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Koffiedok is het 
100ste nieuwe lid van 
MKB Deventer in 2022

Samen €7,5 miljoen 
euro bespaard aan 
energielasten
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7,5 miljoen euro 
bespaard in Deventer!

Dit themanummer gaat 
over duurzaamheid. 
Dit thema staat door de 
toegenomen energielasten 
sterk in de belangstelling. 
Veel ondernemers kampen 
met sterk gestegen lasten 
die ze niet of maar zeer ten 
dele aan de klant kunnen 
doorbereken. In Deventer 
hebben de ondernemende 
partners net als in Coronatijd 
de handen ineen geslagen om 
een helpende hand te bieden. 

In 2020 is in opdracht van gemeente Deventer een 
belteam geformeerd door Ondernemershuis Deventer 
om de 1.000 ondernemers in Deventer die steun van de 
overheid hebben ontvangen pro-actief te benaderen voor 
hulp. Hieruit zijn bijna 200 hulpvragen gekomen en deze 
zijn 1 op 1 verder geholpen. Deze aanpak is de afgelopen 
maanden opnieuw van stal gehaald, maar nu in het teken 
van de gestegen energielasten. Net als toen participeert 
MKB Deventer in het belteam.

Duizend ondernemers bellen
De focus van Ondernemershuis ligt op het bellen van de 
ondernemers die door hen individueel geholpen zijn ten 
tijde van de Corona-crisis. MKB Deventer focust zich op 
de ondernemers met een verwacht hoog energieverbruik. 
Het doel van het pro-actief bellen is hulp te bieden aan 
de ondernemers.

Waaruit bestaat de hulp?
Deze hulp richt zich op het makelen tussen de 
verschillende regelingen zoals gemeente, provincie 
en rijk deze hebben ingesteld voor de ondernemer. 
Dit heeft betrekking op compensatie op de energienota, 
subsidie op energiebesparing / duurzame opwekking 
van energie tot regelingen voor werknemers. 
MKB Deventer heeft via PM Energie nog de mogelijkheid 
van een instap in een collectief energiecontract en dat kan 

zeer gunstig uitpakken, afhankelijk 
van de energiesituatie per bedrijf. 

Er zijn zo tientallen bedrijven 
geholpen met tienduizenden euro’s 

minder aan energielasten. Tel je 
de gezamenlijke besparing op 
van alle deelnemende leden in 
het inkoopcollectief dan ga je 
op jaarbasis over de 7,5 miljoen 
euro heen! Elke contributie-

euro levert voor de deelnemers 
gemiddeld 35 euro op aan 

lagere energielasten.

Veel diverse reacties
Uit de telefoontjes en bezoeken tot 

nu toe blijkt dat de ondernemers de aandacht 
van de gemeente weten te waarderen. De energiesituatie 

per bedrijf is zoals verwacht zeer uiteen lopend. 
Dit varieert van: ik heb nog een langlopend contact, 
ik ben dankzij zonnepanelen en andere maatregelen 
(bijna) energieneutraal tot help mijn contract loopt af / 
c.q. is afgelopen. Acute hulpvragen zijn direct doorgeleid 
naar het project Ondernemers in zwaar weer van het 
Ondernemershuis. Ook hebben ongeveer tien bedrijven 
aangegeven open te staan voor een caseberekening 
van zonnepanelen op hun bedrijfsdak. Deze worden 
nu uitgewerkt. 

Duurzaamheid als secundaire 
arbeidsvoorwaarde
Bij ons lid Vos Transport wordt duurzaamheid als 
secundaire arbeidsvoorwaarde ingezet. Ongeveer 25% van 
de 300 personeelsleden hebben via een “fietsplanaanpak” 
met 50% voordeel zonnepanelen, een warmtepomp of 
een isolatie voor hun woning aangeschaft. Dit ging via 
een uitruil met vakantie- en vrije dagen, overwerk of 
persoonlijke budgetten. Een prachtige voorbeeld hoe 
duurzaamheid te stimuleren en werknemers aan je te 
binden. Een win-win voor iedereen. Meer over deze 
actie op pagina 48 en 49 van dit MKB Magazine.

Ed den Besten
Voorzitter MKB Deventer
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Thoma Post Bedrijfsmakelaars Stedendriehoek

De markt voor bedrijfsonroerend goed is voortdurend in beweging. 
Ondernemers zijn op zoek naar uitbreiding, investeerders willen 
beleggen en projectontwikkelaars bouwen. De bedrijfsmakelaars 
van Thoma Post houden focus op kwaliteit, goede begeleiding en 
het gewenste eindresultaat door perfect in te spelen op de kansen 
en mogelijkheden. Of het nu gaat om verkoop, verhuur, aankoop, 
aanhuur, heronderhandeling, beleggingen, taxaties of consultancy, wij 
hebben de kennis in huis. 

Gemakkelijk een vrijblijvende afspraak maken?

0570 - 61 46 07

stedendriehoek@thomapost.nl

www.thomapost.nl
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Thoma Post Bedrijfsmakelaars Stedendriehoek

De markt voor bedrijfsonroerend goed is voortdurend in beweging. 
Ondernemers zijn op zoek naar uitbreiding, investeerders willen 
beleggen en projectontwikkelaars bouwen. De bedrijfsmakelaars 
van Thoma Post houden focus op kwaliteit, goede begeleiding en 
het gewenste eindresultaat door perfect in te spelen op de kansen 
en mogelijkheden. Of het nu gaat om verkoop, verhuur, aankoop, 
aanhuur, heronderhandeling, beleggingen, taxaties of consultancy, wij 
hebben de kennis in huis. 

Gemakkelijk een vrijblijvende afspraak maken?

0570 - 61 46 07

stedendriehoek@thomapost.nl

www.thomapost.nl
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Op 16 december 2022 heeft 
Rechtbank Amsterdam een 
uitspraak gewezen over 
werkgeversaansprakelijkheid 
in geval van een COVID-19 
besmetting op de werkvloer. 

Feiten en omstandigheden
De casus speelt bij een zorginstelling. 
In maart 2020 breekt de coronapandemie 
uit. Midden april 2020 zijn meerdere 
bewoners en medewerkers positief getest op 
COVID-19. Aanvankelijk droegen de verpleegkundigen 
buiten het appartement van de besmette bewoners geen 
persoonlijke beschermingsmiddelen, vanaf 17 april 2020 is 
besloten dat ook in de woonkamer met een mondkapje en 
handschoenen gewerkt moest worden. Een werkneemster 
heeft op diezelfde dag aangegeven dat zij corona-
gerelateerde klachten had. Op 19 april 2020 is zij positief 
getest op COVID-19. Omdat zij klachten bleef ondervinden 
van haar besmetting, heeft zij werkgever aansprakelijk 
gesteld voor de dientengevolge geleden en nog te lijden 
schade. Werkgever wijst de aansprakelijkheid van de hand. 
Daarop is werkneemster een procedure gestart, waarin 
zij een verklaring voor recht vordert dat de zorginstelling 
tekort is geschoten in haar zorgplicht als werkgever. 

Oordeel Rechtbank
De rechtbank is van mening dat werkneemster moet 
bewijzen dat zij de COVID-19 besmetting heeft opgelopen 
in de uitvoering van haar werkzaamheden. Naar de mening 
van de rechtbank is werkneemster daarin geslaagd: 
zij is in nauw contact geweest, zonder persoonlijke 
beschermingsmiddelen, met bewoners die kort daarna 
positief getest werden. De rechtbank stelt vast dat het 
een feit van algemene bekendheid is dat de incubatietijd 
2 tot 14 dagen is en overweegt vervolgens:

“Aangenomen moet worden dat werkneemster dus 
ook gedurende haar werkdagen op 9, 10 en 12 april 

2020 is bloot gesteld aan COVID-19. 
De vastgestelde blootstelling kan tot 

de COVID-19 besmetting van werk-
neemster hebben geleid. De kans dat 
werkneemster de besmetting buiten 
werktijd heeft opgelopen, acht de 
kantonrechter verwaarloosbaar klein”. 

De vervolgvraag is dan of werkgeefster 
aan haar zorgplicht heeft voldaan. 

Volgens de kantonrechter kwam 
werkgeefster haar zorgplicht niet na, omdat 

het dragen van beschermingsmiddelen tijdens 
de werkzaamheden noodzakelijk, wenselijk en haalbaar 
was, maar desondanks werkneemster niet de ruimte had 
persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken als zij 
daar zelf aanleiding toe zag. Om die reden is werkgeefster 
aansprakelijk voor de schade van werknemer. 

Korte bespreking van de uitspraak
Ik vind het opmerkelijk hoe makkelijk de kantonrechter tot 
de conclusie komt dat bewezen is dat de besmetting op 
het werk is opgelopen. De daaropvolgende overweging, 
namelijk dat het van belang is of werkgeefster maat-
regelen had moeten treffen, en of die maatregelen 
noodzakelijk, wenselijk en haalbaar waren, lijkt me 
even logisch als voor de hand liggend.

Deze uitspraak kan verregaande gevolgen hebben 
voor het bedrijfsleven. Immers, in het begin van de 
coronaperiode was het op de werkvloer niet altijd helder 
welke beschermingsmiddelen noodzakelijk, wenselijk en 
haalbaar waren. Ik vermoed dat werkgever in hoger 
beroep zal gaan. Daarna staat de weg nog open naar de 
Hoge Raad. Daarop vooruitlopend zal deze uitspraak nu al 
leiden tot een forse toename van aansprakelijkheidszaken 
ten gevolge van COVID-19 besmettingen. 

Heeft u als werkgever ook te maken met een 
aansprakelijkstelling door een werknemer, of heeft 
u vragen over dit onderwerp? Belt u ons gerust. 

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.

Werkgeversaansprakelijkheid bij 
een COVID-19 besmetting 
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Samen voorsprong creëren
In onze agenda voor het komende jaar is dan ook veel 
aandacht voor het (laagdrempelig) ontmoeten van elkaar. 
Door je mede-ondernemers te kennen weet je elkaar te 
bereiken en vragen te beantwoorden. Als WKV houden we 
voeling met de omgeving waarin je onderneemt, maar ook 
worden tijdens netwerkbijeenkomsten ideeën uitgewisseld 
waar iedereen beter van kan worden. Een goed contact 
met lokale overheden past hier ook in. Als WKV trekken 
we samen met Gemeente Voorst op en houden we lokale 
bedrijvigheid hoog op de agenda.

De voordelen van netwerken en krachten bundelen hoeven 
we niet meer uit te leggen. Het is daarom ook mooi dat 
we gestaag doorgroeien en elkaar steeds beter weten te 
vinden. Uiteraard zijn er lokale aangelegenheden waar wij 
juist als WKV samen sterk staan, maar er zijn ook al veel 
wegen verkend waar je gebruik van kan maken. 

Ondernemers ontmoeten elkaar lokaal, weten van elkaar 
lokaal en netwerken met elkaar lokaal! Dit alleen al zijn 
goede redenen om lid te worden van het netwerk WKV, 
maar we beloven je dat er nog wel meer goede redenen 
zijn! Meld je aan voor één van onze bijeenkomsten en laat 

je overtuigen van alle voordelen van dit netwerk en onze 
samenwerking met MKB Deventer.

Ondernemers in het bestuur
Als WKV hechten we veel waarde aan en houden graag 
voeling bij wat er speelt bij onze werkgevers. Dat kunnen 
we het beste door zelf ondernemers in het bestuur op te 
nemen. Op die manier halen we snel op wat er lokaal  
speelt en proberen we ondernemers en overheden aan 
elkaar te koppelen. 

Het huidige WKV-bestuur bestaat uit v.l.n.r.
Peter van de Pol, Schoneveld Breeding (voorzitter)
Mandy Doeve, Bessels architecten & ingenieurs  
(algemeen bestuurslid), Erik van Mulligen, Ruitenberg 
Ingrediënts (penningmeester), Jacco Meijerhof,  
Hofmeijer Civiel- en Cultuurtechniek (algemeen 
bestuurslid) Ruben Veldman, Postzegelnietnodig 
BV (secretaris)

Zien we jou binnenkort bij een WKV event?
Neem contact op met info@werkgeverskringvoorst.nl 
voor meer informatie.

Werkgeverskring Voorst (WKV) is een samenwerking aangegaan met MKB Deventer. Dit geeft voor onze leden 
toegang tot een interessant netwerk aan de ‘andere kant van de IJssel’, maken we het gemakkelijker om de 
kennis te delen en te vergroten maar ook biedt het financiële (inkoop) voordelen door samen op te trekken. 
Het is onze gedachte om samen een vermenigvuldiging te zijn, dan alleen een grote optelsom.

Wij zijn Werkgeverskring 
Voorst en samen creëren 

we voorsprong

info@
w

erkgeverskringvoorst.nl  |  w
w

w
.w

erkgeverskringvoorst.nl

WKV social Gezellig evenement 
met leden en introducee                                     

14 april  
(v.a. 15.00 uur)

WKV café LAGERHUIS lokale 
thema’s

08 juni  
(17.00-19.00 uur)

WKV event Bedrijfsbezoek 28 september 
(17.00-19.00 uur)

WKV café Netwerken en pitch/pre-
sentatie bedrijf

02 november 
(17.00-19.00 uur)

WKV event Eindejaarsborrel  07 december 
(16.00-18.00 uur)
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8 Willekeurige afschrijving 
Startende ondernemers

Kwalificerende bedrijfsmiddelen 
aangeschaft in de jaren dat de 
ondernemer recht heeft/had 
op de verhoging van de 
zelfstandigenaftrek voor 
startende ondernemers, 
mogen willekeurig worden 
afgeschreven (willekeurige 
afschrijving startende 
ondernemers, WASO).  
Dit heeft uiteraard alleen  
effect bij voldoende winst.

Voorwaarden:
•    een startende ondernemer is iemand die in de vijf 

voorafgaande kalenderjaren niet meer dan twee  
keer zelfstandigenaftrek heeft genoten;

•    bedrijfsmiddelen moeten niet zijn uitgesloten van 
kleinschaligheidsinvesteringsaftrek, zoals woonhuizen, 
goodwill, personenauto’s en bedrijfsmiddelen die voor 
de verhuur zijn bestemd;

•    er geldt per kalenderjaar een maximaal willekeurig 
afschrijfbaar investeringsbedrag van € 353.973.  
Over het meerdere is geen willekeurige afschrijving 
mogelijk.

Vanwege het plafond, dat geldt per jaar, kan het voordelig 
zijn om investeringen over meerdere jaren uit te smeren.

Bij overschrijding van het plafond mag de ondernemer 
zelf aangeven voor welke investeringen hij de willekeurige 
afschrijving wenst toe te passen. Kies in dat geval voor 
bedrijfsmiddelen met de langste afschrijvingsduur.

Willekeurige afschrijving is mogelijk vanaf het moment 
van het aangaan van de obligatoire overeenkomst. 
D.w.z. al voor de feitelijke ingebruikneming. Voor de 
ingebruikneming van het bedrijfsmiddel kan de daarop 
toegepaste willekeurige afschrijving echter niet groter  
zijn dan hetgeen ter zake is betaald.

De afschrijvingstermijn van 
bedrijfsmiddelen die willekeurig worden 

afgeschreven, is niet beperkt tot 
de periode waarin de ondernemer 
starter is. De desbetreffende 
bedrijfsmiddelen kunnen ook 
buiten de WASO-periode willekeurig 

worden afgeschreven. Zo kan een 
ondernemer die in het tweede jaar van 

zijn ondernemerschap een bedrijfspand 
koopt, besluiten dit in tien jaar af  

te schrijven tot de bodemwaarde.

Het is mogelijk om in jaar 5 willekeurig af te schrijven over 
investeringen die gedaan zijn in jaar 1, ook al is in jaar 1 
niet gekozen om willekeurig af te schrijven. De startende 
ondernemer kan dus besluiten in een later jaar alsnog te 
beginnen met willekeurige afschrijving.

Om willekeurig te kunnen afschrijven moet voldaan 
zijn aan de belangrijkste voorwaarde voor gewone 
afschrijvingen, te weten dat het bedrijfmiddel door het 
gebruik minder waard wordt. Willekeurige afschrijving kan 
daarom niet plaatsvinden op niet slijtende zaken. Meer 
(willekeurig) afschrijven dan het verschil tussen kostprijs 
en restwaarde is niet mogelijk. De sinds 2007 geldende 
afschrijvingsbeperking voor onroerend goed tot 50%  
van de WOZ-waarde geldt ook voor de WASO.

Voor de toepassing van de WASO mogen investeringen 
in een jaar voorafgaande aan een jaar waarvoor de 
startersaftrek van toepassing is, worden gerekend tot  
de investeringen van het laatstgenoemde jaar.

Willekeurige afschrijving is ook mogelijk op zaken die  
van het privévermogen naar het ondernemingsvermogen 
zijn overgebracht.

Zo kunt u als startende ondernemer uw winsten direct 
verlagen maar dit kan dus ook nog in een later jaar.  
Neem hiertoe contact op met uw adviseur.



9

GroenKreatief Markvoort
GroenKreatief Markvoort is een hoveniers -en 
groenvoorzieningsbedrijf en tevens een 
familiebedrijf uit Holten. 

Hoveniersbedrijf GroenKreatief 
Markvoort werkt in en aan de 
groene buitenruimte, “Onze 
werkzaamheden zijn het inrichten 
en onderhouden van tuinen, 
parken, groene daken, daktuinen 
en de groene bedrijfsomgeving”, 
verteld Allard, “Daarnaast hebben 
we raakvlakken met infrastructurele 
projecten. 

Daktuinen en groendaken
GroenKreatief Markvoort heeft zich 
gespecialiseerd in het aanleggen en onderhouden van 
groendaken en daktuinen. Het Deventer ziekenhuis een 
voorbeeld van een extensief groendak wat zichtbaar is en 

ook Tauw aan de handelskade heeft sinds korte 
een groen dak.

Hydroseeding
Hydroseeding is een spuit-

zaaimethode. De methode wordt op 
moeilijk bereikbare plaatsen, zoals 
taluds, stortplaatsen, zand- en 
dijklichamen en bermen. 
Ook passen we het toe in de bouw 
als afdekking van zanddepots en 

voorbelasting ter voorkoming van 
winderosie en stuifbestrijding. 

Een voorbeeldproject wat is 
opgeleverd zijn onze werkzaamheden 

tijdens de verbreding van de A1, hier hebben 
wij het dijklichaam tussen de Zutphenseweg en 

de Wilpsedijk aan beide zeiden ingezaaid. 

www.markvoortholten.nl

Nieuwe leden in februari 2023

N
ieuw

e leden

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

1. Schoonheidssalon Rianne Dubois, Rianne Dubois

2. The Inside BV, Michael Hermans www.the-inside.nl

3. BRO lunch en borrel, Gideon Werner www.brodeventer.nl

4. De IJsselcoach, Bob Jan Schoot Uiterkamp, www.deijsselcoach.nl

5. Verduurzamingsplan, Mike Nurgel www.verduurzamingsplan.nl

6. Koffiedok, Annemiek Hettinga www.koffiedok.nl

7. Impaqed Products BV, Bert de Boer www.impaqedproducts.eu

8. Cupcare Company, Maarten Wernsen www.cupcarecompany.nl

9. Smart Agreements, Olena Drost www.smart-agreements.com

10. Roc Uitzenden, Thijs Keur www.rocuitzenden.nl

11. EVI coaching, Evelien Hauptmeijer www.evicoaching.nl

12. Groen Kreatief Markvoort, Allard Markvoort www.markvoortholten.nl

13. Speer reclame services Deventer, M. Nijvelt www.speer.nl

14. Trattoria Ciao, Valeria Tronci www.trattoria-ciao.nl

15. Edicola Publishing, Aernoud Oosterholt www.edicola.nl

16. Westerduin Personeel, Sven de Wilde www.westerduinpersoneel.nl

17. Ondernemersvereniging Lettele, 5 leden

18. Werkgevers Vereniging Voorst, 40 leden

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



fond® family in business 

LeRine

Motofun

Graag stel ik mij aan jullie voor. Ik ben Ruud Ruiter, geboren 
en getogen in West-Friesland. In mijn jeugd heb ik tijdens 
vakanties meegewerkt in het familiebedrijf van mijn opa, 
op gebied van zaadveredeling, en later het tuinbouwbedrijf 
van mijn vader. De rode draad: werken in een familiebedrijf 
heb ik daarna doorgezet in leidinggevende functies bij 
verschillende internationaal opererende foodbedrijven. 

