederlandse archeologie te 
bieden heeft. Op het tonen van foto’s met daarop 
verkleuringen in de grond, het meenemen van 
verweerde scherven van eeuwenoude potten en het 
vertellen van sterke verhalen werd vaak verward en 
soms wat meewarig gereageerd. Hoe anders zou dit 
zijn geweest als ze deze vrienden een doorkijk hadden 
kunnen geven door de tijd? Waarschijnlijk hadden ze 
het verleden, in deze scherven en verkleuringen, net 
zo beeldend ervaren als de archeologiestudenten zelf. 
Met dit doel als uitganspunt richtten ze in 2015 hun 
bedrijf Tijdlab op. 

Tijdlab maakt digitale presentaties voor de culturele 
erfgoedsector. Met hologrammen, 3D-presentaties, 
educatieve (route) applicaties, gamification, virtual en 
augmented reality, wordt historie tot leven gewekt. 
Dat maakt het mogelijk de historie visueel te beleven, 
maar vooral daar veel van te leren. 

Als eerste product van Tijdlab werd het prototype van 
een hologramvitrine gebouwd voor het Muiderslot 
(Amsterdam Castle). Hiervoor is het eerste document 

waarin de stad Amsterdam genoemd wordt 
(het Tolpriviliege van graaf Floris de 5e) minutieus 
na-gemodelleerd en als hologram gepresenteerd. 
Waar deze ‘eerste versie’ nog vrij primitief te noemen is, 
is de laatste versie ronduit spectaculair, namelijk de eerste 
‘interactieve’ hologramvitrine. Door met een touchscreen 
een keuze te maken tussen diverse 3D-modellen kunnen 
bezoekers van het Infocentrum WO2 in Nijmegen deze zelf 
als hologram bedienen. 

Uniek in Europa
De vraag bij musea en overheden voor een creatieve 
brug tussen wetenschap/ cultuur en het publiek blijkt 
groot. Met moderne technieken als hologrammen, 
3D-presentaties, gamification, virtual reality en Augmented 
reality wordt historie tot leven gewekt om het verleden 
te beleven en om ervan te leren. De wetenschap is een 
belangrijke speerpunt bij Tijdlab. Ze maken hoogwaardige 
3D presentaties die het aantrekkelijk maken om het 
verleden te beleven en ook nog eens zo onderbouwd zijn 
om ervan te leren. Op dit vlak is Tijdlab uniek in Europa.

17de eeuwse zeeschepen tot leven brengen
Een mooi voorbeeld van het werk van Tijdlab is 
een opdracht van de Rijksdienst voor het Cultureel 
Erfgoed. Tijdlab heeft een diepgravende 17e eeuwse studie 
over scheepstypen zoals de Pinas, de fluit en 
de kaag gedigitaliseerd. Via Witsen Scheepsbouw 
(www.witsenscheepsbouw.nl) zijn deze scheepstypen 
nu als 3D-modellen op het internet te bestuderen. 
Archeologen uit de hele wereld gebruiken de website om 
opgegraven (onderdelen van) scheepswrakken te kunnen 
analyseren. Bijna elke plank, balk of ander onderdeel wat 
op de zeebodem is gevonden is via deze website 
herkenbaar terug te vinden. Een andere toepassing van 
de historische 3D-modellen is interactie met bezoekers 
van musea. Zo kun je virtueel door de verschillende 
schepen lopen, de masten beklimmen en straks ook de 
aanwezige kanonnen afvuren. Zelfs dit wordt pas gedaan 
nadat is bewezen hoe deze handelingen historisch 
correct moeten zijn gegaan. Dit spreekt met name het 
jonge publiek erg aan.  

Buitenland lonkt
De unieke prestaties vielen op. Uitnodigingen werden 
ontvangen voor congressen en presentaties in het 
buitenland. Dit zette Tijdlab aan om contact te leggen 
met het Exportburo MKB Trade Office in Deventer. 
Een van de activiteiten waaraan Tijdlab deelnam, 
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was de handelsmissie naar Malmö in November 2021. 
Directeur Rob van Haarlem: “het was een nuttige trip voor 
ons. We kwamen in contact met het Malmö Museum en 
we zijn in gesprek om zaken voor hen te gaan digitaliseren. 
Dit zijn altijd lange trajecten (zeker in het buitenland), 
maar daar gaan wel concrete zaken uit rollen. “We zijn 
tijdens de missie ook in contact gekomen met het 
economisch bureau van de regio Malmö. Zij hebben een 
grote gaming industrie in de stad en helpen ons met het 
leggen van de juiste contacten”. Ook mooi om te weten 
is dat zij zeer aantrekkelijke vestigingsvoorwaarden 
hebben voor gaming- en aanverwante bedrijven zoals wij. 
Zo worden de eerste drie maanden qua vestiging volledig 
vergoed. Zodra we met het Malmö museum verder zijn, 
gaan we hier waarschijnlijk gebruik van maken. 

Eerste 3D laptop ter wereld
Een tweede activiteit die vanuit MKB Trade Office 
werd aangeboden was een gezamenlijke reis naar een 
internationale beurs op het gebied van virtual reality in 
Laval in Frankrijk. Rob: “we zijn altijd nieuwsgierig naar 
nieuwe ontwikkelingen die we kunnen toepassen in ons 
werk. Zo kwamen zij in contact met een bedrijf dat de 
eerste 3D laptop ter wereld heeft gemaakt. Zonder de 
bekende 3D bril kun je 3D-kijken in het scherm. We sloegen 
hier direct op aan. Zo lijkt het hen prachtig om levende 
personages uit schilderijen naar je toe te laten lopen 
waarin zij zich voorstellen. Deze software kunnen zij mooi 

maken. En passant werd ook het dealerschap voor verkoop 
van deze laptops /grote schermen beklonken. 

Samenwerking met Australische partner
Samen met een Australische partner wordt gewerkt aan 
een online 3D-viewer waarmee je ook analyses kunt 
maken. Met de gezamenlijk ontwikkelde software kun je 
niet alleen allerlei objecten van de buitenkant bekijken 
maar via CT-scantechnieken ook dwarsdoorsneden van 
de objecten. Hier bestaat vanuit de universitaire wereld 
veel belangstelling voor. Het wordt een uniek product dat 
gezamenlijk over de wereld verkocht gaat worden.  

Stevige groei
De toegenomen vraag heeft ook tot uitbreiding van het 
personeelsbestand geleid. De twee oprichters hebben 
sinds de oprichting inmiddels acht nieuwe medewerkers 
aangetrokken en er staan twee vacatures uit. 

Op de beurs in Laval kwam de prettige constatering dat 
de expertise van Tijdlab zich kan meten met de grote 
internationale bedrijven en in veel gevallen daar ook 
bovenuit steekt. Dit schept veel kansen in de markt. 
Rob van Haarlem verwacht dan ook de komende jaren 
flink te blijven groeien. Groei komt uit het toepassen van 
nieuwe technieken maar ook uit meer exporttrajecten 
in het buitenland. Dankzij MKB Trade Office zijn er veel 
deuren opengegaan. 

www.mkbtradeoffice.nl



28 Studio vibe. 
The new breed of creatives.

Sinds begin 2022 is Studio vibe operationeel vanuit 
het Havenkwartier in Deventer, voorheen gevestigd 
in het gele pand aan de Keizerstraat midden in 
het centrum. Nu is er een loods getransformeerd 
tot een moderne en multifunctionele studio. 
Een dynamische plek waar creatieven zich kunnen 
uitleven en inspannen, uiteraard met de nodige 
aandacht voor ontspanning. De nieuwe studio is 
een speelse creatieve broedplaats waar alle ruimte 
en mogelijkheden zijn om tot nieuwe ideeën en 
concepten te komen.

Waarde creëren met vette content
Studio vibe maakt merken sterker met rake video, animatie 
en design. Vibe werkt met een vast team van professionals 
en een creatieve schil, samen creëren ze waarde voor 
opdrachtgevers. De klant kent zijn eigen markt en is dus 
altijd onderdeel van het creatieve proces. ‘We zijn een echte 
content partner. We combineren teksten, fotografie en film 
tot samenhangende boodschappen voor verschillende 
doelgroepen, en dit allemaal social media-first. We doen dit 
allemaal in eigen beheer. Waar nodig schakelen we partners 
in’ aldus oprichter en eigenaar Max Schuppert.

No-nonsense
Alles wat bij Studio vibe geproduceerd wordt heeft een 
typische vibe signa-tuur: een mix van eenvoud, kwaliteit 
en creativiteit. Vibe is no-nonsense, De werkwijze is 
no-nonsense, het werk is daarom ook no-nonsense, 
niet te veel poespas, maar gewoon vette dingen maken. 
Bij vibe werken videospecialis-ten, motion designers, 
grafisch ontwerpers en strategen aan de meest uit-
eenlopende opdrachten. Denk aan bedrijfsvideo’s, 
commercials, video’s voor socials, geanimeerde banners, 
2d en 3d-animaties én complete huisstijlen.

ROOM 432 
Het woord ‘vibe’ komt uit het woord ‘vibration’. Dit staat voor 
trilling of vibratie. Een frequentie is het aantal trillingen per 
seconde. Dit kun je meten d.m.v Hertz frequentie. Bij Studio 
vibe staat de 432 Hz frequentie centraal. Het staat voor 
energie, geluk en een goed gevoel. Al ons werk moet dit ook 
uitdragen. De vibraties als huisstijldragers van Studio vibe 
komen voort uit deze frequentie.

Cases
Snelle - Snelle timmert hard aan de weg en geeft 
jaarlijks veel shows en tours. Vanuit AT bookings, 
het boekingskantoor van Snelle, kregen we de opdracht 
om de visuals voor alle shows (die in AFAS LIVE en 
Sportpaleis Antwerpen werden gegeven) te voorzien 
van idee tot en met uitvoering. Elk nummer kreeg een 
specifieke, op maat gemaakte visual. De visuals bestonden 
uit een combinatie van animatie en video. Het concept 
werd van te voren besproken met de klant en ideeën 
kwamen voort uit een opgesteld moodboard. Na het 
schetsen konden de ontwerpen definitief gemaakt worden. 
Resultaat? Perfecte samenspel van wat er op het podium 
gebeurde en wat er op de schermen te zien was.

Sportmonks - Voor Sportmonks hebben we een nieuwe 
huisstijl van a tot z ontworpen en daarnaast verschillende 
branding elementen verzorgd. Denk hierbij aan een 
brandbook, explainer animaties, visuals, social media 
templates en een hele vette hoodie in de huisstijl.
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Over de waarde van muziek 
En wat u als ondernemer kunt bijdragen… 

Muziek doet iets met mensen. Het brengt in vervoering, het maakt blij, 
ontroert en zet aan tot beweging. 

Het effect van muziek op kinderen 
Muziek doet ook iets met de hersenen, vooral bij kinderen. Onderzoek toont 
aan dat kinderen door muziek, betere sociale, emotionele en intellectuele 
vaardigheden ontwikkelen. 

De afbraak van het muziekonderwijs 
Helaas wordt het belang van muziek voor kinderen steeds minder onderkend 
bij de overheid. Zo is de muziekles in het basisonderwijs stelselmatig 
afgebroken. Ook de privatisering van de muzieklessen, met hogere tarieven 
als gevolg, heeft bijgedragen aan een dalend leerlingenaantal. 

Taste of Jazz Deventer 
De Deventer concertreeks ‘Taste of  Jazz’ doet hier iets aan. Bij de 
maandelijkse concerten zijn kinderen tot en met 12 jaar altijd gratis welkom, 
en betalen jongeren en studenten het bijzonder lage tarief  van €2,50. 
Daarnaast zijn er plannen om een educatief  programma op te tuigen bij de 
basisscholen. Kom eens luisteren met de (klein)kinderen? Meer informatie is 
te vinden op www.tasteofjazz.nl. 

Word sponsor 
Taste of  Jazz is op zoek naar bedrijven die het belang van muziek inzien en 
de concertreeks via een sponsorschap financieel willen ondersteunen, 
uiteraard met een tegenprestatie van onze kant. Meer weten? stuur dan een 
berichtje naar info@tasteofjazz.nl.

 ASTEOF

Linda Wichink Kruit - eigenaar van OfficeLinda sinds 
maart 2020 - wil werkgeluk bevorderen vanuit regie en 
eigenaarschap, zodat ondernemers en teams weer 
vanuit hun eigen kracht gaan functioneren. 
Want goed eigenaarschap brengt meer rust 
en overzicht, meer controle op je energie 
en beter resultaat aan het einde van je 
(werk)dag.

Door de toegenomen werkdruk 
worden velen geleefd door hun 
agenda en gewoontes. Linda zorgt 
ervoor dat zij weer controle krijgen 
en zelf de regie pakken. “Dit gaat niet 
vanzelf, veel gewoontes zijn er langzaam 
ingeslopen. Om deze patronen te doorbreken, 
ga ik samen met de klant of het team intensief aan 
de slag. Door te spiegelen, te reflecteren en praktische 
inzichten aan te reiken op o.a. het gebied van time- en 

energiemanagement zie ik dat ze weer grip krijgen en regie 
nemen. Dat is heel mooi om te ervaren”, zegt Linda.

OfficeLinda biedt 1-op-1 begeleiding voor grip, 
balans en energiemanagement; workshops 

voor tijd- en energiemanagement; en 
projectondersteuning voor focus, 

overzicht en structuur.

