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Van de voorzitter

Het thema van deze editie 
is exportstimulering. Een 
onderwerp waar we zo’n 
zes jaar geleden mee zijn 
gestart bij MKB Deventer. 
Sindsdien is er veel 
gebeurd. Een greep uit de 
activiteiten:  matchmaking 
bijeenkomsten, handels-
missies (inkomend en 
uitgaand), exportboek 
Made in Deventer (2 edities), 
landenworkshops (fysiek en online) 
en ook veel bedrijfsbezoeken

Aparte stichting MKB Trade Office
De exportactiviteiten werden zo groot dat besloten werd 
hier per 1-1-2021 een aparte organisatie voor op te zetten: 
stichting MKB Trade Office. Het primaire werkgebied 
van MKB Trade Office is de Stedendriehoek, maar ook 
daarbuiten is MKB Trade Office actief. Ook hier wordt 
gewerkt aan bedrijfsbezoeken om de ondernemer op 
te zoeken en te helpen bij internationalisering. Zo zijn 
de afgelopen periode ook meer dan 300 bedrijven in 
Apeldoorn en Voorst bezocht. Het leuke hiervan is dat 
tegelijk een exportprofiel wordt opgehaald. In het geval van 
Voorst is zelf een boek in drie talen uitgegeven met meer 
dan 100 deelnemende bedrijven: Made in Voorst. 

Al meer dan 300 exporterende  
Deventer bedrijven
Ook in Deventer zit MKB Trade Office niet stil. Zo worden 
nog steeds “nieuwe” exporterende bedrijven ontdekt en 

in kaart gebracht. Uiteraard ontbreekt 
de matchmaking niet. Matchmaking 

vindt plaats naar andere onder-
nemers in de regio waarmee kan 
worden samengewerkt. Ook 
wordt aangesloten bij Provinciale 
en RVO subsidieregelingen. 
Dit is toch de kracht van het 
programma. Aan tafel komen 

bij de mkb-ondernemer en dan 
hun ambities in werkelijkheid 

omzetten. Er is een indrukwekkend 
palet aan contacten in het buitenland 

opgebouwd in goede samenwerking 
met NLinBusiness. Dit netwerk wordt 

actief ingezet om Deventer ondernemers verder 
te helpen. Dit heeft al tot mooie exportsuccessen geleid. 

Trip naar Sibiu en Hanze Trade Summit
Voor volgend jaar staat er wederom een mooi 
exportprogramma. De buitenlandse posten zoeken 
MKB Trade Office steeds actiever op, geholpen door de 
resultaten bij hun collega’s waarmee contact is geweest. 
Het netwerk groeit zo elke keer flink. De succesvolle 
trip naar Zweden smaakt naar meer en in het voorjaar 
volgend jaar volgt een trip naar onze partnerstad Sibiu 
in Roemenië. Hou ook 8 september vrij, want dan zal een 
grote internationale ontmoeting plaatsvinden in Deventer 
onder het motto: Hanze Trade Summit!

Meer weten of heeft u ideeën?  
Bezoek de website www.mkbtradeoffice.nl of 
bel Erik de Boer op 06-54241914

Ed den Besten
Voorzitter MKB Deventer
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Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid is de 
transitievergoeding geïntroduceerd. Een in de wet 
vastgelegde vergoeding, waar een werknemer recht op 
heeft als de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt 
op grond van één van de in de wet genoemde redelijke 
gronden. Deze transitievergoeding is derhalve ook 
verschuldigd bij de beëindiging van het dienstverband 
na twee jaar arbeidsongeschiktheid van een werknemer. 
Dat werd door veel werkgevers als onrechtvaardig 
ervaren: “Er zijn al twee jaren verstreken waarin ik het 
loon van deze zieke werknemer moest doorbetalen, 
en ik aan allerlei intensieve (tijd en geld kostende) 
re-integratieverplichtingen moest voldoen. Moet ik 
dan nu ook nog een transitievergoeding betalen?” 
Wat vervolgens gebeurde, is dat veel werkgevers 
het dienstverband van hun zieke werknemers na 
twee jaar niet beëindigden, maar in stand lieten zonder 
dat er iets in dat dienstverband gebeurde. Dat werden 
‘slapende dienstverbanden’ genoemd. In de uitspraak 
van 8 november 2019 heeft de Hoge Raad bepaald dat 
werkgever vanuit het goed werkgeverschap verplicht is 
in te stemmen met een beëindigingsvoorstel van een 
werknemer na twee jaar ziekte, onder toekenning van 
de transitievergoeding. Dat noemt men de “Xella-norm”.  

Tegelijkertijd is een compensatieregeling 
in het leven geroepen, die de na twee 

jaar verschuldigde transitievergoeding 
compenseert aan werkgevers.
 
Vervolgens ontstond de discussie 
of deze verplichting én compensatie 

ook geldt voor de zogenaamde 
diepslapers (werknemers bij wie 

(1) de twee jaar ziekte is afgerond 
vóór de invoering van de WWZ 

en (2) er sprake was van een 
redelijke beëindigingsgrond (langdurige 

arbeidsongeschiktheid) vóór de invoering van 
de WWZ) en de semi-diepslapers (werknemers bij wie 
de twee jaar ziekte was verstreken vóór de invoering 
van de WWZ, maar de redelijke grond voor beëindiging 
pas ná de invoering van de WWZ ontstond (denk aan een 
opgelegde loonsanctie door UWV na twee jaar ziekte). 
Deze discussie komt vooral voort uit het feit dat de 
compensatieregeling voor werkgevers niet zou gelden 
in deze gevallen. De Hoge Raad heeft daar nu korte 
metten mee gemaakt: In de eerste uitspraak van 
11 november 2022 bepaalt de Hoge Raad dat ook aan 
deze (semi-)diepslapers de transitievergoeding moet 
worden betaald. Én dat aan deze werkgevers ook de 
compensatie van deze transitievergoeding toekomt 
op grond van de compensatieregeling. In de tweede 
uitspraak van 11 november 2022 maakt de Hoge Raad 
duidelijk dat werkgevers vanaf het moment dat de 
compensatieregeling is gepubliceerd in het Staatblad 
(20 juli 2018) gehouden zijn in te stemmen met een 
beëindigingsvoorstel van de werknemer. 

Heeft u een (semi-) diepslaper in dienst? Neem gerust 
contact met ons op. Wij denken graag met u mee over 
de manier waarop u in overleg kunt treden met uw 
werknemer over de beëindiging van het dienstverband 
en de (compensatie van) de transitievergoeding. 
 
*“Uit de hitsong “Insomnia” van Faithless, 1995.”

Op 11 november 2022 heeft de 
Hoge Raad twee belangrijke 
uitspraken gedaan over het 
als werkgever betalen (en 
gecompenseerd krijgen) van 
de transitievergoeding aan 
werknemers die langdurig ziek 
zijn. Het is een vervolg op de 
uitspraak van 8 november 2019, 
over de zogenaamde slapende 
dienstverbanden. Ik schets kort de 
voorgeschiedenis, en bespreek daarna 
de uitspraken. 

Pontsteeg 22, D
eventer  |  0570 619 155  |  m

pbokkerink@
antonia-advocaten.nl  |  w

w
w
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Marion Bökkerink is gespecialiseerd arbeidsrechtadvocaat, zakelijk - en arbeidsrecht registermediator 

en eigenaar van Antonia Advocatuur & Mediation.

De Hoge Raad over (semi)-diepslapers 

“I can’t get no sleep”*
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Duizend ondernemers bellen
Het belteam bestaat uit medewerkers van 
MKB Deventer en Ondernemershuis Deventer. 
De focus van Ondernemershuis ligt op het bellen 
van de 200 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 
verschillen 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 meerdere bedrijven geholpen met tienduizenden 
euro’s minder aan verhoging van de energielasten. Indien 
tijd overblijft wordt gekeken of ondersteuning / subsidie 
bij (om)scholing personeel of digitalisering van het bedrijf 
nodig is. 

Veel diverse reacties
Uit de eerste 286 telefoontjes blijkt dat de ondernemers 
de aandacht van de gemeente weet 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 
van contract loopt af / c.q. is afgelopen. Van de 
286 benaderde ondernemers hebben 41 een hulpvraag 
gesteld en de helft daarvan is acuut. Deze zijn direct 
doorgeleid naar het project Ondernemers in zwaar weer 
van het Ondernemershuis. Ook hebben diverse bedrijven 
aangegeven open te staan voor een caseberekening van 

zonnepanelen op hun bedrijfsdak. Deze worden 
u uitgewerkt. 

Vragen?
We kunnen niet alle Deventer ondernemers persoonlijk 
benaderen. Maar heeft u een vraag op gebied van energie 
(kosten, besparing & duurzame opwekking) laat het ons 
weten.  Kijk op www.ondernemershuis-deventer.nl voor 
meer informatie en contact. 

Hoe lang loopt je 
energiecontract nog door?

Dit is een vraag die tot voor kort geen enkele ondernemer wist te beantwoorden, maar in deze tijden 
van stijgende energielasten heeft (bijna) elke ondernemer hier direct het antwoord op. In de Coronatijd 
is in opdracht van gemeente Deventer een belteam geformeerd door Ondernemershuis Deventer om de 
1.500 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 
start nu wederom, maar nu in het teken van de gestegen energielasten. MKB Deventer participeert in 
het belteam.’

7
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8 BTW bij leveringen 
aan het buitenland

Levert u goederen of verricht u diensten 
aan het buitenland, dan heeft dit 
gevolgen voor de BTW, waarbij een 
onderscheid gemaakt kan worden in:
•   U levert goederen of verricht 

diensten binnen de EU;
•   U levert goederen of verricht 

diensten buiten de EU.
In dit artikel wordt ingegaan op 
leveringen en diensten binnen de EU.

Leveringen of diensten binnen de EU
Bij leveringen of diensten binnen de EU is het van 
belang om te weten aan wie u levert of aan wie u de  
dienst verricht:
•   Aan particulieren, een B2C (Business to Consumer) 

levering of dienst;
•   Aan bedrijven, een B2B (Business to Business) levering 

of dienst.

Leveringen aan particulieren binnen de EU
Als u levert aan particulieren (B2C), dan is deze levering 
onderworpen aan de BTW van het land van de consument. 
Om te voorkomen dat u zich in alle Europese landen moet 
registreren voor de BTW is er de zogenaamde One Stop 
Shop regeling (OSS). U kunt dan de BTW van de diverse 
landen in één land in één BTW aangifte aangeven.

Leveringen van goederen of diensten aan ondernemers 
binnen de EU, belast met 0% btw-tarief

Goederen
De levering van goederen is belast daar waar het vervoer 
aanvangt of daar waar het goed zich bevindt. Als u als 
ondernemer goederen levert aan een ondernemer in een 
andere EU lidstaat, dan kwalificeert deze levering als een 
zogenaamde intracommunautaire levering (ICL) voor 
de BTW. Deze levering is hier in Nederland belast, maar 
tegen het 0% BTW tarief. Op de factuur vermeldt u, “BTW 
verlegd” en het BTW-identificatienummer van uw afnemer. 
De ondernemer in de andere EU lidstaat verricht een 
zogenaamde intracommunautaire verwerving (ICV). Deze ICV 
is onderworpen aan de BTW in de lidstaat van de afnemer.

Wat betreft het vervoer van de goederen, 
deze moeten aan de hand van de 

“boeken en bescheiden” kunnen 
worden aangetoond. Hierbij kunt u 
onder andere denken aan:
•   Overeenkomsten;
•   Vermelding op de factuur waar de 

goederen afgeleverd worden;
•   Vrachtbrieven;

•  Overige vervoersbescheiden;
•  Betaling van de factuur, betaling  

na aflevering.

Diensten
Verricht u een dienst aan een ondernemer in een  
ander EU land, dan is deze belast daar waar de afnemer  
is gevestigd. Deze dienst is dus niet onderworpen aan  
BTW heffing in Nederland. U hoeft dan ook geen  
BTW op de factuur te vermelden. Ook hier is sprake van 
“BTW verlegd”. Naast de BTW aangifte dient u tevens een 
Opgaaf Intracommunautaire Prestaties (ICP) te doen.

Zowel voor het leveren van goederen als het verrichten 
van diensten aan een ondernemer in een ander EU land is 
het voor u van belang dat u het BTW-identificatienummer 
van uw afnemer controleert. Dit kan via het onlinesysteem 
van de Europese Commissie voor uitwisseling van btw-
informatie, het VIES systeem. Het is van belang om deze 
controle uit te voeren en de bevestiging van deze controle 
te bewaren in uw administratie.

Inkopen vanuit een ander EU-land
Koopt u als ondernemer goederen in vanuit een ander EU 
land, dan verricht de verkoper uit het andere EU land een 
intracommunautaire levering (ICL) aan u en verricht u een 
intracommunautaire verwerving (ICV). Deze ICV is voor u 
belast met Nederlandse BTW en dient u dus aan te geven 
in uw BTW aangifte. Vervolgens kunt u deze BTW weer als 
voorbelasting in mindering brengen in uw aangifte.

Heeft u met bovenstaande situaties te maken, overleg 
dan altijd met uw fiscaal adviseur, zodat deze transacties 
correct in uw aangifte BTW verwerkt worden.



9Nieuwe leden in 
december 2022

1.  Profish Food BV, Henry Zwiers www.profish.nl

2. MOResult, Willem Olthof www.moresult.nl

3. Anne Kemmink HR&Organisatie

4. Muller Sport, Bert van de Tol www.mullersport.com

5. Helden op Hakken, Chantal Kroeze www.heldenophakken.nl

6. Maasdamaangenaam, Ben Maasdam www.maasdamaangenaam.nl

7. JUNE.01, Marissa Bolink

8. EXPORO it, Niek Vloedgraven www.expro.nl

9. Lerine BV, Isabelle Lerine www.lerine.nl

10. NXT LVL Accountants, Marco Rooks www.nxtlvl-accountants.nl

11. Fondfamilybedrijven, Ruud Ruiter www.fondfamiliebedrijven.nl

12. Hashtag K, Kyra Tamminga www.hashtagk.nl

13. Zeqerz, Arne vd Graaff www.zeqerz.nl

14. Autopoetscenter, Mesut Koyuncu www.apcdeventer.nl

15. Heatwise, J. Woudstra www.heatwise.nl

N
ieuw

e leden

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

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



Digitaliseer uw bedrijf met Microsoft365.

Wilt u overstappen naar werken in de Cloud 
of uw medewerkers meer digitaal laten 
werken? Met Microsoft365 kunt u grote 
stappen maken met digitalisering in 
uw bedrijf. 

Met mijn coaching en training laat 
ik zien hoe u de Microsoft365 apps 
Sharepoint en Teams, optimaal kan 
inzetten in uw bedrijf en maak ik 
iedereen enthousiast hierover. Ook kan 
ik al het werk voor u doen en een compleet 
systeem maken dat bij uw wensen past: intranet, 
informatiebeheer en samenwerking. 

Alle apps zijn toegankelijk op elk mobiel apparaat en 
gebruiksvriendelijk. Een 2-traps verificatie is 

mogelijk, voor extra veiligheid.

Samen met een opleidingsinstituut, is het 
mogelijk om met een STAP-budget een 
training van mij te volgen. 

Maak vrijblijvend een afspraak en ik laat 
u graag de mogelijkheden zien hoe u uw 

bedrijf kunt digitaliseren 
met Sharepoint en Teams.

Meer weten, ga dan naar mijn website: 
www.sharepoint365coach.nl. 

Of bel me op: 06 23488791

Sinds 2007 zelfstandig ondernemer met verschillende 
bedrijven. Sinds 2015 directeur/eigenaar van Helden 

Op Hakken. 