Sinds 2006 ben ik als zelfstandig adviseur begonnen 
en heb me gespecialiseerd in het begeleiden van 
familiebedrijven. Geschoold als bedrijfskundige en 
veranderkundige heb ik in mijn dagelijkse praktijk veel 
te maken met familiedynamieken en bedrijfsprocessen. 
Een overnametraject binnen de familie is bijvoorbeeld 
anders door de familiecomponent. Privé en zakelijk lopen 

daar door elkaar heen. Ik treed op als regisseur in het 
overnametraject. Dit betekent 
ervoor zorgen dat alles 
zakelijk en privé 
gedurende het 
proces goed loopt 
en alle neuzen 
dezelfde kant 
op staan. Vraag-
gestuurd worden 
specialisten als een 
fiscalist of notaris 
ingevlogen. 

Bij LeRine zijn we elke dag bezig met koffie. 
Dit begon bijna twee jaar geleden met het 
geven van trainingen aan beginnende, 
thuis- en professionele barista’s. 
In het afgelopen jaar leerden we 
meer dan 300 barista’s hoe ze 
stap voor stap alles uit hun 
espressomachine en koffiebonen 
kunnen halen. Zo genieten nu steeds 
meer mensen van de allerbeste koffie. 

Ook de zakelijke markt voorzien we 
graag. Met onze stijlvolle koffiekar en 
-truck schenken onze inhouse opgeleide 
barista’s de lekkerste en mooiste koppen koffie 

op bedrijfsfeesten, beurzen en andere 
evenementen.

Kwaliteit staat bij ons hoog in het 
vaandel. We gebruiken daarom 
uitsluitend onze vers gebrande 
koffiebonen uit Guatemala en maken 
deze af met verse melk. Alles van 
Nederlandse - en het liefst ook 

lokale - ondernemers. 

Nieuwgierig? Kom dan vooral eens 
bij ons langs! 

www.lerine.nl

Motofun is in 2004 op initiatief van Robbie Leerkes 
opgericht. Vanaf jongs af aan was hij liefhebber van alles 

wat wielen of een motor heeft. In de 
loop der jaren is een letterlijk uit 

de hand gelopen hobby van 
auto’s, tractoren maar vooral 

brommers uitgegroeid 
naar een bedrijf in 
motoren, bromfietsen 
en scooters waar negen 
mensen werken. 
Het specialisme van 

het huis zijn Europese 

(met name Italiaans) en Japanse motoren jonger dan 
10 jaar voor recreatief en dagelijks gebruik en motoren van 
de jaren ’50 t/m ‘90 voor verzamelingen of restauratie. 
De motoren worden in heel Europa in- en verkocht.

Annex aan de verkoop van motoren kwam daar al snel 
een handel in onderdelen van oudere motoren erbij. 
Liefhebbers van oude (Italiaanse) motoren kunnen via 
2 gespecialiseerd webshops kiezen uit meer dan 500.000 
motor onderdelen. Sindsdien zijn uit meer dan 40 landen 
verspreid over de wereld bestellingen binnen gekomen. 

www.motofun.nl
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hoezo? 

Duurzame inzetbaarheid
We spreken van “duurzaam” als we niet méér van een 
bron gebruiken dan datgene wat de bron ons geeft – 
zodat de bron niet opdroogt. Dat geldt dus ook voor 
medewerkers in organisaties. Zeker nu mensen langer 
zullen doorwerken, de gemiddelde leeftijd op de werkvloer 
stijgt en de instroom van nieuwe medewerkers steeds 
nijpender wordt, is het belangrijk dat werkgevers en 
werknemers “fit” en wendbaar blijven voor het werk, 
dat als gevolg van economische en technologische 
ontwikkelingen, globalisering en flexibilisering snel 
verandert. Als je daar met elkaar in slaagt, levert dat 
meer werkplezier, minder ziekteverzuim en een hogere 
productiviteit op. Bovendien draag je zo bij aan de 

continuïteit en aantrekkelijkheid 
van bedrijven. Werk maken van 

duurzaamheid betekent aandacht 
voor de gezondheid, betrokkenheid 
en ontwikkeling van medewerkers. 
En dat loont!

Een leven lang leren
Natuurlijk zijn werkgever en 

werknemer er beiden, en gezamenlijk, 
verantwoordelijk voor dat de fit blijft 

passen en dat de bronnen niet opdrogen. 
Je bent nooit uit-ontwikkeld; een leven lang leren 

is en blijft de norm op de snel veranderende arbeidsmarkt. 
Faciliteer je medewerkers om hun werk naar wens te 
kunnen uitvoeren, en om fit, actief en gemotiveerd 
te blijven. Denk, ook vanwege de krapte, na over hoe 
je het werk anders kunt organiseren. En realiseer je 
dat scholing en ontwikkeling, naast noodzakelijk ook 
leuk kan zijn. Zeker voor jongere medewerkers wegen 
ontwikkelingsmogelijkheden zwaar bij hun keuze voor 
een werkgever. Een belangrijke “asset” dus, om als bedrijf 
in staat te zijn om in deze krappe arbeidsmarkt de juiste 
talenten aan te trekken en aan je te binden.

Duurzame aantrekkelijkheid
Een bedrijf waar het goed werken is, waar oprechte 
aandacht is voor elkaar, waar talent wordt benut en 
gewaardeerd en waar een open verstandhouding de 
norm is (cultuur!), staat te boek als een aantrekkelijke 
werkgever. Stimuleer dus het werken aan ontwikkeling, 
coach je medewerkers op houding en gedrag, steun ze 
en maak loopbaanplannen bespreekbaar. Daar wordt 
iedereen aantrekkelijk van! Weten hoe? Bel ons voor een 
vrijblijvende afspraak. Wij weten hoe ook jij aantrekkelijk 
kunt zijn en blijven, en we denken graag met je mee.

Duurzaamheid staat in de 
spotlights, en duurzame 
inzetbaarheid heeft in het 
HR-domein en in het denken 
over loopbanen inmiddels 
een vaste plaats verworden. 
Gelukkig raken steeds meer 
mensen doordrongen van 
het belang om duurzaam om 
te gaan met onze planeet – én 
haar bewoners. De aandacht voor 
duurzaamheid in werk is, mede door de 
merkbare klimaatverandering maar ook de 
ernstige krapte op de arbeidsmarkt, fors 
toegenomen. Inmiddels zijn in de meerderheid 
van de CAO’s afspraken over duurzame 
inzetbaarheid gemaakt en daarmee staat 
het onderwerp op de agenda van werkgevers 
en werknemers.
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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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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.

De ‘Metos-magie’ werkt 
voor Bob en Marthijn
Bob en Marthijn worden beiden vanuit KonnecteD gedetacheerd naar Metos in Deventer. Bob al vier jaar, 
Marthijn sinds november vorig jaar. Beiden zijn enorm enthousiast over het bedrijf, dat dé marktleider is in 
grootkeukentechniek. En wat blijkt: zij zijn niet de enige medewerkers die er helemaal op hun plek zitten.  
Wat maakt nou dat het zo’n fijne werkomgeving is?  

ovvlnr: Marloes (leidinggevende), Bob, Hans (consulent), Marthijn, Riny (HR adviseur), Martine (consulent/jobhunter)
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Werkplek op maat  
Een werkplek bij Metos is eigenlijk altijd op maat. 
Natuurlijk zijn er vaste werkzaamheden die moeten 
gebeuren, maar er wordt altijd gekeken naar wat iemand 
aankan. En dat is, wat de samenwerking met KonnecteD 
betreft, een enorme kwaliteit. Het begrip voor elkaar en 
commitment naar het bedrijf begint al meteen bij de start, 
door de Metos-introductiedagen. Tijdens die dagen lopen 
nieuwe medewerkers op elke afdeling even mee. 
Zo begrijpt iedereen wat er gebeurt in het bedrijf. 

Open hiring 
Riny: “De term open hiring kende ik niet. Maar als je het 
uitlegt is dat wel precies wat we hier doen. We kijken 
namelijk vooral naar wat wél kan. We kijken niet naar 
diploma’s, maar naar wie je als persoon bent en of je in het 
Metos-team past. Zeker in deze tijd moet je snel schakelen 
als het om werving gaat. We werken al jaren met mensen 
van KonnecteD. Beiden zijn we erg gebaat bij deze vorm van 
werving en selectie en kunnen mensen daardoor echt in hun 
kracht zetten. Kijk maar naar Bob en Marthijn. Zij hebben 
beiden een SW-indicatie, maar brengen veel kwaliteit.”

Vrijdagmiddagborrel
Bob verstuurt alle post en ontvangt goederen die 
binnenkomen. Leidinggevende Marloes: “Bob is een 
van de meest behulpzame medewerkers die we hebben, 
hij staat altijd voor iedereen klaar. Zijn bijnaam is 
‘de grote vriendelijke reus’. Gezellig is hij ook: geen 
vrijdagmiddagborrel zonder Bob! Soms heeft hij last van 
situaties die hem stress opleveren. Maar omdat hij enorm 
zelfbewust is, kan hij prima aangeven waaraan hij behoefte 
heeft. Wordt het hem teveel, dan trekt hij zelf aan de bel en 
schakelen we meteen.” 

Stille genieter
Marthijn verhuisde vanuit Lelystad naar Deventer. 
Sinds een paar maanden heeft hij een nieuwe consulent, 
Hans Zwart. Hans was ook degene die Marthijn voorstelde 
bij Metos. Inmiddels ontdoet hij producten elke dag 
van meters lange folie, laat hij zien dat de heftruck 
geen verrassingen voor hem heeft en maakt hij orders 
verzendklaar. Ook rijdt hij zelfstandig ritten naar het 
westen. “Marthijn weet zelf precies wat wel en niet kan, 
samen hebben we daar een modus in gevonden. Het is 
een echte stille genieter, die af en toe enorm humoristisch 
uit de hoek kan komen”, lacht Marloes. Ook zij voelt zich 
helemaal thuis in de Metos-wereld en kan goed opschieten 
met de mannen: “Elke ochtend komen ze zich bij me 
melden, net als aan het einde van de dag. Aandacht voor 
elkaar staat hoog op de agenda. Dat maakt dat begeleiding 
op de werkplek vanaf hier kan. ” 

Detachering 
Mensen met een beperking of een andere afstand tot de 
arbeidsmarkt kunnen waardevolle krachten zijn voor je 
organisatie. Net zoals Bob en Marthijn dat zijn voor Metos. 
KonnecteD ondersteunt en adviseert werkgevers door 
onder andere mee te denken over werving en selectie, te 
kijken naar de mogelijkheden voor detacheringen en door 
de mogelijkheden voor de regeling ‘Begeleid Werken’ 
te bekijken. Meer weten? Neem contact met ons op!
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Maaike Hagens, kandidaat-notaris Commercieel Vastgoed 

bij Het Notarieel Deventer 

In gesprek met Maaike over 
containerbegrippen en oplossingen

Vandaag de dag kun je geen krant openslaan 
of je leest over duurzaamheid. We “mogen” 
niet meer vliegen, we “moeten” aan de 
zonnepanelen en als je nog steeds 
diesel rijdt dan zit je over een paar 
jaar op het strafbankje. Zelf doe ik 
actief aan afvalscheiding en zet 
de verwarming thuis een graadje 
lager, maar dan valt er nog altijd een 
wereld te winnen. Want even alle 
ironie op een stokje: ‘de mens’ heeft 
er de laatste decennia in dat opzicht 
ook wel een beetje op los geleefd, niet 
waar? Vroeger wist men niet beter. En op 
het gevaar af dat alle in de laatste jaren bedachte 
innovaties verworden tot één containerbegrip, denk ik dat 
het enorm belangrijk is om bewustzijn en aandacht voor 
de mogelijkheden en toepassingen rondom duurzaamheid 
te blijven claimen.

Dit bewustzijn maakt dat ik er niet alleen zelf actief 
mee bezig ben, maar boort in onze praktijk ook nieuwe 
juridische invalshoeken aan. De ‘bijvangst’ is onder andere 
dat er voor ondernemers veel nieuwe kansen ontstaan 
op het gebied van recycling en energie. Daardoor komen 
ondernemers met andere juridische vragen naar onze 
praktijk. Waar wij vervolgens dan weer nieuwe, 
creatieve oplossingen voor bedenken. 

Over containerbegrip gesproken; wist je dat containers 
tegenwoordig ook al zijn uitgerust met zonnepanelen 

om op die manier in hun stroombehoefte te 
voorzien? De interesse in zonnepanelen 

is groot. Wij zien regelmatig de variant 
van de wijkprojecten rondom zonne-

energie voor huizeneigenaren bij 
ons langskomen, maar ook de 
woningbouwvereniging die hun 
woningen op deze manier verbeteren. 
Dat loont sowieso, want met meer 

dan 2.000 zonuren ging 2022 de 
boeken in als één van de zonnigste 

jaren ooit. Door de toename van 
de vraag naar deze producten komen 

leveranciers en projectontwikkelaars 
voor nieuwe uitdagingen te staan. 

Soms gaan deze vragen over de juridische 
vastlegging van samenwerkingsvormen rondom 
duurzaamheidsprojecten. Maar het kunnen ook 
andere vragen zijn, zoals: wat moet ik vastleggen 
als ik zonnepanelen op een bedrijfsverzamelgebouw 
wil plaatsen? Projectontwikkelaars hebben bij hun 
nieuwbouwprojecten volop met het CO2-uitstoot 
vraagstuk te maken. Daar kunnen wij ze niet mee 
helpen, wél met de vastlegging van alle bijkomende 
juridische zaken. Wij denken met je mee, geven je 
advies en leggen de afspraken goed voor je vast.

Meer weten? Maak gerust eens een afspraak met mij, 
dan kunnen we het erover hebben samen. Tot snel!

 Fotografie: Marcel Bonte fotografie
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Revisie nodig
Ik werd hartelijk ontvangen door Raymond en zijn team 
en fiets werd in ontvangst genomen. Over twee dagen zou 
de band geplakt zijn en ze gingen de fiets ook nog even 
nakijken. Na een halve dag werd ik gebeld: de ketting stond 
op het punt van begeven, achterlicht deed het niet en zo 
nog een paar kleinigheden. In eerste instantie baalde ik 
wat. Van lekke band naar een revisie toe! Omdat de fiets 
inderdaad al acht jaar oud is en dagelijks veel gebruikt 
wordt: 20 kilometer per dag gemiddeld haal ik wel, toch 
ingestemd met het revisievoorstel. Teamlid Joni kwam 
ook deskundig over en dat maakt dat je sneller ja zegt.  

Eigen fietswasstraat
Twee dagen later kwam ik terug in de showroom en liep 
pardoes mijn fiets voorbij. “Ik kom mijn fiets ophalen, 
je loop er net langs wat het antwoord”. Het bleek dat 
IJsselbikes beschikt over een heuse fietswasstraat. 
Raymond : “we wassen voor elke reparatie de fiets, 

werkt voor ons prettig. Je ziet eventuele gebreken beter 
en onze klanten die hier voor het eerst komen zijn prettig 
verrast met een fiets die er als nieuw uitziet. Raymond 
verzekerd mij dat mijn fiets na de revisie veel beter zal 
fietsen. Wat blijkt: niet zonder trots haalde ik op de 
terugweg zelfs een elektrische fietser in.  

Groot aanbod nieuwe en gebruikte fietsen
In Schalkhaar aan de Oerdijk staat een grote showroom 
van 450m2 met bijna 350 fietsen voor ieder doel, zoals 
stadfietsen, toerfietsen, elektrische fietsen (e-bikes), 
moederfietsen (mamafietsen), kinderfietsen, ATB-fietsen 
(mountainbikes) en fietsaccessoires. Bekende merken die 
verkocht worden zijn RIH, Union, Multycycle, Sensa Fietsen, 
BSP Fietsen, Trenergy, Burgers Fietsen, Merida,alpina, 
en Bike fun kinderfietsen. Ook vind je er een uitgebreid 
assortiment aan tweehandsfietsen van alle merken, 
accessoires ontbreken uiteraard niet. Fietsverhuur, ook 
voor grote groepen, wordt vanuit de Raalter vestiging van 
IJsselbikes geleverd incl. vervoer. 

Veel werkplezier
Raymond is als ondernemer vorig jaar ingestapt bij 
IJsselbikes. Het team is sindsdien gegroeid van twee 
personen naar vier personen. Een grote kracht is zoals 
eerder gemeld de werkplaats. Medewerker Joni verwoord 
het mooi: “een fiets een eerste keer verkopen is makkelijk. 
Het gaat er om de tweede fiets ook te verkopen en dat 
doen we door vakmanschap te leveren en niet verwachte 
service als het wassen van de fiets. Volgens mij zijn we de 
enige fietsenzaak in de omgeving met een fietswasstraat”. 

Groei
IJsselbikes doet niets aan marketing.Raymond: “we steken dit 
liever in extra service en genieten van de reacties van onze 
klanten daarop. We hebben veel werkplezier en dat merkt 
de klant. Het klantverloop is minimaal en door mond-op-
mondreclame komen daar gestaag steeds meer klanten bij.

“ De tweede fiets verkopen 
we via de werkplaats”
Als schrijver van dit magazine fiets ik graag naar de leden van MKB Deventer voor een afspraak. Zo ook naar 
IJsselbikes in Schalkhaar. Vertrekpunt is ons kantoor in de Gasfabriek, maar dat is pech: een lekke band. 
Gelukkig hebben we nog een stagiairefiets. Met beide fietsen dan maar onderweg naar Schalkhaar.

O
erdijk 46, Schalkhaar  |  0570 60 65 00  |  info@

ijsselbikes.nl  |  w
w

w
.ijsselbikes.nl
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Start als ondernemer
Rowin Winkels startte in 2012 als online HBO-stagiair 
bij Haverkamp. Haverkamp is meer dan 90 jaar oud 
familiebedrijf gespecialiseerd in kasten opmaat, deuren, 
deurbeslag en sloten. Toenmalig eigenaar Wout Brouwer 
wilde meer werk maken van verkoop online en Rowin 
maakte hiervoor het plan. Dit sloeg zo aan dat 
Rowin, na een aantal jaren gewerkt te hebben bij een 
online marketingbureau, weer terug is bij Haverkamp. 
Sinds februari 2020 is hij de nieuwe eigenaar van 
Haverkamp. 

Corona bood kansen
De Coronaperiode betekende na het bekomen van de 
eerste schrik veel kansen. Mensen wilden meer investeren 
in eigen huis. Het uitgebreide assortiment aan deuren en 
(inbouw)kasten en meubels op maat bood een uitgelezen 
kans hiervoor. Geholpen door de slimme online marketing 
kwamen de klanten uit het hele land. Rowin: “met de winkel 
bedienen we ongeveer een straal van dertig kilometer 
rond ons bedrijf. Dankzij internetmarketing kwamen de 
klanten uit het hele land. We leveren maatwerk op een 
hoog afweringsniveau en daarvoor nemen de mensen de 
moeite om een uur of langer in de auto te zitten. We zijn 
in relatief korte tijd daardoor gegroeid van zes naar 
twaalf medewerkers”. 

Ook orders uit buitenland
De webshop voor hang- en sluitwerk en beveiligings-
producten groeide flink. Drie medewerkers zijn fulltime 
actief met het onderhoud van de shop en het verzenden 
van de ongeveer 500 bestellingen per maand. Dit zijn 
voornamelijk bestellingen uit Nederland, maar ook Belgen 
en Duitsers bestellen graag bij het uitgebreide assortiment 
van Haverkamp. 

Toekomst
De vraag naar de producten en diensten van Haverkamp blijft 
en groeit nog steeds. Het heeft geleid tot een focus op een 
drietal productgroepen: kasten op maat, deuren & deurbeslag 
en sloten. Bij de laatste groep behoren ook elektronische 
sloten. Haverkamp was hier al vroeg bij en ziet nu de vraag, 
met name ook bij het bedrijfsleven, sterk stijgen. 

De groei betekend ook een toenemend ruimtebeslag. 
Daar bovenop komt nog de wens om de activiteiten 
van Diks Design onder één dak te brengen. De huidige 
locatie is daar echter te klein voor. Voorlopig blijven beide 
vestigingen nog waar ze zijn, maar alles onder één dak is 
het streven. 

Website: www.haverkamp-deventer.nl
Webshop: www.haverkampshop.nl

Haverkamp neemt 
Diks Design over

Haverkamp heeft na een sterke organische groei in de afgelopen jaren nu een strategische overname gedaan. 
Diks Design was altijd al één van de vijf leveranciers van Haverkamp en in de samenwerking is een versnelling 

gekomen. Per 1 januari van dit jaar heeft Rowin Winkels van Haverkamp de aandelen van Diks Design 
overgenomen. Rowin: “we groeien flink en ik had al langer de behoefte om zelf te gaan produceren. 

Door de overname van Diks Design uit Raalte hebben we dit nu in eigen huis. Dit maakt de keten korter 
en dat voordeel geven we graag door aan de klant. 