Wil je meer weten over hoe 
OfficeLinda te werk gaat? Of direct 

aan de slag met je eigen focus en 
energie? Neem dan contact op via 

mail info@officelinda.nl of telefonisch/ 
whatsapp 06-33909764.

www.officelinda.nl 
(nieuwe website is coming soon)

OfficeLinda gaat voor grip, 
focus & energie

N
ieuw

 lid
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     Startup Cribb is blij met Rabo Innovatielening

‘ Dit biedt ons de financiële 
ruimte om onze innovatieve 
huizensite verder uit te bouwen’

‘Zelf heb ik altijd al een passie voor internet gehad. Toen dit 
medium eind jaren ’90 opkwam, ben ik vanuit Brabant naar 
Amsterdam verhuisd en via een paar tussenstops werd 
ik in 2001 bij Funda verantwoordelijk voor de marketing.’ 
Ruim 20 jaar later zet Jeroen Wilhelm (53 jaar) zijn kennis 

en ervaring op het gebied van internet, vastgoed en 
marketing in voor de startup Cribb. ‘Beide online platforms 
zijn compleet verschillend. Daar waar Funda een open 
systeem biedt waarop huizenverkopers hun woning kunnen 
aanbieden, benadert Cribb de markt tegenovergesteld. 
Op ons platform kan je een koopwoning van een 
ander bekijken, zonder dat deze woning publiekelijk te 
koop staat. De enige voorwaarde is dat je ook je eigen 
woning presenteert. Bij Cribb ben je als deelnemer dus 
woningzoeker en woningverkoper tegelijkertijd.’

Veranderende huizenmarkt
Het grote voordeel van deze “Cribb-aanpak” is dat 
zogeheten doorstromers de kans krijgen om in de krappe 
huizenmarkt toch een enorm exclusief woningaanbod te 
bekijken. Een jaar nadat het platform officieel live ging, 
is de woningmarkt echter alweer veranderd, zo weet ook 
Jeroen. ‘In de eerste periode hebben we vanzelfsprekend 
vooral veel tijd en geld geïnvesteerd in de ontwikkeling 
van het online platform. Daarnaast was het onze strategie 
om potentiële huizenkopers en huizenverkopers via hun 
makelaars kennis te laten maken met Cribb. Dat zorgde 
voor een win-winsituatie: huizenkopers en -verkopers 
kregen toegang tot het exclusieve woningaanbod en 
makelaars kregen de kans om extra omzet te genereren. 
Nu het aanbod van huizen weer groeit, willen we 
consumenten ook rechtstreeks gaan benaderen en de 
specifieke woonwens van klanten als uitgangspunt nemen.’

De Rabo Innovatielening
Om beide doelstellingen te kunnen realiseren, heeft 
startup Cribb kapitaal nodig. Deels voor marketing en 
de uitbreiding van het bel-team, maar vooral om het 
innovatieve platform technisch aan te passen en verder 
te ontwikkelen. Daarom dient Jeroen een aanvraag in 
voor een Rabo Innovatielening (RIL) die positief wordt 
beoordeeld door Harjan van der Linde, lid van het Start- & 
Scale-up Team binnen Rabobank. Harjan: ‘De RIL biedt 
ondersteuning aan startups als Cribb die nog geen 
bewezen resultaten, cashflow of betalende klanten hebben, 
maar die wel innovatieve ideeën uitwerken die bijdragen 
aan de verduurzaming, vitalisering of digitalisering van 
de maatschappij.’ MKB-adviseur Gert de Leeuw vult 
Harjan aan. ‘Naast het feit dat de RIL de eerste twee jaar 
aflossingsvrij is, is het ook een zogeheten achtergestelde 

Ruim zes ton investeerde startup Cribb in het 
innovatieve online platform waarop zo’n 200.000 
huizenzoekers voor de markt uit elkaars woningen 
kunnen bekijken en onderling een woning kunnen 
kopen of verkopen. Nu de woningmarkt verandert, 
moet ook het platform worden aangepast. En dat 
kost geld. Daarom dient medeoprichter Jeroen 
Wilhelm met goed gevolg een aanvraag in voor een 
Rabo Innovatielening (RIL). ‘Er zijn genoeg cowboys 
in de investeringsmarkt die met geld smijten. 
Maar wij kiezen liever voor een partij die vertrouwen 
en ondersteuning biedt.’
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lening. Dit betekent dat Rabobank het risico draagt, 
mocht een startup onverhoopt toch geen succes worden.’

Sparringpartner en verbinder
‘Als ondernemer vormen dergelijke gunstige voorwaarden 
echt een steuntje in de rug’, aldus Jeroen. ‘Met een lening 
van €150.000,- hebben we de ruimte om onze innovatie 
verder uit te bouwen. Persoonlijk vind ik het helemaal 
niet vervelend dat de bank ieder half jaar meekijkt naar 
de resultaten. Integendeel, Harjan en Gert geven aan dat 
zij juist mee willen denken over kansen en mogelijkheden 
en met een sparringpartner als Rabobank wordt ons 
businessplan alleen maar aangescherpt. Bijkomend 
voordeel is dat de bank zijn netwerk voor ons inzet. Zo heeft 
Harjan me recentelijk verbonden aan Money Meets Ideas, 
het platform waar innovatieve startups hun innovaties 
kunnen pitchen voor particuliere investeerders. 

Dat is natuurlijk heel interessant voor de volgende 
fase van ons ondernemingsplan, als we over twee 
jaar de stap naar het volgende niveau hebben gezet. 
Ik ben ervan overtuigd dat dit met hulp van Rabobank 
gaat lukken!’

Meer weten?
Ben je net als Jeroen een startup of scale-up en ben je 
op zoek naar een financiële impuls om jouw duurzame, 
digitale of vitale innovatie verder te ontwikkelen? Ga dan 
naar https://www.rabobank.nl/bedrijven/startups-en-scale-
ups of neem contact op met startup & scale-up banker 
Harjan van der Linde via harjan.van.der.linde@rabobank.nl. 
Meer informatie over Cribb vind je op www.cribb.nl en op 
www.moneymeetsideas.nl lees je meer over het platform 
Money Meets Ideas.

Gert de Leeuw, Jeroen Wilhelm en Harjan van der Linde
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(Digitale) dienstverlening gemeente Deventer

Begrijpelijke procedures, 
heldere antwoorden

“De gemeente kijkt met vertrouwen naar haar inwoners”, 
zegt Dino Zecic, beleidsadviseur Publieke Dienstverlening. 
“De mensen in Deventer kunnen rekenen op een luisterend 
oor en zorgvuldige behandeling van elke vraag. De ter zake 
kundige collega’s zorgen voor een vriendelijke sfeer. Ze zijn 
zich ervan bewust dat ze met z’n allen werken in dienst van 
de inwoner die de hulp van de gemeente inroept.”

Omnichannel
Dat kan via verschillende contactkanalen en voor tal van 
serviceproducten van de lokale overheid.  Zecic noemt in 
dit verband het veelzeggende trefwoord ‘omnichannel’. Het 
begrip geeft aan dat het contact tussen de gemeente en 
haar inwoners op verschillende manieren kan verlopen, 
waarbij de digitale kanalen – zeker ook door de Covid-
maatregelen in 2020 en 2021 – een enorme vlucht hebben 
genomen. “Was het ooit de standaard dat men telefonisch 
contact opnam en de telefoniste vervolgens naar de juiste 
persoon ging doorverbinden, tegenwoordig kan dat veel 
directer, efficiënter en effectiever.”

En dus klantvriendelijk. Volgens Zecic bepalen uiteindelijk 
álle gemeentelijke medewerkers de kwaliteit van het 
klantcontact en de dienstverlening. Net als in het 
bedrijfsleven wil de gemeente haar inwoners behandelen 
als gewaardeerde klanten, al is het natuurlijk wel zo dat 
deze klanten niet kunnen weglopen als ze ontevreden 
zijn. Dat geeft de dienstverlening een extra dimensie en 
extra verantwoordelijkheid. “De gemeente is er voor alle 
inwoners, met een navenant grote verscheidenheid van 
behoeften. Anders gezegd: onze doelgroep is heel breed. 
Dat maakt het leuk en tegelijkertijd vaak ook ingewikkeld 
als je maatwerk wilt leveren.”

Klantreizen
In bijzondere mate geldt dat voor het lokale bedrijfsleven, 
de ondernemers. Zij hebben vaak andere vormen van 
dienstverlening nodig dan particulieren, met over het 
algemeen complexere procedures en dus intensiever 
contact door een veelheid van relevante wet- en 
regelgeving. “Desondanks doen we er alles aan om hen 
snel en kundig te helpen. Bijvoorbeeld met klantreizen, 
een methodiek die steeds meer wordt toegepast. We gaan 
met elkaar in gesprek en ontwikkelen samen een effectief 
proces waarin alle benodigde stappen op overzichtelijke 
en begrijpelijke wijze aan de orde komen. Dat zorgt voor 
tevredenheid, aan beide kanten”, aldus Zecic.

Lerende organisatie
Veel dienstverleningsproducten kenmerken zich 
door 1-op-1 procedures. Deze garanderen korte lijnen, 
zowel tussen inwoners en de gemeente als tussen 
verschillende deskundigen in de gemeentelijke organisatie. 
Door steeds betere technologische systemen is nagenoeg 
alles te monitoren en up-to-date te houden. Met een 
proactieve werkwijze weet men misverstanden en 
onnodige vertraging door foutieve gegevens vergaand uit 

In het brede spectrum van de dienstverlening aan 
haar inwoners doet de gemeente Deventer er alles 
aan om te voorzien in wat nodig is. Met onder meer 
begrijpelijke procedures, korte doorlooptijden en 
heldere antwoorden. Er is nadrukkelijk aandacht voor 
individuele behoeften, op basis van een gedetailleerd 
geformuleerde Burger Service Code die begripvol, 
billijk en redelijk in praktijk wordt gebracht. 
Daarbij staat de mens centraal.



33te bannen. De gemeentelijke dienstverlening is een lerende 
organisatie die door elke afzonderlijke casus kennis en 
ervaring opbouwt en zaken kan toetsen aan de hand van 
regelmatige onderzoeken en statistische informatie. 
Zecic: “We zijn nog niet zover dat alles naar wens gaat, 
maar de ingeslagen weg is de juiste.”

Publieke waarden
Basis voor de publieke dienstverlening van de gemeente 
is een helder geformuleerde Burger Service Code Plus 
(zie kader). Daarin staat een aantal publieke waarden 
die als leidraad dienen voor de omgang met inwoners en 
waarop alle betrokkenen zich kunnen beroepen.

Als beleidsadviseur biedt Dino Zecic samen met zijn 
collega’s ondersteuning aan allerlei teams met uitvoerende 
taken in verschillende disciplines, zoals het fysieke domein 
(o.a. bouwen, horeca, evenementen), het sociale domein 
en burgerzaken. “Wij voorzien hen van advies, support 
en kennis op heel uiteenlopende gebieden. Bovendien 
is er veel uitwisseling van kennis en ervaring met andere 
gemeenten: Apeldoorn, Zwolle, Zutphen, Olst-Wijhe, Raalte, 
tot aan Enschede en Groningen toe. Zo hoeft niet iedereen 
voor zich steeds het wiel uit te vinden. We profiteren van 
elkaar en dat bespaart kosten en moeite.”

Samenspraak met bedrijfsleven
Voor een verdere verbetering van haar dienstverlening 
aan inwoners, en dan met name ondernemers, zou de 
gemeente daarnaast ook graag meer samenspraak met 
het plaatselijke en regionale bedrijfsleven willen realiseren. 
“Ondernemers zijn immers dagelijks met klanten bezig 
en beschikken dus over veel kennis en ervaring, zowel 
inhoudelijk als procedureel. Terwijl wij uiteraard goed thuis 
zijn in alle wet- en regelgeving”, benadrukt Zecic. “Het zou 
mooi zijn om wat structureler van elkaar te kunnen leren.”
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Burger Service Code Plus
1.  Keuzevrijheid contactkanaal De burger kan zelf 

kiezen op welke manier hij/zij met de overheid 
contact heeft. De overheid stelt alle kanalen 
beschikbaar (balie, telefoon, e-mail, online).

2.  Vindbare overheidsproducten De burger weet waar 
hij/zij terecht kan voor informatie en diensten van 
de overheid. De overheid treedt op als één persoon, 
1-op-1.

3.  Begrijpelijke voorzieningen Als burger weet ik 
onder welke voorwaarden ik recht heb op welke 
voorzieningen. De overheid maakt mijn rechten en 
plichten permanent inzichtelijk.

4.  Persoonlijke informatieservice De burger heeft 
recht op juiste, volledige en actuele informatie.  
De overheid levert die actief, op maat en afgestemd 
op de situatie.

5.  Gemakkelijke dienstverlening De burger  
hoeft gegevens maar één keer aan te leveren  
en kan gebruik maken van proactieve diensten.  
De overheid maakt inzichtelijk wat zij van  
hem/haar weet én gebruikt deze gegevens  
alleen met toestemming.

6.  Transparante werkwijzen Als burger kan ik 
gemakkelijk te weten komen hoe de overheid 
werkt. De overheid houdt mij op de hoogte  
van het verloop van de procedures waarbij ik  
ben betrokken.