Ik ben beschikbaar 
als Held Coach, 
Spreker en Trainer. 
Ooit droomde ik 
van een carrière 
als professioneel 
danseres maar heb 
hier door blessures 
van moeten afzien 

maar de passie is altijd gebleven. Door de dans heb ik 
eigenschappen en inzichten ontwikkeld die ik graag deel. 
Ik ondersteun professionals bij het ‘goed leren lopen op 
hakken’. Wanneer je hakken draagt sta je vaak recht(er) op 
en voel je je sterker. Een gevoel dat je helpt om je staande 
te houden. 

Maar hoe doe je dat dan in de dagelijkse praktijk met alle 
posities die daarbij horen? Daarbij kijk ik ook naar hoe het 
is gesteld met de vitaliteit van jou als professional. Immers, 
een vitaal persoon is sterker en beter in staat te leiden!

www.heldenophakken.nl

Hashtag K is een social media marketing agency voor 
ondernemers. Sinds 2020 helpt Hashtag K ondernemers 
in verschillende industrieën met het vergroten van online 
zichtbaarheid op social media. Door middel van strategie, 
content creatie, design, influencers, en statistieken 
om jouw merk ijzersterk te positioneren online. Social 
media marketing is een essentieel onderdeel voor ieders 
marketing strategie. Hashtag K helpt je met je social media 
marketing, zodat jij je kunt focussen op je bedrijf.

Hi, ik ben Kyra: ambitieus, creatief, praktisch een met haar 
iPhone, en een échte social media lover. Social media 

is voor mij een hele 
bekende wereld: 
ik ben er immers mee 
opgegroeid! Door deze 
kennis te combineren 
met mijn expertise in 
marketing, was Hashtag 
K geboren. Mijn doel is om ondernemers te helpen met 
social media management, en ze verschillende manieren 
te laten zien hoe ze online kunnen groeien. 

Meer informatie? Ga naar www.hashtagk.nl

Helden op hakken

sharepoint365coach.nl

Hashtag K 
N
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Het jaar is bijna om

Reflectie
Terugkijken is een goede manier om inzichten op te doen. 
Stilstaan bij je gedrag, je functioneren, je reacties op 
gebeurtenissen en jouw resultaten – kortom: reflecteren 
maakt inzichtelijk hoe jij tot nu toe in je bedrijf, team 
en baan staat. En inzichten zijn weliswaar leerzaam en 
waardevol, maar nog veel belangrijker is de vraag wat je 
met die inzichten doet. Hoe buig je terugblikken om in 
vooruitkijken? Hoe kom je van waarnemen naar actief 
veranderen? Daar is een methode voor: de “solution-
focussed approach”.

Oplossingsgericht
De solution-focussed approach (oplossingsgerichte 

benadering) komt oorspronkelijk 
uit de wereld van de positieve 

psychologie en wordt succesvol 
toegepast in verschillende vormen 
van persoonlijke begeleiding. 
Oplossingsgericht werken (coachen, 
trainen, veranderen) is leuk, licht, 

luchtig én lastig om te doen. 
De aanpak is heel praktisch, activerend 

en zet aan tot initiatief. Het grote 
voordeel van oplossingsgericht werken 

is dat het een beroep doet op het eigen 
denkvermogen van medewerkers, en daarmee 

zijn betrokkenheid en draagvlak altijd gegarandeerd. Wij 
beheersen de interventies die leiden tot oplossingen. 

Doen wat werkt
Wij zijn praktische veranderaars. We blikken terug, 
maar liever nog (en meteen daarna) kijken we 
vooruit. Oplossingen en resultaat, daar gaat het onze 
opdrachtgevers immers om. Daar helpen we je graag bij, 
vanuit betrokkenheid en deskundigheid. En dat doen we 
al 20 jaar. Wil je weten hoe? Neem dan vrijblijvend contact 
met ons op. We ontwerpen en begeleiden veranderingen 
in werk, en veranderingen van werk. Dat doen we voor 
managers en medewerkers, en zowel voor individuen als 
voor groepen of teams. Je bent altijd welkom voor een 
vrijblijvend en kosteloos gesprek.

De eindsprint die zich elk jaar in het 
laatste kwartaal lijkt af te tekenen is 
in volle gang, en met nog een dikke 
maand te gaan is 2022 alweer 
bijna ten einde. Omgevlogen, 
vind je ook niet? Het einde 
van het jaar is een uitgelezen 
moment om eens terug te blikken, 
je zegeningen te tellen, te leren van 
gemaakte fouten en de successen die 
het jaar heeft gekend met elkaar te vieren.  B
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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).



12 Kandidaten KonnecteD 
bieden hulp in 
kinderopvang

Tijdens de Coronacrisis is de achterstand bij veel kinderen en jongeren 
opgelopen. Niet alleen binnen het onderwijs, maar ook bij zorg en 
welzijn en kinderopvang is hier aandacht voor nodig. Daarom heeft 
de overheid steunpakketten beschikbaar gesteld voor onderwijs en 
gemeenten. In samenwerking met de gemeente Deventer, Sine Limite 
en kinderopvangorganisaties binnen Deventer zijn afspraken gemaakt 
over hoe deze zogenaamde NPO-gelden ingezet kunnen worden. 
Een van de opties om iets te doen aan de achterstand bij kinderen 
met een zogenoemde ‘VVE-indicatie’, is inzetten op groepshulpen. 
Ook Raster Kinderopvang, bekend als Sam&ko, en KonnecteD sloegen 
de handen ineen om groepshulpen in te zetten op VVE-locaties.

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

Wij verbinden werkenden, werkzoekenden en werkgevers vanuit ons motto: Maak werk van betekenis.
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Meer handen op de groep
Suzy Bingley van Sam&ko: “Extra handen op de groep 
bieden veel toegevoegde waarde. Groepshulpen kunnen 
zich richten op ondersteuning van de gekwalificeerde 
pedagogisch medewerkers en de kinderen. Zo kan de 
pedagogisch medewerker zich meer richten op het 
versterken van de kwaliteit; gericht op specifieke  
behoeften van de kinderen.”

KonnecteD biedt groepshulpen
Lies Philippo van KonnecteD: “Toen Suzy me belde, had 
ik meteen wat mensen in gedachten. We konden samen 
snel schakelen en inmiddels zijn er al zeven groepshulpen 
gestart. De groepshulp werkt een aantal dagdelen per 

week ondersteunend bij de opvang. Denk aan licht 
verzorgende werkzaamheden, fruit klaarmaken, helpen bij 
verschonen, ondersteuning bij (buiten-) activiteiten en licht 
huishoudelijke werkzaamheden. Een van de groepshulpen 
is Wedad, een hoogopgeleide vrouw uit Syrië. Sinds drie 
maanden werkt zij bij het peuterspeellocatie Sam&abeltje. 
Wedad werkte in Syrië als ambtenaar van het Ministerie 
van Landbouw. Ook heeft ze zes jaar lesgegeven aan lagere 
schoolkinderen. Wedad: “Ik vind het heel leuk om te werken 
met kinderen (zowel kleine als oudere kinderen). De focus 
ligt op de ondersteuning van de pedagogisch medewerkers, 
maar het werken op kindniveau helpt daarnaast enorm 
met mijn taalontwikkeling. Ik kan zelf mee-oefenen door 
de kinderboeken voor te lezen en met de kinderen te 
praten.” Melanie is pedagogisch medewerker op de groep 
waarin Wedad ondersteunt. “We zijn erg blij met Wedad. 
Doordat zij ons praktisch ondersteunt, kunnen wij ons meer 
richten op de kinderen. In dit geval snijdt het mes zelfs 
aan twee kanten: wij worden ontzorgd en Wedad kan zich 
ontwikkelen qua taal.” 

Wat vinden ouders en kinderen
Melanie: “Eigenlijk horen we van ouders altijd terug dat ze 
blij zijn met wat extra handen op de groep. Zo is er meer 
individuele aandacht voor het kind. De kinderen zijn dol 
op Wedad, ze komen bij haar voor hulp of om zich te laten 
troosten. Zij merkten meteen dat ze de taal moeilijk vindt 
en reageerden daar op door als vanzelf meer gebaren te 
gebruiken naar haar. Dat vind ik mooi.“ “Maar..” zegt ze 
lachend; “..ze weten het ook te gebruiken, want ze proberen 
vaak onder de regels uit te komen door Wedad op te zoeken.” 

Toekomst
Lies: “Al bij de eerste vraag van Sam&ko kwamen er ideeën 
over de mogelijkheden voor een langer ontwikkeltraject. 
Los van de korte termijn oplossing vinden we het namelijk 
altijd belangrijk dat er voor de kandidaten duurzame 
kansen ontstaan. Daarom zijn we inmiddels in gesprek  
met ROC om te kijken naar een opleidingsmogelijkheid.” 
Suzy is blij met deze ontwikkelingen: “De groepshulpen 
die bij Sam&ko aan de slag zijn, waarvan er zeven via 
KonnecteD bij ons werken, bieden grote toegevoegde 
waarde én krijgen ontwikkelkansen. De NPO-gelden die 
hieraan besteed worden, komen zo goed tot hun recht.  
Dit traject biedt absoluut perspectief.”

Schonenvaardersstraat 9, D
eventer  |  0570 67 95 00  |  info@

konnected.nl  |  w
w

w
.konnected.nl
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Jan-Willem Kroes, partner/notaris bij Het Notarieel Deventer 

In gesprek met 
Jan-Willem

Meestal valt het tegen
Zo tegen het eind van het jaar kijk je 
vaak even terug. Een cliché, maar 
waar. Ik denk dat ik voor velen van 
ons kan spreken als ik zeg dat er een 
bewogen jaar achter ons ligt. Zakelijk 
gezien ging het voor de meesten van 
ons na de intensieve lockdowns weer 
beter, maar we hadden nog geen adem 
gehaald of daar viel Rusland Oekraïne 
binnen. Met alle economische gevolgen 
van dien en - nog veel belangrijker –  
de humanitaire gevolgen.

Mijn collega’s en ik zijn dagelijks nauw betrokken bij 
belangrijke levensmomenten van onze cliënten. We leggen 
de wensen die hieruit voortkomen juridisch goed vast.  
We staan daardoor regelmatig stil bij menselijke thema’s 
als leven en dood. Maar ook bij vreugde en verdriet, 
een nieuw begin of bij verlies. De impact van deze 
levensmomenten op het welzijn en het levensgeluk 
van mensen kan enorm zijn. Daarom wil je er niet eens 
bij nadenken wat het moet betekenen voor mensen in 
oorlogsgebieden om alles kwijt te raken wat je lief hebt. 

Deze week sprak ik een mevrouw van 86. Zij bezocht ons 
kantoor om een schenkingsakte op te laten stellen en 

haar testament aan te passen. Haar man 
was twee jaar geleden overleden en ze 

wilde haar kinderen en kleinkinderen 
verrassen met Kerst. Met haar 
besprak ik de actualiteiten en zij zei: 
“De belangrijkste les die ik in het 
leven heb geleerd is: je bent altijd tot 

meer in staat dan dat je vooraf denkt. 
Ook bij groot leed en diep verdriet 

vinden mensen vaak nog de kracht om 
door te gaan en er toch weer iets van  

te maken”.

Ik zeg vaak gekscherend ‘meestal valt het tegen’. Je komt 
’s ochtends in de woonkamer, je moet eigenlijk meteen 
weg, en de hond heeft in de kamer geplast. De nieuwe 
menukaart in dat ene fijne restaurant; mooi vakwerk van 
de chefkok, maar nu staat je favoriete gerecht er niet meer 
op. Met de kinderen naar de Efteling en het komt met 
bakken uit de hemel. Kortom: als het om kleine dingen 
gaat kan het maar zo eens tegenvallen. Maar als het om 
grote dingen gaat, dan kun je alleen maar je zegeningen 
tellen. Een veilig en warm dak boven je hoofd, gezond zijn 
en je dierbaren heel dicht bij je.

Ik wens je een fijne decembermaand.

 Fotografie: Marcel Bonte fotografie



15Hart van Deventer 
uitgereikt aan 

Volkshuis Deventer

Op vrijdag 28 oktober jl. reikte wethouder 
Thomas Walder het Hart van Deventer uit aan 
het team van het Volkshuis Deventer. Het Hart 
van Deventer is een initiatief van MKB Deventer 
om bedrijven in Deventer met een bijzondere 
prestatie op gebied van personeelsmanagement / 
Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen 
(MVO) in het zonnetje te zetten. Hiermee geeft 
de vereniging, ondersteund door de gemeente, 
een blijk van waardering in de vorm van een 
zichtbaar kunstwerk aan bijzondere bedrijven.

Ouderinitiatief 
Stichting Volkshuis Deventer werd in 1995 opgericht 
door ouders van kinderen met een verstandelijke handicap. 
Zij zochten een volwaardige werkplek midden in de stad. 
Hoe leuk zou het zijn om midden in de samenleving te 
werken en niet ergens in een zorginstelling? Gezamenlijk 
kwamen zij tot het idee van een lunchroom. Later kwam 
daar de bovenverdieping met vergaderaccommodatie bij. 

In 2000 werd in de Kleine Overstraat 97A het Volkshuis 
geopend. Hier vinden gemiddeld 15 tot 20 mensen met een 
verstandelijke handicap een werkplek. Zij worden verspreid 
over de week begeleid door een ergotherapeut, social 
worker, professionele koks en een horecamedewerker. 
Het mooie aan het Volkshuis is dat veel medewerkers er 
vanaf hun schooltijd werken en inmiddels al tien tot twintig 
jaar lid van het vaste team zijn.  

Het pand bezit naast de lunchroom over een eigen terras 
waar het heerlijk toeven is. Minder bekend is dat op 
de eerste verdieping het pand beschikt over meerdere 
vergaderruimtes. Kleine en grote groepen tot 40 personen 
kunnen hier vergaderen en ook genieten van de keuken. 
Die kookt volledig vegetarisch, het liefst biologisch en 
met producten uit de regio. Verder kent de kaart een 
uitgebreid assortiment aan glutenvrije en vegan gerechten. 
De zelfgemaakte appeltaart met eigen recept is inmiddels 
een begrip in Deventer en ver daar buiten

Bijzondere combinatie met hoge gunfactor
Bedrijfsleider Jessica Heggers geniet van het werken 
met “haar” personeelsleden. Jessica: “we zijn een 
bijzondere combinatie van dagbesteding van verstandelijk 
gehandicapten en tegelijk een horecazaak waar gasten een 
goede kwaliteit en dito service verwachten. We weten dit 
prima te combineren en merken dat we bij veel gasten de 
gunfactor hebben”.

De gunfactor is ook nodig. De afgelopen Coronaperiode 
was pittig. De verbouwing van de oude bibliotheek aan 
de overkant van het pand na de Coronaperiode gaf veel 
overlast en leidde tot een leeg terras. Nu geeft de sterk 
gestegen energieprijs weer een nieuwe uitdaging.  
Gelukkig geeft de mooie nazomer verlichting en kijkt 
het Volkshuis weer vooruit. 

Een mooi iets om vooruit te kijken is de eigen Volksakker. 
Het Volkshuis won een aantal maanden geleden de 
innovatieprijs van Circulus. Hiermee wordt de Volksakker 
gerealiseerd: permacultuur tuin, opgebouwd en 
onderhouden door medewerkers met een verstandelijke 
handicap  en hun begeleiders. De gekweekte biologische 
producten worden in de eigen keuken gebruikt.

www.volkshuisdeventer.nl
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Ga je mee op reis? 

De Tijdmachine laat ouderen  
op eigen wijze vergrijzen

Dit vergrijzen op eigen wijze willen we allemaal.  
Voor onszelf, voor onze ouders, voor de ouderen van nu  
en de toekomst. Op eigen wijze zegt het eigenlijk al, 
waardig oud worden is voor iedereen verschillend. Wat 
maakt voor jou een fijne dag?