Essenstraat 6A
, D

eventer  |  0570 61 28 96  |  info@
haverkam
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p-deventer.nl
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We zijn er trots op dat de IJsselbiënnale – georganiseerd 
door Stichting IJsselbiënnale op initiatief van het 
Kunstenlab – zo’n waardevolle aanvulling is op de zomerse 
evenementen in Oost-Nederland en het aanbod aan 
buitententoonstellingen in Nederland. Een fietsroute voert 
door 15 gemeenten waarvan zes ook Hanzestad zijn. Net als 
de Hanzesteden heeft de IJsselbiënnale de rivier als drager 
evenals de internationale ambities. We werken samen met 
ruim 100 partners uit de regio en voelen ons verbonden 
door de rivier. 
 

Groot netwerk rond duurzaamheid
De IJsselbiënnale is niet zomaar een kunstroute: het 
thema is zeer actueel en gaat over de klimaatverandering 
en het effect op ons landschap. De kunstenaars prikkelen 
bezoekers om zich meer bewust te worden van en 
na te denken over duurzaam leven. Dat is een deel 
van het verhaal. Daarnaast leggen we verbinding met 
actuele ontwikkelingen en nieuwe perspectieven rond 
klimaatverandering en duurzaamheid. Onze partners zijn 
water- en landschapsbeheerders, gebiedsontwikkelaars, 
ingenieursbureaus en overheden. Zij nemen actief deel aan 
activiteiten die gericht zijn op het uitwisselen van kennis en 
delen van ideeën o.a. via het IJsselcongres. 

De titel van deze editie is Grondtonen en stelt de aarde, 
bodem en grond centraal. Letterlijk in de zin van het belang 
van een goede bodem voor een duurzame toekomst en 
ook figuurlijk. Het mycelium, een ondergronds netwerk dat 
belangrijk is voor het hele ecosysteem, vergelijken we met 
het - soms onzichtbare, maar essentiële - netwerk van de 
Hanzesteden van vroeger en nu. Zo bouwen we voort op 
deze rijke traditie en werken aan versterking en uitbreiding 
van netwerken om antwoorden te vinden op de uitdagingen 
van vandaag én morgen. 

Waar sta jij?
Voel je je betrokken bij de bedrijvigheid in onze regio? 
Wil je ons publiek bereiken met jouw bedrijf of product? 
Passen jouw activiteiten naadloos bij het thema? Deel je 
onze liefde voor het landschap? Draag je kunst en cultuur 
een warm hart toe? Redenen genoeg om je bij ons aan te 
sluiten en te ondersteunen. Wij verwelkomen partners, 
sponsors, adverteerders, vrienden van harte. Wij geloven in 
samen optrekken en kansen delen. Er is zoveel mogelijk. 
De Stichting IJsselbiënnale heeft een ANBI status.

Doe je mee?  
Wil je meer weten over hoe je partner, sponsor of vriend 
wordt? We vinden graag samen met jou een passende 
match. Naast de exposure wordt je onderdeel van een 
groeiend en gepassioneerd netwerk. www.ijsselbiennale.nl

Contact: Jacob van Olst jacob@ijsselbiennale.nl of 
Mieke Conijn mieke@ijsselbiennale.nl

De IJsselbiënnale (IJB) is een tweejaarlijkse 
internationale buitententoonstelling met prikkelende 
kunstwerken langs de IJssel met een uitgebreid 
cultureel programma op diverse locaties langs de 
route. Van 17 juni t/m 17 september vindt IJB23 plaats. 
Na twee succesvolle eerdere edities blijkt dat zo’n 
70.000-80.000 bezoekers de weg hiernaar toe vinden. 
Mensen uit de regio, de rest van Nederland, België 
en Duitsland. Zij verblijven hier, fietsen, wandelen, 
genieten van kunst, cultuur en natuur, winkelen en 
meer. Het aantal bezoekers groeit iedere editie. 

Kunst en kennis delen, voor een duurzame toekomst

Bezoekers van de IJsselbiënnale 
vieren een zomer lang ‘feest’ 
langs de IJssel

H
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18 Een boost voor nieuwe belevingen 
bij Escaperoom Deventer

Hoe duurzaam is jouw businessmodel? 

Roelien Schrijver kreeg door de Boost Your 
Business training weer zin om verder te bouwen 
aan Escaperoom Deventer. Ook ligt er inmiddels 
een stappenplan klaar hoe dit te bereiken. “Het 
was voor mij een soort peptalk. Ik heb nu duidelijk 
in beeld waar we goed in zijn en waar we gelukkig 
van worden. Ik vond het heel fijn om hier de tijd 
voor te nemen. Zo nu en dan moet je even stoppen 
met hard lopen en stil staan bij je bedrijf. Kijken of 
dat wat je doet ook datgene is wat je wilt doen.” 
 
Roelien Schrijver runt Escaperoom Deventer samen met 
dochter Nienke Veldhuis. Afgelopen jaar is het bedrijf 
verhuist van de Olafstraat naar de Gashavenstraat. 
Deze locatie biedt ook ruimte voor extra activiteiten. 
“Maar voordat we iets nieuws gingen toevoegen, wilden 
we eerst weten hoe we dit goed konden organiseren. 
We liepen al vaak op onze tenen en het is belangrijk dat 
het voor ons leuk en te doen blijft. Met die vraag in het 
achterhoofd zijn we de Boost Your Business training 
gaan volgen en we hebben het antwoord gevonden. 

Boost aan teamspirit
“Beiden kwamen we enthousiast terug van de Boost Your 
Business training. Je ontmoet mensen die ook bezig zijn 
met een bedrijf, je krijgt andere invalshoeken en facetten 
van ondernemen mee en we kregen veel 
persoonlijke aandacht. Nienke vond het 
financiële aspect erg interessant, dat is 
voor mij bekender. Ik vond het opnieuw 
invullen van het Business Model Canvas 
het meest waardevol. Door dit samen te 
doen kregen we een goed beeld wat we 
precies willen gaan doen met de nieuwe 

ruimte en waar onze toegevoegde waarde zit. We merkten 
dat we er allebei blij van werden. Het is belangrijk om zo 
nu en dan een tijdje stil te staan bij je bedrijf. Daar moet je 
tijd voor vrijmaken.”

Vernieuwd enthousiasme
“Alle gave ideeën die tijdens de Boost Your Business 
naar voren zijn gekomen, komen nu uit de startblokken. 
We hebben genoten van de training. Het gaf ons echt een 
Boost. Met vernieuwd enthousiasme hebben we weer zin 
om samen verder te bouwen aan Escaperoom Deventer 
op onze mooie nieuwe plek bij de IJssel.”

Ondernemershuis Deventer heeft een  
praktische toolkit samengesteld voor bedrijven  
die duurzamer willen ondernemen. De toolkit 
bestaat uit 5 stappen om je onderneming te 
verduurzamen en daarmee bij te dragen aan 
de duurzame ontwikkelingsdoelen (SDG). 
Bij deze stappen kunnen ondernemers begeleid 
worden door het SDG House Stedendriehoek 
bij Ondernemershuis Deventer. 

Duurzaam Business Model Canvas 
Eén van de stappen van de toolkit betreft het invullen 
van een duurzame versie van het Business Model Canvas 
(BMC). Je kijkt hierdoor met een andere bril naar je bedrijf 
en brengt in beeld welke impact je al maakt, welke SDG 
doelen jouw bedrijfsvoering raken 
en welke kansen er liggen. Wil 
je aan de slag? Het SDG House 
Stedendriehoek helpt je graag. 

Versterk ook jouw onderneming. Ga in één 
maand tijd samen met andere ondernemers aan 
de slag met jouw onderscheidend vermogen, 
businessmodel en omzet. De Boost Your Business 
training start op elke 1e vrijdag van de maand. 



19Digitaliseren begint 
met de Digitale Praatplaat!

Digitaliseren levert je onderneming 
ontzettend veel op. Het maakt je wendbaarder, 
efficiënter en zichtbaarder voor (potentiële) 
klanten en personeel. Maar hoe pak je dat nu 
aan en waar begin je? De Digitale Praatplaat 
geeft antwoord op deze vragen. Digicoaches 
van Ondernemershuis en studenten van 
Aventus en Saxion ondersteunen je hierbij in 
kader van DIGISMART MKB.  
 
De Digitale Praatplaat is ontwikkeld voor het 
programma DIGISMART MKB. Dit is een initiatief om 
mkb’ers op een praktische en laagdrempelige manier 
te ondersteunen bij het verder digitaliseren van hun 
onderneming. Om hier stappen in te maken kan een 
digicoach kosteloos de kansen voor een onderneming 
inventariseren. Dit gesprek wordt gevoerd aan de hand 
van de Digitale Praatplaat die overzichtelijk de thema’s en 
digitaliseringsmogelijkheden visueel weergeeft. 

Digitale praatplaat
Projectleider Aldert van Buuren over de Digitale 
Praatplaat: “Toen we bij Ondernemershuis Deventer de 
opdracht kregen om met het programma Smart MKB 
ondernemers te begeleiden bij het digitaliseren, heb ik 
eerst de mogelijkheden geïnventariseerd. Dat gaat van 
automatiseren, slim gebruik maken van data tot en met 
cybersecurity en online zichtbaarheid. Dus enorm breed. 
Daarom hebben we alle thema’s en onderwerpen in een 
visueel overzicht weergegeven. Een simpele, heldere 
Digitale Praatplaat. Dat praat wel net zo makkelijk.”

Praktisch advies en ondersteuning
“We voeren een gesprek over wat er op de Digitale 
Praatplaat staat en vragen daarop door. Wat is het primaire 
proces van het bedrijf, wat is de doelgroep, wat zijn de 
doelen en wat is er al geautomatiseerd”, vertelt Aldert. 
Hieruit volgt een DIGI-actieplan met een advies waar 
de kansen om te digitaliseren voor deze ondernemer 
liggen. Dit is inclusief een overzicht van partners en 
partijen die hierbij kunnen helpen: van professionals tot 
en met studenten. “Daarin zijn we volledig onafhankelijk. 
De ondernemer kan dus zelf bepalen of en wat opgepakt 
wordt. Wil de ondernemer door, dan begeleidt de digicoach 
van Ondernemershuis Deventer hierbij. Dit zodat de 
ondernemer alle focus kan leggen op datgene waar zij of hij 
blij van wordt: het ondernemen.”

Het team van DIGISMART MKB is samengesteld uit 
medewerkers en studenten van Ondernemershuis
Deventer, Saxion, Aventus en de Digitale Werkplaats. 
Het project wordt gefinancierd door gemeente Deventer. 

Klaar om de stap te nemen in de digitalisering van jouw 
onderneming? Bel of mail Aldert van Buuren of ga naar 
de website van Ondernemershuis Deventer.  
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Zet eenvoudig stappen in 
digitalisering met een digicoach  
van DIGISMART MKB 

Deelnemers van CoWork Friday hebben meegedaan 

aan een pilot van de Digitale Praatplaat. 



20 Gun medewerkers 
een goede gezondheid

Totaal aanpak is de kracht
Studio Perfect is in 1992 opgericht als fitness centrum en 
is sindsdien doorontwikkeld naar een gezondheidscentrum 
waarbij het doel is om de gasten een betere kwaliteit van 
leven te geven. We moeten allemaal langer werken en ook 
na je carrière wil je vitaal ouder worden. 

Om dit te bereiken biedt Studio Perfect programma’s en 
faciliteiten aan op fysiek, mentaal en spiritueel gebied. 
Studio Perfect biedt haar gasten het volledige pakket: er 
kan individueel gesport worden, in groepsverband, met 
een Personal Trainer, met eGym apparatuur, maar ook in 
de Yoga studio. De sauna biedt een relaxmogelijkheid na 
het sporten en een drankje in de bar voor of na het sporten 
stimuleert de sociale contacten. Tevens kan er binnen 
de openingstijden 7 dagen per week onbeperkt gesport 

worden en voor ouders met kinderen is er kinderoppas. 
De aanwezigheid van professionele, gediplomeerde 
begeleiding maakt de sportervaring veilig en doeltreffend.

Topbegeleiding is de kracht
Waar budgetformules bezuinigen op personeel, kiest 
Studio Perfect juist voor investeren in personeel. Directeur 
Arthur Rijker: “veel jongeren kiezen vanwege budget voor 
een budgetformule zonder begeleiding en toezicht of 
oefeningen goed en veilig uitgevoerd worden. Wanneer je 
jong bent heeft het lichaam over het algemeen een groter 
herstelvermogen en past zich dan nog makkelijk aan. 
Dit wordt anders als je wat ouder wordt. (Kanttekening 
is wel dat hij chronische overbelasting op jonge leeftijd 
dit vaak op oudere leeftijd problemen geeft.) Op maat 
afgestemde programma’s en het op de juiste wijze uitvoeren 
van de oefeningen en bewegingen is dan bepalend voor 
blijvend resultaat en voorkoming van blessures. 

Onze medewerkers zijn allemaal hoogopgeleid en hier 
speciaal op getraind, zodat onze gasten verzekerd zijn 
van de begeleiding die ze verdienen hun doelstelling 
te behalen. De trainers geven tips bij het uitvoeren van 
de oefening, maar bieden ook volledige ondersteuning 
bij het verbeteren van de lichamelijke gesteldheid: van 
voedingsadvies via tips voor in het dagelijks leven tot een 
personal trainer die iemand gedurende het volledige 
traject begeleidt”.

Zeer compleet aanbod
Het grote aanbod groepslessen maakt dat er voor iedereen 
wat wils is: dans, yoga, krachttraining in groepsvorm en 
nog veel meer. Elke week zijn er meer dan 80 verschillende 
lessen voor gasten van Studio Perfect vrij toegankelijk. 
Ook worden er specifieke leeftijdsgebonden lessen 
aangeboden, zoals voor senioren.

Stress reductie door Yoga
Stress is zeer veel voorkomend tegenwoordig, 
ook jeugdigen ervaren dit in toenemende mate. 
De personeelskrapte maakt dat velen een stapje harder 
(moeten) lopen. Studio Perfect heeft een eigen yoga studio 
waar, op een zeer toegankelijke manier, verschillende 
yogavormen worden aangeboden die zorgen dat stress 

In deze tijd van personeelskrapte is goede zorg als werkgever naar medewerkers van groot belang. Investeren in 
de vitaliteit van medewerkers betaalt zich terug in minder ziekteverzuim, hogere arbeidsproductiviteit en vooral 
blije gezichten elke dag om je heen. Daar wordt je als werkgever toch gewoon gelukkig van! Studio Perfect is de 
partner in Deventer om jouw medewerkers te motiveren en blijvend te stimuleren een vitaler leven te leiden.



21beter gereguleerd kan worden. Arthur: “we bieden  
12 verschillende yogavormen aan van fysiek intensief als 
bijvoorbeeld Ashtanga Yoga tot rustigere vormen als Yin 
Yoga en meditatie. Onze yoga is ‘down to earth’ zodat ook 
mensen die er in eerste instantie geen binding mee hebben 
makkelijk instromen. Voor veel mensen betekend yoga veel 
merken we dagelijks”.

Kosten ziekteverzuim zeer fors voor bedrijven
De kosten van het uitval zijn hoog. Dit is voor een 
gemiddelde werknemer berekend op 260 euro per dag.  
Hierbij moet u denken aan de volgende kostenposten:
•   Werknemers hebben de eerste twee ziektejaren recht op 

uitbetaling van tenminste 70% van hun loon. 
•   Voor het eerste jaar geldt dat de uitbetaling minimaal het 

minimumloon moet bedragen.
•    De werkzaamheden van uw werknemer moeten nu  

door iemand anders worden gedaan. Ook dat kost geld.
•   Afhankelijk van de functie van de zieke werknemer en 

hoe makkelijk hij te vervangen is, lijdt u productie-  
en/of omzetverlies.

•   Tot slot moet u, afhankelijk van het contract dat u heeft 
met uw arbodienst, rekening houden met kosten voor 
verzuimbegeleiding en re-integratie.

Kortom het loont in te investeren in het geestelijke en 
lichamelijke gezondheid van uw personeelsleden. Mentaal 
en lichamelijke fitte medewerkers zijn ook extra productief, 
hebben meer plezier in hun werk en dat merken uw klanten 
en andere stakeholders in uw bedrijf. Gun u zelf dit en 
investeer hierin. 

Fiscaal voordeel bedrijfsfitness
Binnen uw organisatie zitten hoogstwaarschijnlijk de 
meeste medewerkers gemiddeld acht uur per dag stil.  
En niet iedereen daarvan sport in zijn of haar vrije tijd. 
Terwijl sporten erg belangrijk is. Daarnaast zit er ook 
een fiscaal voordeel aan het beschikbaar stellen van 
bedrijfsfitness voor je medewerkers vast.

Werkkostenregeling
Via de werkkostenregeling (WKR) kun je als werkgever 
onbelaste vergoedingen aan jouw medewerkers schenken. 
Binnen deze regeling valt alles wat je aan je medewerkers 
verstrekt of vergoedt tot het loon. Hierdoor hoef je 
je als werkgever niet te verdiepen in regelingen voor 
vergoedingen en verstrekkingen. Daarnaast is het niet 
nodig om alle uitgaven per werknemer te verdelen. Je hebt 
dus één grote, vrije ruimte waarin je de verstrekkingen en 
vergoedingen van je medewerkers onderbrengt.

Belastingvoordeel
Wanneer je als werkgever besluit om bedrijfsfitness 
beschikbaar te stellen voor je medewerkers, dan 
ruilt de medewerker belast loon in voor een onbelast 
fitnessabonnement. De belastingdienst betaalt in feite  
mee aan het abonnement. Hierdoor bespaart u als 
werkgever op de sociale werkgeverslasten, omdat u  
minder brutoloon hoeft uit te keren.
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MKB Deventer en Studio Perfect: 
al 20 jaar partners
In maart 2003 startte MKB Deventer met het 
aanbieden van bedrijfsfitness aan haar leden. 
Sindsdien hebben veel ondernemers en hun 
personeelsleden gebruik kunnen maken van  
het bedrijfsfitness arrangement van partner  
Studio Perfect. Onderstaande treft u dit aan.

Abonnementen (mkb)bedrijven en zzp’ers 
(inclusief BTW)
7 dagen per week sporten
Ma t/m vr van 06.00 tot 22.00 uur
Zaterdag  & zondag van 08.30 tot 15.30 uur

Interesse? 
Bent u geïnteresseerd in deze sportieve aanbieding, 
neem dan contact op via info@studioperfect.nl  
wij adviseren u graag!

Bovendien bieden wij u medewerkers een gratis 
kennismaking aan.

Onbeperkt  1x week

Basic
(1 maand, 1 maand 
opzegtermijn) 

€ 60                                          € 45

Seizoen
(6 maanden, na 6 
maanden maandelijks 
opzegbaar met 1 maand 
opzegtermijn)

€ 55                                         € 40

Premium
(1 jaar, na 1ste jaar 
maandelijks opzegbaar 
met 1 maand 
opzegtermijn)

€ 50 € 35
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Actueel alternatief van vroegere levertraan
De lepel levertraan, veel mensen zijn er in het verleden 
groot mee geworden. Tegenwoordig kom je deze 
ouderwetse levertraan niet meer tegen. De opvolger, 
visolie, is daarentegen gestegen in populariteit. 

Wat is visolie?
Visolie is een voedingssupplement dat essentiële omega-3 
vetzuren bevat. Essentiële vetzuren zijn vetten die je 
lichaam zelf niet kan aanmaken, maar wel nodig heeft. 
Om genoeg omega-3 vetzuren binnen te krijgen, zou je 
minimaal 3 à 4 keer in de week vette vis moeten eten. 
In de realiteit zijn er tegenwoordig maar weinig mensen 
die deze aanbevolen hoeveelheid vis daadwerkelijk 
binnenkrijgen. Om toch voldoende omega-3 vetzuren 
binnen te krijgen, zijn de omega vetzuren van die vette 
vissen, een perfecte aanvulling op de dagelijkse voeding. 
Wetenschappers stellen dat de verhouding omega-3 ten 
opzichte van omega-6, 1:1 moet zijn. Omega-6 krijgen we 
(meer dan) voldoende binnen maar het binnenkrijgen van 
voldoende omega-3 voor een goede gezondheid, blijft in de 
meeste gevallen, ver achter. Hierdoor krijgen veel mensen 
te maken met laaggradige, chronische ontstekingen die 
weer kunnen leiden tot problemen met de gezondheid.

Voordelen
Een juiste balans in essentiële vetzuren kan voor een 
goede gezondheid van de lichaamscellen zorgen. 
Wanneer lichaamscellen gezond(er) zijn kan het lichaam 
beter functioneren.