7.  Digitale betrouwbaarheid De burger kan ervan op 
aan dat de overheid haar (digitale) zaken op orde 
heeft. De overheid garandeert vertrouwelijkheid 
van gegevens, betrouwbaar digitaal contact en 
zorgvuldige elektronische archivering.

8.  Ontvankelijk bestuur Als burger kan ik klachten, 
meldingen en ideeën voor verbetering eenvoudig 
kwijt. De overheid herstelt fouten, compenseert 
tekortkomingen en leert van klachten.

9.  Verantwoordelijk beheer Als burger kan ik 
prestaties van overheden vergelijken, controleren 
en beoordelen. De overheid stelt daarvoor de 
benodigde informatie actief beschikbaar.

10.  Actieve betrokkenheid De burger kan  
meedenken en zijn/haar belangen zelf behartigen. 
De overheid bevordert participatie en ondersteunt 
zelfwerkzaamheid door de benodigde informatie 
en middelen te bieden.

Plus Begripvol, Billijk en Redelijk 
De gemeente behandelt de inwoner met vertrouwen 
en handelt daarnaar.



34 Strobox bouwt woningen 
met Co2 opbrengst

Hoe werkt het?
Direct nadat de architect zijn of haar werk heeft verricht 
komt Strobox in actie. De bouwtekening wordt vertaald in 
series van blokken. Als vulmiddel in deze blokken wordt 
stro gebruikt. Via een speciaal procedé wordt dit onder 
de juiste druk in de box geperst. “Dit luistert heel nauw, 
met de juiste dichtheid en droogte wordt niet alleen de 
ideale isolatie bereikt, maar voldoet het ook aan alle 
bouwnormen en bouweisen. De blokken worden bij ons op 
de werkplaats in elkaar gezet en op de bouwplaats als een 
soort legosysteem in elkaar gezet. Doordat alle elementen 
van te voren af gefabriceerd zijn, kan op de bouwplaats een 

bouwtijd van tussen 2 en 14 dagen gerealiseerd worden”.  
Zo is Roelof met zijn team van tien medewerkers nu bezig 
een villa van 10x10x10 meter te realiseren, daar ben je dan 
wel 2 weken mee bezig. Een aanbouw, tuinhuis of tiny 
house kost minder tijd. 

Meer duurzame voordelen
Naast co2 opname zijn er meer voordelen aan een 
woning gemaakt door Strobox. Je hebt in de winter 
amper verwarming nodig door de goed isolerende 
werking. Hoe dat precies in zijn werk zit legt Roelof uit: 
“kou en warmte hechten aan vocht. Door vocht uit de 
woning te halen haal je de katalysator van kou en warmte 
eruit. Dit wordt versterkt door het aanbrengen van leem 
strucwerk. Leem heeft als goede eigenschap dat het vocht 
reguleert. Het neemt heel snel vocht uit ruimten op en 
geeft deze vervolgens langzaam weer af. Dit maakt dat je 
geen of minder installaties voor ventilatie nodig hebt. 

Permanent vakantiegevoel
Een houten woning straalt rust, warmte en een  
permanent vakantiegevoel uit”. Omdat te ervaren nodigt 
Roelof de interviewer uit om naar zijn jongste project 
in Deventer te rijden: De tuinen van Zandweerd. Op het 
voormalige ijsbaanterrein bouwt Strobox diverse woningen. 
Daar aangekomen valt direct op dat de huizen zwevend 
gebouwd staan op schroeffundering met daaronder een 
dikke laag schelpen. Dit voorkomt dat kou en vocht ophoog 
de woning intrekt. En inderdaad het bezochte huis gaf een 
warme vakantie-ervaring, waarbij naast stoere robuustheid 
ook de hoge geluiddemping opviel. 

Veel belangstelling 
De eerste jaren was echt pionieren. Normaler wijze start je 
zo’n bedrijf met een startkapitaal van een half miljoen aan 
machines en voorraden. Het is Roelof gelukt om door slim 
te ondernemen Strobox zonder investering te realiseren. 
De bouw is vrij traditioneel, het kostte in het begin moeite 
om partijen en ook opdrachtgevers te interesseren.  
Nu ook nog eens een keer de energieprijzen zijn gestegen 

Het Deventer bedrijf Strobox is een pionier op het gebied van ecologisch bouwen in 
combinatie met houtskeletbouw. Het bijzondere zit in het gebruik van het isolatiemiddel stro. 
Ondernemer Roelof Vosseveld: “een overschakeling naar bouwen met hout heeft een dubbele 
positieve impact op het klimaat. Enerzijds wordt de CO2-intensieve productie van staal en cement 
verminderd, anderzijds worden de nieuwe gebouwen een opslagvat van CO2 uit de atmosfeer. 
De markt voor deze manier van bouwen was aarzelend in het begin, maar nu is de belangstelling 
groot. Onze orderportefeuille zit boordevol”. 
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is deze wijze van bouw inmiddels net zo duur of goedkoop 
als traditionele bouw. De markt trekt sterk aan. De eerste 
projecten waren vaak ver weg en de laatste tijd komen er 
steeds meer projecten in de regio tot stand. 

De toekomst is breedschaling
Strobox verwacht de komende tijd flink te groeien. 
Dit jaar zijn al acht woningen gebouwd en naar 
verwachting zal dit op termijn doorgroeien naar  
30 a 40 woningen per jaar. Dit zal niet alleen vanuit 
Deventer gebeuren. Roelof gelooft in wat hij benoemd als 
breedschalen. Dit betekent meerdere vestigingen opzetten 
zoals de Deventer vestiging. In veel regio’s is hier vraag 
naar, we hebben zelfs aanvragen/belangstelling uit België. 

Het sociale aspect speelt bij Strobox 
ook een grote rol
De belangstelling vanuit andere regio’s is ook ingegeven 
door het sociale aspect bij Strobox. “Ja, ik ben erkend 
leerwerkmeester houtbewerking. Ik begeleid MBO-
stagiaires, leerlingen van de praktijkschool en ook mensen 
die een afstand hebben tot de arbeidsmarkt. Dat doe ik 
al meer dan twintig jaar.  Al deze mannen en vrouwen 
(40%) lopen ook bij ons op de werkplaats rond. Omdat 
we bij Strobox een nieuwe bouwtechniek ontwikkelen, 
ontwikkelen we daarmee ook bouwers van de toekomst. 
Dat is mooi om te zien en spreekt andere regio’s ook aan!”

Stage
Beide ondernemers zijn erkend leermeester en houden 
van het werken met jong talent en hen op te leiden in 
de nieuwste trends voor duurzaam bouwen. Wij heten 
stagiaires met interesse in houtbouw van harte welkom  
op ons bedrijf. Je leert in korte tijd veel en met je werk 
lever je ook een actieve bijdrage aan een duurzamere 
omgeving. Spreekt ons verhaal je aan? Reageer dan  
naar info@strobox.nl. 
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Het klikte direct goed
Het eerste contact werd gelegd en het klikte direct goed. 
Regiomanager Henny Greveling: “hoewel Marc geen 
affiniteit had met Agrarisch had hij zich bijzonder goed 
ingelezen en verdiept in onze branche en organisatie. 
Dat maakte indruk. Zijn persoonskenmerken: vrolijk, 
enthousiast, geen poeha en to the point, sloten prima  
aan bij Abeos Agri Diensten. 

Wat is er ondernomen?
Marc heeft op basis van de input een maatwerk training 
gegeven van zeven dagdelen voor alle medewerkers van 
Abeos Agri Diensten in Noord en Oost Nederland.  
De wens voor deze training bestond al langer bij het 
management van Abeos agri, maar Covid maakte dat de 
training uitgesteld werd om deze live te kunnen geven.  
We vragen Henny Greveling naar hoe de training is 
bevallen: “Zeer goed” is het snelle antwoord. “Je merkt 
dat Marc een ervaringsdeskundige is en niet een trainer 
is die droge stof uit het theorieboek doceert. De vele 
gehanteerde voorbeelden spraken erg tot de verbeelding. 
Ik merk dat de samenwerking in ons team na de training 
hechter is geworden. Er is meer begrip ontstaan over 
en weer. Iedere persoon is anders en heeft een andere 
benaderingswijze nodig om effectief te kunnen opereren. 
Door dit onderling uit te spreken en te delen is de 
samenwerking flink gegroeid. Wij zijn hier erg blij mee”. 

Over Abeos 
Abeos Agri Diensten heeft een interessante ontstaans-
geschiedenis. In 1963 werd de Coöperatieve Vereniging 
Agrarische Bedrijfsverzorging opgericht. Een bedrijf 
van en voor agrariërs met als primaire doelstelling: 
de continuïteit van het agrarisch bedrijf waarborgen.  
Bij ziekte of overlijden van de ondernemer, kunnen 
leden een beroep doen op de medewerkers van Abeos.

Bij vervanging van de agrarisch ondernemer 
alleen is het niet gebleven. Het takenpakket van de 
medewerkers is in de loop der jaren uitgebreid met 
sectorspecifieke werkzaamheden zoals klauwverzorging, 
plaagdierbeheersing, veescheren, ontsmetten, 
pluimveevangen en het afspenen van varkens. 
En agrariërs doen tegenwoordig ook een beroep 
op Abeos voor vaste medewerkers.

Abeos is vandaag de dag een bedrijf met een sterke 
hang naar het verleden, maar met het vizier gericht 
op de toekomst.

Over Intenza
Intenza helpt organisaties bij het ontwikkelen en realiseren 
van gewenst gedrag. Vooral daar waar het gaat om het 
vergroten van klantimpact en leiderschap. Dat is onze 
passie! “Geen eenmalige interventie, maar snel structurele 
beweging creëren” 
•   Hoe vergroot ik onze impact zodat klanten  

promotors worden? 
•   We maken veel (commerciële) plannen. Hoe zorg ik 

ervoor dat ze ook effectief worden uitgevoerd? 
•   Ik zou graag meer pro activiteit en initiatief in mijn 

organisatie zien. Hoe ontwikkel ik dat gedrag? 
•   Op welke manier kan ik mijn mensen meer inspireren? 
•   Hoe zijn we ondernemender en commercieel 

daadkrachtiger? 
•   Hoe zorg ik ervoor dat onze professionals meer 

relatiegericht gaan opereren?

Intenza heeft zich gespecialiseerd om voor u 
een aanpak te ontwikkelen en te implementeren. 
Intenza versterkt zo uw realisatiekracht.

Intenza verhoogt samen met 
Abeos agri de tevredenheid van 
haar medewerkers en klanten

De roots van agrarische dienstverlener Abeos liggen in het regelen en verzorgen van 
bedrijfsdiensten bij ziekte en vakanties of andere situaties waarbij externe handen 
en ondersteuning nodig zijn om het werk op de agrarische bedrijven door te laten 
lopen. Dit is in de loop van de jaren uitgegroeid met specialistische diensten en 
regulier uitzendwerk in de agro en aanverwante sectoren. Gezien de groei bestond 
de behoefte om het samenspel tussen de verschillende medewerkers verder te 
optimaliseren en de vaardigheden van de medewerkers verder te ontwikkelen. 
Vanuit het warme netwerk werd Marc Willems van Intenza aanbevolen. 

www.abeosagri.nl  |  www.intenza.nl
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Kale energieprijzen op de beurs
In Nederland wordt dagelijks energie verhandelt op de 
beurs. Energieleveranciers kopen hier hun energie in 
bij producenten om dit met wat marge te verkopen aan 
particulieren en bedrijven. Zij zijn dus afhankelijk van vraag 
en aanbod en de daaruit voortkomende dagprijs. En door  
(de angst voor) beperkt aanbod zijn de tarieven fors gestegen. 

Recent verhoogde marges
Energieleveranciers bieden al vrijwel geen contracten 
met vaste tarieven meer aan. Maar ook in de variabele 
contracten zijn tarieven vaak nog voor 2 of 3 maanden 
geldig. Energieleveranciers lopen hierbij het risico dat de 
beursprijzen in de tussentijd verder stijgen en dat ze dus 
verlies lijden op de verkochte energie. En hoe sterker de 
schommelingen in de markt en de onzekerheid omtrent de 
aanvoer van (Russisch) gas, des te hoger de risicopremies 
die zij hanteren. Daar komt bij dat de hoeveelheid lokale 
duurzame opwek afgelopen jaren flink is toegenomen. 
Hierdoor is het voor een energieleverancier lastiger te 
voorspellen hoeveel energie hij morgen zal leveren of 
terugleveren. En voor verkeerd opgegeven dagprognoses 
worden ze afgerekend. Ook dat risico zien we terugkomen 
in gestegen marges. 

Collectief lage marges
Als collectief hebben we contracten waarbij de marges 
al langere tijd geleden zijn vastgelegd. Deelnemende 
bedrijven ervaren inmiddels helaas ook ten dele de stijgende 
energiekosten, maar de marges zijn tenminste nog laag. 
Afgelopen weken hebben we veelvuldig aankondigingen van 
tariefwijzigingen voorgelegd gekregen waarbij marges werden 
gehanteerd van ruim 30 cent per kWh en ruim 80 cent per m3 
(in vergelijk met actuele variabele maandtarieven op 
de beurs). 