Het aantal ouderen neemt ieder jaar toe en de ‘nieuwe 
generatie ouderen’ wil meer maatwerk. Maatwerk in 
woonzorgcentra en verpleeghuizen maar ook in activiteiten 
en dagbesteding in de wijk. Zorg- en welzijnsorganisaties 
zien het als uitdaging om hiermee aan de slag te gaan.  
Tim: “wij hebben een concrete aanpak en projecten in huis 
die organisaties mogelijkheden geeft om (nog) beter aan te 
sluiten op de behoeften van ouderen en ze op deze manier 
een fijne (oude) dag te bezorgen”. 

De Tijdmachine
Tim: “bij het project De Tijdmachine gaan we in gesprek 
met de ouderen over hun leven van vroeger, om vervolgens 
in te gaan op wat ouderen nu nog willen en kunnen doen. 
Met de uitkomsten gaat onze stichting samen met ouderen 
zelf, professionals, familie, vrijwilligers en partijen in de wijk 
of verzorgingstehuis aan de slag om de wensen en vragen 
van ouderen te realiseren. Zo hebben we inmiddels bij ruim 
40 verzorgingstehuizen het project succesvol gedraaid”. 

Door ouderen terug te brengen naar de geuren, kleuren en 
sferen van hun jonge jaren, realiseren ze zich hoe ze hun 
heden willen vormgeven. Ze delen hun verhaal, voorkeuren 
en verlangens aan de tafel die ze van vroeger kennen, door 
te luisteren naar de muziek waarop ze urenlang dansten of 
bedienen de ouderwetse koffiemolen. Bij de Tijdmachine 
draait het niet enkel om de herinnering, maar ook om de 
terugkeer; wat zou iemand heden ten dage nog willen 
doen? Hoe ziet een fijne dag eruit? Wat is belangrijk voor 
deze persoon? Vervolgens gaan we samen de bewoners, 
familieleden, medewerkers en vrijwilligers aan de slag om 
die fijne momenten mogelijk te maken. Niet voor een keer 
maar structureel als onderdeel van allerdag. Deze werkwijze 
zorgt voor een toename in levensgeluk van bewoners en 
werkplezier van medewerkers. 

Anne Elschot en Tim Trooster hebben in 2013 
Stichting De Tijdmachine opgericht omdat ze 
ervan overtuigd zijn dat we in Nederland (nog) 
meer uit kunnen gaan van de kracht en behoeften 
van ouderen. Sindsdien zijn met de verschillende 
projecten meer dan 35.000 ouderen bereikt en 
hebben interventies plaats gevonden die ouderen 
helpen op hun eigen manier oud te worden.. Of zoals 
ze dat zelf zeggen ‘Vergrijzen op eigen wijze’.

www.stichtingdetijdmachine.nl   |    www.gouweouwe.nl
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Gouwe Ouwe swingt
Dit is een ander in het oog springend project. Hiermee 
wordt elk buurt- of verpleeghuis omgebouwd tot een 
swingende sixties dancing / kroeg. Het podium en decor is 
met sterk gevoel voor detail helemaal terug gebracht tot de 
sfeer van de jaren 60. Uiteraard ontbreken de professionele 
muzikanten niet. Ze spelen voor Gouwe Ouwe omdat ze het 
belangrijk vinden. Het grote voordeel is dat ze optredens 
overdag kunnen combineren met hun optredens in de 
theaters en poppodia in de avond. Tezamen levert dit een 
event op waarbij de hele wijk of verzorgingstehuis voor uit 
loopt. Ouderen leren elkaar kennen, zoeken elkaar daarna 
vaak op en ruim 40% bezoekt na afloop van een optreden 
vaker activiteiten in de wijk. Ruim 30.000 ouderen hebben 
inmiddels een gouwe ouwe optreden bezocht.

DumDum, het buurthuis op wielen
Een relatief nieuw project is Dumdum. Dit is een 
omgebouwde camper Ford Transit uit 1978 in de kleuren 
van toen compleet met lp’s uit die tijd en koffie met een 
koekje van toen erbij. Een praatje is dan snel gemaakt. 
Een luchtig gesprek over het verleden gaat dan snel over 
naar het heden en niet zelden komt dan een hulpvraag 
naar voren. In dit project werkt de Tijdmachine samen met 
wijkteams, sociaal maatschappelijk en zorgorganisaties 
samen. Het is een effectief project om heel laagdrempelig 
eenzaamheid te verminderen in je buurt, wijk, stad of dorp. 
Trots is het team op het winnen van de juryprijs van de 
ZorgSaamWonen Award 2022. Het buurthuis op wielen de 
DumDum is de landelijke winnaar.

Wie gaat er mee op muzikale reis naar de  
jaren 70? 
Wil jij als bedrijf impact maken op het leven van ouderen in 
Deventer én publicity genereren voor jouw bedrijf? Voor 2023 
hebben we in Deventer weer van alles op de planning staan. 
Van Gouwe Ouwe’s in het verpleeghuis tot in de wijk en we 
touren ook weer met een prachtige camper door de stad. 

Om van deze Gouwe Ouwe’s een feest te maken voor nog 
meer Deventer ouderen zijn we op zoek naar bedrijven die 
een steentje bij willen dragen. Goed doen voor ouderen 
maar ook jezelf en je collega’s een unieke ervaring te 

bieden. Bij Gouwe Ouwe komen dit prachtig samen. 
Medewerkers die graag mee willen helpen zijn altijd van 
harte welkom om de ouderen te ontvangen, polaroids 
te maken van alle bezoekers, een praatje te maken of 
een dansje te doen; dat is nog eens iets anders dan je 
vrijdagmiddagborrel of bedrijfsuitje!

Twee mogelijkheden om ons te steunen: 
1.  The Beatles Package 

All you need is love: vooral nu. Met dit pakket maakt 
jouw bedrijf 2 Gouwe Ouwe’s mogelijk in een (Deventer) 
verpleeghuis naar keuze. Je biedt ongeveer 150 ouderen 
een heerlijk verzorgde middag. Bijdrage: € 3.500,-  
inclusief btw. 

2.  The Rolling Stones Package 
(I can’t get no) Satisfaction: je hebt nooi genoeg rock and 
roll in je leven. Met dit packet maakt jouw bedrijf een 
Gouwe Ouwe XL mogelijk voor thuiswonende ouderen. 
Op een aansprekende plek in Deventer… Je biedt 
ongeveer 175 ouderen een heerlijk verzorgde middag.
Bijdrage: 3.500,- inclusief btw.

Combineren of oplussen is vanzelfsprekend mogelijk!

Lage kosten voor jouw bedrijf
Stichting De Tijdmachine heeft een ANBI status.  
Door belastingaftrek (o.a. btw, vennootschapsbelasting) 
vallen de netto kosten voor je bedrijf 45% tot wel  
60% lager uit. Je betaalt dus maar 40% (max. 55%)  
van de volledige kosten.

Vergroot je naamsbekendheid
Naast het plezier van de middag nemen we je bedrijf graag 
mee in onze communicatie. Gedrukt op flyers en posters in 
het verpleeghuis maar ook online op onze socials en in een 
persbericht naar lokale media. Dit alles stemmen we graag 
met je af! 

Wil jij met jouw bedrijf ook het verschil maken voor ouderen 
in Deventer? Neem dan contact op met Tim Trooster via 
0570 – 832880 of mail naar tim@stichtingdetijdmachine.nl.



SDG House wil global goals ook 
haalbaar maken voor het MKB 
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Op De Dag van de Ondernemer is het 
SDG House Cleantech Regio geopend door 
wethouder Thomas Walder. “De wereld duurzamer 
maken kunnen we niet aan anderen overlaten, 
we moeten er zelf mee aan de slag. In onze eigen 
stad, onze eigen omgeving en binnen onze eigen 
organisaties”, benadrukte de wethouder bij 
de opening.   
 
Het SDG House wil ondernemers inspireren en 
aanjagen om zelf aan de slag te gaan met de 
17 Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de VN  
(Sustainable Development Goals, kortweg SDG’s). 
De energietransitie, lokale economie, personeelskrapte, 
biodiversiteit,… de noodzaak om actie te ondernemen 
voor duurzame ontwikkeling wordt steeds breder gevoeld. 
“Of het nu voor opdrachtgevers is die vragen welke bijdrage 
je als bedrijf levert of voor de jongere doelgroep die als 
klant en medewerker bewust kiezen voor een duurzaam  

bedrijf, voor ondernemers is het belangrijk om mee te 
bewegen. “Wij reiken concrete handvatten aan, zodat 
dit ook echt mogelijk is,” legt Alfred Liefers, directeur 
Ondernemershuis Deventer uit. Hij gaat met zijn team 
het SDG House coördineren.

Zo is er een praktische toolkit beschikbaar voor kleinere 
ondernemers. Daarmee kunnen ondernemers zien wat 
ze al doen en waar de mogelijkheden liggen, wat ze kunnen 
aanpassen en hoe ze de doelen kunnen integreren in hun 
strategie. Alfred Liefers: “Daar helpt ons ondernemersloket 
bij. Daarnaast willen we als SDG House ook lokaal 
zichtbaar maken welke bedrijven met welke doelen 
bezig zijn. Dit zodat je ook kunt zien bij wie je voor welke 
doelstellingen je terecht kan, je van elkaar kunt leren en 
goed voor elkaar kunt zorgen. Dat past ook in het DNA 
van Deventer. Het zijn globale doelen, maar lokaal 
kunnen we het verschil maken.” 

Antea Group adopteerde 7 duurzame doelen 

Ingenieurs- en adviesbureau Antea Group heeft  
7 van de 17 Sustainable Development Goals 
(SDG’s) geadopteerd. Op de Dag van de 
Ondernemer vertelde Marijke Frielink, change 
manager Duurzaamheid bij het bureau,  
hoe zij en haar collega’s elke dag met veel  
plezier samenwerken om onze wereld een 
stukje mooier te maken. Een inspirerend verhaal 
hoe Antea Group met 7 SDG-teams de grote 
organisatie intern maar ook haar opdrachtgevers 
ondersteunt om duurzame stappen te zetten. 

Binnen Antea Group zorgen onder meer ‘duurzame weetjes’ 
bij het koffieapparaat voor meer bewustwording. Een idee 
dat samen is bedacht met de leverancier van duurzame 
koffie en dat ook goed in te zetten is door andere bedrijven.  
Zo gaf Marijke nog meer praktische tips die voor elk bedrijf 
toepasbaar zijn. “Want of je nu een groot of klein bedrijf 

hebt, de eerste stap is eigenlijk altijd de bewustwording”, 
benadrukte Marijke. “Ook gaat het bij ieder bedrijf om 
focus. Kies duidelijk waar je impact op wilt maken,  
want dan kun je ook versnellen.” 

De grootste uitdaging is voor ieder bedrijf de 
concretisering. Ook daarvoor gaf Marijke een tip:  
“Begin bij je zelf, pak je eigen energie, led verlichting of  
de inkoop van bepaalde producten aan. Daarbij kun je al 
best wel belangrijke keuzes maken die veel effect hebben. 
En besef, dat heel veel kleine samen ook veel impact 
maken. Het voelt heel groot, maar als je met kleine dingen 
begint, dan rol je er steeds verder in”, is haar ervaring. 

Marijke is enthousiast over de start van het SDG House 
in deze regio. “Het is heel fijn om een netwerk te hebben 
waar je ook gewoon die hulpvraag aan elkaar kunt stellen. 
Je hoeft het niet allemaal alleen te doen. Dat maakt het 
ook beter behapbaar om er mee aan de slag te gaan.“
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Kim Rompas laat met haar toko Indomas zien dat 
ook kleinere ondernemers het verschil kunnen 
maken voor een betere wereld. Alle 17 thema’s van 
de duurzame ontwikkelingsdoelen komen terug in 
haar bedrijfsvoering. “Ik ben alle bedrijfsonderdelen 
langsgelopen met de vragen: wat kan ik hierin 
veranderen? Ga als ondernemer er gewoon 
even voor zitten, dan zul je merken dat ook jij al 
verschil kunt maken door aan een paar knoppen te 
draaien”, gaf Kim haar collega-ondernemers mee 
tijdens de Dag van de Ondernemer.

Toolkit succesvol ondernemen met de SDG’s  

O
ndernem

ershuis

De afgelopen maanden hebben SDG trainees 
een praktische toolkit samengesteld. Een set 
hulpmiddelen inclusief stappenplan waarmee 
bedrijven succesvol kunnen ondernemen met 
SDG’s. De toolkit bestaat uit 5 stappen - van 
inventarisatie tot en met evaluatie – om je 
onderneming te verduurzamen. Bij deze 5 stappen 
kunnen ondernemers begeleid worden door het 
SDG House bij Ondernemershuis Deventer. 

“We hebben er bij het samenstellen van de toolkit opgelet 
dat het ook voor kleinere ondernemers concreet en 
haalbaar moet zijn om bij te dragen aan de SDG’s”,  
vertelt trainee Hilde Verhoeven. “Denk hierbij aan een 
duurzame variant van het Business Model Canvas (BMC). 
Dit geeft een goed overzicht om op een duurzame manier 
naar je onderneming te kijken. Je kijkt hierdoor met een 
andere bril naar je bedrijf.” 

Zutphensew
eg 6, D

eventer  |  0570 758 021  |  info@
ondernem

ershuis-deventer.nl  |  w
w

w
.ondernem

ershuis-deventer.nl

Indomas laat zien dat ook kleinere bedrijven 
SDG’s kunnen inzetten

Een verandering van denken kan ook weer leiden tot nieuwe 
dienstverlening. Zo is Indomas begonnen met een pilot van 
afhaalmaaltijden. “Eerst hadden we de hele week een koeling 
vol met bakken eten staan. Ga maar na hoeveel energie dat 
vergt. Bovendien gooiden we ook nog vaak veel eten weg. 
Een enorme voedselverspilling. Nu kun je nog steeds de hele 
week bestellen, maar deze alleen vrijdagmiddag ophalen. 
Op deze manier weet ik precies hoeveel ik moet koken, hoef 
ik geen eten weg te gooien, heb ik beperkt stroom nodig en 
sta ik maar 1 dag in de week in de keuken.” Kim heeft voor 
een ophaaltijd gekozen waarin het normaal gesproken rustig 
is in de winkel. “Nu heb ik veel aanloop van mensen, die vaak 
ook nog wat extra’s kopen. Nog een economisch gewin dus.” 

Shira van der Werf, Ed den Besten, Alfred Liefers en Thomas Walder 

na de openingshandeling van het SDG House Cleantech Regio

Kim Rompas (Indomas) en Marijke Frielink (Antea Group) vertelden hoe 

zij succesvol ondernemen met de Sustainable Development Goals (SDG’s)
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Een nieuwe Deventer 
woon- en werkwijk van bijna 

60.000 vierkante meter
In de zomer van 2023 gaat de eerste paal de grond 
in van een grote ontwikkeling voor Deventer. 
Op het terrein van de voormalige drukkerij Roto 
Smeets en aanpalende percelen verrijst een 
complete nieuwe woon- werkwijk voor Deventer. 
De sloopwerkzaamheden zijn nu nog in volle gang 
maar, naar verwachting zal einde 2024 Deventer 
een zeer bijzondere en landelijk spraakmakende 
wijk rijker zijn.  
 