Omega-3 uit Noorse kabeljauw
Om het beste product te vinden kwam Chantal uit in 
Noorwegen bij Eqology. Zij maken uit vers gevangen 
wilde kabeljauw uit de Arctische wateren hun visolie die 
meedraait in de wereldtop als het gaat om zuiverheid, dus 
kwaliteit. Het is een heel duurzaam product. In Noorwegen 
wordt de vis gevangen voor de consumptiemarkt en de 
biomassa die normaliter overboord werd gegooid, wordt 
gebruikt door Eqology om alle omega vetzuren van de 

vis, te gebruiken. Een heel nauwkeurig proces en door de 
zuiverheid van het product ruikt én smaakt de visolie ook 
niet naar vis.

Meten is weten
Om te weten hoe het is gesteld met de balans omega 
3: omega 6 in het lichaam, wordt er gestart met een 
onafhankelijk, anoniem bloedonderzoek. Twee druppels 
bloed worden opgestuurd naar een laboratorium in 
Oslo. Afhankelijk van deze uitslag volgt een advies over 
de inname van het product. Na 5 maanden volgt een 
2e bloedonderzoek zodat gekeken kan worden wat het 
product voor het lichaam, heeft gedaan. Het gezonder 
voelen wordt dan ondersteund door de bevestiging in 
de bloedwaarden. 

Reageer
Ben je nieuwgierig geworden en wil je meer weten? 
Neem dan contact op met Chantal Kroese via 
tel. 06-23214264, of per email: chantal@heldenophakken.nl.

‘Ik zweer bij zuivere 
omega 3 visolie’

De één ziet vanzelf wel hoe hij of zij ouder wordt, de ander is fanatiek bezig om lichaam en geest gezond te 
houden. Tot de laatste categorie behoort Chantal Kroese. Chantal was altijd via haar passie dansen, bezig met 
haar gezondheid en was ook actief in de wereld van natuurlijke cosmetica. Nu maakt ze werk van gezondheid 
van binnenuit met behulp van een zuivere visolie. Hierover adviseert en begeleidt zij mensen in samenwerking 

met het Noorse bedrijf Eqology.

www.heldenophakken.nl
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Bedrijf
Sportverlichting.com

Woonachtig in:  
Binnenstad van Deventer

Martin 
Bolderman

1 Wat wilde je worden toen  
je jong was? 

Geen idee! Leefde meer van dag tot dag.

2 Wat zijn je sterke  
eigenschappen? 

Overal kansen zien! En ben altijd wel 
redelijk vrolijk! Soms met iets te veel 
energie, maar daardoor wel altijd 
enthousiast!

3 Wat zijn je minder sterke 
eigenschappen? 

Iets met focus en een spanningsboog.

4 Op wie ben je trots? 
Op alle mensen om mee heen 

waar ik superveel energie van krijg! 

5 Waarom (of wanneer) ga je met je 
plezier naar je werk? 

Elke dag ga ik met plezier naar 
kantoor! We zijn recent verhuist 
binnen Deventer en we hebben nu 
een kantoor met alle faciliteiten. En 
we zijn nu ook een echte bruine kroeg 
aan het bouwen op de 1e verdieping, 
perfect voor de vrijdagmiddagborrels 
(en de rest van de week). En natuurlijk 
de fijne collega’s, zonder hun zou ik 
het niet willen!

6 Wat zijn je zakelijke ambities? 
Bouwen, bouwen, bouwen! In 

Nederland en België zijn we goed 
vertegenwoordigd en in Duitsland 
staan we aan het begin om los te 
barsten daar! Maar we zijn ook op 
een aantal andere continenten actief. 
Dus de ambitie voor dit jaar is om 
Maleisië en het Caribisch gebied uit 
te bouwen.

7 Wat is het mooiste dat je hebt 
meegemaakt?

Alle mooie reizen! Van Azië tot 
aan de andere kant van de wereld! 
Of gewoon in Europa. En de mooiste 
reis moet nog komen!

8 Wat doe je het liefste in je  
vrije tijd 

Ik ben gek op gezelligheid! In het 
weekend lekker de stad in tot 
in de late uurtjes. Maar vind het 
ook heerlijk om naar Go Ahead 
Eagles te gaan of naar een ander 
voetbalstadion. En als het mooi 
weer is ben ik vaak op de tennisbaan 
te vinden.

9 Grootste sportieve prestatie? 
Ik tennis al mijn hele leven en 

mijn grootste prestatie was het 
winnen van een Grand Slam Toernooi. 
Of nou ja, officieel gezien heette 
het toernooi “Krent Slem” en werd 
het op een klein tennisclubje in 
Wilp gehouden.

10 Wat inspireert jou? 
Mensen die ondernemend zijn 

en/of die een mooi bedrijf hebben 
opgebouwd. Ik zit nu in de scale-
up fase van mijn bedrijf en vind het 
altijd superinteressant om andere 
ervaringen aan te horen.

11 Wat staat er op je bucketlist? 
Nou, ik had dus 

parachutespringen op nummer 1 
staan. Ik zit ook in de Junior Kamer 
Deventer en met deze groep zijn 
we afgelopen zomer op 3 kilometer 
hoogte uit een vliegtuig gesprongen. 
Wat een kick! Dus moet even wat 
nieuws bedenken. Iemand tips?

12 Als je één dag de baas van 
Deventer zou zijn, wat zou je 

eerste onomkeerbare besluit zijn?
Alle sportvelden in Deventer en 
omstreken voorzien van duurzame 
led-verlichting! Ik ken dan wel een 
bedrijf die dat kan realiseren….

13 Welk gebouw zou je in  
Deventer het liefste willen 

           afbreken? 
Die zeecontainer die voor het stadion 
van GAE staat en als kantoor gebruikt 
wordt. Gewoon een mooi gebouw van 
maken in de stijl van het stadion.

14 Vertel eens iets onverwachts 
over jezelf

Ik ben gek op biertjes! Oh, wacht, 
onverwachts. Ik lust spruitjes!
 

15 Aan welk MKB lid geef je  
de pen door?

Paul Wensink

Film 
The Wolf of Wall Street

Boek 
Ik wacht altijd tot de film 

uitkomt

TV- programma 
Vandaag Inside

vakantiebestemming
Ibiza

Favorieten

G
eef de pen door

Helder in zicht
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Start bij Stokvis/Endemol
Paul Tijhuis startte in 1995 als cameraman bij Endemol. 
Parallel daaraan startte hij zijn eigen bedrijf Tijhuis AV dit is 
een Broadcast faciliteiten bedrijf. Binnen Endemol werkte 
Paul aan bekende programma’s en formats dat Endemol 
produceert. Al snel groeide Paul door van cameraman naar 
Editor(monteren). Jaren later ook als (Live) regisseur. Door 
de trend van uitbesteding is Paul’s werk voor Endemol en 
andere Hilversum producenten verschoven van loondienst 
(12 jaar) naar zijn eigen bedrijf Tijhuis AV. Bij Paul Tijhuis AV 
werken vier personen in vaste dienst en vele zzp-ers die zij ad 
hoc kunnen inschakelen bij meerdere of grotere producties.

Camera/regisseur bij Eurovisie Songfestival
Paul: “Ik denk dat 75% van onze werkzaamheden ligt bij 
inhuur door productiehuizen uit Hilversum en Amsterdam. 
We werken op jaarbasis aan zo’n 15 grote producties als 
o.a. Chantal Blijft Slapen, Holland Got Talent, Vrienden 
van Amstel, Toppers van Oranje, Linda Zomerweek, 
Beste zangers, Truck en Tractor Pulling en het Euro 
Songfestival. Dit laatste is de klus geweest met de meeste 
kijkcijfers: 183 miljoen in 36 landen”. We vragen of Paul als 
camera/regisseur niet zenuwachtig is voor zo’n enorme 
liveproductie waarbij 39 camera’s aangestuurd moeten 
worden. Paul: “ik wordt niet snel zenuwachtig, maar moet 
toch wel bekennen dat ik dat hier vooraf wel een beetje 
was. Dit viel gelukkig direct weg na het aftelmoment voor 
de livegang. De routine nam het direct over. Je bent ook 
altijd met meerdere regisseurs die dag. Mooi is dat we van 
buitenlandse TV-zenders veel complimenten mochten 
ontvangen over de uitzending”. 

Daarnaast produceert Tijhuis AV zo’n 30 bedrijfsfilms en 
veel aftermovie’s van evenementen (o.a Drakenboot en vele 
Tractor Pulling events) op jaarbasis. Dit varieert van relatief 
eenvoudige pitchfilmpjes tot films die in binnen- 
en buitenland op allerlei locaties geschoten moet worden. 
Voor grote producties heeft Tijhuis AV een speciale eigen 
4K regiewagen. Via de apparatuur in deze Regiewagen 
kunnen 15 camera’s aangestuurd worden.

Black Tie Media
Onder dit label produceert Paul Tijhuis alles onder 
1 dak principe, hier maakt hij alles van A tot Z . Het 
grootste project hiervan is het TV programma Truck en 
Tractorpulling voor RTL 7. Met dit event kwam Paul weer 
in aanraking met diverse sponsoren en leveranciers van 
tractormerken en dat heeft weer een doorwerking voor 
broadcast faciliteiten bedrijf Tijhuis AV. Paul: “Zo hebben 
wij voor banden merk MITAS een bedrijfsfilm gemaakt 
die inmiddels 6,5 miljoen keer bekeken is.”

Binding met Deventer
Paul houdt van de afwisseling in zijn werk. Naast het 
werken aan Hilversumse producties werkt hij ook graag 
voor lokale ondernemers. De Hilversumse ervaring van het 
trekken van aandacht (goede kijkcijfers)en dit blijvend vast 
houden zet hij ook in voor lokale producties. 

Begin maart heeft hij zijn nieuwe website Tijhuis AV online. 
Daarna volgt al snel Black Tie Media.

In Deventer zitten tal van bedrijven die dagelijks werken aan bijzondere projecten. Zo zit in de 
Solingenstraat het productiehuis Black Tie Media. Daar wordt gewerkt aan tal van bekende Hilversumse 
producties. Zo heeft o.a. het team van Black Tie Media uit 380 uur filmmateriaal de kerstuitzending van 
All You Need is Love samengesteld. Zo maar een greep van één productie waar zij aan meewerken. 

Truck en Tractor Pulling 
RTL 7 al meer dan 
10 jaar MADE in Deventer

www.tijhuisav.nl    |    www.blacktiemedia.nl Fotografie: Sharon van Eunen

Solingenstraat 29, D
eventer  |  0570 61 42 96  |  info@

tijhuisav.nl  |  w
w

w
.tijhuisav.nl
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Hi! Wij zijn Factor 12. 

Merkspecialisten die jou 
voorgoed anders willen 

laten kijken naar merken 

Samen werken aan het succes van merken
[Martijn] “Factor 12 helpt organisaties de volgende stap te 
zetten, al ruim 15 jaar. Om te groeien, een nieuwe weg in 
te slaan of hun doelgroep nog beter te bereiken. Toen ik 
Factor 12 oprichtte, lag de focus uitsluitend op vormgeving. 
De laatste jaren zijn we enorm gegroeid. Nu maken we 
sterke merkidentiteiten en merkuitingen, op basis van een 
uitgekiende strategie.”

Klinkende namen op de gevel
[Suzanne] “Wat we doen wordt gezien, gehoord en 
gevoeld. Zo zijn we trots op het werk dat we in de regio 

maken, onder andere voor de Gemeente Deventer en 
onderwijsinstelling Aventus. Aan de andere kant van de 
oceaan rolt onze naam zelfs over de marketingafdelingen 
van Invicta Watch. Met onze verrassende aanpak geven we 
bedrijven de marketingpower waarmee zij hun doelgroep 
in beweging krijgen. We blijven de vraag achter de vraag 
stellen en dompelen ons helemaal onder in een merk. 
Elke dag opnieuw.”

Zeg eens, hoe kijken klanten naar jou als merk? 
[Martijn] “Niet iedereen heeft snel een antwoord op die 
vraag. Zonde, want dat betekent dat er nog veel onbenutte 

Met zijn zessen zijn we Factor 12, strategisch 
ontwerpbureau voor merkidentiteit en 
merkstrategie. In de komende edities van dit 
magazine lees je onze columns. Over ons vak, over 
mooie merken, hoe wij naar ze kijken én hoe ze jou 
willen overtuigen. Maar, voor we losbarsten stellen 
we onszelf natuurlijk eerst even voor!
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kansen liggen; voor jou als manager, ondernemer óf de 
klant waar je voor werkt. Onderliggend probleem is dat 
‘het hebben van een merkidentiteit’ weinig tastbaar is. 
Mensen onderschatten de kracht van een merkidentiteit. 
Dat willen wij veranderen met onze columns, zodat jij 
de waarde van een merkidentiteit, -positionering en 
-strategie wél herkent. En dat is hoognodig, want wij 
zien bedrijven dagelijks worstelen met hun identiteit 
en onderscheidend vermogen.”

Identiteit + zichtbaarheid² = meer merkfans?
[Lisa] “Was het maar zo simpel als een formule. Net als in 
het echte leven moeten merken een relatie opbouwen met 
een publiek. Dat kan alleen als mensen zichzelf langdurig 
ergens in herkennen of bij willen horen. En ja: ook als je 
een accountancykantoor of een witgoedzaak hebt. 
Natuurlijk, een kortingsactie of een advertentie op social
media kan best nieuwe volgers opleveren. Maar hoe maak 
je van die volgers loyale fans? Daar heb je een 
stevige merkpositionering en -strategie voor nodig.”

Op zoek naar jouw unieke verhaal
[Bas] “Het ontwikkelen of aanscherpen van een identiteit 
is een on-going proces. Een identiteit ‘koppelen’ we niet 
zomaar aan een communicatiemiddel. Daarvoor heb je een 
goed merkverhaal nodig. Een merkidentiteit geeft weer wie 
je bent en hoe je eruitziet, maar het merkverhaal brengt 
dat over. Waarin maak jij het verschil? Waarom doe je wat 
je doet? Welke beelden, kleurstellingen en vormen passen 
daarbij? Samen zijn ze het fundament van jouw bedrijf.”

Een identiteit zorgt (nog) niet voor merkfans
[Marco] “Een sterke identiteit helpt zeker bij het creëren 
van merkfans, maar dat alleen is niet genoeg. Je wilt je 
klanten het gevoel geven dat je oprechte aandacht voor 
ze hebt. Ze moeten een echte band opbouwen met je merk. 
Het liefst versterken alle uitingen dat gevoel. Voor ons als 
strategisch ontwerpbureau is het de uitdaging om binnen 

deze kaders te creëren én verrassend te blijven. Dat is 
precies waar het om gaat als je die ene positie in de markt 
wilt claimen.”

De puntjes op de i
[Eline] “We willen succes voor het merk van onze klant, 
maar we willen ook dat klanten meteen een goed gevoel 
hebben bij onze ontwerpen. Bovendien moeten zij er ook 
zelf mee aan de slag kunnen. Daarom denken we actief 
mee over de inhoud, zoals de tone of voice. We leveren 
dus niet alleen ontwerpen aan, maar verrijken die ook 
met goede teksten. Het eindresultaat: een ijzersterke 
combinatie van beeld en tekst. Communicatie die de 
doelgroep raakt en het merk activeert.”

Ideeën worden beter als je ze met elkaar deelt
Bij Factor 12 zijn we allemaal teamplayers, maar los van 
elkaar zijn we heel verschillend. Een mix van talenten, 
leeftijden en expertises dus. Door al die verschillende 
perspectieven vullen we elkaar perfect aan en daar rollen 
de sterkste ontwerpen uit. Ideeën worden beter als je ze 
met elkaar deelt. Daar geloven we heilig in. Precies wat we 
met onze columns voor ogen hebben. Zien we je bij 
de volgende?

De #Broedkas 
Een inspirerende en bijzondere plek in ons kantoor. 
Hier broeden we dagelijks originele ideeën, 
concepten en strategieën uit. En dat hoeft geen 
nieuw corporate merk te zijn. Soms broeden we op 
een app of een intern vraagstuk. Wil je samen met 
ons een keer de diepte in? 

Deel vandaag nog je vraagstuk met ons.
www.factor12.nl

Bas

Marco

Eline Lisa

Martijn Suzanne

B
ergpoortstraat 61 , D

eventer  |  0570 61 03 77  |  info@
factor12.nl  |  w

w
w

.factor12.nl



Wij zijn de IT-oplosser voor 
ZZP en MKB

Naar welke IT-oplossing ben jij op 
zoek? Bekijk onze website!

Gildenburg 454
7423 ZK Deventer

0570-572283
info@solution24.nl
www.solution24.nl

 NETWERK
 DOMEIN
 ZAKELIJKE MAIL
 WEBSITES

 HOSTING
 MANAGED BACKUP
 WERKPLEKBEHEER
 CAMERA BEVEILIGING
 SERVER BEHEER



29

Bedrijf
Mediaburo Schoppema /  
Schoppema Media Groep BV

Woonachtig in:  
Schalkhaar

Jeroen 
Schoppema

1 Wat wilde je worden toen  
je jong was? 

Jeroen van Inkel.

2 Wat zijn je sterke  
eigenschappen? 

Sociaal, overtuigingskracht, 
bedenken van leuke activiteiten.

3 Wat zijn je minder sterke 
eigenschappen? 

Ongeduldig. 

4 Op wie ben je trots? 
Mijn vrouw en zoon, omdat ze mij 

al 11 jaar laten gaan om mijn doel te 
bereiken en me daar in ondersteunen.

5 Waarom (of wanneer) ga je met je 
plezier naar je werk? 

Iedere werkdag om 6 uur beginnen 
met de ochtendshow op Koekstad 
Radio 94.4 fm is een feestje en ’s 
avonds om 18 uur weer naar huis met 
energie geeft een kik.

6 Wat zijn je zakelijke ambities? 
Het mediahuis voor Deventer zijn. 

Krant, Radio, Online.

7 Wat is het mooiste dat je hebt 
meegemaakt?

Ochtendshow van NPO Radio 2 die 
mij belde in de uitzending waardoor 
mijn ochtendshow landelijke 
bekendheid kreeg. Jeroen van Inkel 
die een felicitatie app stuurde om mij 
te feliciteren met het binnenhalen 
van de FM frequentie.

8 Wat doe je het liefste in je  
vrije tijd 

Tuinieren, naar GAE en radio maken.

9 Grootste sportieve prestatie? 
5 km IJsselloop zonder te trainen. 

10 Welk persoon zou je graag 
ontmoeten? 

John de Mol. 

11 Wat inspireert jou? 
John de Mol, Jeroen van Inkel.

12 Wat staat er op je bucketlist? 
Een uur met John de Mol 

spuien over mediazaken.

13 Als je één dag de baas van 
Deventer zou zijn, wat zou je 

eerste onomkeerbare besluit zijn?
Dat de gemeente Deventer alleen 
maar zaken doet met bedrijven uit 
Deventer en niet het geld van de 
burger investeert buiten Deventer.

14 Welk gebouw zou je in  
Deventer het liefste willen 

           afbreken? 
Gaan ze al mee bezig, Roto Smeets.

15 Vertel eens iets onverwachts 
over jezelf

Ik was in de jaren 90 de Sinterklaas 
op Radio 538. Niemand die dat weet 
in Deventer, maar van 2004 t/m 2009 
was ik op 5 december de Sint op  
de radio.

Film 
Wolf of Wall-Street

Boek 
Sorry, ik lees nooit een boek

TV- programma 
Vandaag Inside

Vakantiebestemming
Ibiza   

Favorieten

G
eef de pen door
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     Het open boek van Riezebos Bouwbedrijf: voortgezet door familie én werknemers

‘ Sleutelfiguren’ beloond 
voor trouw in kredietcrisis 

Opa Riezebos startte het bouwbedrijf bijna honderd jaar 
geleden, aanvankelijk samen met zijn broer. Maar die 
broer kwam vroegtijdig te overlijden, waarna zijn opa de 
zaak in z’n eentje overnam. ‘Iedereen dacht dat hij niet 
zou doorzetten. Daarom deed ‘ie dat dus juist wel’, weet 

Klaas Willem van die familiegeschiedenis. Vader Arie zette 
de zaak voort, waarna hij begin jaren ‘90 zelf aan het roer 
kwam te staan. Een logische stap wist hij zelf ook wel, 
nadat hij al van jongs af aan had geroepen aannemer te 
willen worden. Maar hoe die overdracht ruim dertig jaar 

Als klein jongetje zag Klaas Willem Riezebos (inmiddels 59) regelmatig hoe zijn vader als aannemer 
de bouwplaatsen af ging. ‘Dan speelde ik in zo’n zandbult, zag ik hem met mensen praten en dacht ik: 
mooi werk, dat wil ik ook wel.’ In 1991 nam hij het familiebedrijf, dat ooit mede is opgestart door zijn opa, 
daadwerkelijk over van zijn vader. En inmiddels heeft hij het bedrijf ook al weer overgedragen: niet alleen 
aan zijn zoon, maar ook aan twee trouwe medewerkers van het Genemuider ‘Riezebos’ Bouwbedrijf.
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vlnr: Johan Kok, Gert Jan van Es, Arjen Riezebos en 

Klaas Willem Riezebos

geleden exact ging? ‘Eerlijk gezegd herinner ik me daar 
niet teveel meer van. Het ging geloof ik via de boekhouder, 
en op een gegeven moment zijn die aandelen een keer 
overgedragen.’ 