Heeft u een contract met tarieven van 60 cent per kWh 
elektriciteit en/of 2,50 euro per m3 gas of nog hoger? 
Informeer dan zeker even bij het collectief welk contract 
we u op dit moment kunnen bieden!

Rekenvoorbeeld
Een deelnemend bedrijf op Kloosterlanden verbruikt 
89.995 kWh en 13.126 m3 per jaar. In vergelijk met een 
aangekondigde tarief-wijziging van Eneco (bij een ander 
bedrijf) besparen zij door de huidige collectieve tarieven bijna 
€28.000 per jaar op elektra en ruim €34.000 per jaar op gas. 
Deels doordat de tarieven op een goed moment zijn vast 
gezet en deels door de lage marges op het variabele deel. 

MKB Deventer beveelt dit partnerschap 
nogmaals van harte bij u aan!
Namens MKB Deventer kan PM Energie u onder andere 
helpen met een van de volgende onderwerpen. 
•   Collectieve in- en verkoop van elektra en gas 
•   Collectieve inkoop van grootzakelijke meetdiensten
•   Online inzicht in uw energieverbruik
•   Begeleiding bij realisatie van zonne-installaties
•   Optimalisatie van netwerkkosten 
•   Reductie van energiebelastingen

Ons eigen energiecollectief 

Kan het energietarief 
nog hoger? Blijkbaar wél!
De energietarieven stegen afgelopen 1,5 jaar 
naar ongekende hoogten. Dit had verschillende 
oorzaken die vrijwel allemaal buiten de macht van 
de energieleveranciers lagen. Maar de laatste weken 
doen energieleveranciers er nog een flinke verhoging 
bovenop. Wat biedt het energiecollectief in deze tijd?

06 53 29 55 79  |  info@
pm

energie.nl  |  w
w

w
.pm

energie.nl

Ook aan de slag met energie besparen? 
Voor veel bedrijven zijn de energiekosten 
in de afgelopen maanden flink gestegen. 
Deventer Economisch Perspectief (DEP), 
het samenwerkingsverband tussen bedrijfsleven, 
gemeente en onderwijs, biedt u nu de mogelijkheid 
om vrijblijvend de hulp in te schakelen van enkele 
energieregisseurs. 

De Energieregisseurs komen graag met u in gesprek 
en herkennen bij u kansen voor verduurzaming. 
U verkrijgt inzicht door vrijblijvende quickscans 
voor energiebesparing en/of zon op dak. Vervolgens 
werken ze voor u een stappenplan uit én ontzorgen 
zij u bij de uitvoering. Met de hulp van de Energie-
regisseurs verduurzaamt u uw bedrijf, terwijl u zich 
kunt blijven richten op het ondernemen. Maak snel 
afspraak door contact met hen op te nemen.

Deventer Economisch Perspectief 
Jade Lemmink en Thomas Pesiwarissa
energieregisseur@depdeventer.nl
06 53 17 98 53
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Wat is Buur&Zo?
Bij Buur&Zo hebben wij een unieke samenwerking met 
Zorg, Welzijn en Ondernemers. De buurtconciërge is 
een vast en vertrouwd gezicht in de wijk en heeft een 
verbindende functie. Binnen Buur&Zo worden goederen 
(zoals medicijnen, boodschappen, zorgtechnologie, 
maaltijden, was etc.) vanuit een centraal punt in de wijk 
(dit kan een wijkservicecentrum, zorginstelling of 
onderneming zijn) richting kwetsbare inwoners in de 
wijk, gebundeld en geleverd door een buurtconciërge. 
Deze buurtconciërge komt via het leveren van goederen 
en diensten in contact met deze inwoners, biedt indien 
gewenst wat additionele ondersteuning (bv. het vervangen 
van een medicatierol) en signaleert wanneer er extra hulp, 
zorg en/of ondersteuning gewenst is of vraag naar sociale 
activiteiten. De buurtconciërge werkt nauw samen met het 
Voor Elkaar Team (preventie) van de gemeente, 

lokale ondernemers in de wijk, vrijwilligersorganisaties 
en hulpverleners.

Aan de preventie kant heeft de buurtconciërge een 
belangrijke rol in vroegsignalering (voorkomen van 
ondervoeding, eenzaamheid, etc.), zingeving en (indirect) 
vermindering van achteruitgang, snelle toeleiding naar de 
juiste persoon of instantie, kwetsbaren helpen bij het in 
stand houden of brengen van hun sociale netwerk en de 
mogelijkheden daarbinnen, etc. Een doelstelling is dan ook 
dat Buur&Zo bijdraagt aan het langer zelfstandig kunnen 
blijven wonen met zoveel mogelijk eigen regie en kwaliteit 
van leven. Buur&Zo past dan ook uitstekend bij de tendens 
dat ook cliënten met een verpleeghuisindicatie (langer) 
thuis kunnen blijven wonen (het zogenaamde Volledige- 
of Modulaire Pakket Thuis).

Pilot was gestart in Colmschate
Buur&Zo sluit zoveel mogelijk aan bij bestaande concepten 
en zoekt de samenwerking met de voorzieningen in de 
wijk. Datgene wat er op wijkniveau reeds aanwezig is, 
zoals locaties (buurtcentra, voorzieningen), activiteiten 
(voor bewegen, ontmoeten en plezier), (in)formele 
zorg Voor Elkaar Team (preventie) van de gemeente, 
vrijwilligersnetwerken) en diensten wordt met elkaar 
verbonden. De pilot van het project was in 

Onderneem mee met 
Stichting Buur&Zo

Deventer staat bekend als een innovatieve 
proeftuin op gebied van wijkontwikkeling. 
De Deventer wijkaanpak geldt als lichtend 
voorbeeld voor vele gemeenten in het land. 
Een zelfstandige stichting dat vanuit een 
project in ontstaan en nu een programma voert. 
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Colmschate (Colmschate Noord, -Zuid en de Vijfhoek. 
Verbindingscentrum De Fontein is daar de hub van 
Buur&Zo in de wijk sinds februari 2020. In maart 2020 
is de hub Diepenveen van start gegaan bij Kulturhus 
Diepenveen. De Fontein is een verbindingscentrum en 
ontmoetingsplek voor wijkbewoners, waar activiteiten en 
diensten aangeboden worden en waar veel samengewerkt 
wordt met vrijwilligers. Het is ook de plek van waaruit het 
Voor Elkaar Team opereert. De buurtconciërges gebruiken 
De Fontein als logistiek verzamelpunt en ontmoetingspunt 
om de opgepikte signalen uit de buurt te verdelen naar de 
vrijwilligers en zorgprofessionals in de wijk. Dit kan door 
voorgenoemde netwerksamenwerking in de wijk.

Medewerking van lokale ondernemers
In Colmschate laten de organisaties als Apotheek 
Flora Colmschate, Jumbo Hans Kok, Gotink Catering, 
Vegro hulpmiddelen en Carinova, de bezorging van 
hun producten over aan de beide buurtconciërges in 
Colmschate. Gezamenlijk worden zo wekelijks 400 tot 
500 mensen in de wijk bezocht door de buurtconciërges. 
De bundeling betekent tijdwinst voor ondernemers en 
efficiëntie voor inwoners. Door de vertrouwdheid via dit 
ené contactpersoon ontstaat er contact met de mensen. 
Als voorbeeld noemen we de boodschappenservice van 
Jumbo Hans Kok. In het verleden werd deze aan de deur 
afgegeven en nu worden deze naar binnen gebracht, wordt 
de koelkast gevuld en tevens gecheckt of er bijvoorbeeld 
geen producten over de datum in de koelkast zijn. Er kan zo 
veel meer bereikt worden als een bekend gezicht even naar 
binnen komt voor extra service en een oogje in het zeil. 
Het draagt bij aan maatschappelijk ondernemerschap.

Meerdere wijken haken aan 
De pilot bleek een succes en dus is het Buur&Zo concept 
uitgebreid. Concreet betekent dit: meer buurtconciërges, 
meer wijken, meer leveranciers. In de volgende Deventer 
wijken is Buur&Zo per 1 september 2022 werkzaam: 

Keizerslanden, Borgele, Platvoet, en Zandweerd. 
De buurtconciërges werken in deze wijken vanuit 
Woon en zorgcentrum Humanitas en Stichting Ludgerus 
en Bij de Halte.

Oproep aan Deventer bedrijven!
Het aantal 80-plussers gaat de komende tien jaar van 
650.000 naar 1,3 miljoen. Steeds meer van uw klanten 
zullen in deze leeftijdscategorie vallen. Vaak wordt 
voorbij gegaan aan het MKB. Ook het MKB kan bijdragen 
aan het langer prettig en veilig zelfstandig thuis blijven 
wonen van ouderen in de wijk. Een voorbeeld hiervan 
is boodschappen. Veel ouderen hebben problemen 
met het digitaal invullen van een boodschappenlijst. 
Buur&Zo kan hierbij helpen. Zij halen de boodschappen, 
rekenen af en helpen de bewoner met het “terugpinnen” 
met een mobiel pinapparaat (veilig thuis) Ook zijn er 
ouderen die zelf nog de boodschappen willen doen, ook 
daar kan een buurtconciërge zich voor inzetten om dit te 
organiseren in de wijk. 

Buur&Zo komt graag in contact met Deventer ondernemers 
die zich aangesproken voelen in het maatschappelijk 
ondernemen en met Buur&Zo willen meedoen aan het 
langer thuis kunnen laten wonen van de inwoners van 
Deventer. Door de leveringen uit te laten voeren door 
onze buurtconciërges kunt u  van grote betekenis zijn om 
mensen het leven te laten leiden dat ze genoten toen ze 
nog geheel zelfstandig waren. Wij willen graag samen met u 
ontdekken wat er nog meer mogelijk zou kunnen zijn in de 
wijk. Wilt u meer weten of denkt u een concrete bijdrage te 
kunnen leveren? Neem dan contact met ons op! 

Fonteinkruid 61, D
eventer  |  0570  57 38 20  |  info@

buurenzo.nl  |  w
w

w
.buurenzo.nl

Stichting Buur & Zo steunt op een krachtige 
partijen:  Carinova, Gotink, Jumbo, Flora Apotheek, 
Medido, Vegro, Sociale teams Deventer, Raster 
Welzijn, MKB Deventer, Vrijwillige Hulpdienst 
Diepenveen, Saxion, Stichting Ludgerus, woon- en 
zorgcentrum Humanitas, Verbindingscentrum 
De Fontein, Bij de Halte, Kulturhus Diepenveen, 
Gemeente Deventer, KonnecteD.

Projectleider van stichting Buur&Zo Deventer:
Christina Lintsen M: 06-57797770
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Naast zijn werk bij Vsee is hij al sinds zijn studie druk bezig 
met het opzetten van zijn eigen bedrijf. Alle vrije uurtjes 
besteedt hij aan zijn eigen onderneming om hier een groot 
succes van te maken. En dit loont! We zijn met Tim het 
gesprek aangegaan om te ontdekken hoe hij is gekomen 
waar hij nu staat.

Wel interesse, maar nog geen passie
In de brugklas van de middelbare school komt Tim 
in aanraking met de mogelijkheden tot online geld 
verdienen. Hij zet een website op en schaft een hosting en 
domeinnaam aan. Dit blijft vervolgens op de plank liggen.

In het vierde jaar van de vmbo-tl moet Tim een 
sectorwerkstuk schrijven. Hij krijgt een lijst met 
onderwerpen voor zijn neus. Ook het concept ‘online geld 
verdienen’ staat op de lijst. Tim duikt in het onderwerp 
en de interesse is gewekt, nog niet genoeg want echt 
doorzetten komt er nog niet van.

Vele gesprekken tijdens stage
Vanuit de mavo start Tim met de mbo opleiding 
Applicatie- en Mediaontwikkelaar (nu onder de naam 
Software Developer). Tijdens zijn eerste stage komt 
hij terecht bij Vsee Search Marketing. Naast zijn 
werkzaamheden, houdt hij veel gesprekken met collega’s 
over onder andere de mogelijkheden om online geld te 
verdienen, affiliate marketing en Google AdSense. 
Toen begon het pas echt te kriebelen.

“Dagenlang heb ik met collega’s gespard over de 
mogelijkheden en waar ik allemaal rekening mee moest 
houden. Van mede-eigenaar Dennie Pasman kreeg ik toen 
de tip: pak het gewoon op, ga er een jaar volledig voor en 
zie dan wat het resultaat is. Dus dat ben ik gaan doen.”

Bijbaan opgezegd en in het diepe gesprongen  
“Na mijn eerste stage heb ik ontslag genomen bij een 
supermarktketen. Ik waagde de sprong en ben voor de volle 
100% voor mijn eigen onderneming gegaan. Naast mijn 
studie natuurlijk”, legt Tim uit. “In eerste instantie wilde ik 
aanbieden om voor anderen websites te bouwen. Dit had 
ik immers tijdens mijn opleiding geleerd. Maar ik kwam 
erachter dat er veel meer mogelijk was. Daarnaast wilde ik 
kunnen groeien als bedrijf. Als je als zzp’er websites bouwt, 
kan je maar een beperkt aantal uren in een dag besteden 
aan werk. Je kan dus nooit meer produceren dan dat je aan 
uren in een dag hebt. Met een verdienmodel als affiliate 
marketing kan dat wel. Je kan altijd opschalen zonder dat 
je met een urenlimiet zit.”