Combinatie van wonen en werken
Het bedrijfscomplex, bestaande uit meerdere opstallen 
met bouwjaren variërend van 1951 tot 2000, heeft een 
totaal bruto vloeroppervlak van circa 60.000 m².  Bijna alle 
panden worden gesloopt, waarbij het oudste gedeelte: 
onder andere de hallen met sheddaken blijven behouden. 
Ze zijn waardevol industrieel erfgoed. De panden zullen 
een nieuwe functie krijgen. Ook zijn waardevolle items uit 
de fabriek aangemerkt om te behouden en deze zichtbaar 
terug te plaatsen in de openbare ruimte. Je moet daarbij 
bijvoorbeeld denken aan het grote ROTO logo dat op het 
dak van het bedrijf stond . Dit gaat het gebied een karakter 
geven en is een mooie knipoog naar het verleden. In het 
gebied komt ruimte voor ongeveer 500 tot 700 woningen 
en ongeveer 30.000 m2 aan bedrijvigheid. 

Daarbij wordt gedacht aan een mix van drie milieu 
categorieën. In het hart van de wijk komen de minst 
overlast gevende functies als b.v. kantoren aan huis. 

Verder naar buiten loopt de milieu categorie op met C 
aan de randen van de wijk. Milieucategorie B en C hebben 
bouwkundige voorzieningen nodig tegen de overlast.  
Voor het oudste gedeelte dat blijft staan: de hallen met  
de sheddaken, wordt gedacht aan publieke functies zoals 
een congrescentrum of een luxe hotel. Parkeren ontbreekt 
niet en zal geclusterd worden in diverse hubs. 

Ontwikkelingsupdate
Door de combinatie van wonen en werken op deze locatie 
wordt een aantrekkelijk stedelijk gebied ontwikkeld voor 
doelgroepen die op dit moment hun plek nog niet weten 
te vinden in de stad. Tevens draagt deze combinatie bij 
aan de economische ontwikkeling van Deventer. De rijke 
geschiedenis van het Roto-terrein in combinatie met de 
ligging tussen verschillende werkgebieden resulteert in een 
dynamische buurt met hoge verblijfskwaliteit. In Nederland 
zijn dergelijke ontwikkelingen nog niet echt zichtbaar, maar 
in het buitenland wel zoals de ontwikkelde havengebieden 
in Antwerpen en Kopenhagen. 

Doelgroepen
Roto wordt een wijk die nieuwe doelgroepen aantrekt:
De young professional:
–   die aantrekkelijk en betaalbaar wil wonen in de nabijheid 

van werk;
–  de levendige binnenstad in korte nabijheid wenst;
–   en wil profiteren van de locatie als scharnierpunt van  

de kennisas.
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De vitale ouderen:
–  die willen wonen in een wijk met stedelijk karakter;
–   wensten te profiteren van de hoofdgroenstructuur  

van Deventer en de nabijheid van de binnenstad;
–   en graag recreëren bij het nabijgelegen water.
De creatieve stedeling:
–   die de ideale combinatie van wonen en  

werken waardeert;
–   wil wonen in een inspirerende omgeving met een  

rijke historie;
–   en de vrijheid om te innoveren en experimenteren  

hoog in het vaandel heeft staan.

Tijdsplanning
De sloop vordert snel en zal in het voorjaar van 2023 
voltooid zijn. Naar verwachting zal de eerste paal van de 
nieuwbouw in dit gebied na de bouwvak van 2023 de grond 
in gaan. Naar verwachting zullen de eerste gebouwen ruim 
twaalf maanden daarna opgeleverd worden aan de nieuwe 
bewoners / zakelijke gebruikers.  

Belangstelling?
Heb je belangstellen voor wonen en/of werken in dit 
gebied? Kijk dan naar rotodeventer.nl. Daar vind je actuele 
informatie en kun je je ook als belangstellende laten 
registreren. Zowel koop als huur zijn mogelijk in dit gebied. 
Wacht niet te lang, de belangstelling is groot. 

Over de SVE Group
Ontwikkelaar van het gebied is de SVE Group. 
SVE Group besteedt grote zorg aan het selecteren 
van haar proposities en is mede onderscheidend 
in haar pragmatische aanpak en snelle acteren. 
De portefeuille van SVE Group bestaat uit circa 
70 locaties door heel Nederland met diverse 
projecten in woonzorg ontwikkelingen, kantoren en 
logistiek, winkels en grondposities ten behoeve van 
woningbouw. De scope van SVE Group richt zich 
bij voorkeur op grootschalige projecten met een 
bandbreedte vanaf 4 tot 25 miljoen euro, waarbij er 
door ontwikkeling meerwaarde wordt gecreëerd in 
het onroerend goed. SVE Group houdt kantoor in 
Loosdrecht en werkt met een vast team.
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Introductieprijs
€ 750,-
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Introductieprijs

 stel je GA4 in?

 Welke data is voor jou 
 en waarom?

 Hoe kan je deze gegevens 
interpreteren?

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

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

1-op-1
workshop
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Op Vindstages.nl is de student zelf aan zet. Hij / zij 
geeft het niveau van zijn / haar opleiding aan (van 
praktijkonderwijs t/m universiteit) en vervolgens opleiding 
en gewenste gemeente. Vervolgens verschijnen de 
profielen (foto en tekst) van de bedrijven die aangeven 
hun combinatie van niveau en opleiding graag te willen 
ontvangen als stagiair. De a.s. stagiair leest het verhaal 
en reageert naar de vermelde stagecoördinatoren van de 
bedrijven.  Als extra service bieden wij aan om concrete 
stageopdrachten aan de juiste stage-coördinatoren te 
koppelen. Inmiddels zijn er zo al bijna honderd stage-
opdrachten ingeplugd. Wenst u dit ook? Stuur uw te 
vervullen stage-opdracht aan ons door en wij zetten dit 
voor u door. Dit is kosteloos. 

Waarom een stageportaal?
Uit onderzoek blijkt dat 55% van de HBO-studenten de 
regio verlaat mede vanwege het vooroordeel dat in het 
midden en westen van ons land de betere stage-adressen 
bij grote bedrijven van het land zitten (“staat goed op 
mijn CV zo’n groot bedrijf”). Ook blijkt dat 85% van de 
Saxionstudenten van de locatie Deventer spontaan geen 
naam kon noemen van een Deventer bedrijf. Tijd om de 
studenten te gaan vertellen welke fantastische bedrijven 
wij hier hebben, wat ze doen en vooral dat het er goed 
stagelopen en daarna werken is. 

Vindstages.nl in cijfers
Het populairst blijkt de opleiding Commerciële Economie 
te zijn met 236 stage-vragende bedrijven. Op nummer 
twee komt Engineering & Werktuigbouw met 103 bedrijven. 
Er wordt zowel om MBO-ers (463) als HBO-ers (439) 
gevraagd. De meeste bedrijfsprofielen komen uit 
Deventer: 218 met Apeldoorn op nummer twee met 
128 bedrijven. Raalte, Zutphen en Voorst doen ook goed 
mee met respectievelijk 91, 79 en 60 deelnemende 
bedrijven. Op dit moment telt de site inmiddels 610 
deelnemende bedrijven en dit aantal groeit met de week. 

Actieve promotie naar studenten
Onderdeel van de portaal is ook de promotie ervan onder 
de studenten in de regio. De stagecoördinatoren van 
MBO- en HBO-instellingen zijn aangehaakt op de website. 
Ook zetten wij online marketing in naar de studenten toe. 
De site wordt maandelijks door meer dan 400 studenten 
geraadpleegd en dit stijgt steeds verder door. 

Meedoen?
Wilt u als bedrijf / organisatie ook met een profiel op deze 
website staan? Dit kan kosteloos, stuur een bericht naar 
m.kok@mkbdeventer.nl en wij nemen contact met u op 
voor een interview en een foto-afspraak.

Marco Kok, MKB Deventer

De Kribbe uit Wilp is het 600ste bedrijf dat met een stageprofiel op de stageportal Vindstages is 
geplaatst. MKB Deventer is initiatiefnemer en beheerder van deze stageportal voor regio Salland en 
Stedendriehoek. De reden is dat veel studenten zelf aan zet zijn voor het vinden van een stageplek en 
zij niet weten welke prachtige bedrijven we in de regio hebben. Weglek naar grotere bedrijven buiten de 
regio is dan het gevolg en dat is zonde. 

De Kribbe is het 600ste 
bedrijfsprofiel op 

Vindstages.nl

Zutphensew
eg 6b, D

eventer  |  0570 758 021  |  m
.kok@

m
kbdeventer.nl  |  w

w
w

.vindstages.nl
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Bedrijf
Namarama, naamcreatie

Woonachtig in:  
Schalkhaar

Floris 
Hülsmann

1 Wat wilde je worden toen  
je jong was? 

Astronaut, zo’n mooi pak aantrekken 
en dan naar de maan vliegen.

2 Wat zijn je sterke  
eigenschappen? 

Ik ben moeiteloos creatief, dat is een 
kracht maar soms ook een zwakte.

3 Wat zijn je minder sterke 
eigenschappen? 

Ik ben enorm ongeduldig. Als ik een 
plan heb voor mijn bedrijf wil ik het 
liefst morgen al hebben staan.

4 Op wie ben je trots? 
Op mijn vrouw Ninke die vele 

ondernemers heeft geholpen om 
echt succesvol te worden. Het blijft 
een klein wonder hoe ze dat doet.

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

Vandaag sta ik op het punt mijn 
aanbesteding voor de overheid in 
te dienen. Een groot project waar ik 
echt veel zin in heb. Dan ga ik met 
veel energie aan de slag.

6 Wat zijn je zakelijke ambities? 
Ik zie nog veel kansen voor betere 

naamgeving bij bedrijven en dus ook 
nog veel kansen voor Namarama. Ik 
wil lekker blijven doorgroeien. Zo is er 
net een kantoor in mijn geboortestad 
Amsterdam bijgekomen. Aan de 
Keizersgracht!

7 Wat is het mooiste dat je hebt 
meegemaakt?

Vorig jaar met mijn gezin rond kerst 

naar Zuid-Afrika gegaan. We lieten 
ons niet leiden door de toestanden 
destijds – Omicron, mondkapjes, 
restricties – en het werd een 
onvergetelijke reis. 

8 Wat doe je het liefste in je  
vrije tijd 

Namen bedenken. Juist als ik 
even niets te doen heb komen er 
geweldige ideeën binnen. Verder 
koken, wandelen, mediteren, lezen.

9 Grootste sportieve prestatie? 
Een deadlift van 150 kilo onder 

begeleiding van mijn personal trainer 
Ruben Rog. Ik wil nu naar de 200.

10 Welk persoon zou je graag 
ontmoeten? 

Ik kom elke dag weer interessante 
mensen tegen, ik heb geen  
specifieke wens.

11 Wat inspireert jou? 
Het werk van Michael Neill, 

schrijver van ‘The inside out 
revolution’. Over hoe je jezelf met je 
denken vaak tegenhoudt om verder 
te groeien.

12 Wat staat er op je bucketlist? 
Ik zou wel eens een paar  

weken alleen naar Compostella  
willen wandelen.

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

eerste onomkeerbare besluit zijn?
De Citymarketing een flinke upgrade 
geven met een geweldige slogan. 

14 Welk gebouw zou je in  
Deventer het liefste willen 

           afbreken? 
Dat gebeurt nu al. Ik kijk uit op het 
gebouw van Roto Smeets dat nu 
afgebroken wordt. Ik denk dat er iets 
geweldigs voor in de plaats komt,  
dus geen wensen verder.

15 Vertel eens iets onverwachts 
over jezelf

Ik sta regelmatig om 5 uur ’s ochtends 
op om een uur te mediteren.
 

16 Aan welk MKB lid geeft je  
de pen door?

Ger Zwart met zijn mooie wijnbedrijf 
Bottles of Koos Janssen de dappere 
ondernemer van Meadow.

G
eef de pen door

Film 
When Harry met Sally

Boek 
Overstijg jezelf, Joe Dispenza

TV- programma 
Ik Vertrek

vakantiebestemming
Oostenrijk

Favorieten
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De Amerikaanse vastgoedorganisatie Time Equities, 
Inc. (TEI) heeft in 2020 de Kluwerpanden gekocht op 
industrieterrein Bergweide vier. Dit beslaat in totaal 
ruim 14.000 m2 vloeroppervlak. TEI houdt van locaties 
die niet plug and play zijn, maar waar nog e.e.a. aan te 
ontwikkelen valt en vele potentie hebben. Dit is op de 
Kluwerlocatie precies het geval. De locatie wordt onder 
de naam SQM Campus Deventer in de markt gezet als 
aantrekkelijke vestigingsplek waar diversiteit de klok slaat 
met een gevarieerd scala aan bedrijven. Van creatieveling 
tot corporate, van IT tot zorg, voor iedereen is hier plek. 
Onlangs heeft TEI een nieuwe acquisitie in het gebied 
gedaan. Het pand Staverenstraat 13 waar voorheen 
Sikkens Grafische Afwerkers gevestigd was is door 
TEI aangekocht. 

Stavenstraat 13: Het gebouw 
Het betreft een vrijstaande bedrijfsruimte die aan de 
wensen van de toekomstige gebruiker kan voldoen,  

met andere woorden: Built-to-Suit. De totale oppervlakte 
van het warehouse is ca. 7.550 m² VVO. Het warehouse is 
zeer geschikt om te gebruiken voor logistieke activiteiten 
als ook voor de maakindustrie. Het object kan in de nieuwe 
situatie beschikken over meerdere loadingdocks en 
overheaddeuren en heeft een vrije hoogte van ca. 5 meter. 
Het object is beschikbaar per 1 januari 2023 en een korte 
huurtermijn tot aan de ontwikkelfase is ook bespreekbaar. 

Meer weten?
Het pand is geheel of in delen te huren. Na de 
ontwikkelfase wordt gemikt op bedrijven met een (lichte) 
distributiefunctie. De locatie ligt centraal tussen de 
verschillende wijken van Deventer in en ook zeer nabij het 
centrum. Meer weten? Neem dan contact op met: 
Jochem.Sanders@cbre.com of 06-24428814.

Time Equities 
ontwikkelt Kluwer locatie
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Vanuit het programma Family Next helpt 

ervaringsdeskundige Anne Veenstra familiebedrijven 
met uitdagingen rondom bedrijfsopvolging

In de afgelopen 39 jaar hebben we veel tropenjaren 
gedraaid en onze ups en downs gehad, maar als ik opnieuw 
kon kiezen, dan had ik het weer gedaan.’ Aan het woord is 
Anne Veenstra (66 jaar). Samen met zijn vrouw Henriëtte 
staat hij van 1983 tot 2017 aan het roer van restaurant en 
rondvaartbedrijf Hollands Venetië in Giethoorn. Jarenlang 
is het stel zeven dagen per week van ’s ochtends vroeg 
tot ’s avonds laat aan het werk om de zaak draaiende 
te houden. Hoewel zoon Ricardo nu de scepter zwaait, 
heeft Anne ook deze ochtend alweer de nodige hand- en 
spandiensten verricht in het prachtige familiebedrijf aan de 
rand van Giethoorn. ‘Stilzitten is niets voor mij. Mijn vrouw 
en ik zijn altijd doorpakkers geweest.’