Spek op de botten
Nog niet zo lang geleden besloot Klaas Willem Riezebos 
dat het tijd werd om het familiebedrijf op zijn beurt over te 
dragen. Een bewuste keuze in een bewuste tijd zegt hij. ‘Ik 
heb het gedaan na de kredietcrisis, in een tijd waarin we 
als bedrijf weer wat spek op de botten kregen. Anders heeft 
het voor een opvolger niet veel zin.’ Riezebos ging voor de 
overdracht onder meer te rade bij Kennispoort Regio Zwolle 
en kreeg via het Family Next programma van provincie 
Overijssel coaching. Met coach Desiree Westland was een 
klik, zegt hij. ‘Ze is ook afkomstig uit een familiebedrijf, ze 
heeft me vooral kunnen helpen met een heleboel kleine 
dingen waar ik nog mee zat en zaken waar ik nog niet over 

had nagedacht.’ De grote lijnen van de bedrijfsoverdracht 
waren Riezebos echter al lang helder: het bedrijf werd 
overgedragen binnen de familie, in de persoon van zoon 
Arjen, maar ook binnen het personeel. ‘Sleutelfiguren’, 
noemt Riezebos de namen van Johan Kok en Gert-Jan van 
Es die hij vroeg het bedrijf mede over te nemen. ‘Mensen 
die ik vertrouw. In de kredietcrisis hadden we het moeilijk. 
Ze hebben verschillende aanbiedingen gehad om ergens 
anders te gaan werken, maar ze zijn niet weg gegaan. 
Dat mag je belonen.’ Bovendien zegt de voormalige 
bouwbedrijf-directeur dat één van de belangrijkste redenen 
om te stoppen de toenemende regeldruk was vanuit de 
overheid. ‘En dat wou ik mijn zoon alleen niet aandoen. 
Gedeelde smart is halve smart, zeg maar.’

Van een open boek naar een open structuur 
Gert-Jan van Es (42) werd dus als trouwe werknemer 
gevraagd om mededirecteur te worden van het bedrijf waar 
hij al zo’n vijftien jaar werkzaam voor was. Bijzonder, erkent 
hij. ‘Toen ik werd gevraagd, heb ik gezegd; laat me er even 
over nadenken. Maar eerlijk gezegd was ik er binnen een 
uur voor mezelf wel uit.’ Heel veel veranderd is er sinds 
die overname eigenlijk niet, zegt Van Es. ‘Ik heb altijd al 
m’n werk gedaan alsof ik de eigenaar was. Er werd hier 
niet altijd constant met je meegekeken, ik had altijd veel 
vrijheid.’ Klaas Willem Riezebos is inmiddels geen directeur 
meer, maar wordt nu ingehuurd door zijn voormalig bedrijf. 
Is het lastig voor de nieuwe directeur Gert-Jan van Es dat 
zijn voorganger er nog steeds is? ‘Absoluut niet’, zegt Van 
Es. ‘Er is hier altijd al een open structuur geweest, en dat is 
nog steeds zo.’ ‘Werknemer’ Klaas Willem Riezebos is het 
er roerend mee eens. ‘Ik ben een open boek. Altijd al 
geweest ook.’  

Coach Desiree Westland: ‘Continu leren’ 
‘Boeiende gesprekken’ had Desiree Westland als coach 
van bouwondernemer Klaas Willem Riezebos. ‘Het was 
heel leuk en interessant.’ Zelf komt Westland ook uit een 
familiebedrijf en dat schept toch een band, weet ze. ‘Ik ben 
zelf vierde generatie van het familiebedrijf Westland Kaas. 
Het verschil zat ‘m erin dat wij te maken hebben met 49 
certificaathouders en Klaas Willem Riezebos in z’n eentje 
was. Wat het natuurlijk ook interessant maakte is dat bij 
hem de opvolging niet alleen in familieverband plaatsvond 
maar ook met twee externen.’ Dat bouwondernemer 
Riezebos al goed had nagedacht over zijn opvolging maakte 
dat hij goed voorbereid met haar in contact kwam. ‘Hij 
had duidelijk al met ondernemers gesproken in z’n eigen 
netwerk en wist al wat er zo’n beetje bij komt kijken.’ Als 
coach komt Desiree Westland regelmatig in aanraking met 
familiebedrijven, zoals dat van Riezebos uit Genemuiden. 
‘Allemaal stuk voor stuk verschillend’, weet ze door al die 
ervaringen. ‘Ook voor mij is het continu leren.’ 

Meer weten over bedrijfsoverdracht? 
Ga naar www.overijssel.nl/familiebedrijven
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Klimaatmakelaar gemeente Deventer adviseert en ondersteunt

Gezamenlijk inspannen 
voor klimaatadaptatie

“Duurzame klimaatadaptatie is een enorme klus 
en de gemeente neemt daarin nadrukkelijk haar 
verantwoordelijkheid”, zegt Karin van Dijk die deze taak 
onlangs op zich heeft genomen. “Maar die klus kunnen 
we niet alleen klaren. De belangrijkste voorwaarde 
van succes: een goede, effectieve samenwerking met 
inwoners, bedrijven en instanties om een prettige leef- en 
werkomgeving op lange termijn te garanderen. Want de 
openbare ruimte is maar een klein deel van het totale 
gemeentelijke oppervlak. Ongeveer 80% is in handen van 
particulieren en bedrijven.”

Subsidies beschikbaar
Of het nu gaat om beperking van wateroverlast, zinvolle 
vergroening, schone energievoorziening, welzijn bij extreme 
omstandigheden, meer biodiversiteit, een aantrekkelijke 
omgeving of een betere uitstraling, klimaatmaatregelen 
betekenen een duurzame investering in een veilige en 
gezonde toekomst. “Daarom zijn er ook subsidies voor 
beschikbaar. Op dit moment betreft het twee vormen 
van financiële steun: een vaste regeling en een tijdelijke 
subsidiemogelijkheid”, aldus Rik Zeeuwen, adviseur 
Klimaatadaptatie namens de gemeente.
“Bij de vaste regeling gaat het om het afkoppelen van 
de regenwaterafvoer van de openbare, gemengde 
riolering”, verduidelijkt hij. “De tijdelijke regeling is een 

aanvullende tegemoetkoming van 50% bij het uitvoeren van 
klimaatmaatregelen tot maximaal 5.000 euro subsidie per 
bedrijf op de bedrijventerreinen Bergweide 3, 4 en 5, het 
Havenkwartier, Kloosterlanden en De Weteringen.”

Zo vroeg mogelijk
Volgens Zeeuwen en Van Dijk is het van groot belang dat 
bedrijven die klimaatadaptieve maatregelen willen nemen, 
de gemeente al in een vroeg stadium bij hun plannen 
betrekken. “Neem dus vooral contact op, hoe eerder, hoe 
beter. Wacht niet tot de vergunningaanvraag, want dan zijn 
de meeste beslissingen al genomen. Tijdig in actie komen 
kan veel moeite en geld besparen, omdat wij over ruime 
kennis en ervaring beschikken met het zinvol aanpakken 
en uitvoeren van concrete stappen en dus heel praktisch 
kunnen adviseren.”

Gratis hulp
Maatregelen van welke aard dan ook bieden vaak 
veelvoudige kansen op verbetering, denk bijvoorbeeld aan 
de 17 Global Goals for Sustainable Development, waaraan 
de gemeente zich heeft gecommitteerd. Met zaken als 
aantrekkelijke en functionele bedrijventerreinen, eerlijke 
handel, een gezonde werkomgeving, prettige werkplekken 
en een hoge arbeidsproductiviteit. “Wij denken graag mee 
en – ook niet onbelangrijk – onze hulp is gratis. Het zou 
zonde zijn als je net iets hebt afgerond en dan te horen 
krijgt wat er allemaal mogelijk was geweest als je het van 
tevoren had geweten.”

Strategische doelen
In 2050 moet Deventer volledig klimaatadaptief zijn. 
Dat lijkt misschien nog ver weg, maar gezien de urgentie 
van het klimaatprobleem en de omvang van de operatie is – 
gefaseerde – voortvarendheid beslist op zijn plaats. 
Op dit moment geven ze namens de gemeente veel 
voorlichting en dat leidt tot tal van contacten met bedrijven 
die op allerlei manieren bezig zijn met klimaatadaptatie.
Daarbij streeft de gemeente een aantal strategische doelen 
na. Zo moet bij hevige regenval het water zijn weg kunnen 
vinden zonder veel overlast te veroorzaken. En op hete 
dagen moeten mensen bij bedrijven buiten koele plekken 
kunnen opzoeken en binnen zo koel mogelijk blijven. 
Dat komt de arbeidsproductiviteit ten goede. Ten derde 
is droogteschade te voorkomen door regenwater niet 

Hinder en overlast door hevige regenval in korte 
tijd of juist extreme droogte door steeds vaker 
en langduriger optredende perioden met hoge 
temperaturen. Te veel of weinig water, dat het 
klimaat toenemend aan het veranderen is, mag 
duidelijk zijn. Met alle nare gevolgen van dien. 
Om deze gevolgen te beperken, moeten we ons 
snel aanpassen aan extreme omstandigheden. 
Vanuit de uitvoeringsagenda: Toekomstbestendige 
bedrijventerrein (TBBT), in samenwerking met het 
DEP, bedrijfsleven en de gemeente Deventer wordt 
de helpende hand geboden bij het nemen van 
maatregelen, voor particulieren én voor bedrijven. 
Onder meer door een speciale klimaatmakelaar, 
bereikbaar via klimaatadaptatie@deventer.nl.
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simpelweg af te voeren naar de rioolzuivering, maar juist 
vast te houden voor het grondwater en (klimaatbestendige) 
groenvoorzieningen.

Concrete maatregelen
Deze strategische doelen zijn per onderwerp, zoals 
wateroverlast en waterveiligheid, hitte en hittestress 
of droogte, vertaald naar concrete maatregelen. 
Bijvoorbeeld dat (een deel van) het regenwater van 
daken niet meer in het gemengde riool terechtkomt maar 
kan infiltreren in de bodem. Of om bij extreme hitte de 
gevoelstemperatuur binnen de bebouwde kom een stuk 
lager te houden. Kortom, het moet duidelijk zijn hoe in de 
praktijk te handelen bij extreme regenval, een hittegolf en 
perioden van droogte.

Aan de slag
Het klimaatadaptatieprogramma voor Deventer is tot 
stand gekomen door gewoon aan de slag te gaan, door 
proefondervindelijk te ervaren wat goed of minder goed 
werkt, lering te trekken uit wetenschappelijk onderzoek 
en ervaringen uit te wisselen met andere gemeenten en 
relevante partijen in de verschillende netwerken waar 
men deel van uitmaakt. De focus ligt op het snel oplossen 
van de grootste problemen, het meebewegen met andere 
opgaven en het stimuleren en ontzorgen van bewoners, 
bedrijven en instanties om klimaatadaptief te handelen.

Realiseren en reguleren
Daarbij werkt de gemeente vanuit verschillende rollen, 
vertelt Rik Zeeuwen. “Als je wilt dat inwoners en partijen 
zoveel mogelijk meewerken, moet je als gemeente het 
goede voorbeeld geven. Door als realiserende overheid 
de grootste knelpunten overtuigend aan te pakken en de 
openbare ruimte en eigen vastgoed bij groot onderhoud 
dus klimaatadaptief te maken. 

Verder stel je als regulerende overheid regels en 
verplichtingen bij nieuwbouw en transformatie.”

Samenwerken en ondersteunen
Het overgrote deel van het Deventer oppervlak is 
niet van de gemeente. “Daarom is het cruciaal dat de 
inwoners en het bedrijfsleven actief meedoen aan 
klimaatadaptatie”, aldus Karin van Dijk. “De gemeente 
haakt graag aan bij initiatieven die al lopen en stimuleert 
activiteiten, bijvoorbeeld ten aanzien van energietransitie, 
bij de renovatie van gebouwen of herinrichting van 
buitenterreinen. Als samenwerkende overheid doen we 
actief mee aan oplossingen. En uiteraard ondersteunen 
we zoveel mogelijk, met raad en daad. Om hobbels 
weg te nemen en te kunnen handelen. Goede 
informatievoorziening en communicatie staan hier 
centraal, net als financiële steun.”

Vooral maatwerk
De betrokken mensen bij de gemeente zijn zich ervan 
bewust dat succesvolle klimaatadaptatie van bedrijven 
vooral maatwerk nodig heeft, verschillend per branche 
en specifieke activiteiten. Aan de motivatie van het 
Deventer bedrijfsleven met het oog op veilig en duurzaam 
ondernemen zal het zeker niet liggen: die is hoog. En de 
gemeente geeft het goede voorbeeld door geslaagde 
projecten in de openbare ruimte. Een nieuw wandelpad 
op het Hanzepark Kloosterlanden of het rustplein aan de 
havenkop langs de Duurstedeweg op Bergweide 4 zijn 
twee voorbeelden van verbeterde mogelijkheden voor 
pauzerecreatie van werknemers.

Met de nieuwe klimaatmakelaar van de gemeente, 
Karin van Dijk, is de weg naar een duurzame en 
klimaatbestendige toekomst van Deventer nu nog 
beter geplaveid.

Contact: klimaatadaptatie@deventer.nl
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KoffieDok is namelijk gespecialiseerd in het leveren van 
espresso- en filtermachines aan de horeca die gebruik 
maakt van specialty coffee, het culinaire segment van de 
koffiewereld. Ook adviseren zij in waterbehandeling, een 
niet te onderschatten onderdeel van een high end koffie. 
In KoffieDok wordt de koffie gebrand door Ikigai Coffee 
van Jeroen Brugman. De machines en de specialty coffee 
vinden hun weg naar de kwaliteitshoreca, bedrijven die 
uitstekende koffie op de werkvloer belangrijk vinden en de 
particulier die thuis ook geen concessies aan goede koffie 
wenst te doen.

In een bijzondere industrieel erfgoed pand uit 1948 in het 
Havenkwartier van Deventer is na een grondige verbouwing 

sinds 2017 de uitvalsbasis van Koffiedok. Naast levering van 
koffiemachines met eigen technische dienst en (duurzame) 
koffie van Ikigai, kun je de verschillende koffies ook gewoon 
proeven in het eigen café van woensdag tot en met zaterdag.
  
In het pand zitten naast KoffieDok ook ondernemers 
die qua dienstverlening mooi aansluiten op het leveren 
en schenken van kwaliteitskoffie. Zo beschikt het pand 
naast de koffiebranderij ook over een eigen bakkerij. In 
samenwerking met noPeanuts bakken zij zuurdesembrood 
(tip: kom op vrijdag en zaterdag, dan zijn ze ultra vers 
gebakken). Deze worden verkocht in het eigen café en de 
via de eigen bezorgdienst waarmee noPeanuts in Deventer 
en Apeldoorn (h)eerlijke ingrediënten en streekproducten 
bij particulieren thuis aflevert in maaltijdtassen. Het in 
het pand ook gevestigde Promotiebeker levert bedrukte 
kartonnen en plastic (koffie)bekers en verzorgt inzameling 
ervan na gebruik. 

MKB Deventer heet KoffieDok van harte welkom 
bij de vereniging. 

Koffiedok is het 100ste nieuwe 
lid van MKB Deventer in 2022

Eind december is Koffiedok het 100ste nieuwe lid 
van ondernemersvereniging MKB Deventer in 2022 
geworden. Een mooie aanleiding om even langs 
te gaan voor een persoonlijk welkom. We worden 
hartelijk ontvangen met de vraag wat voor een soort 
koffie we wensen. We antwoorden “gewone koffie”. 
Dat hebben we niet is het mooie antwoord. 

Scheepvaartstraat 6B
, D

eventer  |   w
w
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.koffiedok.nl
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Afwijkend gedrag ombuigen
De cursus is een initiatief van de samenwerkende partijen: 
MKB Deventer, gemeente Deventer en de politie. Het 
doel is om winkelmedewerkers op een laagdrempelige 
manier bewust te maken van de mogelijke criminaliteit 
in winkels. De cursus gaat daarom in op onderwerpen 
als winkeldiefstal, overval en agressie. De cursus reikt de 
medewerkers tips en trucs aan om gedrag te herkennen, 
om afwijkend gedrag om te buigen en soms om door 
te pakken. 

Digitaal certificaat
De cursus is laagdrempelig en kan worden gevolgd door 
iedereen die in een winkel werkt, van vakkenvuller tot 
bedrijfsleider. In 20 minuten wordt een medewerker aan de 
hand van filmpjes en vragen door de cursus heen geleid. 
Uiteindelijk is alles doorlopen en als de vragen goed zijn 
beantwoord, volgt er een digitaal certificaat. 

Van Jumbo tot sieradenwinkel
De filmpjes zijn gemaakt in Deventer winkels. Zo zien we 
situaties in een Jumbo, een Bruna, een parfumerie en een 
sieradenwinkel. Daardoor is de cursus geschikt voor vrijwel 
alle branches. Het gebruik maken van Deventer winkels 
zorgt ook nog eens voor herkenbaarheid, en wordt een 
cursus geen ver-van-mijn-bed show. 

Alleen voor Deventer winkels
Zoals gezegd is de cursus bedoeld voor alle 
winkelmedewerkers. Omdat de cursus een lokaal 
initiatief is, kunnen ook alleen winkels uit (groot) 
Deventer hier mee aan de slag. Medewerkers kunnen 
zich aanmelden via de site,  https://cursus.kvodeventer.nl. 
Daarna volgt een korte check, waarna de deelnemer aan 
de slag kan gaan!

Nog niet zo lang geleden werd een nieuwe online module binnen het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO) 
in Deventer in gebruik genomen. Via deze module zijn medewerkers van winkels in staat om in circa 20 minuten 
een basiscursus criminaliteitspreventie te doorlopen. Inmiddels hebben al meer dan 100 werknemers deze 
gratis cursus gevolgd en hebben een certificaat ontvangen.

Gratis online cursus criminaliteitspreventie

al meer dan 100x gevolgd

kvodeventer.nl
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Elkjaar kijk ik naar de spirituele 
verwachting voor het nieuwejaar. 
Wat ik overigens voor dit 
jaar tot op het moment 
van schrijvennog niet heb 
gedaan. Ik weet het, hetis wat 
zweverigen irrationeel, maar 
eenpaar minutenkijkendin 
die glazenbol geeft mij op dat 
moment een richting aan het 
komende jaar. Transformatie, dat was 
het thema voor 2022.

Transformatie. Als een vlinder zat ik inderdaad in mijn 
corona-coconnetje. Langzaam popte ik uit in de zomer, 
zodat ik vanaf september kon fladderen naar het einde van 
het jaar, zo het nieuwe jaar in.

Het thema van 2023: communicatie. Daar ben ik dan, Kim 
Rompas, ondernemer en retailer. In 2022 getransformeerd 
in een gecertificeerde voedingsdeskundige, enthousiaste 
SDG-spreker én tot columnist in 2023?

Een onopgemerkte transformatie, maar weet je? Het is 
voelbaar. Alle dingen die ik doe, alle rollen die ik vervul, 
doe ik met veel plezier en enthousiasme. Maar, dat gaat 
niet vanzelf. Daar is energie voor nodig en dat krijgen wij 
binnen via voeding.

Eén van de dingen waar ik héél goed in ben is niet eten. 
Niet eten door mijn over enthousiasme in mijn overactieve 
leventje. Dat is niet handig, gewoonweg dom, want door 
niet eten valt een mens om. Ik dus ook.

Voeding bestaat uit macro- en micronutriënten. Kort door 
de bocht geeft alles als geheel energie af aan ons lichaam 

in de vorm van calorieën. Elk pondje 
gaat door het mondje, die gezegde 

kennen we allemaal en we weten wat 
het resultaat is. Maar hoe zit het nu 
eigenlijk als wij te weinig eten of 
beter gezegd te weinig van de juiste 
voedingsstoffen binnen krijgen?

We zoemen in op de macronutriënten, 
beter bekend als koolhydraten, 

eiwitten (proteïnen) en vetten. 95% 
van onze koolhydraten worden direct 

naar onze hersenen afgevoerd, zodat 
alle hersenfuncties goed werken. Eiwitten 

hebben we nodig om weefsels op te bouwen, om sterk 
te blijven. Vetten slaan wij op voor energie. Van deze 
laatste hebben wij relatief weinig nodig. Tenzij wij in barre 
omstandigheden leven of zwaar fysiek werk verrichten. Dit 
verklaart meteen waarom ik een hele dag alle kanten op 
kan rennen zonder eten.