Opnieuw stage bij Vsee
Tim krijgt de kans om opnieuw stage te lopen. Hij ging 
terug naar Vsee Search Marketing. Hij wist dit keer op 
welke vlakken hij kennis wilde opdoen en ook dat Vsee 
voor hem de juiste plek was. Het voordeel van mkb-
bedrijven is dat deze vaak kleinschalig zijn en daardoor 
vaak een stuk persoonlijker. Ontwikkeling van medewerkers 
en stagiaires staat daardoor voorop. Dit geeft mooie kansen 
voor zowel mbo’ers als mkb-bedrijven om samen te groeien.

“Tijdens mijn tweede stage heb ik veel tijd en handvatten 
gekregen om meer kennis op te doen. In opdracht van Vsee 
heb ik toen een start gemaakt aan een affiliate website en 
daar heb ik super veel van geleerd.” In die periode merkt 
Tim hoe hij van het mbo de mkb-onderneming in groeit. 
Hij doet kennis en vooral ervaring op dat hem helpt om een 
fijne en scherpe medewerker te worden.

Een andere collega, Luuk Harleman, volgde een cursus 
waarbij de cursusleider geld verdiende met affiliate 
marketing. En niet een klein beetje geld ook. “Ik ben die 
cursus gaan volgen om er alles over te leren. Dit heb ik toen 
bij die website gelijk in de praktijk mogen uitvoeren 
en gepresenteerd als mijn afstudeeropdracht”.

Hernieuwde focus voor eigen onderneming
“Ik had zoveel nieuwe kennis en ideeën opgedaan bij 
Vsee. Die wilde ik gelijk toepassen bij mijn eigen 
onderneming. Ik heb me volledig gefocust op affiliate 
marketing,” legt Tim uit.

Van mbo’er naar SEO specialist en ondernemer

De reis van onze 
voormalig stagiair Tim

Tim Gerrits is een ambitieuze online marketeer 
met een drukke tijd achter de rug. Tijdens zijn 
stages binnen het mbo pakte hij de kans om bij 
een mkb-bedrijf aan de slag te gaan. Zo is hij 
vanuit zijn kennis en opgedane ervaring van het 
mbo doorgegroeid naar een functie als SEO’er 
bij Vsee Search Marketing.
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“Mensen kunnen nu via mijn website van a tot z leren hoe 
ze een eigen website opzetten. Mijn verdienmodel? Ik bied 
bij iedere stap van het proces de producten van partners 
aan. Als iemand die producten dan via mijn website 
aanschaft, krijg ik een percentage van de opbrengsten.”

Geen vliegende start
Tim begint zoveel mogelijke actuele en interessante 
content te maken voor op zijn website. “Een website met 
maar tien pagina’s wordt door Google niet interessant 
gevonden. Als je er 60 hebt, gaat Google er al meer 
vanuit dat je weet waar je het over hebt. Inmiddels heb 
ik er meer dan 200. Maar nog steeds geldt: kwaliteit over 
kwantiteit. Ik wil echt waarde leveren.” Het creëren van 
deze content ging echter niet over één nacht ijs. “Het kost 
veel tijd om goede content te maken en ik zag hier pas na 
ongeveer anderhalf jaar resultaat van. Na anderhalf jaar 
begon ik pas echt inkomsten te genereren met mijn eigen 
onderneming. Een lange adem dus, maar ik ben blij dat ik 
heb volgehouden.”

Steeds nieuw kansen grijpen
Daar houdt het voor Tim niet op. “Inmiddels heb ik ook 
een eigen e-book uitgebracht. Deze is gratis. De lezer 
leert precies hoe je een eigen website opzet. Dit deed 
mijn website in de basis ook al, maar veel mensen hebben 
de extra uitleg nodig. Veel van mijn klanten zijn 50+. 
Die vinden het fijn om een uitgebreide handleiding naast 
zich te hebben. Vanuit mijn e-book wordt dan gelinkt naar 

de opties die ik via mijn website aanbied. Als ze 
dan weer via mijn website bijvoorbeeld hosting of 
een domein aanschaffen, verdien ik er indirect toch 
geld aan. Ook de e-mailmarketing funnel die er achter zit, 
verwijst ze weer door naar de producten die ik via affiliate 
marketing aanbied.”

Het concept draait op zichzelf
Inmiddels is Tim met zijn onderneming zo ver dat het 
concept zichzelf grotendeels onderhoudt. “Als ik er een 
week niet naar kijk, is er niets aan de hand. Dat geeft mij nu 
de tijd om te investeren in SEO. Daarnaast maak ik plannen 
voor de toekomst. Als ik tijd over heb, wil ik een keer een 
cursus opzetten. Voor de mensen die de stappen uit het 
e-book lastig voor zich kunnen zien, is zo’n cursus vaak 
meer toereikend.”

Doorgegroeid tot SEO specialist bij Vsee
Sinds Tim klaar is met zijn studie, werkt hij bij Vsee Search 
Marketing. Inmiddels is hij van stagiair uitgegroeid tot 
SEO specialist. “Dat ik tijdens werk veel met SEO bezig 
kan zijn, vind ik prachtig. Dat is ook het mooie van een 
mkb-onderneming. Ik krijg vanuit Vsee de tijd mij te 
ontwikkelen en zo Vsee uiteindelijk weer verder te helpen. 
Er valt iedere dag zoveel te ontdekken op het gebied 
van SEO en hoe we dat bij onze klanten goed in kunnen 
zetten. De beste resultaten pas ik daarna toe bij mijn eigen 
onderneming, maar dit geldt natuurlijk ook de andere 
kant op. Een win-win situatie dus!”, sluit Tim af.
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Toegankelijke evenementen
Voor dEVENTer zijn sponsoren van onmisbare waarde. 
‘We vinden het belangrijk dat onze evenementen voor een 
zo breed mogelijk publiek toegankelijk zijn,’ zegt directeur 
Martijn Westerbrink. ‘En dat betekent dat zoveel mogelijk 
van wat we organiseren entreevrij is. De keerzijde ervan 
is dat we voor onze inkomsten geheel afhankelijk zijn van 
subsidiënten en sponsoren.’ 

Wolters Vastgoedonderhoud sponsort de Deventer 
evenementen al jaren. Dat deze voor iedereen toegankelijk 
zijn, past bij de identiteit van de onderneming. ‘We zijn 
een familiebedrijf,’ zegt mede-eigenaar Gert-Jan Wolters 
hierover. ‘Het zit bij ons ingebakken dat je voor elkaar klaar 
staat. We voelen ons betrokken bij onze medewerkers. 
En ook bij de stad. We bestaan al 88 jaar en hebben hier 
in Deventer veel opdrachtgevers. Dan wil je ook iets 
terugdoen voor de stad.’ 

Voor dEVENter zijn vaste sponsoren die zich betrokken 
voelen heel belangrijk. Westerbrink: ‘Het is extra prettig 
als een bedrijf zich voor meer jaren committeert. 
Dat geeft financiële stabiliteit, het toont het 

maatschappelijk draagvlak voor de evenementen, 
en het geeft je echt de kans een  partnerschap op 
te bouwen.’ Dat kan Wolters beamen. ‘We dragen de 
activiteiten van dEVENter een warm hart toe. Deventer 
Op Stelten, de Boekenmarkt en het Dickens festijn zijn 
allemaal erg aansprekend en divers. De setting in de open 
lucht is goed en er heerst altijd een ontspannen sfeer.’ 

De stad als decor 
Het vastgoedonderhoudsbedrijf is onder andere 
gespecialiseerd in monumenten. Waar dEVENTer de 
stad als decor gebruikt, daar zorgt Wolters ervoor dat 
het decor er piekfijn uitziet. Westerbrink: ‘Ook al doen 
we hele verschillende dingen, we streven wel hetzelfde 
na: dat Deventer een aantrekkelijke, leefbare stad is.’ 
Vele panden in het Bergkwartier, op de Brink en het 
Grote Kerkhof zijn weleens onder handen genomen door 
het onderhoudsbedrijf. Wolters: ‘Dat vinden we leuk aan 
deze sponsoring. We hangen tijdens de evenementen ook 
altijd ludieke doeken op, waarop we het publiek aansporen 
vooral ook oog te hebben voor de achtergrond van 
de voorstellingen.’ 

Wolters sponsort niet alleen financieel, maar ook 
met middelen. Zo stelt het bedrijf tijdens het Dickens 
Festijn een schaftkeet beschikbaar voor een EHBO-post. 
En afgelopen jaar deed de ijskelder van het onderhouds-
bedrijf dienst als vertrekpunt van een voorstelling. 
In het onderstel van de Lebuinustoren heeft het bedrijf zijn 
restauratie-atelier en presentatieruimte. ‘Het is alleen maar 
leuk als dat voor dit soort evenementen gebruikt 
kan worden.’  

Met sneeuw op het Dickens Festijn
Als inwoner van Deventer bezoekt Wolters de 
evenementen graag. Hij bewaart goede herinneringen 
aan het Dickens Festijn. ‘Als je langs alle scènes in dat 
schilderachtige decor van het Bergkwartier loopt en het 
ook nog eens gaat sneeuwen, ja dan is het plaatje wel 
compleet. Met Deventer Op Stelten strijkt hij jaarlijks 
op vrijdagavond met een groep van twintig vrienden 
neer op een terras op de Brink. ‘We eten wat en kijken 
vervolgens naar wat er voorbij trekt. Ik houd van 
grote acts. Zo’n imposante draak of reus op het plein, 
dat maakt indruk.’ 

Toekomst
Waar Wolters eerder veel verschillende verenigingen 
sponsorde met kleine bedragen, is er al een aantal jaren 
gekozen om meer focus aan te brengen. ‘We doen nu 
een aantal dingen en die doen we goed.’ De dEVENTer 
evenementen blijven daar onderdeel van. ‘Zo kunnen we 
ons steentje bijdragen aan iets dat voor de hele stad is.’ 

‘Iets terugdoen voor de stad’
Met de sponsoring van Evenementenbureau 
dEVENTer kan Wolters Vastgoedonderhoud iets 
terug doen voor de stad waar het bedrijf al 88 jaar 
opdrachten voor uitvoert. Dergelijke sponsoren 
die zich lange tijd committeren zijn belangrijk voor 
dEVENTer: niet alleen als stabiele financiële steun, 
maar ook als teken van maatschappelijk draagvlak 
voor de evenementen. 
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Over evenementenbureau dEVENTer 
Waar een kleine stad groot in kan zijn: het 
internationaal buitentheaterfestival ‘Deventer 
Op Stelten’, de Deventer Boekenmarkt en het 
Dickens Festijn zijn al decennia een groot 
succes. Jaarlijks trekken de stadsevenementen 
meer dan 300.000 bezoekers: van cultuur-
liefhebbers tot kunstconsumenten en van 
festivaltoeristen tot eigen inwoners.  

Deventer is één van de oudste steden 
van het land en heeft een prachtige 
binnenstad. De sfeervolle pleinen en straten, 
de historische gebouwen, het rauwe en 
creatieve Havenkwartier, de monumentale 
parken en de rivier de IJssel vormen het 
ideale theatrale en culturele decor voor 
de evenementen.

Bijdragen aan een leefbare stad
dEVENTer pleit voor een wereld die uitdaagt 
en inspireert, die speels is en vol humor, een 
wereld waarin verschillen tussen mensen 
overbrugd worden door begrip en respect voor 
de ander en voor de leefomgeving. Er is een 
onvoorwaardelijke rol weggelegd voor kunst 
en cultuur. Voor het grootschalige gebaar, het 
(poëtische) woord, theater, dans, beeldende 
kunst en muziek. Het is de missie van het 
bureau om, op indirecte wijze, mee te werken 
aan de leefbaarheid van Deventer. Vanuit een 

solide culturele basis wordt bijgedragen aan de 
economische vitaliteit en aantrekkingskracht 
van Deventer. De evenementen leiden tot 
directe positieve resultaten en leveren een niet 
geringe bijdrage aan het vestigingsklimaat en 
de positieve marketing van en voor Deventer.  

Bespelen en etaleren publieke ruimte
In 2020 ging de VVV over in twee verschillende 
organisaties: Deventer Marketing, waarin de  
stadsmarketing en informatievoorzieningen 
van de VVV werden ondergebracht,  
en Evenementenbureau dEVENTer. De twee 
organisaties weten elkaar nog steeds te 
vinden en bouwen vol passie verder aan de 
positionering van Deventer als prominente 
evenementenstad. Het evenementenbureau 
doet dat door het organiseren van kwalitatief 
hoogstaande evenementen. Ze bespelen 
en etaleren de publieke ruimte vanuit de 
overtuiging dat iedereen daarbij gebaat is. 
Want de publieke ruimte is de plek waar 
mensen uit alle geledingen van de samen-
leving elkaar vanzelfsprekend tegenkomen. 
dEVENTer werkt hieraan met een professioneel 
evenemententeam, de stadsbeiaardier en door 
het beheren van de Bergkerk en de technische 
loods FACE. Maar ook de organisaties, partners 
en inwoners van Deventer zijn onmisbaar voor 
het evenementenbureau. ‘Wij bouwen met, 
door, voor én in de stad.’
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Van fitness instructeur naar 
schoonmaak ondernemer
Deelnemer van het eerste uur en mede-initiatiefnemer 
is Anajah Quentin van Schoonmaakbedrijf Qleaning. 
Anajah heeft al een lange relatie met Studio Perfect: 

“Die relatie is in 2005 begonnen, toen ik er als stagiair 
fitness instructeur mocht beginnen. Ik had al plannen 
in mijn hoofd voor een eigen schoonmaakbedrijf, maar 
het leek me handig om als achtervang ook een opleiding 
te volgen. Dit werd de éénjarige Mbo-opleiding fitness 
instructeur. Het bloed kroop waar het niet gaan kon, 
dus in de minder drukke uren ging ik de fitnessapparaten 
schoonmaken. Ik besloot al snel daarna voor mezelf te 
beginnen met Qleaning. Het mooie daarbij was dat 
Studio Perfect één van mijn eerste klanten werd.”