Anne Veenstra is het schoolvoorbeeld van een 
ondernemer. In de 34 jaar dat hij in Giethoorn aan het 
roer staat van restaurant en rondvaartbedrijf Hollands 
Venetië, bedenkt Anne telkens weer manieren om een 
boost te geven aan zijn onderneming. Zo introduceert 
hij hoogstpersoonlijk de toeristenarrangementen en 
is hij al in 2002 de eerste ondernemer in Giethoorn 
met een elektrische rondvaartboot. Ook voor de 
bedrijfsoverdracht aan zijn zoon Ricardo bedenkt 
hij een unieke, innovatieve vorm van ondernemen. 
Inmiddels zet Anne zich als ervaringsdeskundige 
in bij het programma Family Next van de provincie 
Overijssel. ‘Achteraf had ik zelf ook vaker gebruik 
moeten maken van de kennis van externe partijen.’
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Het complete pakket
Dat doorpakken is ook hard nodig als Anne en Henriëtte in 
1983 het bedrijf kopen van zijn schoonvader. Anne: ‘De bank 
verstrekte ons de gewenste hypotheek tegen een rente 
van 13,8 procent. Voor beginnende ondernemers is dat 
natuurlijk een enorme uitdaging, maar door hard te werken, 
konden we het hoofd boven water houden.’ Bovendien lukt 
het Anne om met creatieve ideeën telkens weer een boost 
te geven aan het bedrijf. ‘In Giethoorn heb je natuurlijk 
verschillende andere restaurants en rondvaartbedrijven, 
daarom was het belangrijk dat Hollands Venetië zich 
onderscheidde van de concurrentie. Wij introduceerden 
als eerste arrangementen voor toeristen waarbij ze niet 
alleen gingen varen, maar ook koffie en gebak aangeboden 
kregen en drie musea in Giethoorn konden bezoeken. 
In het eerste jaar verkochten we samen met VVV Giethoorn 
bijna 2.000 van deze arrangementen. Vervolgens gingen we 
samenwerken met VVV Zwolle, we breidden het aanbod uit 
en zo verkochten we ongeveer 20.000 arrangementen per 
jaar. Dat was natuurlijk super.’

Eerste elektrische rondvaartboot
Ook in de jaren daarna lukt het Anne en zijn vrouw om 
nieuwe ideeën uit te rollen. Ze introduceren bijvoorbeeld 
met succes personeelsfeesten voor bedrijven uit heel het 
land. ‘Al in 2002 ontwikkelden we samen met de Technische 
Hogeschool Twente de eerste elektrische rondvaartboot in 
Giethoorn. Dat kostte best veel tijd en moeite en we kregen 
geen subsidie van de overheid, maar desondanks zag ik 
veel voordelen voor onze gasten. Bijvoorbeeld omdat de 
benzinestank en het lawaai van de benzinemotor verleden 
tijd waren. Voor deze innovatie ontvingen we de milieu- en 
toerismeprijs van de provincie Overijssel. Mooi om te zien 
dat tegenwoordig alle boten in Giethoorn een elektrische 
motor hebben.’

Soepele bedrijfsopvolging
Mede dankzij het harde werken en de innovatieve ideeën 
lukt het Anne en Henriëtte om een prachtig en gezond 
familiebedrijf op te bouwen waar ook zoon Ricardo gaat 
werken. In goed overleg wordt besloten dat hij in 2017 het 
bedrijf van Anne en zijn vrouw overneemt. ‘Samen met mijn 
fiscalist hebben we verschillende opties besproken, maar 
eerlijk gezegd sloten deze mogelijkheden niet aan op mijn 
verwachtingen. Ik wilde dat zowel Ricardo als Henriëtte en 
ik inspraak kregen en er financieel goed vanaf kwamen. 
Daarom heb ik zelf een vorm bedacht waarbij Ricardo in 
tien jaar tijd elk jaar tien procent van de aandelen van 
ons overneemt en in de tussentijd gewoon een loon 
uitbetaald krijgt. Op deze manier is de zaak binnen tien jaar 
van hem. Dezelfde vorm hebben we voor het onroerend 

goed bedacht. Als in 2027 de zaak van hem is, betaalt hij 
vervolgens nog tien jaar lang huur aan mij en mijn vrouw. Na 
die periode is hij ook de eigenaar van het onroerend goed.’

Deelname aan Family Next
Het toeval wil dat Anne tijdens het proces van de 
bedrijfsopvolging in contact komt met Marjolein van 
de provincie Overijssel. ‘Ik vertelde haar over mijn 
zelfbedachte vorm rondom de bedrijfsopvolging en 
zij vertelde mij over het programma Family Next, 
dat familiebedrijven in de provincie Overijssel helpt 
op het gebied van digitalisering, duurzaamheid én 
bedrijfsopvolging. Samen met mijn zoon Ricardo nam 
ik deel aan dit programma. We kregen nuttige tips en 
adviezen waar we mee verder konden.’

Ervaringsdeskundige
Na zijn deelname aan Family Next krijgt Anne de vraag of 
hij als ervaringsdeskundige andere deelnemers van het 
programma wil helpen op het gebied van bedrijfsopvolging 
bij familiebedrijven. ‘Dat zag ik meteen zitten. Ik vind 
het leuk om mijn kennis en ervaringen met andere 
ondernemers te delen en ik weet hoe handig het is om 
praktische informatie van externe partijen te krijgen. 
Achteraf had ik zelf ook vaker gebruik moeten maken van 
externe informatiebronnen, want als ondernemer weet 
je simpelweg niet genoeg over zaken als boekhouden, 
digitalisering of bijvoorbeeld bedrijfsopvolging. Inmiddels 
heb ik verschillende ondernemers in de regio ondersteund, 
waaronder Arjan Stroeve van Eethuys De Steen in 
Willemsoord, slager Martijn Bouma in Steenwijkerwold, 
Rob Schoelink van camping De Sloothaak in Giethoorn en 
Hilbert Smit van Recreatiebedrijf Geythoorn in Giethoorn. 
Het geeft een goed gevoel om hen en hun opvolger verder 
te helpen met de toekomst van hun familiebedrijf. Want 
ondernemen is en blijft een prachtig beroep.’

Meer weten?
Ben je geïnspireerd door het verhaal van Anne Veenstra en 
speelt bedrijfsopvolging ook een rol in jouw familiebedrijf? 
Dan kan Kennispoort Regio Zwolle je meer vertellen over 
Family Next! Ga naar www.kennispoortregiozwolle.nl.

Tekst en fotografie: Theo Smits



Wij zijn de IT-oplosser voor 
ZZP en MKB

Stap dit jaar nog over naar 
Microsoft 365 en krijg tot februari 
je licentie GRATIS! Gildenburg 454

7423 ZK Deventer
0570-572283

info@solution24.nl
www.solution24.nl
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Bedrijf
State of Football

Woonachtig in:  
Deventer

Cathy 
Eijkelenkamp

1 Wat wilde je worden toen  
je jong was? 

Inkoopster van de Bijenkorf.

2 Wat zijn je sterke  
eigenschappen? 

Ik denk vanuit het teambelang en 
trek graag de kar. Verder ben ik  
loyaal & sociaal.   

3 Wat zijn je minder sterke 
eigenschappen? 

Door mijn enthousiasme wil ik nog 
wel eens ergens overheen walsen. 
Bovendien ben ik nogal warrig. 

4 Op wie ben je trots? 
Op team State of Football;  

super wat we samen bereiken!

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

Het enthousiasme en succes wat we 
delen is wat hard werken de moeite 
waard maakt. 

6 Wat zijn je zakelijke ambities? 
Kwaliteit blijven leveren 

met een focus op innovatie en 
duurzaam ondernemen. Vanuit die 
bedrijfsfilosofie samen doorgroeien 
naar de top in Europese club- en 
event merchandise.  

7 Wat is het mooiste dat je hebt 
meegemaakt?

De mooie reizen met m’n man Jan.

8 Wat doe je het liefste in je  
vrije tijd 

Met vrienden lachen, drinken &  
eten. En dit dan weer goedmaken  
met fietsen. 

9 Grootste sportieve prestatie? 
Ik ben dit voorjaar met m’n zus 

naar Praag gefietst. Nee, niet op de 
e-bike, gewoon ouderwets trappen. 4 
jaar geleden zijn we met onze vader 
aan dit avontuur begonnen. Hij kwam 
helaas vlak voor corona te overlijden. 
Dit voorjaar hebben we het samen 
afgemaakt. Een bijzondere reis om 
nooit te vergeten.  

10 Welk persoon zou je graag 
ontmoeten? 

Bruce Springsteen; al jaren m’n 
muzikale held.

11 Wat inspireert jou? 
Poeh, zoveel! Muziek, een  

goede film, kunst, de schoonheid van 
de natuur, maar ook iemand die met 
passie over z’n vak vertelt

12 Wat staat er op je bucketlist? 
Niks in het bijzonder.  

Goede gezondheid voor degene  
waar ik van hou.

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

eerste onomkeerbare besluit zijn?
Het Voetbal museum naar  
Deventer halen.

14 Welk gebouw zou je in  
Deventer het liefste willen 

           afbreken? 
Deventer is een prachtige stad, zelfs 
op de minder mooie plekken. Maar 
gelukkig gaat de Chinees op de hoek 
van de Leeuwenbrug binnenkort 
tegen de grond, haha.  

15 Vertel eens iets onverwachts 
over jezelf

Ik heb werkelijk geen idee; ik ben een 
open boek!  
 

16 Aan welk MKB lid geeft je  
de pen door?

Aan onze sportieve collega 
en vriend Martin Bolderman 
van Sportverlichting.com.

Film 
Kill Bill

Boek 
Ik ben gek op kookboeken  

TV- programma 
Even tot hier

Vakantiebestemming
Italië als land 

New York als stad    

Favorieten

G
eef de pen door



30 Go Ahead Eagles voor 
Rabobank Salland 

verbindingsschakel naar jeugd

“We zien de al jarenlange samenwerking die we met  
Go Ahead Eagles hebben meer als een partner-
overeenkomst dan als een sponsorovereenkomst”,  
zegt Marco Dirksen, directievoorzitter van Rabobank 
Salland. “De vraag was voor ons dan ook niet óf maar hóé 
we met elkaar verder zouden gaan. Als bank willen we in 
Salland maatschappelijk actief zijn, waarbij de jeugd voor 
ons een belangrijke doelgroep vormt. Sport en bewegen is 
onder meer iets wat jongeren bindt. Niet voor niets zien wij 

Go Ahead Eagles daarom als een belangrijke partij, want de 
impact van de club op jongeren in Salland is groot.”

Als coöperatieve bank staat Rabobank Salland dicht  
bij de samenleving en de ( jeugdige) supporters van  
Go Ahead Eagles. “We hebben ons de vraag gesteld hoe  
we de jeugd enerzijds iets kunnen bieden om zo dicht 
mogelijk bij de club te staan en anderzijds een stukje 
educatie mee kunnen geven door hen iets te vertellen  
over geldzaken”, vervolgt Dirksen. “Dankzij kids- en 
juniorclub Young Eagles kunnen we in contact komen met 
een grote groep kinderen en jongeren. Bijvoorbeeld tijdens 
de kinderpersconferentie die elk seizoen voor leden van 
Young Eagles wordt georganiseerd in De Adelaarshorst. 
Enerzijds kunnen kinderen dan vragen stellen aan een 
aantal spelers van Go Ahead Eagles, anderzijds vertelt een 
Rabobank-medewerker tijdens deze middag iets over geld.”
Het is belangrijk dat kinderen zich al op jonge leeftijd 
bewust zijn van het feit dat je geld maar één keer kunt 
uitgeven, meent Dirksen. “Als je kosten toenemen,  
maar je hebt geen overzicht, dan wordt het lastig om  
goed met geld om te leren gaan. Lenen lijkt een  
makkelijke oplossing, maar daarbij wordt soms 
onvoldoende stilgestaan bij het feit dat de lening wel 
terugbetaald moet worden. De consequenties hiervan  
zijn voor sommigen lastig te overzien.”

Door het digitale geld is het minder tast- en zichtbaar 
geworden dan voorheen, weet Dirksen. “Vroeger liep je 

Jong geleerd is oud gedaan. De kans om 
voetbaltechnische vaardigheden met succes aan 
te leren, is het grootst op jonge leeftijd. Maar ook 
met het vergaren van kennis – over geldzaken 
bijvoorbeeld – kun je niet jong genoeg beginnen. 
Het is een van de voornaamste redenen waarom 
Rabobank Salland in het huidige en volgende 
voetbalseizoen aan Go Ahead Eagles verbonden 
blijft als Premium Partner én hoofdsponsor van 
kids- en juniorclub Young Eagles.

Marco Dirksen (directievoorzitter Rabobank Salland, links) en  

Jan Willem van Dop (algemeen directeur Go Ahead Eagles, rechts) 
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als kind met je spaarpot onder de arm een bankfiliaal 
binnen en had je meer gevoel bij de waarde van geld. 
Tegenwoordig is geld daarentegen vaak niet meer dan 
slechts een getal op je app. Rabobank Salland wil de jeugd 
daarom graag wegwijs maken op het gebied van geldzaken. 
Het liefste willen we jongeren spelenderwijs meer gevoel 
bij de waarde van geld geven. Het is mooi om via kids- en 
juniorclub Young Eagles een verbindingsschakel te hebben 
om kinderen en jongeren te bereiken en die boodschap 
mee te geven.”

Jan Willem van Dop (algemeen directeur Go Ahead Eagles): 
“De loyaliteit en het partnership dat Rabobank Salland 
al jaren uitstraalt, zijn belangrijk voor Go Ahead Eagles. 
Het prettige aan onze onderlinge samenwerking is dat 
beide partijen heel goed van elkaar weten hoe ze in elkaar 
steken. Niet voor niets is Rabobank Salland al jarenlang 
als Premium Partner en hoofdsponsor aan onze kids- en 
juniorclub Young Eagles verbonden.”

Rabo JongerenRekening met Go Ahead 
Eagles-voordelen
De Rabo JongerenRekening met Go Ahead Eagles-
voordelen is bedoeld om de jongste klanten van 
Rabobank Salland iets moois te kunnen bieden. 
Per gewonnen thuiswedstrijd van Go Ahead Eagles 
krijgen jongeren die beschikken over een Rabo 
JongerenRekening met Go Ahead Eagles-voordelen 
één euro op hun rekening gestort. Daarnaast maken 
zij kans op*:
-  Twee toegangskaarten voor een thuiswedstrijd van 

Go Ahead Eagles
-  Het meelopen als players escort of vlaggendrager 

tijdens een wedstrijd van Go Ahead Eagles
- Een officieel Eagles-shirt met hun eigen naam erop
-  Een Meet & Greet met een speler van Go Ahead 

Eagles, waarbij de winnaar een vriend(innet)je mee 
mag nemen

-  Een voetbalclinic voor hun hele voetbalteam 
(verzorgd door Go Ahead Eagles Soccer Camps)

-  Een stadiontour door De Adelaarshorst met 
maximaal veertien vriend(innet)jes

* Onder rekeninghouders worden de winnaars ingeloot 
door Rabobank Salland.

De spelregels
-  De Rabo JongerenRekening met Go Ahead Eagles 

voordelen is voor jongeren tot en met 17 jaar.
-  De voorwaarden van de Rabo JongerenRekening zijn 

van toepassing.
-  Om de Go Ahead Eagles voordelen te scoren, stuur 

je zodra je de rekening hebt geopend een e-mail 
waarin je jouw rekeningnummer doorgeeft naar 
particulieren@rabobank.nl.
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Deventer actief in exportbevordering

Bedrijfsleven profiteert 
van status Hanzestad

Al sinds 1980 lid, is de gemeente op allerlei fronten zeer 
actief binnen dit Nieuwe Hanzeverbond. Dat gaat veel 
verder dan het deelnemen aan de jaarlijks terugkerende 
Hanzedagen die telkens in een andere stad worden 
gehouden. Zo treedt men gezamenlijk op met andere 
Nederlandse Hanzesteden. Ook profileert men zich 
op het tijdens de Hanzedagen jaarlijks georganiseerde 
Economisch Forum. Een centrale rol speelt hier MKB Trade 
Office, onder meer via regionale handelsdelegaties. Niet 
alleen naar de Hanzedagen zelf, maar juist ook daarbuiten.