Wat al deze nutriënten overeenkomen is dat ze allen 
bestaan uit zuurstof, waterstof en koolstof in verschillende 
chemische samenstellingen. Eiwitten bevatten ook nog 
stikstof en soms zwavelstof. Klinkt dit niet bekend in de 
oren? Dezelfde bouwstoffen als alles om ons heen. Al deze 
stoffen zijn de fundatie van ons bestaan, van het bestaan 
van de natuur en de aarde. Het bouwt ons, geeft ons 
energie en beschermt ons.

Dat maakt ons, dat maakt mij, slechts een klein onderdeel 
van een groter geheel. Kwetsbaar als een vlinder. Ik wil 
kunnen fladderen. Dat kan alleen met wat de natuur mij 
geeft en dus geef ik de natuur wat terug. Fladderend door 
2023 zeg ik: ‘Eet goed, eet vers, eet niet te veel. Zorg goed 
voor jezelf, voor jouw omgeving en voor de aarde!’ 

Flora 34, D
eventer  |  0570 65 50 40  |  infok@
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Duurzame transformatie
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Variabele energietarieven afgelopen jaar
In 2022 hadden veel bedrijven te maken met variabele 
energietarieven. Deels omdat ze al variabele tarieven hadden 
en deels omdat er na het aflopen van hun vaste contract 
geen vaste tarieven meer werden aangeboden. Beslist geen 
pretje: de tarieven stegen in de zomer tot recordhoogten! 
Veel energieleveranciers hanteren mede daarom momenteel 
hoge variabele tarieven, die voor een deel bestaan uit 
hoge risicopremies. Niet onbegrijpelijk, maar voor veel 
ondernemers wel zorgwekkend. Maar er zijn alternatieven: 
contracten met minder risicopremie doordat de premies al 
enkele jaren geleden zijn vastgezet en/of contracten met 
dynamische tarieven, waardoor leveranciers geen risico 
hoeven nemen voor de ontwikkeling van de beursprijzen in 
de komende maanden. Via het collectief kunnen we u hier 
mee helpen!

Hoe helpt de overheid?
Voor alle huishoudens en zakelijke kleinverbruikers geldt er 
vanaf 1 januari 2023 een prijsplafond op elektriciteit en gas. 
Dit is voor veel ondernemers weinig interessant, omdat u 
boven de relatief laag vastgestelde volume¬¬¬grenzen het 
tarief betaalt zoals dat is afgesproken in het energiecontract.
In november en december ontving iedere kleinverbruik 
elektra-¬aansluiting een aanvullende compensatie van €190 
per maand. Voor energie-intensieve bedrijven is er nog een 
aanvullende regeling (TEK). 

Heeft u moeite om het 
hoofd boven water te 

houden? Misschien kan de 
plaatselijke gemeente of 
ondernemersvereniging u 
verder helpen.

Verwachting voor 2023
Sinds de zomer zijn de 

energietarieven weer flink 
gezakt. We zien echter dat ze nog 

sterker dan voorheen reageren op 
externe invloeden zoals het weer, het 

nationale en wereldwijde aanbod van 
elektra en gas en geopolitieke spanningen. 

Diverse analisten verwachten niet wéér zulke hoge tarieven 
als afgelopen jaar, en dus gemiddeld een lager tarief, maar we 
kunnen het helaas niet uitsluiten. 

Zekerheden voor 2023
Wat we wel zeker weten is de gestegen tarieven voor 
energiebelasting en netwerkkosten. De energiebelasting op 
elektra was in 2022 tijdelijk verlaagd, maar is sinds 1 januari 
weer op nagenoeg het oude niveau. En ook de belasting op 
gas is zoals elk jaar weer gestegen. Daarnaast hebben we 
al enkele jaren te maken met capaciteitsproblemen in het 
energienet, waardoor de netbe¬heerders genoodzaakt zijn 
forse investeringen te doen die we uiteraard terug zien in de 
maandelijkse lasten. Tot slot is ook de tijdelijke verlaging van 
de btw geëindigd. Dit heeft een negatieve impact op 
uw liquiditeit. 

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

Van ons eigen energiecollectief – 

Samen 7,5 miljoen  
euro bespaart!

De bedrijven die deelnemen aan 
het energiecollectief van MKB 
Deventer hebben samen, 
ten opzichte van actuele 
veelvoorkomende variabele 
tarieven, afgelopen jaar 
7,5 miljoen euro minder betaald 
voor hun energieverbruik! Wat 
kunnen we verwachten met 
betrekking tot de energiekosten 
in 2023? Welke wijzigingen zijn 
zeker en wat kunnen we zeggen 
over onzekere factoren?

06 53 29 55 79  |  info@
pm

energie.nl  |  w
w

w
.pm

energie.nl
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Beide ondernemers hebben een goede relatie met hun 
verhuurder, maar worstelen wel met de sterk gestegen 
kosten. Zo zijn de energielasten van sportschool 
Fitlife4U met 100% toegenomen. “Ik zit in een 
bedrijfsverzamelgebouw en betaal als grootste huurder 
naar ratio het meest. Dit terwijl bij mij de kachel niet 
aanstaat. De sporters trainen zich warm. Deze hoge 
kosten zijn voor mij niet te doen, ik was daarom op zoek 
naar een nieuwe energiezuinige locatie. Dat verliep heel 
traag. Toen de Ondernemers Helpdesk mij belde hoe het 
met mij ging en of ze wat voor mij konden doen, heb ik 
dit probleem met hen gedeeld. Vanaf dat moment is alles 
in een stroomversnelling gegaan. Ik zat snel met een 
bedrijfsmakelaar en gemeente Deventer om tafel en ook 
het bestemmingsplan van de nieuwe locatie is aangepast. 
Ik verwacht daar op korte termijn te kunnen openen.”

Ondernemers dreigen om te vallen
Michel Hubner van Deaup werd vorige maand 
geconfronteerd met een enorme verhoging van 
11,4 procent, veroorzaakt door de torenhoge inflatie.  
Op jaarbasis gaat het hem duizenden euro’s meer kosten. 
“Dit is iets wat je als ondernemer niet in de hand hebt, en 
waar we ook niet tegenaan kunnen werken, ook al werk je 
snoeihard. Huur, energie, inkoopprijzen, huur, alle kosten 
nemen toe. Waar moet dit allemaal van worden betaald? Die 
ondersteuning van de Ondernemers Helpdesk is dan wel 
heel fijn. Ze weten hoe dingen werken, wat wel kan, denken 
met mij mee over de nabije toekomst. Daar maak ik me best 
wel zorgen over nu de kosten maar blijven toenemen. Ik zie 
om me heen veel ondernemers die dreigen om te vallen.  
Dat wilde ik aankaarten bij de wethouder. Ik vind het 
belangrijk dat we collectief onze krachten bundelen.”

Wethouder Rob de Geest waardeerde het enorm dat 
de ondernemers hun verhaal met hem wilde delen. 
Hij hoopt dat hierdoor ook andere ondernemers contact 
gaan opnemen met de Ondernemers Helpdesk. Dat je 
als ondernemer nu in financiële problemen verkeert, 
zegt niets over jouw ondernemerschap. Ondernemers 
worden ingeklemd door feiten waar ze niets aan kunnen 
doen. Zijn tip is om op tijd gebruik te maken van de 
Helpdesk. Het helpt je om staande te blijven. Het gaat 
om serieus veel geld. Dat zegt iets over prijsstijging, maar 
ook hoe belangrijk het is dat we gezamenlijk een initiatief 
als de Ondernemers Helpdesk hebben opgericht, 
concludeert de wethouder.  

Hulp vragen heel normaal
René en Michael beamen dat zij blij zijn, dat ze hulp hebben 
ingeroepen. “Ook al wil je als ondernemer zoveel mogelijk 
alles zelf doen, op tijd hulp en advies inroepen hoort ook bij 
goed ondernemerschap. Met een belletje van nog geen 10 
minuten had ik al een paar handige tips ontvangen”, vertelt 
René. “Hulp inroepen is de normaalste zaak van de wereld”, 
vult bedrijfsadviseur Marc van ’t Oost aan. “Voor elektra, 
onderhoud of een aanbouw huur je ook een professional 
in. Doe dat ook met je financiën. Zo voorkom je dat 
betalingsachterstanden onnodig verder oplopen en zich 
ontwikkelen tot een problematische schuldsituatie.” 

Ondernemers René Gerding (Fitlive4U) en Michel 
Hubner (Deaup) hebben onlangs wethouder Rob 
de Geest bijgepraat over de problematiek waar ze 
tegen oplopen en hoe ze daarbij goed zijn geholpen 
door de Ondernemers Helpdesk. De wethouder vond 
het mooi om te horen dat de helpdesk goed werkt: 
laagdrempelig, persoonlijk en met ondersteuning op 
maat die ondernemers door de energiecrisis heen 
sleept. Er is door dit project al €7,5 miljoen bespaard! 

      Ondernemers: 
“ Fijn dat de Ondernemers Helpdesk 
ons proactief heeft benaderd”

De Ondernemers Helpdesk helpt met concrete financiële ondersteuning 
(vroegsignalering), bemiddelen huur problematiek, herfinanciering en met 
advies over alternatieve energiecontracten, energieverbruiksbesparingen 
en subsidieregelingen om te verduurzamen. Ook is advies mogelijk over 
ondernemersaspecten, loopbaan en digitaliseringsmogelijkheden.  
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Net toen het zakelijk weer beter ging na twee pittige 
coronajaren, kwam de energiecrisis er over heen.  
“Dat voelde voor mij als de nekslag”, vertelt Marion van 
Veen, eigenaresse van Studio DanZo. “Het is slopend. 
Nadat ik al een paar jaar alles uit de kast had gehaald 
om de dansschool draaiende te houden, van online les, 
buitenlessen, dansvoorstellingen streamen, etc., groeiden 
we eindelijk weer in het ledenaantal. De instroom stond 
lange tijd nagenoeg stil. Tijdens corona, maar ook nog lang 
daarna. Veel kinderen gingen bijvoorbeeld eerst nog op 
zwemles. Nu stagneert het weer omdat de energiecrisis 
al mijn tijd en energie opslurpt. Vaak denk ik, waarom 
ben ik nu in gesprek met mensen over energie, over 
verwarmingsketels? Daar moet ik helemaal niet mee  
bezig zijn, wel met talentontwikkeling en dansprogramma’s.  
Dit is allemaal ballast en een gevecht tegen de bierkaai 
waar wij niets aan kunnen doen.”

Lijst energiebesparende producten
Die gesprekken over energie heeft Marion met de 
Ondernemershelpdesk. “Ik ben ontzettend blij met 
hun ondersteuning. Ze kijken objectief mee met 
het energiecontract, met ons energieverbruik, met 
isolatieopties, bedrijfspandrenovatie, groendak, 
zonnepanelen. Wat allemaal kan, wat het kost en ook wat 
het oplevert aan rendement. Op basis van deze lijst kunnen 
we keuzes maken wat het meest effectief is. Een nieuwe 
verwarmingsketel kost bijvoorbeeld € 20.000, dat is een 
hele investering. De ondersteuning en de meedenkende 

houding daarbij van de Ondernemershelpdesk is erg fijn. 
Het biedt me weer nieuwe perspectieven en ik voelde de 
energie en creativiteit daardoor weer bij mij stromen.”

Dansen voor dubbele beglazing
Deze hernieuwde creativiteit heeft geleid tot een 
dansweek, waarin alle dansgroepen aan elkaar én aan 
ouders, familie en vrienden in minivoorstellingen hun 
dansmoves kunnen presenteren. “We hebben dansers van 
5 tot en met 85 die elkaar nooit zien dansen. We bieden 
een breed dansprogramma, van klassiek ballet (ook op 
academisch niveau), moderne dans, jazz, hiphop,dance 
en IMPACT dansgezelschap en het daarbij behorende 
Topstroom (voorbereiding voor kunstvakonderwijs). In 
deze “presentatieweek” verbinden we de leeftijden en 
danssoorten met elkaar. We vragen per ticket een kleine 
bijdrage. Een leuke middag en avond voor een goed doel. 
Want met de opbrengst gaan we dubbelglas aanbrengen 
in de danszaal. Zo draagt iedereen bij aan een betere en 
betaalbaar danscomfort en wellicht ontdekken ze ook een 
nieuwe danssoort. Het is een fijne manier om je hoofd leeg 
te maken, zeker in deze tijd.”

Iedereen bij dansschool Studio 
DanZo danst mee voor dubbelglas 
Marion kreeg het advies om de verwarming uit te zetten, toen de energielasten van haar 
dansschool Studio DanZo verdriedubbelde. “Maar ik laat een meisje van 5 toch niet in 
haar balletpakje in de kou aan de balletbar staan?” Wel heeft ze met pijn in haar hart een 
kleine energietoeslag doorgevoerd op de contributie. Ook organiseert ze een dansweek. 
De opbrengst gaat naar dubbele beglazing voor in de danszaal. “Zo dragen de dansers en 
het publiek direct bij aan meer danscomfort.”  

Schakel ook de Ondernemers Helpdesk in
Bel, mail, of bezoek ons voor een luisterend oor 
en praktische ondersteuning. Telefonisch zijn wij 
bereikbaar op 0570 - 758 021 en per mail via 
info@ondernemershuis-deventer.nl
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Het waardevolle potentieel van GPT-modellen: 

Waarom ChatGPT de 
toekomst is van marketing
In een tijd waarin technologie een steeds grotere rol speelt in onze dagelijkse activiteiten,  
bieden GPT-modellen, waaronder ChatGPT, ongekende mogelijkheden voor bedrijven om te groeien en  
te bloeien. Of het nu gaat om klantenservice, verkoop, content productie of zoekmachineoptimalisatie, 
GPT-modellen zijn een waardevolle toevoeging aan het bedrijfsarsenaal.
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Waarom chatbots met ChatGPT de toekomst  
zijn van klantenservice
Laten we beginnen met klantenservice. Chatbots met 
ChatGPT bieden een nieuwe manier om interactie 
te hebben met klanten, waardoor ze snel en effectief 
antwoord kunnen geven op vragen en problemen kunnen 
oplossen. Dit betekent dat klanten niet langer hoeven te 
wachten op een antwoord van een menselijke medewerker 
en dat bedrijven een 24/7 aanwezigheid kunnen bieden. 
Dit leidt tot tevredenere klanten en een verhoogde 
klanttevredenheid, die uiteindelijk bijdraagt aan de groei 
van het bedrijf.

Hoe GPT-modellen persoonlijke en relevante 
advertenties kunnen creëren
Maar GPT-modellen bieden nog veel meer. 

Door gebruikersdata te analyseren en natuurlijke 
taalverwerking technologieën toe te passen, kunnen 
GPT-modellen gerichte en persoonlijke advertenties 
creëren. Dit maakt het mogelijk om de juiste boodschap 
op het juiste moment aan de juiste doelgroep te 
communiceren, waardoor de kans op conversie toeneemt.

De rol van GPT-content-generatie in de  
toekomst van content
Content productie is een ander belangrijk aspect van 
bedrijfsvoering waar GPT een waardevolle bijdrage kan 
leveren. De automatisering van content productie met 
GPT-modellen betekent dat bedrijven tijd en middelen 
kunnen besparen en tegelijkertijd de kwaliteit van de 
content verbeteren. Dit kan bijvoorbeeld door de productie 
van teksten als artikelen, blogs en productbeschrijvingen  
te automatiseren.

Hoe GPT-modellen de zoekmachine  
optimalisatie voor bedrijven kunnen verbeteren
Tot slot is zoekmachine optimalisatie een belangrijke 
factor voor bedrijven die online zichtbaar willen zijn. 
GPT helpt bij het verbeteren van zoekwoordanalyses 
en zoekmachineresultaten, waardoor bedrijven beter 
gevonden worden door hun doelgroep. Dit betekent dat 
bedrijven een grotere online aanwezigheid krijgen en  
een betere ROI voor hun marketinginspanningen.

Genoeg kansen met GPT-modellen
In conclusie, GPT-modellen, en in het bijzonder ChatGPT, 
bieden ongekende mogelijkheden voor bedrijven om te 
groeien en te bloeien. Of het nu gaat om klantenservice, 
verkoop, content productie of zoekmachineoptimalisatie, 
GPT-modellen zijn een waardevolle investering voor 
bedrijven die willen innoveren en vooruit willen gaan.

Bedrijven die aarzelen om in GPT-modellen te investeren, 
lopen het risico om achter te blijven bij de concurrentie. 
Het is tijd om te ontdekken wat GPT-modellen voor jouw 
bedrijf kunnen betekenen.

K
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Bedrijf
Cestari Content & Communicatie

Woonachtig in:  
Deventer

Maaike 
Cestari 

1 Wat wilde je worden toen  
je jong was? 

Manager (leek me wel cool met zo’n 
mantelpakje, had verder geen idee  
waar of waarvan of wat je dan doet, 
haha) of actrice. 

2 Wat zijn je sterke  
eigenschappen? 

Onderzoekend, nieuwsgierig,  
oprecht, loyaal

3 Wat zijn je minder sterke 
eigenschappen? 

Te perfectionistisch, ik hou mezelf  
te klein/onzeker, snel afgeleid.

4 Op wie ben je trots? 
Op m’n dochter die het nu zo 

goed ‘doet’ na een aantal pittige jaren 
en mijn moeder die na het verlies van 
mijn vader toch probeert te genieten 
van het leven.

5 Waarom (of wanneer) ga je met je 
plezier naar je werk? 

Als ik weet dat ik leuke afspraken 
heb, mensen en reuring om me 
heen heb en met gelijkgestemden 
kan sparren. Van interactie krijg 
ik energie en inspiratie. Maar kan 
ook enorm genieten van een dagje 
thuiswerken in mijn joggingbroek en 
mijn administratie doen. 

6 Wat zijn je zakelijke ambities? 
Eind 2023 wil ik dat mijn  

agency staat als een huis. Op dit 
moment ben ik een flexibel team 
specialisten aan het samenstellen 
om alle know how in huis om 
ondernemers te helpen met hun 
contentmarketing. Van teksten, 
vormgeving, video’s, fotografie, 
websites en funnels. Ook ga ik 
workshops ontwikkelen over onder 
andere hoe je een contentstrategie 
en -kalender maakt, content recyclen 
en hoe ondernemers met content 
hun kop boven het maaiveld  
kunnen uitsteken. 

7 Wat doe je het liefste in je  
vrije tijd 

Wandelen met de hond, de stad 
in, afspreken met vriendinnen, 
flamencoles en -workshops, naar  
de film en gewoon lekker thuis zijn  
en aanrommelen. 

8 Grootste sportieve prestatie? 
Haha, geen! Heb wel een keer 

parachute gesprongen, telt dat mee? 

9 Welk persoon zou je graag 
ontmoeten? 

Merel Streep 

10 Wat inspireert jou? 
Maxima, maar ook veel 

ondernemers die ik ontmoet kunnen 
mij enorm inspireren.

11 Wat staat er op je bucketlist? 
Rondreis door Europa, paar 

maanden in NY wonen en een 2e huis 
midden in de natuur waar we in de 
weekeinden heen kunnen (zodat je in 
het weekend écht loskomt van thuis 
en werk).

12 Als je één dag de baas van 
Deventer zou zijn, wat zou je 

eerste onomkeerbare besluit zijn?
Geen idee!

13 Welk gebouw zou je in  
Deventer het liefste willen 

           afbreken? 
Het hele Runshopping center  
De Snipperling mag van mij wel tegen 
de vlakte…

14 Vertel eens iets onverwachts 
over jezelf

Ik leer sinds vijf jaar iedere 
maandagavond de flamencodans. 
Olé! 
 

15 Aan welk MKB lid geef je  
de pen door?

Bram Verbeek

Film 
West Side Story

Boek 
alles van Karin Slaughter

TV- programma 
Peking Express 

vakantiebestemming
Italië

Favorieten

G
eef de pen door
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Vandaar dat Qredits, Provincie Overijssel en het 
Energiefonds Overijssel de krachten hebben gebundeld. 
Samen hebben zij het mogelijk gemaakt dat ondernemers 
tegen minimale lasten toch kunnen verduurzamen. 

Samenwerking Qredits, EFO en  
Provincie Overijssel
Het Energiefonds Overijssel (EFO) is in 2012 opgericht 
door de Provincie Overijssel en is nu het grootste 
regionale energiefonds. Het fonds levert bijdrage 
aan de energietransitie door leningen aan duurzame 
energieprojecten in Overijssel. In deze samenwerking 
met Qredits verstrekt het EFO een lening van € 5 miljoen 
aan Qredits en subsidieert de Provincie een deel van de 
rentelasten die Qredits normaliter aan de klant in rekening 
zou moeten brengen. Doordat de subsidie van de provincie 
volledig terecht komt bij de ondernemer, kan deze lening 
tegen een lage rente worden aangeboden.