Al bijna tien jaar actief
Anajah is actief en bekend in de Deventer ondernemers-
wereld. In een gesprek met Jan-Willem Kroes werd het idee 
geboren om een sportief zakelijk netwerk op te richten. 
Zo startte in 2013 een groep gelijkgestemde ondernemers 
op de donderdagochtend. De naam Sporting Heroes 
(mét logo!) werd bedacht, met als slogan: Van transpiratie 
naar inspiratie. De groep groeide al snel uit naar twintig 
leden. Het mooie is, dat bijna al deze leden vanaf het 
begin bij dit netwerk betrokken zijn. Er is een hechte 
band gesmeed, die verder gaat dan samen sporten. 
Anajah: “We kennen elkaar goed doordat we elkaar 
wekelijks ontmoeten. We helpen en ondersteunen elkaar 
door dik en dun. We zijn geen businessclub, maar meer een 
vriendenclub. In onze club kan het over de dagelijkse gang 
van zaken gaan, maar er is ook ruimte om te sparren over 
uitdagingen waar je zakelijk of privé voor komt te staan.”

Waarom Studio Perfect?
De ondernemers houden van kwaliteit. Dit vinden ze 
bij Studio Perfect terug in het niveau van de trainingen, 
de apparatuur en de faciliteiten. Er kan veel en dat 
proberen de leden ook allemaal uit. Het varieert van 
yoga of fitness, tot kracht- en circuittraining. Na afloop 
zijn de ondernemers rond 9.00 uur fris op het werk, 
waar ze vol energie weer aan de slag kunnen.

Sporting Heroes

Elke donderdagochtend 
samen zweten

Twintig Deventer ondernemers melden zich elke 
donderdagochtend om 7.00 uur bij Studio Perfect 
voor een gezamenlijke training onder leiding van 
een fitness instructeur. Na het sporten is er 
ruimte voor goede gesprekken met elkaar aan 
de ontbijttafel.
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Van links naar rechts: Jan-Willem Kroes van het Notarieel,  

Anajah Quentin van Qleaning en Nieck Eppink van Dansschool Eppink.
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Met de mestopbrengst van drie koeien  
verwarm je een woning 
In 2018 zijn vijf melkveehouders uit Oxe samen met drie 
leveranciers, begonnen met het project Oxe Geeft Gas. 
Hét project waarbij agrarisch geproduceerd biogas lokaal 
wordt ingezet als directe vervanging van aardgas. Door de 
toenemende aandacht op het gebied emissiereductie en 
energietransitie zien de melkveehouders een grote kans 
om als agrariërs bij te dragen aan de verduurzaming van 
onze regio.  Wist je dat je met de mestopbrengst van drie 
koeien je een woning een jaar lang kan verwarmen? 

Stikstofreductie 
Voedsel werd al geleverd en via zonnepanelen op de 
stallen wordt elektriciteit geleverd. Nu komt daar ook 
warmte (uit biogas) bij. Dat doen zij door de boerderijmest 
op de boerderij te vergisten waarbij biogas ontstaat. 
Via een biogasleidingnetwerk van zeven kilometer lang 
wordt één miljoen kuub biogas aan twee Deventer 
bedrijven biogas geleverd, waardoor zij van het reguliere 
gas af zijn. Door de nieuwe stalvloeren halveren de 
veehouders de stikstofemissie uit de stal met 50%. 
Daarbovenop levert het vergistingsproces nog een extra 
stikstofreductie op. Eventueel kan met de stikstofstripper 
die gekoppeld zit aan de vergister een totaalreductie van  
70% bespaard worden.  

Landelijk en internationaal uniek 
Het hele project is vanaf de start begeleid door 
het Deventer energie-adviesbureau CCS. 

Projectleider Knillis van der Burg geeft aan dat de 
initiatiefnemers pionierswerk hebben geleverd en hun 
nek daarbij hebben uitgestoken. Het project realiseert 
zeer veel voordelen voor de boeren, de afnemers en het 
milieu. Bijkomend voordeel is dat in tegenstelling tot 
andere alternatieve energiebronnen als windmolens en 
zonneparken er hier veel draagvlak is. Er zijn alleen maar 
winnaars. Het mooie is ook dat het aloude “noaberschap” 
door de coöperatie weer een nieuwe en eigentijdse 
invulling hebben gekregen. Vanuit het hele land en 
sinds kort ook daar buiten bestaat grote belangstelling 
voor het project. 

Oproep Deventer bedrijven
Het project biedt de mogelijkheid om op te schalen. 
Sterker hiervoor bestaat bij omliggende melkvee-
houders al concrete belangstelling. De ondergrondse 
infrastructuur is gerealiseerd en in gebruik. Het is heel 
makkelijk om daaraan nieuwe vergisters op omliggende 
melkveebedrijven op aan te sluiten. Dit geldt eveneens 
voor nieuwe afnemers. Op industrieterrein Bergweide 
Vier en Kloosterlanden wordt biogas geleverd en nieuwe 
afnemers kunnen daarop eenvoudig aantakken. Voor 
bedrijven met een gasbehoefte die op een eenvoudige 
wijze de bedrijfsvoering willen verduurzamen biedt 
Oxe Geeft Gas een interessante mogelijkheid. Wie 
belangstelling heeft kan zich melden bij Knillis, telefoon 
06-30218882, email: vanderburg@ccsenergieadvies.nl. 

Global Goals onderneming van het jaar  

Oxe Geeft gas 

Oxe Geeft Gas is de winnaar geworden van de 
verkiezing Deventer Global Goals Onderneming van 
2021. In de Deventer Schouwburg reikte wethouder en 
voorzitter van de Werkgroep Global Goals: de prijs uit 
aan de initiatiefnemers. De Global Goals refereren aan 
de 17 substainable development goals zoals de VN deze in 2015 heeft uitgeroepen en door 
alle lidstaten zijn erkend. De vakjury was erg onder de indruk hoe Oxe Geeft Gas een oplossing 
heeft ontwikkeld voor diverse zeer actuele en grote uitdagingen. De kranten staan hier momenteel 
bol van: van het Russisch gas af, reductie van stikstof, circulaire landbouw. Oxe Geeft Gas biedt 
de oplossing. 

D
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Grote turnaround
Voor de Corona bouwde The Inside met haar 65 
medewerkers stands voor beurzen in alle continenten van 
de wereld. Toen Corona uitbrak droogden alle beurzen in 
één week op. Directeur Michael Hermans: “het was bizar 
om te zien dat in een tijdsbestek van enkele weken onze 
hele jaar omzet geannuleerd werd”. De verwachting was 
dat 2021 ons beste jaar ooit zou worden en in een paar 
weken werd het perspectief compleet anders. We moesten 
snel schakelen om de continuïteit van ons bedrijf te 
waarborgen. In sessies met onze medewerkers kwamen 
we tot de conclusie dat we onze grote ervaring met 
bouwen van houten beursstands ook konden inzetten voor 
houtskeletbouw en vrijstaande, vakantie-, flexwoningen. 
We konden zo een groot deel van ons team hierop inzetten 
en via relaties in en buiten Deventer wisten we de overige 
werknemers gedetacheerd onder te brengen”.

The Inside Living
Gestart werd met houtskeletbouw voor bouwbedrijven 
en snel daarna werd doorgeschakeld naar de vakantie- /
flexwoningenconcepten. Omdat dit een aparte tak 
van sport is en The Inside richtte toen als een apart 
onderdeel The Inside Living op. Dit onderdeel is inmiddels 
gevestigd in Hardenberg en telt 45 medewerkers. 
Recente werd nog een mooie opdracht binnen gehaald om 
40 vakantiewoningen in Duitsland voor Center Parcs te 
gaan bouwen. Deze zijn momenteel in productie. 
De marktomstandigheden zien er goed uit, het doel is 

de productie op te gaan voeren tot 1 a 2 woningen per dag. 
Door standaardisatie en automatisering toe te passen 
zal dit lukken. 

De markt trekt weer aan
Inmiddels is de markt voor de beursstand begin dit jaar 
weer volledig hersteld. The Inside heeft het drukker 
dan ooit. Michael: “in de aflopen periode zijn een paar 
Europese concurrenten weggevallen. Dit betekent 
een flinke stijging van het aantal aanvragen. We zijn 
hier selectief in, we bedienen eerst onze bestaande 
klanten en kijken dan gericht wie we daar bovenop nog 
kunnen bedienen. We kunnen veel aanvragen niet in 
behandeling nemen doordat we te druk zijn met onze 
bestaande klanten. Opschalen gaat door de krapte op de 
arbeidsmarkt lastig. We kijken inmiddels wel of we niet een 
productie lokatie in het buitenland kunnen openen. 
Het doet als ondernemer toch elke keer pijn als je nee 
moet verkopen”. 

Dank!
Michael Hermans draagt de titel Deventer Onderneming 
van het jaar op aan zijn personeelsleden: “zij hebben 
in een hele moeilijke periode de schouders onder het 
bedrijf gezet. Zij hebben flexibel meebewogen op alle 
veranderingen. De prijs is een mooie waardering van 
ondernemend Deventer voor hun grootste inzet. 
Dank hiervoor!

The Inside: overall winnaar Deventer onderneming van het jaar 

“ Een grote waardering 
voor ons team”

Op 13 juni j.l. werd in de Deventer Schouwburg 
de winnaars bekend gemaakt van de Deventer 
ondernemersverkiezing. Uit de vele 
uitgebrachte nominaties heeft de vakjury in 
de categorie Overall Onderneming The Inside 
als winnaar gekozen. 
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Totaal beleving met chocolade
Een bezoek aan RUBIA is niet zo maar een bezoek. 
Het is een totaal beleving waarin alle zintuigen geprikkeld 
worden. Je vindt bij RUBIA luxe patisserie in nieuwe 
vormen, nieuwe smaken en nieuwe combinaties. 
Cynthia: “onze liefde voor patisserie, chocolade en 
‘everything sweet’ in combinatie met onze ambities om 
de hoogst mogelijke kwaliteit te leveren proef je in elke 
hap. Alles wordt met de hand gemaakt, van hoogwaardige 
ingrediënten en zonder onnodige toevoegingen. 
Elk product, elke smaak, elk design en elk ingrediënt 
wordt zorgvuldig geselecteerd, getest en gekeurd, 
voordat je het bij ons kan vinden. Onze producten 
hebben daardoor niet slechts een vleugje smaak, 
maar zijn echte smaaksensaties. Het doel: patisserie 
die eigenlijk te mooi en te bijzonder is om op te eten, 
maar tegelijkertijd te lekker om dat niet te doen! 

Verkoop ook buiten de winkel
Naast verkoop via de patisserie vindt ook veel verkoop 
plaats via de webshop. Cynthia: “eigenlijk is RUBIA gestart 
als webshop, de bedoeling was tegelijk met de winkel te 
starten maar het vinden van ene geschikt pand duurde te 
lang. Ook bijzonder om de melden is dat veel (Deventer) 

horecazaken de producten van RUBIA ook serveren bij de 
koffie en als (onderdeel van het) dessert. 

Nieuw idee: geurkaarsen met geuren uit de 
patisserie
Eén van de meest gehoorde opmerkingen van klanten 
was: “wat ruikt het hier toch zo lekker”. Dit zette Cynthia 
aan om hier meer mee te doen. De drie  kaarsen hebben 
elk een geur uit de patisserie: chocolade, koffie en vanille. 
Hiervan is nu een geurkaars in eigen beheer ontwikkeld. 
Het mooie is dat deze kaars niet alleen lekker ruikt maar 
bij het branden ook wat knispert en glitters afgeeft. 
Dit geeft extra beleving. De zelf ontwikkelde en ook zelf 
geproduceerde geurkaarsen worden in de winkel en 
webshop verkocht. 

Veel reacties op de verkiezing
Tot slot vragen we Cynthia of zij en haar team veel reacties 
hebben gekregen op de uitverkiezing Starter van het 
jaar. “Elk dag nog”, is het antwoord. “Het schilderij met de 
naamvermelding starter van het jaar dat bij de prijs hoort, 
hangt in de winkel en iedere dag refereren en vragen 
klanten er naar. We krijgen daar erg leuke reacties op. 

Starter van het jaar in Deventer 

RUBIA patisserie  

RUBIA patisserie is de winnaar geworden van 
de verkiezing Deventer Starter van het jaar 
2021. In de Deventer Schouwburg reikte Alfred 
Liefers, directeur Ondernemershuis de prijs 
uit aan Cynthia van der Giessen. Cynthia heeft 
op 1 april 2020 net na de Corona-uitbraak in 
de Vleeshouwersstraat een hoogwaardige 
patisserie opgezet. De zaak heeft landelijke 
media gehaald en is een echte aanwinst voor 
Deventer met bezoekers uit het hele land. 