Faciliterende rol gemeente
Een zeer geslaagde missie naar Zuid-Zweden (Malmö/
Göteborg) vond eind vorig jaar plaats. Samen met een 
delegatie uit het Duitse Rostock, want er bestaat een 
vruchtbare samenwerking tussen MKB Trade Office 
en de ondernemersorganisatie in Rostock, in het kader 
van een overeenkomst die in 2018 tijdens de Hanzedagen
 in de Duitse havenstad is gesloten. Nicoleta Mitut, 

verantwoordelijk voor het internationaal beleid, 
onderstreept de faciliterende rol van de gemeente 
bij de bevordering van exportactiviteiten van het lokale 
en regionale bedrijfsleven: “Niet alleen met subsidies, 
maar ook door het faciliteren van en participeren in 
allerlei initiatieven.”

Hanzejaar 2023
Volgens haar is de status als Hanzestad een zeer 
stimulerende factor. “Het internationale verbond biedt 
volop kansen voor economische en maatschappelijke 
activiteiten, niet in de laatste plaats door de goede 
contacten en regelmatige ontmoetingen van ondernemers, 
bestuurders en organisaties als MKB Trade Office. 
In 2023 komen daar nog extra accenten op te liggen, 
omdat komend jaar is uitgeroepen tot Hanzejaar met 
onder meer de Hanze Trade Summit, een conferentie 
met alle internationale partners van MKB Trade Office 
op 7 en 8 september.”

Ondernemerschap en handelsgeest
Verder komen in 2023 alle grote Deventer events, zoals 
Deventer op Stelten en het Dickens Festijn, in het 
perspectief van de Hanzehistorie te staan, maar dan in een 
modern jasje met onder andere als belangrijke trefwoorden: 
ondernemerschap, internationalisering en handelsgeest. 
Naast de al bestaande nauwe banden met de Duitse 
Hanzesteden Rostock en Osnabrück wil Deventer ook 
meer samenwerken met de Franse havenstad La Rochelle, 
terwijl de komende jaren Polen eveneens in de kijker komt 
te staan, met de Hanzedagen in Torun (2023), Gdansk 
(2024) en Stargard (2026). Los van het Hanzeverbond heeft 
Deventer met de Roemeense stad Sibiu een structurele 

Deventer profileert zich al jaren als internationaal 
georiënteerde, vernieuwende Hanzestad. Op basis 
van een rijke historie pakken diverse instanties en 
partijen via tal van samenwerkingen de zaken op een 
eigentijdse manier aan. Men speelt in op actuele 
economische en maatschappelijke trends en gaat 
daarbij ook in menig opzicht een voortrekkersrol niet 
uit de weg. Bijvoorbeeld in het internationaal netwerk 
van liefst 196 Hanzesteden in 16 landen.
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samenwerking op lange termijn, in het kader van een 
speciale stedenband. Volgend jaar staat een handelsmissie 
naar deze partnerstad op het programma.

Duurzame Global Goals
Een uitgesproken belangrijke zaak in het internationaal 
beleid van de gemeente Deventer is – zeker ook op 
economisch vlak – dat men zich heeft gecommitteerd 
aan de 17 Global Goals for Sustainable Development 
(SDG’s). Deze VN-doelstellingen met het oog op onder 
andere duurzaamheid, energie- en klimaattransitie, 
armoedebestrijding, tolerantie, mensenrechten en eerlijke 
handel zijn op initiatief van de Hanzesteden Deventer en 
Osnabrück formeel opgenomen in de statuten van het 
verbond en in de richtlijnen voor de organisatie en het 
programma van de Hanzedagen. De gaststad zal hiervoor 
steun krijgen van de nieuwe werkgroep Duurzame Hanze.
Volgens Nicoleta Mitut passen de Global Goals goed bij 
de waarden en doelstellingen van het Hanzeverbond. 
“Ze bieden focus op actuele maatschappelijke, ecologische 
en economische vraagstukken en verhogen daarmee de 
impact van de Hanzeactiviteiten voor alle betrokkenen, 
met name voor het bedrijfsleven. Bovendien komen er 
waardevolle onderwerpen uit voort voor het inhoudelijke 
programma van de internationale Hanzedagen.”

Kans om te innoveren
Steeds meer bedrijven, instellingen en overheidsinstanties 
onderschrijven het nastreven van de Global Goals en 
zetten concrete stappen om deze in te bedden in hun 
denken en handelen en de uitvoering ervan aan te tonen. 
Voor bedrijven kan het een kans zijn om te innoveren, 
(nieuwe) klanten aan zich te binden en nieuwe doelgroepen 
en afzetkanalen te ontsluiten. Bijvoorbeeld de jongere 
generatie die veel waarde hecht aan duurzaamheid. 
In dit kader is de gemeente heel blij met het initiatief van 
het Ondernemershuis Deventer om SDG House van de 
CleanTech Regio te worden, waardoor bedrijven verder 
gestimuleerd worden om actief aan de slag te gaan met 
de SDG’s.

‘Meest inspirerende gemeente’
Sowieso zorgt het in acht nemen van duurzaamheid en 
eerlijk zakendoen voor prestige en een positieve reputatie. 
De samenwerking van Deventer met lokale, regionale en 
internationale organisaties en bedrijven in het licht van 
de Global Goals leidt tot vruchtbare partnerschappen en 
initiatieven en dat blijft niet onopgemerkt. In 2020 heeft 
de gemeente de Global Goals Prijs van de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten ontvangen als ‘meest 
inspirerende gemeente’ in de categorie ‘Verbinder: 
samenleving en bedrijfsleven’. Met als onderbouwing dat 
men burgers, ondernemingen en andere lokale en regionale 
partijen op een innovatieve en effectieve manier weet te 
betrekken bij het implementeren van duurzame doelen.

Publiek-private samenwerking
“De aandacht van de gemeente voor de Global Goals 
in het internationaal beleid krijgt zijn beslag in vooral 
publiek-private samenwerking”, zegt Nicoleta Mitut. 
Bijvoorbeeld via de Kerngroep Deventer4GlobalGoals, 
waarin bedrijfsleven, onderwijs, culturele instellingen, 
maatschappelijke instanties en de gemeente zijn 
vertegenwoordigd. “De kerngroep stimuleert bedrijven en 
organisaties om (thema)bijeenkomsten te organiseren 
rondom de meerwaarde van de Global Goals voor de 
bedrijfsvoering en nieuwe plannen te ontwikkelen.” Daarbij 
hoort ook het uitreiken van de Deventer4GlobalGoals Prijs 
aan een ondernemer op het Deventer Ondernemers Event. 
Via de website www.deventer4globalgoals.nl en sociale 
mediakanalen is een community ontstaan voor bedrijven 
en instellingen om kennis en inspiratie te delen.

MKB Trade Office
MKB Trade Office helpt ondernemers met advies, 
matchmaking en uiteenlopende activiteiten op 
het gebied van export. Een paar voorbeelden van 
bedrijven die er baat bij hebben/hadden:

Auping is in contact gekomen met partners 
in Bogota, Colombia. Inmiddels is de eerste 
Aupingwinkel daar een feit.

Senzora is vooral in Polen verder geholpen.
Een klein bedrijf dat mooie stappen heeft gemaakt 
is M2uur, actief met gevelbekleding. Mede door de 
Go4Export audit en een handelsadviesgesprek heeft 
het bedrijf successen behaald in Noorwegen.

Twee andere bedrijven zijn Dovideq (medical 
systems) en ImpaqedProducts (monitorsystemen 
voor bandenspanning). Beide kregen ondersteuning 
bij activiteiten in Frankrijk.

MA-IT (hardware- & software engineering) wist op 
basis van kennis-/landenbijeenkomsten, webinars en 
contacten van MKB Trade Office succesvol zaken te 
doen in Zweden.



34 Aarnink kunststof 
kozijnen bv

Niet van hout te onderscheiden
In de rondgang door de uitgebreide showroom valt op 
dat de moderne kunststof kozijnen niet meer van hout 
te onderscheiden zijn. “Dit klopt”, zegt directeur Mark 
Blom die samen met zijn broer Stefan de directie vormt. 
“We investeren veel in de visualisatie. Zo is het volledig 
geautomatiseerde machinepark onlangs nog uitgebreid 
met een unieke machine die in staat is een haakse las 
in de kozijnen te fabriceren. Dit is echt uniek. We zien 
daarom dat steeds meer architecten enthousiast worden 
van onze producten en dit meenemen in hun tekeningen”. 
Aarnink levert en monteert voor particulieren in de 
regio en voor de zakelijke markt zoals de bouw, VvE’s en 
woningbouwcooperaties leveren zij door heel Nederland.

Alles onder één dak biedt veel voordeel
Door het volledig geautomatiseerd produceren en ook 
de montage en service geheel in eigen beheer te hebben, 
wordt een strategisch voordeel gecreëerd. De hele keten 
van verkoop, productie, montage en service zit onder 
één dak en biedt een scherp prijsvoordeel op. Op gebied 
van prijs/kwaliteitverhouding scoort Aarnink zeer hoog. 
De producten vinden niet alleen aftrek door heel 
Nederland, maar soms daarbuiten. Mark: “we leveren 
aan een Nederlandse fabriek die kant-en-klare 
gevelwanden door heel Europa exporteert. Dit maakt 
bouwen goedkoper en sneller en wij leveren met 
onze kozijnen daaraan graag een bijdrage”. Met deze 
gevelwanden dragen wij bij aan de energietransitie en 
gaan woningen van energielabel D ineens naar A.

Circulair Ondernemen
Aarnink heeft circulair ondernemen als uitgangspunt 
omarmt. Er wordt gewerkt met een zeer energiezuinig 
machinepark en uniek is dat alle vervangen kozijnen 
ingenomen en gerecycled worden. Dit geldt ook voor alle 
grondstoffen die tijdens het productieproces vrijkomen. 
Alles wordt ingezameld en hergebruikt. Dit varieert van 
kunststof, rubber, glas en staal tot aan schroefjes toe. 
Afval bestaat niet.

Verdere groei in de toekomst
Aarnink voorziet dat dat de stevige groei uit het verleden 
zich ook in de toekomst verder zal doorzetten. Zo worden 
naast kozijnen ook schuifdeuren verkocht. Dit gaat nu in 
samenwerking met een partner, maar de groei is zo stevig 
dat hiervoor een eigen productielijn gestart gaat worden in 
2023. Op het vlak van E-commerce zijn stevige stappen in 
gang gezet om de professionele markt nog beter en sneller 
te kunnen bedienen.

Exportlanden: Europa (indirect)

De oorsprong van Aarnink kunststof kozijnen zit in Bathmen aan de Aarninksweg. In zijn schuur 
begon Herman Aarnink zijn eigen bouwbedrijf. Hij zag als pionier al snel de potentie van kunststof 
kozijnen en besloot zich hierop te specialiseren. Vanaf dat jaar startte het produceren, monteren en 
leveren van kunststof kozijnen en ramen met HR ++ isolatieglas. In de loop van de jaren werden 
deuren, dakkapellen, schuifpuien, gevelbekleding en zonwering aan het assortiment toegevoegd. 
Aan de Paderbornstraat in Deventer staat nu de modernste kunststof ramenfabriek van Europa, 
waar 140 professionals meer dan 100 kozijnen per dag produceren.

Paderbornstraat 2, D
eventer  |   0570 67 66 00   |  info@

aarnink.nl  |  w
w

w
.aarnink.nl
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De sport en het spel
Curling wordt gespeeld op een ijsbaan van 42,5 meter 
lang en 4,3 meter breed door twee teams van ieder 
4 spelers. Het is een precisiesport en een beetje 
vergelijkbaar met jeu de boules. Het is de bedoeling dat 
de stenen zo dicht mogelijk bij het midden van het huis 
(de dolly) worden geschoven.

 
Vóór de wedstrijd wordt een fijne spray van waterdruppels 
op de baan gespoten waardoor de steen gemakkelijker over 
de baan glijdt. De granieten steen van 19,1 kg maakt alleen 
contact met het ijs via een rand aan de onderkant. De steen 
wordt door de skip verschoven, waarna de teamgenoten 
de steen volgen en indien nodig de baan vegen. Door het 
vegen smelten de opgebrachte waterdruppels lichtjes 
waardoor de wrijving tussen de steen en het ijs vermindert 
en de steen langer doorglijdt. De naam curlen komt van de 
draaiende beweging die door de skip wordt gegeven bij het 
loslaten van de steen.

Populariteit van de sport
Curling is sinds 1998 een officiële Olympische wintersport 
en in december 2021 werd het OKT Curling georganiseerd 
in Leeuwarden. Het is wereldwijd een enorm grote sport, 
mede door de vele facetten van de sport. De uitdaging ligt 
in de combinatie van het balanceren, de fysieke inspanning 
en het strategische aspect. Het is een spel dat tot de 
laatste steen spannend is. 

Curlen in Deventer
Sinds oktober 2021 beschikt Kunstijsbaan De Scheg over 
twee curlingbanen die voldoen aan de wedstrijdeisen. 
Gerben, curling instructeur bij De Scheg, legt uit: 
“het curlen wordt aangeboden in de vorm van een 
arrangement. Na een introductie starten we met de 
warming up en oefenen we de gooibeweging op het droge. 
Gewapend met gripper, slider en bezem betreedt iedereen 
het ijs. Je leert de juiste houding aannemen bij het gooien 
en je krijgt feeling met ‘the curl’. Daarna worden de teams 
verdeeld en wordt er gespeeld voor de winst”. 

De ijsbaan is geopend tot en met 12 maart 2023 en 
naast curlen kan er uiteraard ook geschaatst worden 
en kan men er terecht voor schaatslessen, andere 
sportieve winterarrangementen of heerlijke glühwein 
bij de openhaard in het schaatscafé. 

Voor meer informatie kijk op www.descheg.nl

Anno 2022 zijn er in Nederland 20 kunstijsbanen, variërend van topsportbaan met internationale wedstrijden tot 
openlucht ijsbaan voor de recreatieve schaatser. Wist u dat er in Nederland slechts vier kunstijsbanen zijn waar 

de officiële curlingsport beoefend kan worden? Kunstijsbaan De Scheg in Deventer is er één van.

P
iet Van D

onkplein 1, D
eventer   |   0570 659 777   |   w

w
w

.descheg.nl
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Start in Coronatijd
We spreken met ondernemers Han Pelster en Elisabeth 
Honderslo. Beiden hebben De Kribbe overgenomen 
van de vorige eigenaar begin 2021. Elisabeth was al 
ondernemer bij De Taartenbakkerij en bakte taarten voor 
particulieren en horeca in de omgeving. De taartenbakkerij 
was gevestigd in De Kribbe en Han was een vaste gast 
bij de Kribbe. Beide ondernemers kennen elkaar via de 
studie Hospitality Management aan Saxion Hogescholen 
en hadden toen al afgesproken ooit samen te gaan 
ondernemen. Beiden gingen na de studie elk hun eigen 
weg. Han ging aan de slag als crisismanager all over the 
world in opdracht van de VN en vergelijkbare organisaties. 
Han: “hoewel dit werk veel voldoening geeft, bleef de 
horeca toch trekken. Toen we hoorden dat de vorige 
uitbater De Kribbe wilde verkopen was dat het moment 
om onze studie-afspraak uit te gaan uitvoeren.

Veel verbeterd
De eerste maanden na opening was de horeca nog 
gesloten vanwege Corona. Deze tijd is goed benut om de 
zaak eerst goed te gaan verbouwen. We hebben niet alleen 
het interieur een make-over gegeven, maar ook de keuken 

en het tweede terras aan de achterzijde zijn aangepakt. 
Het is nu veel frisser en meer bij de tijd. We krijgen deze 
reacties ook terug van de gasten. Het mooie is dat we nu 
ook nieuwere doelgroepen zien komen. Zo komen er nu 
veel meer gezinnen met jonge kinderen en dat is mooi 
om te zien””, zegt Han. 