MKB Duurzaamheidslening Overijssel*
De duurzaamheidslening is bedoeld voor bestaande 
ondernemers in Overijssel die duurzame investeringen 
willen doen, maar hier niet de financiële middelen voor 
hebben. Het financieringsbedrag bedraagt maximaal 
€ 50.000 en de lening heeft een lage rente van slechts 
2.5% op jaarbasis. Het idee achter deze duurzaam-
heidslening, is dat de financieringslasten gecompenseerd 
worden door de energiebesparing die wordt gerealiseerd 
met de investering. De lening kan gebruikt worden om 
energiebesparende investeringen mee te doen en/of als 
werkkapitaal om de periode tot levering te overbruggen. 
Een aantal voorbeelden:
•   Zonnepanelen
•   Isolatie, warmteterugwinning of ledverlichting
•   Een warmtepomp, infraroodpanelen of verwarming 

middels airco
•   Koeling, installaties of keukenapparatuur waarmee je 

energie gaat besparen
•  Elektrische bedrijfsauto
•  Energieopslag

Training Duurzamer Ondernemen* 
Om ondernemers te helpen bij de eerste stappen naar een 
toekomstbestendig bedrijf, biedt Qredits naast de lening 

een praktische duurzaamheidstraining aan. 
Dit doen we samen met MKB Deventer. De training 
‘Duurzamer Ondernemen’ helpt ondernemers in het 
gehele proces van het verduurzamen van hun bedrijf, 
met als focus energiebesparing. Met als doel het inspireren 
en uitdagen van ondernemers, zodat zij concrete acties 
voor energiebesparing in het bedrijf kunnen zetten. 
Daarbij is het vooral leren van elkaar en om te sparren 
met mede-ondernemers over deze oplossingen. 
Tijdens de training worden ondernemers meegenomen 
in praktische oplossingen voor het MKB. Zij bepalen 
3 concrete acties die zij zouden willen doorvoeren 
binnen hun eigen bedrijf. Na afloop van de training 
weet de ondernemer op welke wijze je energie kunt 
besparen in zijn/haar onderneming en hoe deze toe te 
passen. De training wordt gegeven op xx maart in het 
Ondernemershuis in Deventer. Je meldt je aan via 
www.qredits.nl/academy/trainingen/training-duurzaamheid.
Scan de QR-code om naar de link te gaan.

•  XX maart 15:00 – 18:00 
•   Het Ondernemershuis   

(Zutphenseweg 6, 7418 AJ Deventer)

* Voor verdere info over de MKB Duurzaamheidslening 
ga je naar www.qredits.nl/zakelijk-krediet/mkb-
duurzaamheidslening. 

* Voor alle info over de training Duurzamer Ondernemen 
en het aanmelden ga je naar www.qredits.nl/academy/
trainingen/training-duurzaamheid.

Qredits start met MKB 
Duurzaamheidslening in Overijssel 
Ondernemers willen investeren in verduurzaming. Logisch, als je beseft dat investeringen in duurzamere 
oplossingen voor je bedrijf enorme besparingen kunnen opleveren, zeker gezien de sterk gestegen 
energielasten. Juist als ondernemer in het MKB kan dat het verschil maken. Echter blijkt uit recent onderzoek 
van de Kleinbedrijf Index (een initiatief van Qredits, ONL en Hogeschool Utrecht) dat wel twee derde van de 
ondernemers in het Kleinbedrijf wil investeren in verduurzaming, maar dit zelf niet kunnen betalen. 

W
ierdensestraat 27, A

lm
elo  |  0546 53 40 10  |  info@

qredits.nl  |  w
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“Bij ons kan iedereen komen werken. Ook mensen met 
schulden. We hebben zelfs managers met schulden. 
Vroeger dachten we: ho, dat gaat niet. Maar ja, geldstress 
kan echt iederéén overkomen. Zeker in deze tijd kunnen ook 
uitstekende werknemers door pure pech in de rode cijfers 
raken. Dan moet je hen hélpen, niet afschrijven.” Vandaar dat 
Vera onmiddellijk toehapte toen ze het aanbod kreeg voor 
de Jongerenscan. Met deze scan kunnen bedrijven snel en 
simpel in kaart brengen hoeveel (jonge) werknemers last 
hebben van geldzorgen en hoe die doorwerken in onder meer 
hun welzijn en hun productiviteit.  

Uitkomsten omgezet in to-do-lijstje
De uitkomsten van de scan heeft Vera samen met Moedige 
Dialoog omgezet in een to-do-lijstje. “Daarnaast heb ik al 
tools gekregen waarmee we eigenlijk direct aan de slag 
kunnen. Zo posten wij inmiddels maandelijks een financieel 
getint bericht in de app-groepen. Bijvoorbeeld ‘word je 
binnenkort 18? Regel dan een zorgverzekering!’ Ook hangen 
we geen posters meer op, maar maken we filmpjes. Jongeren 
lezen namelijk niet. Daarnaast staat weten niet gelijk aan 
doen. Leidinggevenden stappen bij signalen van geldnood 
voortaan actief naar de betreffende werknemer en vragen: 

Met de Jongerenscan inzicht in 
geldzorgen van medewerkers 

Steeds meer jongeren komen in de stress door 
geldproblemen. Dat werkt ook door op de werkvloer.  
Dat merkt ook Vera Linskens, hrm-medewerker 
van McDonald’s Apeldoorn-Deventer-Zutphen. 
“Per vestiging zijn er wel vijf jongeren die daarmee 
te maken hebben. Daarom deden we graag mee aan 
de Jongerenscan. Sindsdien werken we bijvoorbeeld 
niet meer met folders maar met filmpjes.”

Salland@moedigedialoog.nl     |     Renate Smit (06 418 727 53)

Salland@
m

oedigedialoog.nl  |  w
w
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oedigedialoog.nl

Doe ook (gratis) de Jongerenscan!
Moedige Dialoog Salland biedt 10 gratis 
Jongerenscans aan. Heeft jouw bedrijf 25 of 
meer jongeren in dienst? 
Bel of mail kwartiermaker Renate Smit.

5 effecten van geldzorgen op de werkvloer 
1.   35% van de werknemers heeft moeite  

met rondkomen
2.   Werknemers met schulden kost werkgever 

€13.000 per jaar 
3.   Geldstress betekent 6 tot 9 dagen  

meer ziekteverzuim
4.   Geldstress betekent 20% minder 

arbeidsproductiviteit
5.   Het duurt gemiddeld 5 jaar voordat hulp  

wordt gezocht

mag ik jouw gegevens delen met een schuldhulpverlener die 
dan contact met je gaat opnemen?’

Al met al is Vera heel tevreden over de scan én over de 
begeleiding voor, tijdens en na de uitvoering ervan. 
“We doen het echt sámen. En ik verwacht dat we met de 
acties die we nu in gang hebben gezet al heel veel kunnen 
bereiken.” “We kunnen werkgevers veel tools en hulp bieden 
om medewerkers met geldzorgen te helpen”, vult Renate 
Smit, kwartiermaker Moedige Dialoog Salland aan. “Het is 
ook echt belangrijk om hier als werkgever wat aan te doen. 
De problemen rondom geldzorgen zijn groot. In Deventer 
heeft 50% van de modale inkomens moeite met rondkomen. 
Geldzorgen hebben ook een groot effect op werkgevers. Dit 
kan dit leiden tot ziekteverzuim, afname van productiviteit, 
meer fouten, oplopende kosten en verloop van personeel.”
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Meer invulling van vacatures door inzet Flexplein
Flexplein is ontstaan bij de grotere klanten van Staff Capital. 
Diversen van hen hebben afspraken met één uitzendbureau 
die de flexibele schil voor hen leveren. Dit lukt vaak niet in 
een krappe arbeidsmarkt, hieruit ontstond er behoefte om 
kleine, lokale uitzendbureaus een kans te geven om deze 
vacatures te vervullen. Tegelijk zitten de bedrijven niet te 
wachten op meer administratieve rompslomp en grotere 
span off control. Hierop is Flexplein ontwikkeld. 

Bundeling van kracht lokale uitzendbureaus
Flexplein is het netwerk- en vacature management 
platform. Met een netwerk van onafhankelijke, lokale 
uitzendondernemers die tijdig de juiste kandidaten 
werven en selecteren voor de opdrachtgever. Plaats als 
opdrachtgever een vacature en de uitzendondernemers 
gaan aan de slag. Match gevonden? Flexplein regelt de rest. 
Het hele proces in één systeem, met één factuur,  
één rapportage en één aanspreekpunt.

Staff Capital en Flexplein helpen 
en ontzorgen bij aanname personeel

Staff Capital is ontstaan uit Payroll select. Eén van 
de eerste payrollbedrijven in Nederland en heeft 
aan de basis gestaan van de enorm snelle groei 
van payrolling in Nederland. Door de jaren heen 
is het bedrijf hard gegroeid en heeft het bedrijf 
meerdere overnames gedaan. Na een aantal 
overnames en het starten van nieuwe merken is 
het bedrijf in 2017 gesetteld in Deventer. Met 140 
medewerkers bedienen ze meer dan 12.500 klanten 
in heel Nederland. Vanuit Deventer is het bedrijf 
zich steeds meer gaan richten op het ontwikkelen 
van HR-tech oplossingen omdat de markt enorm 
aan het veranderen was. Voorlopen op de markt 
met toekomstgerichte innovatieve oplossingen is 
waaraan elke dag keihard gewerkt wordt. Daarmee 
stellen ze klanten in staat om staffing optimaal 
te organiseren zodat deze bedrijven zich volledig 
kunnen richten op hun core business.

Groep van bedrijven
Staff Capital is de overkoepelende organisatie van 
de volgende 5 merken: 

 Payroll select is één van de grootste payrollbedrijven 
van Nederland. Bij payroll select helpen we jou als 
ondernemer om jouw werkgeverschap professioneel 
te organiseren. We nemen jou niet alleen werk uit 
handen met behulp van payrolling of het overnemen 
van jouw salarisadministratie, maar zijn ook het 
verlengstuk van jouw HR-afdeling.

Met onze easyworx life cycle voorzien wij elk 
uitzendbureau van een backoffice oplossing 
op maat. Wij zijn in staat om op basis van jouw 
ambities of ondernemerswensen, een passende 
dienstverlening aan te bieden.

 RPO staffing kan je zowel volledig als gedeeltelijk 
in jouw (online) recruitmentproces ontzorgen, 
zodat jouw bedrijf zich kan blijven focussen op 
groei! Ervaren recruitmentspecialisten die de beste 
kandidaten zoeken voor jouw bedrijf. Samen tillen 
wij jouw recruitment en jobmarketing naar een 
hoger niveau.

 Flexplein is hét grootste netwerk van zelfstandig 
werkende uitzendondernemers. Het online netwerk 
waar vacatures en beschikbare uitzendkrachten 
samen komen. Hoe dat werkt? Simpel. Ondernemers 
plaatsen beschikbare vacatures en de ruim 1500 
aangesloten, lokale uitzendondernemers gaan op 
zoek naar de beste kandidaat. 

 Easyjobs is hét online platform voor iedereen 
die flexibel wil werken en ondernemers die extra 
handjes kunnen gebruiken.

De labels staan op eigen benen en groeien snel. 

www.flexplein.nl     |     www.staffcapital.nl

Meer weten? 
Neem dan contact op 
met Ronald Wichems
Sales Director, 
06 82 50 59 97.
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Samen sterk!
De drie ondernemers kennen elkaar via serviceclub 
de Lady’s Circle in Deventer. Janneke Rutten heeft een 
lange carrière in de wijnwereld bij welbekende namen 
als Oud Reuchlin & Boelen, Heineken, Hema en de 
Wijnmakelaarsunie (NL en BE). Sinds 2008 maakt en 
verkoopt zij eerlijk geprijsde biologische en Fairtrade 
wijnen aan horeca en retailketens in binnen- en buitenland 
via haar bedrijf Intense Wines. Via haar werden, als 
fundraising voor goede doelen, acties met wijnen ingezet. 
De daaraan voorafgaande proefsessies smaakten naar 
meer. Wat als we een wijn in de markt ontwikkelen waar 
alle goede aspecten in zitten en we dat direct aan de 
consument vertellen? Waarom weet het grote publiek niet 
dat vele wijnen vol zitten met chemische toevoegingen, 
conserveringsmiddelen en verre van een natuurproduct 
is? Gezamenlijk werd besloten hier verandering in aan te 
brengen en werd viaVIÑA in september 2022 opgericht. 
Sylvia en Leonie hebben een achtergrond in online 
marketing en content en dit vulde Janneke’s knowhow 
en contacten in de wijnbranche perfect aan. 

We vertellen het hele verhaal
Het is opmerkelijk dat bij wijnen de ingrediënten niet op 
het etiket vermeld staan. Dit is in de foodwereld uniek en 
tegelijk ook raar. Je wilt toch weten wat je tot je neemt? 
Op alle wijnen van viaVIÑA staat duidelijk op het etiket 
welke voedingswaarde erin zit en ook wat er juist niet in 
zit. En dat is uniek in de markt. De viaVIÑA wijnboeren 
worden zorgvuldig geselecteerd: worden de druiven 
biologisch -en bij voorkeur biodynamisch - geteeld? 
Is hun fermentatieproces gericht op droog fermentatie 
met betrekking tot suiker? Werken ze zonder chemische 
schoonmaakmiddelen in de tank? En zorgen ze goed 
voor hun personeel? Vervolgens worden de wijnen 
samengesteld en geblend door de dames op basis van 
zorgvuldig geselcteerde smaakprofielen. ViaVIÑA wijnen 
zijn 100% natuurzuivere producten. De basis is dat 
het product vooral lekker is. Janneke: “We krijgen veel 
complimenten van wijnkenners maar ook hebben we een 
aantal niet-wijndrinkers kunnen overtuigen met onze frisse 
maar intense wijnen. Onze wijnen hebben geen hoge zuren 
of tannines. Dat spreekt een groter publiek aan.” 

ViaVIÑA zet biologische 
wijnen op de kaart

De markt voor biologische wijnen beslaat momenteel ongeveer 5% van de totale wijnmarkt. Dit kan én moet veel 
hoger vinden Leonie Rotermundt, Sylvia Vroklage en Janneke Rutten van viaVIÑA. Onder dit label verkopen zij 
biologisch, zuivere wijnen aan particulieren en de betere restaurants. De ambitie van de drie ondernemers is dit 
percentage in tien jaar te laten groeien naar 25%. 

Papenstraat 26, D
eventer  |  087 78 44 819  |  info@

viavina.nl  |  w
w

w
.viavina.nl
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The Inside

Nog meer duurzaamheid
Een biologische wijn wordt geproduceerd op een 
natuurlijke wijze, zonder dat hierbij zaken als genetische 
modificatie, chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmest 
aan te pas komen. Sinds 2011 is het predicaat biologische 
wijn ook aan extra strenge regels gebonden. Dit betekent 
dat de wijn zoveel mogelijk zonder toevoegingen 
gemaakt wordt en dat de druiven op natuurlijke 
wijze verbouwd worden.

Dutch Design Inspiratiebox
Het streven naar perfectie houdt niet op bij de wijn, 
de fles en het etiket. Een blikvanger in het assortiment 
is de Dutch Design Inspiratiebox. Leonie: “In onze box, 
die ook als wijnrek te gebruiken is, zitten de eerste selectie 
van 6 unieke viaVIÑA wijnen! In totaal 3 witte, een rosé en 
twee rode wijnen. Er zitten zeker een aantal toekomstige 
favorieten voor je bij! Drie maal per jaar stellen wij een 
box samen met 6 flessen wijn passend bij het seizoen, 
met uitleg over de wijn en een leuke gift. Een inspirerend 
cadeau voor jezelf of om iemand mee te verrassen”. 

Aanbieding
Wil jij iemand of jezelf blij maken met een heerlijke 
natuurzuivere wijn, bestel de inspiratiebox met 6 heerlijke 
mindfully crafted wines voor €63,95! De wijn zit verpakt in 
een echte limited edition Dutch Design winechair TM 
t.w.v. €24,95. Op = op!

The Inside Standbouw heeft zich sinds de 
oprichting in 1996 ontwikkeld tot een 
internationale speler in de stand- & 
tentoonstellingsbouw. Met haar team 
van 65 medewerkers realiseert The 
Inside 500 projecten op jaarbasis, 
daarmee behoort het tot de top vijf 
van standbouwers in Nederland.

The Inside bouwt haar stands van 
hout & aluminium, en dit geeft 
veel meer ruimte aan creativiteit: 
alles wat je bedenkt kan in feite 
ook gemaakt worden. Het hele 
uitvoeringstraject van design tot bouw 
heeft The Inside in eigen beheer. Dit maakt 
dat flexibel ingespeeld kan worden op wensen 
van de klant. Deze stands vinden hun weg naar 
binnen- en buitenlandse klanten.  

Dit laatste is echt een specialisme van 
het huis. Daarom wordt 80% van de 

gebouwde stands op buitenlandse 
beurzen in ruim 60 verschillende 

steden in bijna twintig landen 
geplaatst. 

Medio maart zal The Inside een 
extra vestiging betrekken aan de 
Hanzeweg 18 waarin een aparte 
divisie voor modulaire aluminium 

stands komt onder de naam 
The Inside modular. Tevens komt 

hier ook een showroom ook voor de 
verkoop van presentatiesystemen onder 

het label van Black Reindeer Productions.

www.theinside-standbouw.nl

N
ieuw

 lid
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Drempelverlagend
Veel mensen kunnen niet zomaar in één keer duizenden 
euro’s op tafel leggen voor de aanschaf van een hybride 
warmtepomp, zonnepanelen en/of isolerende maatregelen. 
Door deze constructie die in samenwerking met HAASheat 
én Ernst & Young tot stand is gekomen, kost b.v. een 
hybride warmtepomp niet 5.000 euro maar 2.500 euro. 
De regeling is in september 2022 goedgekeurd door het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken en is daardoor bij veel 
werkgevers en accountants nog onbekend. 

Vele voordelen voor werkgever!
De regeling kost de bedrijven niets. De voordelen zitten 
in het feit dat je je werknemers in deze tijden van hoge 
energierekeningen helpt aan structurele verlaging van 
de woonlasten. Het zorgt voor een sterke vergroting 
van de betrokkenheid en binding van je werknemers bij 
je bedrijf. De Co2 reductieprestaties van alle genomen 

maatregelen bij de werknemers mogen bedrijven bij hun 
bedrijfsprestatie optellen. Dit leidt bij aanbestedingen 
tot extra punten. En last but not least: in deze tijden van 
personeelskrapte is het prettig dat de werknemers geen 
vrije uren opnemen maar inzetbaar zijn voor het bedrijf.  
De ervaring van meer dan 500 trajecten leert dat gemiddeld 
10 dagen verdeeld over vier jaar worden ingeruild. 

Totale ontzorging werkgever
Startpunt is een afspraak te maken met 
Verduurzamingsplan om de opzet te bespreken.  
Na besluit levert Verduurzaamplan een (email)tekst aan  
en verstuurt het bedrijf de informatie naar haar 
werknemers. Bij geïnteresseerde werknemers volgt 
een schouw van de woning op wat de beste duurzame 
investering in de woning is en wat de werknemer qua 
energiebesparing ervan mag verwachten. Afhankelijk 
van de woning is dit (een combinatie van) een hybride 
warmtepomp, zonnepanelen of isolerende maatregelen.

De werknemer kan via de portal van Verduurzamingsplan 
en via een (video)schouw berekenen wat het voor zijn 
persoonlijke situatie betekent. Welke besparing het precies 
oplevert, hoeveel vrije dagen hij ervoor kan inleveren of hoe 
hoog het brutobedrag is. 

Doordat Verduurzamingsplan rechtstreeks bij de 
leveranciers inkoopt levert dit een kostenvoordeel op en 
worden wachtrijen op levering voorkomen. Een deel van 
het inkoopvoordeel wordt aangewend om de kosten van 
Verduurzamingsplan te dekken. Hier komt dus geen factuur van. 