V
leeshouw

erstraat 2, D
eventer  |  0570 594 816  |  info@

rubiapatisserie.nl  |  w
w

w
.rubiapatisserie.nl



48

K
oggeschip 212, D

eventer  |  0570 843 05   |   info@
gew

oondoen-deventer.nl   |   w
w

w
.gew

oondoen-deventer.nl

Sinds 2019 heeft Amy Wielink haar eigen interieurwinkel 
GEWOONDOEN aan de Koggeschip 212 in Colmschate. 
Amy was voor de start van haar winkel in loondienst als 
interieurstylist bij een aantal verschillende bedrijven 
in binnen- en buitenland. Ze had al lang de droom 
om iets voor zichzelf te beginnen. “Ik woonde achter 
winkelcentrum Colmschate en toen het winkelcentrum 
verbouwd werd verbaasde het mij dat er geen leuke winkel 
kwam om even een cadeautje te kopen, je moet hiervoor 
altijd naar de stad. Dit bracht mij op het idee om zelf een 
winkel te starten. Al langer liep ik met het idee om mijn 
expertise als interieurstylist te gaan combineren met een 
fysieke winkel in meubels en woonaccessoires. Het werd 
deze winkel waarin ik ook veel cadeauartikelen verkoop. 
Dat was best een flinke stap, maar mijn motto ‘gewoon 
doen’ heeft me het laatste zetje gegeven. 

Vliegende start
De winkel aan de Koggeschip opende in juli 2019 de 
deuren en sindsdien lopen de zaken voorspoedig. 
Het team van GEWOONDOEN bestaat inmiddels uit zeven 
personen. Het is een enthousiaste en betrokken club met 
ieder haar eigen expertise. GEWOONDOEN startte als 
woonwinkel, maar al snel kwam daar interieuradvies bij. 
Amy merkte aan de vragen die ze van klanten kreeg dat er 
behoefte was aan advies thuis. De interieuradviezen zijn in 
de regio en (soms) ver daar buiten erg gewild. Amy: ”Het is 
wel bijzonder hoe hard dit gaat. We adverteren niet, maar 
elk advies levert door mond-op-mondreclame weer nieuwe 
klanten op. Wel zijn we erg actief op Instagram en dat 
werkt geweldig. Regelmatig komen klanten van ver, 

omdat ze ons op Instagram volgen en enthousiast zijn 
over onze stijl”.  

Babywinkel: nieuw in Deventer
Begin dit jaar breidde GEWOONDOEN flink uit. 
Het naastgelegen pand werd bij de winkel betrokken en 
hier startten ze een  nieuw concept: GEWOONDOEN 
Kleintje. Natuurlijk helemaal in de stijl van GEWOONDOEN. 
Hier vinden a.s. (groot)ouders alles voor hun baby. 
Met deze formule is Deventer een unieke winkel rijker. 

Plannen voor de toekomst 
Amy en haar team hebben de prijs dankbaar in ontvangst 
genomen. Amy: “we zien deze prijs als een mooie 
aanmoediging om verder te bouwen aan onze winkel”. 
Het jongste product dat bijna opgeleverd wordt, is een 
webshop. Dit wordt meer dan een online plek waar je 
spullen kan kopen. Binnenkort wordt daar namelijk een 
confuguratior aan toegevoegd, waarmee je je eigen 
meubel online kunt samenstellen en direct kunt zien 
hoe veranderingen in bijvoorbeeld kleur uitpakken. En de 
calculator rekent uit wat je nieuwe meubel gaat kosten. 
Ook komen er extra tools om ook het online shoppen 
makkelijker en leuker maken. Wat dacht je van een 
verjaardaglijstje dat je via de shop naar je vrienden kunt 
sturen. Zij kunnen afvinken wat ze cadeau willen geven. 
Heel handig, want je vrienden kunnen iets kiezen dat bij 
hun budget past, ze weten zeker dat je er blij mee bent en 
je zult een cadeau niet dubbel ontvangen.

Winnaar verkiezing Retailer van het jaar 

GEWOONDOEN 

Op 13 juni jl. werd de winkel GEWOONDOEN 
verkozen tot retailer van het jaar in Deventer 
tijdens het Deventer Ondernemersevent. Uit de 
vele uitgebrachte nominaties koos een vakjury in 
twee ronden GEWOONDOEN tot winnaar. 
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Ook bij de werkgevers in de Cleantech Regio ervaar ik  
een groeiende positieve houding voor schone en 
duurzame mobiliteit. Corona heeft ze geleerd dat 
thuiswerken in veel arbeidssituaties een volwaardige 
plaats kan innemen. Goed werkgeverschap vraagt daarbij 
vaak om een ander aanbod dan vijf werkdagen op kantoor. 
Een groeiend aantal van hun werknemers staat bovendien 
open voor andere mobiliteitsopties in hun secundaire 
arbeidsvoorwaardenpakket. Bijvoorbeeld fiets, e-bike, 
speed pedelec, OV, elektrisch vervoer en deelmobiliteit in 
plaats van de leaseauto. 

Wezenlijke mobiliteitsuitdagingen
Tegelijkertijd worden werkgevers geconfronteerd met 
wezenlijke uitdagingen die ook het mobiliteitsbeleid in 
het hart raken. Neem bijvoorbeeld de ongekend hoge 
brandstofprijzen. En het toenemend aantal werknemers, 
dat door de hoge kosten en stijgende inflatie moeite heeft 
om rond te komen. Nu de Corona-urgentie is afgenomen, 
nemen bovendien de files weer flink toe. En het Openbaar 
Vervoer staat onder druk door een tekort aan personeel. 

Een gratis mobiliteitsscan voor jouw bedrijf
Al die ontwikkelingen maken de tijd rijp voor ander 
mobiliteitsbeleid. Maar waar begin je? En aan welke 
knoppen kun je effectief draaien? Wil je antwoord op deze 
vragen? Dan is de gratis mobiliteitsscan - die Cleantech 
Regio je als werkgever aanbiedt - een prima startpunt. 
Heb je een bedrijf met minimaal 75 medewerkers in de 
Cleantech Regio, dan kun je je tot 15 december 2022 
aanmelden voor deze scan. Op basis van de postcodes 

van het thuisadres en het werkadres van je medewerkers 
ontvang je een digitaal dashboard. Met dat dashboard 
kun je de impact zien van je mogelijke beleidskeuzes op 
het gebied van fietsstimulering, openbaar vervoer en 
automobiliteit. Ook zie je hoeveel CO-2 reductie specifieke 
maatregelen opleveren. Uiteraard begeleid ik je bij het 
gebruik van het dashboard. 

Duurzame mobiliteit:  

aan welke knoppen 
kun jij draaien? 

We zijn de afgelopen twee jaar flink anders gaan 
denken over mobiliteit. We hebben geleerd 
dat thuiswerken een optie kan zijn, digitaal 
vergaderen veel reistijd kan schelen en de e-bike 
en speed pedelec een woon-werkafstand tot  
25 kilometer overbrugbaar maken. Bij werkgevers 
kloppen vaker sollicitanten aan, die gelukkiger 
worden van een fiets- of OV-vergoeding dan van 
een leaseauto.

Heb je interesse in de gratis scan? 
Mail me dan: arjankeijzer@cleantechregio.nl. 

Arjan Keijzer, mobiliteitsregisseur Cleantech Regio 
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Olav Wolters is samen met Nick Nikkels directeur en oprichter van 

Succesfactor.nu, een marketingbureau gespecialiseerd in  

doelgerichte online marketing.

Van het Internet 
naar de Metaverse

Hetzelfde gold voor de komst van Internet. 
Wie geloofde daar nu in? En moet je kijken 
hoe Internet de wereld veranderd heeft. En de 
technische ontwikkelingen staan niet stil,  
want nu zijn we op weg naar de Metaverse.

Dat is de opvolger, of misschien beter gezegd, de 
doorontwikkelde en meer complete versie van het huidige 
Internet. De Metaverse is al volop in aanbouw. Er zijn veel 
bedrijven en partijen – overal ter wereld – druk mee bezig. 
Mark Zuckerberg, de eigenaar van Facebook, Instagram en 
Whatsapp veranderde in oktober 2021 niet voor niets de 
naam van zijn overkoepelende bedrijf in ‘Meta’.

Onze ontmoeting met Randall van Poelvoorde
Mijn compagnon Nick en ik willen uiteraard goed op 
de hoogte zijn van alles wat er speelt in ons vakgebied. 
Dus bezoeken we met enige regelmaat interessante 
kennissessies. Daar zijn vaak sprekers met vernieuwende 
ideeën. Zo kwamen we in gesprek met inspirator  
Randall van Poelvoorde, een boeiend verteller én  
expert op het gebied van de Metaverse. 

Samen met Randall vertel ik hier graag wat meer over  
de Metaverse, want waar staat dat eigenlijk voor?  
Volgens Randall staat de term Metaverse voor “een 
combinatie van meerdere werelden (fysiek en fictief).  
De term wordt gebruikt voor het toekomstige Internet 
oftewel het Web 3.0. Dat zal bestaan uit online 
3D-omgevingen en virtuele werelden in een groter  

geheel (de Metaverse), waar gebruikers 
allerlei ervaringen kunnen opdoen.  

Hoe de Metaverse er precies uit komt te 
zien is overigens niet te voorspellen.”

Mijn eigen eenvoudige omschrijving 
is als volgt: In de Metaverse komt de 

echte (fysieke) wereld samen met de 
virtuele digitale wereld. Met je telefoon, 

tablet, computer of door een 3D-bril op 
te zetten, kom je in een driedimensionale 

omgeving waarin je van alles kunt doen. Bewegen, 
mensen ontmoeten, vergaderen en werken, verre locaties 
bezoeken, gamen en onderwijs volgen, om maar eens wat  
te noemen.

Hoe groot is de impact van de Metaverse?
Hoe gaat de Metaverse ons leven veranderen vroegen Nick 
en ik aan Randall. En Randall antwoordde: “De impact van 
de Metaverse gaat nog groter zijn dan die van het Internet. 
Naarmate we meer in virtuele werelden gaan leven, worden 
onze digitale identiteit en onze virtuele eigendommen 
belangrijker. Het verschil tussen echt en virtueel zal minder 
duidelijk én minder belangrijk worden. Ervaringen die tot 
nu toe buiten ons bereik liggen worden werkelijkheid zoals 
wandelen op Mars of vliegen zonder vleugels over New 
York. Onze wildste fantasieën kunnen worden waargemaakt, 
maar ook educatie gaat geheel veranderen.“

Dit alles lijkt misschien nu nog de ver-van-mijn-show maar 
ik geef zelf ook een paar voorbeelden die waarschijnlijk 
al snel mogelijk worden. Ten tijde van corona werkten we 
allemaal thuis en vlogen we van zoom-meeting naar zoom-
meeting. In het tijdperk van de Metaverse zouden we naar 
het digitale kantoor kunnen gaan en daar alsnog de sociale 
interacties kunnen hebben die we zo gemist hebben.  
Je kijkt dan dus niet via een scherm naar je collega’s,  
maar je bevindt je samen met hen in dezelfde 3D-omgeving.  
Je haalt als het ware de echte wereld naar je digitale wereld.

Weet u nog dat bijna niemand een 
mobiele telefoon wilde? En kijk 
nu…. We bellen en betalen ermee. 
We hebben onze agenda erin. 
We fotograferen, filmen, navigeren 
en parkeren ermee. Kortom, die 
mobiele telefoon is nu onmisbaar. 
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Ik schets nog een ander voorbeeld. Straks komt er een 
nieuwe manier van online shopping. Via je telefoon of  
door je bril op te zetten, ben je zo in je favoriete winkelstraat 
in Parijs. Daar pas je je kleding op je avatar - dat is de 
digitale versie van jezelf – en als het past en je vindt dat 
het mooi staat, schaf je de kleding aan. Je trui wordt keurig 
thuis bezorgd en je krijgt een digitale variant van de trui  
erbij voor je avatar! Hoe leuk is dat. Als avatar kies je 
overigens zelf wie je wilt zijn, dus je gender, leeftijd en 
uiterlijk bepaal je zelf. 

Andersom kun je de digitale wereld ook naar de echte 
wereld te halen. Dit zal waarschijnlijk eerder realiteit 
worden. Stel, je staat in Amsterdam in de Apple-store 
en je zet je bril op en kijkt naar een product. Direct zie 
je allerlei specificaties en klantreviews over dat product 
voorbijkomen. De informatievoorziening gaat dus supersnel 
en je hebt geen verkoper meer nodig. Iedereen begrijpt 
dat deze koppeling van fysieke en virtuele producten een 
aardverschuiving betekent voor (online) marketing.