Veel lokale samenwerking
Op de menukaart zijn producten van meer dan 
vijftien lokale leveranciers te vinden. Zo komt de zuivel, 
de aardappelen, groente en het vlees van boerderijen 
om de hoek. En de taarten?  Elisabeth: “die bak ik nog 
steeds met heel veel plezier. We serveren deze uit aan 
onze gasten en particulieren en bedrijven bestellen deze 
ook bij ons. Dit geldt ook voor speciale verjaardags- en 
huwelijks-taarten”. Beide ondernemers genieten van het 
ondernemen: “het leuke is dat we ook actief meedenken bij 
de organisatie van partijtjes. Onze locatie is zeer geschikt 
voor groepen tussen de 20 en 70 personen. We kunnen van 
alles daarvoor organiseren van een borrel, high tea tot een 
barbecue en diner aan toe. Kom gerust een keertje langs om 
sfeer te proeven en te ervaren wat onthaasten met je doet. 

De Kribbe: 

oase in de IJsselvallei op 
15 minuten van Deventer station

Net ten zuiden van snelweg A1 in een bocht in de IJssel vind je De Kribbe. Een locatie veel dichterbij dan je 
op de landkaart zou vermoeden. Via een prachtige weg vanaf de Wilhelminabrug stroomopwaarts langs 

de IJssel ben je er zeer snel. Bij aankomst vergeet je direct de (drukke) stad en start het onthaasten. 
Geniet binnen of in de tuin van koffie met huisgemaakte taart, lunch en/of borrel.  Het is ook een ideale 

locatie voor vergaderingen, trainingen, jubilea, verjaardagen of familiebijeenkomsten. 



37

Compensatie november en december
De overheid komt met een compensatie van €190 per 
maand. Dit geldt voor kleinverbruikersaansluitingen: 
alle aansluitingen van maximaal 3x80 ampère kunnen 
deze compensatie dus tegemoet zien (op enkele 
uitzonderen na). Dit geldt voor zowel particulieren 
als kleinzakelijke aansluitingen. 

Hoe deze compensatie wordt uitgekeerd verschilt per 
leverancier: de ene leverancier stort het bedrag gewoon 
terug op je rekening, een andere verlaagd het voorschot in 
deze maanden met het genoemde bedrag en weer een ander 
regelt het op een andere manier. 

Prijsplafond
Voor alle huishoudens en zakelijke kleinverbruikers komt er 
vanaf 1-1-2023 een prijsplafond op elektriciteit van €0,40/kWh. 
Voor gas bedraagt het prijsplafond 1,45 €/m3. Er geldt een 
volumegrens van 2.900 kWh en 1.200 m3. 

Wat heb je hier als ondernemer aan? Niet heel veel 
waarschijnlijk, omdat het grootste deel van je energieverbruik 
waarschijnlijk boven de volumegrens valt en hiervoor betaal 
je het tarief zoals opgenomen in het energiecontract.
Collectief momenteel ruim onder de prijsplafonds
Zoals in eerdere edities van dit magazine aangegeven hebben 

we helaas geen ruimte meer om ondernemers toe te voegen 
aan een contract met vaste lage tarieven. Maar ook de 
variabele tarieven die we op dit moment kunnen aanbieden 
liggen ruim onder de prijsplafonds, doordat de collectief 
onderhandelde opslagen (marges die de leverancier voor 
zichzelf rekent op de kale beursprijzen) laag zijn. Collectieve 
deelnemers hebben momenteel dus helemaal niks aan de 
prijsplafonds, maar dat is dus juist een goed teken! Mochten 
de beursprijzen stijgen, dan vallen ook de collectieve 
deelnemers uiteraard voor zover mogelijk 

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

Ons eigen energiecollectief 

Eenmalige compensatie 
en prijsplafond

De overheid biedt in november en december een compensatie voor hoge energiekosten en vanaf 
1 januari aanstaande geldt een prijsplafond.  Voor wie geldt dat en wat heb je er aan?

06 53 29 55 79  |  info@
pm

energie.nl  |  w
w

w
.pm

energie.nl
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Onderwijsmakelaar als verbindende schakel
Patrick Grijpma is aangesteld als centrale onderwijs-
makelaar voor het relatiebeheer en accountmanagement 
vanuit het vmbo naar het bedrijfsleven. Patrick is een 
verbindingsofficier tussen docenten en het regionale 
bedrijfsleven en heeft vele contacten al tot stand gebracht. 

Stages voor docenten en leerlingen
Met Platform Techniek Stedendriehoek (PTS3H) worden 
docenten in contact gebracht met techniekbedrijven 
voor het volgen van bedrijfsbezoeken en docentenstages. 
Op deze wijze wordt hun kennis up-to-date gehouden. 
Leerlingen volgen voorafgaand aan hun snuffelstage van 
twee weken diverse bedrijfsbezoeken ter oriëntering 
van hun stage. In Deventer is inmiddels een netwerk 
opgebouwd van meer dan 100 techniekbedrijven die 
snuffelstages ter beschikking stellen.

Verbetering aansluiting vmbo – mbo
Meer leerlingen moeten vanuit het vmbo kiezen voor 
techniek in het mbo. Een betere doorlopende leerlijn wordt 

ontwikkeld vanuit vmbo naar mbo met als resultaat een 
soepele overgang en minder uitval en switchgedrag in 
het techn(olog)isch mbo.Maar ook wordt gedacht aan 
doorlopende leerlijnen voor Transport en Logistiek en van 
BWI richting de Bouw op het MBO. 

We willen nieuwe doorlopende leerlijnen ontwikkelen: 
weerbaarheid (omgaan met teleurstellingen, werkende 
leven) en leefstijl (ergonomie/tillen en houding/actieve 
levensstijl. In combinatie met techniekprofielen BWI, PIE en 
M&T met Z&W. Op locatie De Marke wordt gewerkt aan een 
doorlopende leerlijn voor bijvoorbeeld mbo M&T en mbo 
Electro- en Installatietechniek, passend bij vraag vanuit 
arbeidsmarkt.

Aanschaf materialen en inventaris en 
praktijkonderwijs bij bedrijven
We willen de beschikbare ruimten, materialen en inventaris 
laten aansluiten op het gewenste techn(olog)isch 
onderwijsaanbod. En gebruikmaken van elkaars faciliteiten: 
vmbo-instellingen, ROC en bedrijfsleven. Bij de komende 

Sterk techniek onderwijs 
heeft de wind in de zeilen
Terwijl landelijk de instroomcijfers van leerlingen dalen in de technische opleidingen van het VMBO, 
laat Deventer en Twello een ander en beter beeld zien. Ondanks de krimp in de regio is het aantal 
leerlingen / studenten dat voor techniek koos, het zelfde gebleven. Het promoten van techniek bij de 
jongeren is een kwestie van lange adem hebben. Het voordeel van Deventer is dat hier al vroeg mee 
begonnen is en een infrastructuur van samenwerking tussen onderwijs en bedrijfsleven al aanwezig was. 
De Week van de Techniek en ook de Technicampus zijn daar mooie voorbeelden van. Sterk Techniek 
Onderwijs is een relatief nieuwe loot hierbij. Het voortgezet onderwijs in Deventer en Twello heeft in  
2020 ingetekend op dit landelijke programma om middelen de krijgen om techniekonderwijs naar een  
nog hoger plan te trekken, de samenwerking met het bedrijfsleven te intensiveren en last but not least 
meer jongeren te interesseren voor de techniek. Dit begint nu zijn vruchten af te werpen.
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verbouwing van de Marke Zuid, de VMBO techniek locatie 
in Deventer, zal het aantal m2 ingeperkt worden. Tegelijk 
bestaat de behoefte om leerlingen tijdens de studie meer in 
contact te komen met het bedrijfsleven. Een vorm daarbij 
is het praktijkonderwijs deels bij bedrijven te organiseren. 
Beide zaken vallen mooi samen. Door bij bedrijven over een 
vloer te komen ontstaat een hechtere samenwerking en 
wordt gewerkt aan een optimale overdracht van kennis van 
nu naar de leerlingen toe.

Hoe we dit doen? We richten een project-, presentatie-, 
expositieruimte in bij technieklokalen M&T, PIE en BWI. 
Voor onderbouw richten we een Technolab in. Voor 
niet-techn(olog)ische profielen (D&P GL) komt er een 
techniekruimte. Groen Techniek krijgt nieuwe materialen 
en een nieuwe inventaris.

Techniek Experience Center
Onder deze naam zal in Deventer een fysieke plek 
gerealiseerd worden waarbij leerlingen, maar ook zij-
instromers kunnen zien en ervaren hoe leuk werken met en 
in techniek is. Er zullen workshops gegeven worden waarbij 
techniek in allerlei vormen gebruikt gaat worden. 

Oproep practicum opdrachten vanuit  
het bedrijfsleven
De opdrachten die de leerlingen gaan uitvoeren moeten 
een bijzonder levensecht karakter krijgen en bij voorkeur 
uit het bedrijfsleven komen. Het is de bedoeling dat 
locatie De Marke van het Etty Hillesum Lyceum (het 
voortgezet vmbo onderwijs in Deventer) samen met die 
bedrijven opdrachten ontwikkelen voor de praktijkgerichte 
programma’s. Zij leveren bijvoorbeeld een casus en de 
leerlingen gaan proberen om deze casus op te lossen. 
De leerling onderzoekt wat het probleem precies inhoudt, 
aan welke eisen de oplossing moet voldoen en wat nodig 
is om de oplossing daadwerkelijk te realiseren. Leerlingen 
vergaren op deze wijze kennis en leren hoe ze die kennis 
in de praktijk kunnen toepassen. Jongeren oriënteren 

zich hierdoor gerichter en bewuster op hun opleiding en 
beroepsperspectief. Daar heeft ook het bedrijfsleven alle 
baat bij.

Breng u case in! 
Gelukkig zijn er al veel bedrijven en organisaties  
die opdrachten verstrekken.  
Onderstaand diverse voorbeelden uit de praktijk: 
•   Analyseer de social media-uitingen van je bedrijf (of 

concurrent) en maak voorstellen voor verbetering;
•   Organiseer een marktonderzoek naar een nieuwe 

product of dienst; 
•   Ontwerp met CAD in 3D een ontwerp voor een  

nieuw product; 
•  Organiseer een klanttevredenheidsonderzoek; 
•  Maak een plan voor meer omzet via E-commerce; 
• Ontwikkel een dagbesteding voor jongeren & ouderen; 
•  Ontwikkel een marketingplan voor een bedrijf; 
•   Maak een analyse van de sterktes en zwaktes van  

een bedrijf

Organisatie
Sterk Techniek Onderwijs Deventer-Twello is een 
samenwerking van het Etty Hillesum Lyceum, Zone.
college, Technicampus, ROC Aventus en Platform Techniek 
Stedendriehoek. Ruim 60 bedrijven uit de regio Deventer-
Twello zijn aangesloten. We delen onze kennis en ervaring 
en bundelen onze krachten om de regio steviger op de 
kaart te zetten qua techniekonderwijs.

Onderwijsmakelaar Patrick Grijpma  
patrick@sterkintechniekonderwijs.nl / 06 51 55 77 68

Projectleider John van Mierlo  
john@sterkintechniekonderwijs.nl / 06 13 73 45 47

Oproep: doe meer met Techniek Tastbaar
Op 3 februari 2023 van 10.00 tot 18.00 uur wordt 
onder de titel Techniek Tastbaar op locatie  
Marke Zuid een groot event georganiseerd. 
Ongeveer 30 techniekbedrijven zijn aanwezig  
en laten leerlingen uit de leeftijdsgroep  
10 - tot 16 jaar zien en ervaren hoe leuk werken  
met techniek is. Wil je meedoen, reageer dan  
naar patrick@sterkintechniekonderwijs.nl. 



40 Google Analytics 4 wordt 
het nieuwe normaal

De huidige Google Analytics (Universal Analytics) krijgt een vervanger: Google Analytics 4 (GA4).  
Nog geen GA4 ingesteld? Dan loop je achter de feiten aan! Je mist dan nu namelijk data die je straks  

hard nodig hebt. Deze data heb je nodig om doordachte beslissingen te maken voor je bedrijf. 
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Overgaan op 
Google Analytics 4? 
Geen stress! 
De specialisten van Vsee helpen jou tijdens een 
1-op-1 workshop over te stappen naar GA4.
Aanmelden? Ga naar www.vsee.nl/overgaan-op-ga4 

Aanmelden?

Je investering dubbel en dwars terugverdienen
Jouw website en/of apps zijn een investering. Eén waarvan 
je wilt weten wat het oplevert. Of je nu wilt verkopen of 
lezers laten aanmelden voor een nieuwsbrief. Data is 
hiervoor onmisbaar. En dan niet data van één dag, maar van 
een langere periode. Alleen op die manier weet je zeker of 
je op de goede weg bent om je bedrijfsdoelen te behalen. 

Waarom móét je overstappen?
Het is belangrijk om te weten dat de huidige versie van 
Google Analytics vanaf juli 2023 geen data meer verzameld. 
Als je dus gebruik wilt maken van Google Analytics, zal dit 
vanaf juli 2023 GA4 moeten zijn. 

Naast het feit dat je nu data misloopt, kun je straks 
helemaal niets meer inzien. Geen nieuwe data, maar ook 
geen oude, legt ook Google1 uit. De stekker wordt volledig 
uit Universal Analytics (UA) getrokken. Terwijl je die data 
wel heel hard nodig hebt! Deze data geeft jou namelijk 
inzichten waarop jij beslissingen baseert. 

Je moet het instellen niet uitstellen
Loop niet het risico alles op het laatste moment te 
moeten doen. Dan heb je geen tijd meer om kritisch naar 
je gegevensverzameling te kijken. Onderzoek van de 
organisatie Datadriven2 naar GA4 gebruikers wijst uit dan 
69% van de UA gebruikers van plan is om over te gaan 
naar GA4. Toch was in augustus 2022 pas 25% overgestapt. 
Dit betekent dat er een hele grote groep is die nog niet is 
overgestapt, maar dit wel wil. 

De overgang van UA naar GA4 brengt veel werk met zich 
mee, maar brengt ook nieuwe kansen. Je hebt nu de kans 
om kritisch te kijken naar de data die je verzamelt en wat 
je daadwerkelijk nodig hebt. Wellicht zijn je doelen in de 
loop van de jaren veranderd. Of heb je niet in beeld welke 
mogelijkheden Analytics allemaal biedt. Nu is de tijd om je 
te verdiepen in de vertaling tussen jouw bedrijfsstrategie 
en de inzichten die data biedt.

Niets staat vast, maar de deadline wel
Vergeet niet dat je absoluut niet verplicht bent om te 
kiezen voor GA4. Er zijn nog genoeg andere opties 
zoals Piwik PRO of Matomo. Deze online tools doen 
feitelijk hetzelfde als GA4. Kijk kritisch welke data jij wilt 
verzamelen en welke tool hiervoor geschikt is. Wij kunnen 
een helpende hand bieden bij het maken van deze keuze. 
Onze specialisten zijn bekend met de tools en geven  
advies over geschikte analytics tools voor jouw bedrijf.

Wat wel vaststaat, anders dan de keuze voor de tool,  
is de dag waarop UA niet meer beschikbaar is. In juli 2023 
moet iedereen een beslissing gemaakt hebben, of dit nu 
GA4 is of een andere analytics tool. De tijd tikt door en 
intussen gaan er gegevens verloren. Wacht dus niet te lang. 