Een PC-Privéproject, maar dan met een 
hybride warmtepomp, isolatie of zonnepanelen 

en 50% voordeel voor je werknemers

In deze tijd waarin veel personeelsleden te kampen 
hebben met sterk gestegen energielasten is een 
oplossing voorhanden: het Verduurzamingsplan. 
Dit laat zich het best omschrijven als de vroegere 
PC-Prive en Fietsplanprojecten maar dan voor 
investeringen in duurzaamheid in de woningen van  
je werknemers. In ruil voor vakantiegeld, vrije dagen, 
overwerk of persoonlijk budget, krijgen zij een fiscaal 
voordeel die op kan lopen tot 50% op de te nemen 
verduurzamingsmaatregel. 
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Lokale installateurs doen het werk
Verduurzamingsplan werkt samen met de 7 grote namen op 
het gebied van hybride warmtepompen en solide A-merk 
Leveranciers voor zonnepanelen en isolatie. De installatie 
wordt zo veel mogelijk gedaan met lokale installateurs en 
isolatiebedrijven. Bent u een installateur of isolatiebedrijf 
en wenst u opgenomen te worden in de database van 
verduurzamingsplan? Dit kan, neem daarvoor contact  
met hen op. 

Wie doet de investering?
De werknemer is de opdrachtgever en doet de investering 
in de duurzame maatregel(en). Na investering ontvangt 
de werknemer een hoger brutoloon ter compensatie van 
de investering. Na installatie gaat de werknemer ook flink 
besparen in de energielasten. Bij gas is dit gemiddeld 
70% en als er zonnepanelen ook geplaatst zijn op elektra 
bijna 100%. Mocht een werknemer de investering niet 
kunnen of willen dan, dan is een lening vanuit het 
Nationale Energiefonds een optie die ingebouwd kan 
worden. Dit gaat tegen een zeer laag rentepercentage. 
Het Verduurzamingsplan is zeer populair en groeit flink. 
Ervaring tot nu toe levert op dat gemiddeld 35% van de 
werknemers er gebruik van maakt. Verduurzamingsplan 
informeert elke twee weken de werkgever omtrent de 
vorderingen van het project. 

Goed doel
Om zelf het goede voorbeeld te geven bij  
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO)  

doneert Verduurzamingsplan voor elk werknemerstraject 
10 euro voor een lokaal goed doel. Voor Deventer zal dit de 
Voedselbank zijn. 

Early adopter in Deventer: Vos Transport
Een deelnemer van het eerste uur is Vos Transport in 
Deventer. Dit bedrijf is landelijk al koploper op gebied van 
duurzaam transport en wil de lijn duurzaamheid graag 
doortrekken naar haar 800 personeelsleden. HRM-manager 
Gitte Wisselink is enthousiast over Verduurzamingsplan 
en nog belangrijker de vele personeelsleden die meedoen 
zijn dat ook. Gitte: “er zijn bij veel personeelsleden in korte 
tijd zonnepanelen geplaatst en we merken al dat de sfeer 
op de werkvloer nog positiever wordt zodra de zon schijnt. 
Naast tegemoetkoming van personeel bij de energiekosten 
en een bijdrage aan de terugdringing van de Co2, is het 
niet opnemen van verlofdagen voor Vos Transport ook 
zeer belangrijk. Met de krappe arbeidsmarkt waarin we 
zitten telt elk uur op de vrachtwagen. Wij raden het iedere 
werkgever aan”. Reden waarom Verduurzamingsplan en 
MKB Deventer de handen ineen hebben geslagen om meer 
bedrijven te laten profiteren van deze regeling. 

Meer informatie?
Geïnteresseerd geraakt in deze regeling of wil je eerst meer 
weten? Neem dan contact op met Mike Nurgel van het 
Verduurzamingsplan. Hij kan en zal de regeling nog verder 
voor u toelichten. U kunt hem bereiken op 06-39119603 of 
mike@verduurzamingsplan.nl. Uiteraard kunt u de website 
bekijken: verduurzamingsplan.nl. 

Sesastraat 105, A
lm

elo  |  085 016 36 88  |  info@
verduurzam
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Grand Café Smit in Losser mag je gerust een begrip noemen: meer dan 200 jaar geleden begon Hendrik Smit  
op deze locatie in het centrum van het Twentse dorp het gelijknamige Hotel Smit. Een hotel is het al bijna een 
halve eeuw niet meer, maar het grand café floreert nog steeds op dezelfde plek waar het ooit begon. 
Dankzij het Family Next programma van provincie Overijssel is er nu ook een slag gemaakt in de digitalisering. 

Smit in Losser: 

Overstap naar digitalisering 
dankzij ervaren 
Family Next-coach 
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‘Als je in Losser vraagt naar Smit, kom je hier terecht’, weet 
Herman Poorthuis over de naam die zijn onderneming 
heeft in Losser. Hij is de zesde generatie die hier gasten 
ontvangt en dat waren altijd ondernemende mensen, weet 
hij. ‘Mijn oma was al tien jaar weduwe toen ze de opdracht 
gaf de zaak flink te verbouwen. Vooral de vrouwen hebben 
een belangrijke rol gehad.’ Niet zo heel erg gek dus dat 
echtgenote Martine de Jong een paar jaar geleden haar 
vaste baan opgaf om bij hem in de zaak te komen werken. 
Dankzij haar kwam ook de ijssalon van Smit tot bloei, met 
de toepasselijke titel ‘De Koale Kant’. Ook zij weet dat 
Grand Café Smit absoluut een begrip is in Losser. ‘Dit is 
echt een heel divers bedrijf, we beginnen hier ‘s morgens 
vroeg met de gasten die koffie komen drinken, daarna zijn 
er vaak vergaderingen van mensen die hier komen lunchen 
met broodjes en ‘s avonds laat is er bijvoorbeeld een 
feestje. Er gebeurt hier heel veel.’

Papieren agenda 
Op één punt binnen het eeuwenoude familiebedrijf 
was de tijd echter wel een beetje te lang stil blijven 
staan; de reserveringen die binnenkwamen werden 
nog genoteerd in een papieren agenda die achter de 
bar lag. Handgeschreven boekingen, doorhalingen, 
haastig ingestopte papiertjes, correcties – het maakte 
er de bedrijfsvoering niet overzichtelijker op, erkent 
Herman Poorthuis. ‘Het leek een beetje op het boek van 
Sinterklaas.’ Daarbij komt dat vaste werkneemster Pien 
Buitink regelmatig tegen problemen aanliep door het 
linkshandige handschrift van haar werkgever. ‘Hij kan het 
zelf heel goed lezen’, lacht ze daarom. ‘Maar voor ons is het 
niet te ontcijferen. Het werd echt tijd voor een inhaalslag.’ 
Die kon het Grand Café maken dankzij het Family Next 
programma van provincie Overijssel: de eigenaren werden 
gekoppeld aan Niels Mulder van Café Nielz uit Almelo. Een 
prima samenwerking, zegt Martine de Jong. ‘We zijn bij hem 
op bezoek geweest, hij is bij ons gekomen en we zijn bij een 
andere collega langs geweest om te zien hoe het daar ging.’ 
Dat Niels Mulder een collega was met praktijkervaring op 
het gebied van digitalisering hielp enorm bij de beslissing 
om over te stappen, zegt ze. ‘Een verkoper van een bepaald 
systeem vertelt je natuurlijk alleen maar de mooie dingen, 
maar Niels heeft geen belang. Dankzij zijn adviezen zijn 
we nu overgestapt op een systeem waarbij alles digitaal 
verwerkt wordt.’ 

Telefoon 
De voordelen van dat systeem lieten zich al direct gelden. 
‘In een dorp als Losser kom je elkaar wel eens tegen op 
straat of in de supermarkt en dan vragen mensen: “Kan ik 
dan en dan bij jullie langskomen?” Nou, ik heb het systeem 
ook op mijn telefoon geïnstalleerd en kan de reservering er 
gelijk inzetten.’ Het provinciale programma heeft gezorgd 
voor een soepele digitalisering van het tweehonderd jaar 
oude familiebedrijf van zijn voorouders, zegt ook Herman 
Poorthuis. ‘Je wordt wel getriggerd om jezelf de vraag te 
stellen: waarom hebben wij dat niet?’ Inmiddels loopt het 
systeem goed en sterker nog: dankzij Family Next is er 
een goede band ontstaan met Niels Mulder en zijn café 
in Almelo. ‘Ons personeel is er laatst nog geweest tijdens 
een cocktailproeverij’, zegt Martine de Jong. Echtgenoot 
Herman Poorthuis is inmiddels ook gehecht aan het 
contact met de ‘coach’ die hem werd toegewezen. ‘Ik app 
nog regelmatig met Niels. En de afstand tussen Losser en 
Almelo is prima. Je bent geen concurrent van elkaar, maar 
het is dichtbij genoeg om bij elkaar binnen te lopen. Die klik 
is er wel.’ 

De coach: laten zien dat het efficiënter werkt 
Een ouderwetse papieren agenda voor de reserveringen 
komt vaker voor bij familiebedrijven in de horeca, vertelt 
coach Niels Mulder. ‘We doen het al jaren zo, waarom 
zouden we het veranderen, is vaak de gedachte’, weet 
de eigenaar van café-restaurant Nielz uit Almelo. Mulder 
hielp de eigenaren van Grand Café Smit uit Losser met 
succes in de zoektocht naar digitalisering. Verschillende 
keren werd hij ingeschakeld als coach bij het Family Next 
programma als het gaat om digitalisering. ‘Omdat wij op dat 
punt toch wel voorop lopen, we kunnen in de praktijk laten 
zien dat het efficiënter werkt.’ Een klik was er zeker met 
Herman en Martine. ‘Dat is ook het mooie van dit traject, 
dat je je netwerk uitbreidt en er vaak mooie zakelijke 
vriendschappen ontstaan.’

Lees meer over familiebedrijven in Overijssel op 
www.overijssel.nl/familiebedrijven



52 Zorg goed voor jouw onderneming 
met de juridische documenten 
van SmartAgreements

De juridische markt moet toegankelijk zijn voor iedereen, 
vindt Olena Drost, product owner bij SmartAgreements. 
Olena: “Juridische documenten staan vol met ingewikkelde 
vaktaal, wat het lastig maakt om de inhoud van zo’n 
document te begrijpen. Een advocaat inschakelen om 
voor jou een juridisch document op te stellen is een optie, 
maar wel een behoorlijk prijzige. Zoiets kan oplopen tot 
honderden of zelfs duizenden euro’s. Hoe belangrijk het ook 
is, het maakt het niet eenvoudig om jezelf als ondernemer 
te beschermen. Daarom hebben we SmartAgreements 
opgericht.”

Delen in ervaring
SmartAgreements is opgericht door Marco Drost, CEO van 
SmartDocuments. Beide ondernemingen zijn gevestigd 
in Deventer. SmartDocuments is een softwarebedrijf dat 
al meer dan 25 jaar bestaat en grote klanten heeft zoals 
overheidsinstanties en multinationals. Dat ondernemen 
vaak niet alleen successen kent maar zeker ook valkuilen, 

weet Marco erg goed. “In de eerste vijf jaar als ondernemer 
leer je ontzettend veel. Je maakt fouten, en je onvoldoende 
juridisch indekken is daar jammer genoeg vaak één van,” 
vertelt Marco. Om andere ondernemers te kunnen helpen 
met de kennis en ervaring die Marco in het ondernemen 
heeft opgedaan, richtte hij SmartAgreements op. Marco: 
“Juridische documenten moeten voor elke ondernemer 
– groot en klein – beschikbaar zijn, dus ook voor de 
beginnende ondernemer. We hebben onze tool gecreëerd 
zodat je eenvoudig en tegen lage prijzen rechtsgeldige 
documenten voor jouw onderneming kunt maken. Het goed 
inrichten van de juridische kant van je onderneming is zo 
waardevol, en het hoeft helemaal niet duur te zijn.”

Samenwerking met advocaten
De documenten van SmartAgreements bestaan uit 
een basis die is gemaakt door de beste advocaten. 
Olena: “We werken samen met verschillende advocaten 
uit Deventer en andere regio’s in Nederland, die elk hun 
eigen expertise hebben. De een weet bijvoorbeeld alles 
over het ICT-recht en de ander weer over het arbeidsrecht. 
Al onze sjablonen worden gecreëerd, onderhouden en 
beheerd door advocaten. Zij zijn de inhoudelijke expert, 
wij verwerken het vervolgens in onze sjablonen. Een 
document gaat pas live na goedkeuring van de betrokken 
advocaat. Klopt alles wat er staat, is het een rechtsgeldig 
document? Zo kunnen we garant staan voor de kwaliteit 
van ons aanbod. En mocht de wetgeving eens veranderen, 
dan passen we ons sjabloon aan in samenwerking met de 
advocaat. Op deze manier houden we onze documenten 
up-to-date met de geldende wet- en regelgeving.”

“We werken alleen met advocaten samen, en niet met 
juristen,” vervolgt Olena. “Advocaten moeten namelijk 
voldoen aan strengere kwaliteitseisen, verplichte jaarlijkse 
bijscholing, hebben een geheimhoudingsplicht en zijn 
aangesloten bij de Orde van de Advocaten. Het is een 
bewuste keuze om uitsluitend met advocaten te werken.”

Een gepersonaliseerd document
Op de website van SmartAgreements www.smart-
agreements.com vind je een uitgebreid aanbod 
van juridische documenten. Wanneer je voor jouw 
onderneming één van deze documenten wil aanschaffen, 
dan is het personaliseren het enige wat jij nog hoeft te 
doen. “Onze tool werkt eenvoudig,” vertelt Marco. “Aan de 
linkerzijde van het scherm hebben we een aantal vragen 
voor je klaar staan. Deze informatie hebben we nodig om 

Van een privacyverklaring tot een arbeids-
overeenkomst: ze staan vaak bomvol juridische 
termen die maar weinig mensen snappen. 
Dit soort documenten zijn voor ondernemers wél 
heel belangrijk. Om je als ondernemer in te dekken 
tegen eventuele schadeclaims of een geschil wil 
je ervoor zorgen dat zo’n document volledig is. 
De online tool van SmartAgreements helpt je daarbij.
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samen met jou het document af te maken. We vragen 
bijvoorbeeld naar je KVK-nummer of het vestigingsadres 
van je onderneming. Zo maak je het document van 
toepassing op jouw bedrijf. Ook zijn er per sjabloon 
specifieke vragen. Door deze vragen in te vullen, past het 
document dat je creëert bij de situatie waar jij het voor 
nodig hebt. Bij een arbeidsovereenkomst vul je bijvoorbeeld 
de datum van indiensttreding in, en bij een cookieverklaring 
geef je aan welke cookies je met welk doel gebruikt. Rechts 
op je scherm zie je een voorbeeld van hoe het document er 
straks uit komt te zien en waar we de gevraagde informatie 
voor nodig hebben.” 

Olena vult aan: “Omdat het hoe dan ook ingewikkelde 
juridische documenten blijven, maken we onze 
dienstverlening zo toegankelijk mogelijk. Lastige vragen 
en juridische termen zijn bijvoorbeeld voorzien van een 
hulptekst. Soms geven we je ook wat informatie over wat 
gebruikelijk is in de rechtspraak. Denk dan bijvoorbeeld 
aan een vraag over de hoogte van een boetebedrag bij 
overtreding van een concurrentiebeding. We kunnen 
ons voorstellen dat veel ondernemers van zoiets als een 
redelijke boete geen idee van hebben, daarom helpen we 
ze ook daarbij.”

Kennishub voor verdieping en nieuwe regels
Uitleg van juridische termen vind je bij SmartAgreements 
niet alleen bij het maken van je document. “We hebben 
een uitgebreide kennishub met blogs en artikelen over 
onderwerpen die te maken hebben met ondernemen en 
juridische zaken,” vertelt Olena. “Soms zijn het aanvullingen 
op onze documenten omdat ze meer de diepte in gaan 
van wat een document precies inhoudt. Ook plaatsen we 
een artikel als wetgeving die te maken heeft met één van 
onze documenten verandert, zoals bijvoorbeeld toen de 
nieuwe thuiswerkvergoeding werd geïntroduceerd. 
We hopen op deze manier ondernemers nog beter 
te kunnen helpen. We delen inzichten over wat hen 
bezighoudt en voegen betrouwbare informatie over 
juridische zaken en ondernemen samen.”

Olena vervolgt: “Ook in het delen van kennis betrekken we 
de advocaten waar we mee samenwerken. Zo hebben we 

samen met advocatenkantoor JPR in de afgelopen tijd een 
uitgebreide blogserie gemaakt over het concurrentiebeding 
in een arbeidsovereenkomst. Dat is een belangrijk maar 
complex onderwerp. Sjoerd van der Vegt, advocaat bij JPR, 
kon veel vertellen over de rechtspraak, en Marco kon zijn 
ervaring rondom dit onderwerp delen. Ik geloof echt dat het 
delen van dit soort inzichten een belangrijke aanvulling is 
op ons product en ik hoop dat ondernemers bij ons komen 
als ze betrouwbare informatie zoeken.”

Ben jij een beginnend ondernemer, ZZP’er of eigenaar van 
een startup? En wil je jouw juridische documenten goed 
voor elkaar hebben tegen een eerlijke prijs? Ga dan aan 
de slag met de handige tool van SmartAgreements 
www.smart-agreements.com.

K
eulenstraat 7B

, D
eventer  |  info@

sm
art-agreem

ents.com
  |  w

w
w

.sm
art-agreem

ents.com

Zorg goed voor jouw onderneming met de 
juridische documenten van SmartAgreements. 
Volledig rechtsgeldig, toegankelijk en betaalbaar.
 
Bescherm jouw bedrijf en voorkom juridische 
strijd. Met ons aanbod is de juridische basis van 
jouw onderneming op orde. Bij ons kun je tegen 
een betaalbare prijs zelf documenten zoals een 
arbeidsovereenkomst, geldleningsovereenkomst 
of cookieverklaring maken, zonder dat je hiervoor 
eerst juridisch advies hoeft in te winnen. Zo maken 
we de juridische markt toegankelijk voor alle 
ondernemers, groot en klein.

Met onze tool kun je een juridisch document 
naar jouw situatie invullen en personaliseren. 
Onze juridische documenten worden gemaakt 
en beheerd door advocaten. We hebben hiervoor 
de beste advocatenkantoren gekozen om jou de 
hoogste kwaliteit juridische inhoud te bieden.

Bij SmartAgreements vind je alle juridische 
documenten voor jouw onderneming. Meer 
informatie? Kijk op www.smart-agreements.com.
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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

Specificaties

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



www.reclamemakers.nl

SmartAgreements

Zorg goed voor jouw onderneming 
met de juridische documenten 
van SmartAgreements. Volledig 
rechtsgeldig, toegankelijk en 
betaalbaar.
 
Bescherm jouw bedrijf en 
voorkom juridische strijd. 
Met ons aanbod is de juridische 
basis van jouw onderneming op 
orde. Bij ons kun je tegen een 
betaalbare prijs zelf documenten 
zoals een arbeidsovereenkomst, 
geldleningsovereenkomst of 
cookieverklaring maken, zonder dat 
je hiervoor eerst juridisch advies hoeft in 
te winnen. Zo maken we de juridische markt 
toegankelijk voor alle ondernemers, groot en klein.

Met onze tool kun je een juridisch 
document naar jouw situatie invullen 

en personaliseren. Onze juridische 
documenten worden gemaakt 

en beheerd door advocaten. 
We hebben hiervoor de beste 
advocatenkantoren gekozen 
om jou de hoogste kwaliteit 
juridische inhoud te bieden.

Bij SmartAgreements vind je 
alle juridische documenten

 voor jouw onderneming. 

Meer informatie? 
Kijk op www.smart-agreements.com. 

N
ieuw

 lid
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Olena Drost, product owner 
van SmartAgreements



konnected.nlSchonenvaardersstraat 9, 7418 CC Deventer

KonnecteD helpt bedrijven bij het vinden van personeel door 
middel van detachering. Bijvoorbeeld als een bedrijf sociaal 
wil ondernemen, maar een dienstverband (nog) niet lukt,  
of als er geen formatieruimte is.
 
Individuele detachering medewerkers
We helpen organisaties de juiste medewerker bij een 
vacature te vinden. Dit zijn reeds opgeleide vakkrachten of 
nog op te leiden medewerkers. Bij individuele detachering  
ligt de begeleiding (grotendeels) bij de inlener, maar zijn  
de medewerkers in dienst bij KonnecteD.
 
Groepsdetachering medewerkers
Wanneer een bedrijf te maken heeft met arbeidsintensieve 
processen, biedt KonnecteD de mogelijkheid om 
medewerkers in groepsverband werkzaamheden te  
laten uitvoeren op locatie. Denk daarbij aan productiewerk, 
assemblage, logistieke taken, facilitaire diensten of mailing- 
en postverwerking. De medewerkers worden begeleid door 
een praktijkopleider van KonnecteD en bij ziekte is vervanging 
mogelijk. De begeleiding bestaat uit wekelijks contact met  
de werkgever en de medewerker.

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.

Detachering verlaagt 
voor veel werkgevers 
de drempel om 
mensen met een 
arbeidsbeperking aan 
het werk te helpen. 

Martine Bosman
Jobhunter/Consulent  
KonnecteD