Wanneer is de Metaverse voltooid?
Dat weet niemand. Wel weten we dat het ontwikkelings-
proces in volle gang is. Waarschijnlijk weten we over 
5 tot 10 jaar heel veel meer. Volgens Randall is de 
gebruiksvriendelijkheid in de Metaverse uitstekend te 
noemen: “Je hebt namelijk geen toetsenbord, muis of 
specifieke kennis meer nodig. Je begeeft je immers in de 
digitale versie van de fysieke werkelijkheid. Ons lichaam 
en onze handelingen worden als het ware ingelezen in de 
Metaverse. De technologie wordt gedemocratiseerd en dus 

goedkoper en toegankelijker voor iedereen. 
Iedereen kan dus meekomen richting het Web 3.0”

Aan de slag
In de tussentijd moeten we allemaal wel aan de slag  
volgens Randall: “Want we hebben nieuwe hardware  
nodig, evenals nieuwe verbindingen en platforms.  
Nieuwe betalingsmogelijkheden moeten gefaciliteerd 
worden en nieuwe werelden ontworpen. Vertaal de fysieke 
successen naar virtuele successen. Als ondernemer moet 
je je bewust zijn van de radicale omslag die de Metaverse 
teweeg brengt. Wees je concurrent een stapje voor, door 
je in het proces te verdiepen. Je kunt nog niet op Roblox 
adverteren, maar ga er wel in spelen. Ga er eerder mee aan 
de slag dan je concurrent, leer, experimenteer en bouw een 
voorsprong op. De kansen komen niet voor wie gaat zitten 
wachten. Leer over NFT’s. Ga Decentraland verkennen.  
Zet een AR-toepassing op je telefoon en bedenk wat je 
zou kunnen doen. Denk 3D! “.

Succes verzekerd via Succesfactor.nu
Uiteraard staan Nick en ik en alle andere collega’s van 
Succesfactor.nu voor jullie klaar.  Om jullie te helpen 
up-to-date te blijven in de snel veranderende digitale 
wereld. Houd onze website in de gaten. We zien elkaar 
snel, fysiek of virtueel!

Lebuinuskerk
Deventer

Start bouw: 1450

Hoogte: 46 m

Meer info

“ Als een idee op het eerste gezicht 
niet absurd lijkt, wordt het niks.”

- Albert Einstein
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Print4textiel
De naam, P4T, is herleid van Print4Textiel. Sinds de 
oprichting in 2015, in Bathmen, heeft Print4Textiel de focus 
gehad op het bedrukken van textiel in de breedste zin van 
het woord. Later vond er een productverbreding plaats 
door ontwikkeling in de markt en zijn hieraan drie andere 
labels bij toegevoegd. Dit zijn Print4Kids, Print4Promotie 
en Print4Gifts. Deze uitbreidingen werden enkele jaren na 
de oprichting definitief gemaakt. Vandaag de dag wordt de 
afkorting P4T gebruikt om algehele bekendheid te creëren 
met onder zich de vier verschillende labels. 

Zo’n zeven jaar geleden besloot Patrick Zwijnenberg 
Print4Textiel op te richten. Zijn passie voor het bedrukken 
van textiel kwam niet zomaar uit de lucht vallen. Van jongs 
af aan was hij al te vinden in de textieldrukkerij van zijn 
familie. Toen hij in 1996 samen met twee compagnons 
Araprint Textieldrukkerij oprichtte, was hij niet meer weg 
te slaan uit deze branche. Het leidde uiteindelijk tot een 
succesvol bedrijf waar 21 medewerkers onder de leiding 
van Patrick werkten. Na zeventien jaar werd dit bedrijf 
overgenomen door een online partij. Iets wat hij miste in 
deze (online) branche was het persoonlijk contact met de 
klant. Hij besloot dat het tijd was voor een nieuwe uitdaging 
en zodoende werd Print4textiel opgericht.

Totaal pakket aan drukwerk
P4T is een totaalleverancier voor al uw drukwerk.  
Hieronder een kleine greep uit het ruime assortiment:
•    Bedrukt textiel: onder andere, sportkleding, 

bedrijfskleding, promotioneel textiel, tassen, caps.
•    Papierdruk: onder andere visitekaartjes, spandoeken, 

flyers, vlaggen, brochures, stickers, offertemappen.
•    Relatiegeschenken: onder andere, pennen, drinkwaren, 

zonnebrillen, hoeden, paraplu’s.

Uitnodiging tot een kop koffie met incentive!
Patrick: “Deventer heeft zoveel mooie bedrijven waar 
we graag mee kennis willen maken. Met ons advies en 
producten kunnen wij inhoud geven aan de versterking van 
de merkbeleving van uw zaak naar uw klanten en potentiële 
klanten. Wij komen graag naar u toe. Als u de koffie regelt, 
zorgen wij voor een incentive waarmee we u verrassen”. 

Ondernemer Patrick Zwijnenberg van P4T is 
zijn hele leven al actief in het bedrukken van 
textiel en andere producten waarmee bedrijven 
promotioneel naar buiten treden. Hoewel hij zaken 
doet met gerenommeerde partners uit het hele 
land, blijft zaken doen met de ondernemer uit de 
eigen regio het leukst. Patrick: “We houden van 
persoonlijk contact, je kunt je kennis en kunde 
over het bedrukken van allerlei promotionele 
artikelen veel beter over brengen, met als gevolg 
een product dat nog beter aansluit op de wensen 
van de klant. De persoonlijk drukwerkbegeleiding 
zorgt ervoor dat er niet of nauwelijks drukfouten 
worden gemaakt. Onze klanten waarderen dit, 
de beste spullen met een scherpe prijs zonder 
drukfouten op tijd in huis”. 

Waarom ver weg zaken doen, 
als het ook om de hoek kan!

Traasterdijk 1C
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Ongestoord trainen op je eigen eiland
Bij Private Gym kun je 24/7 ongestoord trainen op je eigen 
15 m2 vol sportmateriaal. Je eigen Power Rack, Dumbbells, 
Halters, Airbike en meer. Alles alleen voor jou. Stan licht 
dit toe: “we hebben 7 werkstations op onze 250 m2 grote 
ruimte gerealiseerd waarin je alle oefeningen kan doen 
zonder te hoeven wachten op anderen. Dit scheelt veel 
tijd, binnen een uur kun je alle oefeningen doen in de 
volgorde die je zelf wil”. De ruime openingstijden zijn 
ook onderscheidend. Met de eigen app reserveer je je 
werkstation van te voren en met dezelfde app open je 
ook deur. Dit maakt de toegang tot de gym onbeperkt, 
dit is met name in het weekend waarin veel mensen 
willen sporten heel handig. Als IT-er heeft Stan nog extra 
noviteiten toegevoegd. De verwarming / airco wordt 
automatisch een kwartier voor reservering geactiveerd en 
zodra je de deur opent start de muziek. 

De inrichting is warm en de bekende spiegels ontbreken. 
Stan: “veel bezoekers vinden deze spiegel “gluurmuren” 
en met name vrouwen voelen zich daar niet prettig bij. 
Dit ontbreekt bij ons, we hebben hiervoor een groene 
plantenmuur ontwikkeld. 

Veelbelovende start
Stan heeft de ruimte casco gehuurd en sinds 1 juli is 
Private Gym geopend voor gasten. In de eerste zeven 
weken na de opening hebben zich al meer dan 50 
abonnees zich ingeschreven. We vragen Stan welke 
doelgroep hij met zijn concept bedient. Dit blijkt zeer 
divers te zijn. Stan: “de meeste gyms betrekken hun 
mensen uit een straal van twee kilometer rondom de 
vestiging. Dit is ook bij ons het geval, binnen deze straal 
valt het me op dat hde diversiteit groot is en dat het ook 

allemaal leuke gasten zijn. De sfeer is heel goed, 
ik krijg dat vaak terug. 

Zelfstandig en begeleid sporten
De meeste gasten sporten zelfstandig. Voor wie dat wil 
kan ook een personal trainer ad hoc of (semi(permanent) 
erbij boeken. Er is een ruim bestand van ZZP-trainer 
beschikbaar. In de gym in een afgeschermde ruimte heeft 
Stan ook zijn eigen werkplek. Stan: “ik ben zo stand-
by en ik blijft mijn IT-werkzaamheden vandaaruit voor 
opdrachtgevers uitvoeren. Dit is prima te organiseren. 

Sporten bij Private Gym
Bij Private Gym kun je voor 10 euro per week onbeperkt 
24/7 sporten. Velen hebben de weg naar Private Gym al 
gevonden en geholpen door mond-op-mondreclame en 
online campagnes komen er steeds meer mensen naar 
Private Gym. De eerste stap voor geïnteresseerden is het 
boeken van een rondleiding, uiteraard is dit online te boeken. 

Aanbieding!
Wil je een abonnement aanbieden aan je personeel zodat 
ze nu wel gaan sporten? Of zelf starten zodat je 24/7 kunt 
sporten? Even die stress kwijt - met of zonder personal 
trainer? Voor MKB Deventer leden hebben we een mooie 
aanbieding. Stuur een appje naar 06 520 48 431 of mail 
stan@privategym.nl o.v.v. MKB

Nieuw in Deventer!  

Private gym opent met 
nieuw concept haar deuren 
in de Smedenstraat
Stan Smulders is IT-ondernemer met een grote 
passie voor  sporten The Gym. Hij was op zoek 
naar de ideale gym waar  hij graag zou willen 
sporten. De zoektocht leidde niet tot succes 
waarna hij zelf het heft in handen nam om de 
ideale gym te realiseren in Deventer. Dit is 
Private Gym aan de Smedenstraat 286 geworden. 
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•  Op onze website www.mkbdeventer.nl staan weekblogs, 
de columns uit ons magazine worden hierop  
doorgeplaatst. 

•  Fotomateriaal en teksten uit de advertorial worden  
doorgeplaatst op de ledenpagina die elk lid heeft op 
www.mkbdeventer.nl.

• Voor columns geldt exclusiviteit per branche.
•  Inserts (zelf aanleveren) zoals folders en flyers kunnen 

mee gevouwen en geseald worden voor € 300,00.
•   Prijzen zijn gebaseerd op zelf aanleveren van foto  

en teksten. 
•  Desgevraagd kunnen wij een tekstschrijver inschakelen 

voor 60 euro per artikel en een fotograaf voor 75 euro. 
•  Wanneer u alle 5 uitgaven reserveert, betaald u er 4 en 

krijgt u de laatste plaatsing gratis.

Gegevens
• Oplage 2.000 stuks
• Kan vanaf www.mkbdeventer.nl online bekeken worden
•  Vijf edities per jaar a 56 pagina’s 

•   Verschijningsdata: februari, april, juni, oktober  
en medio december

•  Thema’s: Duurzaamheid, HRM, Communicatie,  
E-commerce, Export

•   Deadline aanleveren: 1 februari, 1 april, 1 juni,  
1 oktober, 25 november

•  Aanlevering materiaal op: m.kok@mkbdeventer.nl.

Advertentietarieven
Achterpagina   499.00
Voor- en achteromslag 1/1 pagina 399.00
Voor- en achteromslag 1/2 pagina 229.00
Advertentie binnenwerk 1/1 pagina 299.00
Advertentie binnenwerk 1/2 pagina 179.00
Advertorial 1/1 pagina  299.00
Advertorial 2 pagina’s (spread)  399.00
Column 1/1 pagina  299.00

Bovengenoemde bedragen zijn excl. btw.                     

C
olofon

Specificaties54

Contactgegevens 
Marco Kok
06 21 28 09 18
m.kok@mkbdeventer.nl  

Bezoekadres: 
Zutphenseweg 6
7417 AJ Deventer

Postadres:
Postbus 681
7400 AR Deventer

Vormgeving
Reclamemakers.nl

Fotografie
Evert van de Worp

Sanne van der Laan
Deelnemende bedrijven

Tekstschrijver:
Marco Kok
Deelnemende bedrijven

Drukwerk
De Printhut

Colofon



Nieuw: Zakelijk boodschappen doen

Zo makkelijk werkt het

Bestel je boodschappen  
via jumbo.com of de app

Klaar! Bestel makkelijk  
en snel nog een keer

Voordelig en snel alles in 1 keer

Al je 
boodschappen 

in 1 keer 
besteld 

 Registreer je
 op jumbo.com/ 

zakelijk

Betaal je boodschappen achteraf op rekening

Een fiscus proof factuur bij elke bestelling 

Eenvoudige registratie met je KvK-nummer

 Laat je boodschappen op je werk bezorgen of 
haal ze op

Ideaal voor:
· MKB
· Kinderdagverblijven
· Verzorgingscentra
· Iedereen die zakelijke lunches bestelt

Laat je boodschappen op je 
werk bezorgen of haal ze op

Hans Kok
Colmschate, Flora 2

www.reclamemakers.nl



konnected.nlSchonenvaardersstraat 9, 7418 CC Deventer

Als je als werkgever iemand met een afstand 
tot de arbeidsmarkt in dienst neemt, kan het 
zijn dat die werknemer begeleiding en/of 
coaching nodig heeft. Als werkgever heb je
wellicht niet de mogelijkheid of expertise om 
dit zelf op te pakken en wordt je daarin graag 
ontzorgt. Voor die werkgevers biedt KonnecteD 
verschillende mogelijkheden. 

Bij ons werk- en leerbedrijf draait het om mensen 
met een afstand tot werk en werkgevers die 
sociaal ondernemen. Wij verbinden werkenden, 
werkzoekenden en werkgevers vanuit ons motto:
Maak werk van betekenis.

Het mooiste is als
Tekle hier met
zijn gezin zelf
boodschappen komt
doen. Die trotse
glimlach spreekt
boekdelen!

Paul van den Berg
Boni Wijhe