Schakel nu onze specialisten in!
De specialisten van Vsee Search Marketing bieden een 
persoonlijke Google Analytics 4 workshop aan. Cynthia 
en Martín komen bij jou langs en nemen jou mee door het 
hele proces heen. Hoe je iets instelt, waarom en wat je dan 
vervolgens met deze gegevens kan. 

Samen gaan we aan de slag voor jouw bedrijf. Het is geen 
standaard cursus die we doorlopen, maar we passen  
onze workshop aan jouw bedrijf en behoeften aan.  
Geen enkel bedrijf is hetzelfde, dus dat is onze workshop 
ook niet. We helpen je niet alleen, maar leiden je ook op.  
Samen werken we naar jouw doelen toe en leren we je alles 
wat je moet weten. 

Laat deze kans niet schieten! Neem contact op met ons  
via info@vsee.nl of bel direct naar 085 – 00 21 777.

Nog niet overtuigd? Lees alles over GA4 en onze  
workshop via de QR-code!

1  Universal Analytics wordt beëindigd - Google Analytics Help. (z.d.).  

Geraadpleegd op 15 oktober 2022, van https://support.google.com/analytics/answer/11583528?hl=nl
2 Sauer, J. (2022, 19 augustus). Are marketers using GA4 yet? We surveyed 460 to find out. Data Driven U.  

Geraadpleegd op 15 oktober 2022, van https://www.datadrivenu.com/google-analytics-4-survey/

K
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FIR Humic Clay realiseert 30% tot 50% stikstofreductie 

Verbeterde spijsvertering 
bij de koe

Het ontstaan
Eerder was de overheid niet bereid om management-
maatregelen te betrekken in de stikstof-en andere 
mestwetgevingen. Dat gaat nu veranderen, omdat er 
meer mogelijkheden gaan komen om real time op het 
melkveehouderijbedrijf de emissies te meten. Hierdoor 
kan een veehouder weer ondernemer worden en niet regels 
opvolgen, maar naar doelen toe werken. Zelf zien wat werkt.  

Recent kwamen innovaties juist als weinig belovend in 
beeld. Groen-label milieu stalvloeren bleken niet beter dan 
de oude vloeren. Het wetenschappelijk WUR testprotocol 
blijkt simpelweg GEEN rekening te houden met de kwaliteit 
van de mest. En dan vooral de mate van te verwachten 
emissies uit de mest. De mest zelf blijft vreemd genoeg 
buiten het onderzoek. De olifant in de kamer vergeten. 

Milieu brengt geld op: 
Goede milieutoepassingen brengen netto geld op. 
Te veel ammoniakverlies is een teken dat er geen 
optimale situatie is.  De FIR-toevoeging aan het veevoeder 
kost een kwartje per dier per dag (melkkoe). Opbrengst 
aan de voederefficiëntie ligt op € 0.50 cent per dier per 
dag. Daarnaast zorgt een betere vertering voor meer 
dierenwelzijn, en dus ook haar gezondheid.

Onderzoek
De diergeneeskunde faculteit Utrecht, hogeschool CAH/
Aerius, De GD, het van Hall Instituut in Leeuwarden, 

allen onderzochten door de jaren heen in de praktijk de 
resultaten net FIR in de praktijk.  

De werking van de FIR Humic-Clay is dat het 
natuurlijke bacteriedodende stoffen die ontstaan uit de 
spijsvertering inactiveert. Het gaat daarbij om natuurlijke 
bacteriedodende stoffen die van nature in de voedervezels 
zitten (dus ook bij biologisch). Deze stoffen remmen de 
vertering. Hierdoor wordt het voer beter benut en komt er 
beter verteerde mest uit het dier. De koe is “topsporter” 
met veelal 30 tot 40 kilo melk per dag. Daartoe wordt de 
spijsvertering, zoals de darmen flink op de proef gesteld.  
Door de extreem fijne FIR vormt zich bovendien een darm 
beschermend (bacterie) slijmlaagje.  Omdat waar de FIR zit 
ook nuttige bacteriën zich sterk vermeerderen.

Door deze betere voorvertering in de pensmaag ontstaat 
een hoger aanbod van microbieel eiwit. Microben kunnen 
plantaardige eiwitbouwstenen meer dierlijk maken, 
waardoor meer melk kan worden geproduceerd. Hierdoor 
kan het darmverteerbaar eiwit in de vorm van speciale 
aminozuren in het rantsoen worden verlaagd. Dit heeft 
als gunstig bij-effect dat veelvoorkomende Aspergillus 
schimmels af die de weerstand van het dier ondermijnen 
minder goed kunnen groeien in de darmen.  Dit voorkomt 
weerstandsproblemen bij het dier.  
 
Export
De FIR wordt in Deventer geproduceerd voor de  
Agrohandel. De helft van de geproduceerde FIR gaat naar 
het buitenland waarbij Duitsland voorop gaat.  FIR-Humic 
Clay  is een Europees gepatenteerd product en is er ruimte 
voor verdere groei. Dit zal uit het binnenland komen maar 
ook door groei in Duitsland, België, Frankrijk en Denemar-
ken.  Koch zoekt nog wederverkopers, vooral in Nederland, 
België en Duitsland.

Huidige exportlanden:  
Duitsland, België, Frankrijk en Denemarken

In Deventer wordt de FIR Humic Clay geproduceerd door Carboworld Manufacturing. De FIR is een 
koolstofklei die de spijsvertering bij de koe verbetert en daarmee leidt tot minder eiwitgebruik, en 
daardoor minder “stikstofemissie” en minder mest. Allemaal reeds in de praktijk gerealiseerd en 
uitvoerig onderzocht! 

carlkoch@carboworld.nl     |     www.fir.nu

Deel van machinelijn in Deventer  
v.l.n.r.: Amenay Gaim, Tobias Koch en Carl Koch
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In heel Nederland en in Deventer!
Met tien vestigingen in Nederland is ladyline een van  
de grootste specialisten op het gebied van afvallen.  
In Deventer zit de vestiging al meer dan twaalf jaar op  
de Binnensingel 8. Mariska Noordam werkt als meer dan 
vier jaar in de Deventer vestiging als personal coach en 
sinds een half jaar ook als franchisenemer. Het team 
ladyline Deventer telt vier professionals die de dames en 
ook heren helpen om gericht af te vallen met programma’s 
die door de wetenschap ondersteund worden. 

Gestart wordt met nulmeeting. Je voedingspatroon  
en je wensen worden in kaart gebracht. Daarna starten  
de fysieke metingen. Naast het meten van de omvang  
van lichaamsdelen wordt ook je verbranding en 
stofwisseling in kaart gebracht. Via kleine elektische  
pulsen wordt ook spiermassa en vet rondom organen in 
kaart gebracht. Zodra dit allemaal is verzameld wordt er 
een maatwerkplan uitgestippeld. 

De warmtecabine 
In de ruimte studio van Ladyline vallen direct twee soorten 
apparaten op. Dit zijn de warmte- en de Ozoncabine. Bij de 
warmtecabine voer je in twee keer twintig minuten gerichte 
oefeningen uit. De oefeningen worden liggend uitgevoerd 
in een verwarmde cabine. Zo worden knieën, rug en 

heupen ontlast en kun je snel afvallen op de plaatsen die 
jij wilt. De warmte bevordert de doorbloeding van huid- en 
spierweefsel en voorkomt spierpijn. Afvallen op buik, benen 
en billen gaat makkelijk en snel. Met slechts 2 x 20 minuten 
beweging per week voel jij je als herboren!

Ozontherapie
Het tweede apparaat is de Ozoncabine. Ozon verhoogt 
de natuurlijke afweer van het lichaam. Uitgeputte 
weefsels recupereren bijzonder vlot omdat ozon de 
cellen verplicht te ademen. Hun veerkracht wordt 
opgedreven en ze zijn beter bestand tegen indringers en 
stress. Vermoeidheidstoestanden reageren goed op een 
ozontherapie en als de eigen immuniteit positief wordt 
beïnvloed, zullen steeds terugkerende infecties ook 
afnemen. Aftakelingsprocessen zijn geen privilege  
voor de hoge leeftijd. Al vanaf je dertigste worden 
deze processen op gang gebracht. Ozon gaat deze 
aftakelingsprocessen, die worden gevormd door de 
verkalking van hersenen, hart en bloedvaten tegen. 
Ozon helpt ook bij doorbloedingsstoornissen. Voor vele 
migrainepatiënten is ozon een dankbare oplossing die de 
aanvallen beduidend vermindert. 

Koudetherapie
Een ander veel gebruikte therapie is de koudetechniek. 
Met koude packings op bijvoorbeeld je buik wordt je 
lichaam daar gestimuleerd vet te verbranden. Tezamen 
met de voedingsadviezen vormt dit een programma van 
gemiddeld zeven weken met zichtbaar en ook meetbaar 
resultaat. Mariska: “het geeft elke keer een kick als je ziet 
welke sprongen onze klanten maken tijdens deze periode. 
Dit geeft niet alleen een lichamelijke resultaat, maar werkt 
uiteraard ook in het mentale.  Er goed uitzien zet mensen 
weer in hun kracht.

Ladyline
Ladyline werd in 1983 opgericht. Het van 
oorsprong Zwitserse concept bestond uit de 
combinatie van doelgerichte oefeningen in een 
warmtecabine, aangevuld met voedingsadvies 
en ozon-zuurstoftherapie voor huidverbetering. 
Dit concept is in de loop der jaren behoorlijk 
ontwikkeld met hulp van de wetenschap. 
Uit een vergelijkend onderzoek door de 
Universiteit van Wageningen kwam Ladyline 
zelfs als beste uit de test op gebied van afvallen. 

B
innensingel 8, D

eventer  |  088 81 22 344  |  deventer@
ladyline.nl  |  w

w
w

.ladyline.nl

carlkoch@carboworld.nl     |     www.fir.nu
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Liefde voor het vak
De liefde voor het schoonmaakvak stroomt als 
reinigingsmiddel door de aderen van Danny en zijn team 
van dertien professionals. Het klinkt zo cliché: wanneer 
je iets doet dat je leuk vindt, voelt het niet als werk. 
Dan maakt het niet uit dat je voor dag en dauw opstaat. 
Dan trotseer je een regenbui, ijskoude temperaturen en 
tropische hitte. Zonder pardon klim je de ladder op en  
kijk je uit over Deventer en omstreken.

Familiegevoel
De kracht van Clean Up Facilities zit ‘m in talent en in het 
teamgevoel: de liefde voor en de kennis van schoonmaken, 
gecombineerd met een goed stel heren. Het plezier en 
enthousiasme straalt er vanaf en dat loont. Opdrachten 
worden snel en kundig geklaard, je hebt geen ‘vreemden’ 
over de vloer en de positieve vibe is voelbaar. De focus 
van Clean Up Facilities is glasbewassing, kleine uitstappen 
als reiniging van zonnepanelen met osmose water voor 
een beter rendement hoort er ook bij. Ook zijn recentelijk 
nieuwe dienstverleningen toegevoegd. 

Ventilatiereiniging Nederland
Onder deze titel biedt Clean up Facilities reiniging 
aan van ventilatiesystemen in huis, kantoor of 
andere bedrijfsvestiging. Danny: “schoonmaak van 
ventilatiesystemen wordt vaak vergeten, terwijl dit heel 
belangrijk is. We zien vaak dat dit grote stofnesten zijn 
en dat heeft zijn weerslag op de luchtkwaliteit, met 
hoofdpijn, slaapproblemen, huidklachten en allergieën 
als gevolg. We inspecteren de leidingen vaak met een 
camera en bewoners schrikken dan vaak wat zij dan zien 
aan stofnesten. Dat adem je dus telkens in. Eén per jaar 
reiniging van de ventilatiesystemen voorkomt dit”.  
Omdat deze dienstverlening afwijkt van het glazenwassen 

is besloten dit onder een andere naam in de markt 
te zetten. Geholpen door een goede naam en online 
vindbaarheid is Ventilatiereiniging Nederland inmiddels 
een begrip en worden dagelijks door heel Nederland  
huizen en kantoren van frisse lucht voorzien.

Aircoreiniging Nederland
Deze dienstverlening zal in december starten. Leveranciers 
in installateurs van airco’s hebben het erg druk en dan 
schiet reiniging er vaak bij in. Geholpen door het feit dat ze 
installeren ook leuker vinden. Danny en zijn team springen 
in dit gat. Door de airco’s tijdig te reinigen wordt niet alleen 
gewerkt aan frisse en schone lucht, maar voorkomt uitval 
en voorkomt ook te hoge energielasten.

Ook toe aan frisse lucht en een helder uitzicht?  
Neem contact met ons op en we zetten het in gang!  
Via onze websites kan je een afspraak maken,  
we maken graag met je kennis!

Clean Up Facilities zorgt 
voor frisse lucht en een 
helder uitzicht
Met uitzicht over de Deventer skyline en de 
wisser nog in zijn hand, kreeg glazenwasser 
Danny Suk een idee. Na jarenlang ervaring 
te hebben opgedaan bij gerenommeerde 
schoonmaakbedrijven was het tijd om zijn stoute 
(én schone) schoenen aan te trekken. Talent en 
persoonlijke waarden werden gecombineerd:  
sinds 2018 is Clean Up Facilities feit.

www.cleanupfacilities.nl                |     www.ventilatiereinigingnederland.nl

www.aircoreinigingnederland.nl     |     www.schoorsteenvegernederland.nl 
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Rechtstreeks uit de praktijk
Gerrit Boegborn is in 2014 gestart met zijn bedrijf 
Boeg Opleidingen. Het bedrijf is gespecialiseerd in 
het geven van maatwerk trainingen op het gebied 
van Eerste Hulpverlening, Veiligheid en Gezondheid. 
Zoals bijvoorbeeld BedrijfsHulpverlening (BHV) of een 
training AED en reanimatie. De boodschap bij Boeg 
Opleidingen is duidelijk: het kan ook anders!!

Bij Boeg Opleidingen staat kwaliteit voorop. Gerrit: “onze 
trainers, inmiddels uitgegroeid tot een docentenkorps 
van 12 personen,  zijn allen afkomstig uit de professionele 
hulpverlening en deels nog dagelijks daarin actief. 
Bijvoorbeeld als verpleegkundige op een ambulance of 
op de spoedpost in het ziekenhuis. Het voordeel hiervan is 
dat al onze trainingen praktijkgericht zijn en we de diepte 
in kunnen gaan als daar behoefte aan is. We kijken vooral 
naar wat nodig is op de werkvloer en passen daar de 
training op aan. Zo besteden we bij horeca  extra aandacht 
aan het verzorgen van snij – en brandwonden. Bij andere 
branches ligt de nadruk bijvoorbeeld wat meer op een 
aantal ziektebeelden. In alle gevallen geldt dat de training 
specifiek is afgestemd op de klant. 

Andere kijk op brandpreventie
Voor veel klanten van Boeg Opleidingen, is het minder 
relevant jaarlijks in de praktijk te oefenen met het blussen 
van brand. “En dat behandelen we dan ook niet standaard 
in de training. We willen graag een training waarbij echt 
onderwerpen aan de orde komen die voor de klant 
belangrijk zijn. In veel gevallen besteden we tijdens een 
praktijktraining dan ook alleen aandacht aan medische 
onderwerpen”, aldus Gerrit. “Is het voor een bedrijf wel 
belangrijk in de training te oefenen met brandbestrijding, 
dan is dat natuurlijk wel mogelijk. Wat we tegenwoordig 
steeds meer doen, is het onderwerp Risico Bewustwording. 
De lesgroep gaat met een van onze docenten, werkzaam 
geweest als bevelvoerder bij de brandweer, kritisch door 
het pand van de klant. Waar liggen de risico’s, hoe ontruim 
ik bij een calamiteit. Deelnemers leren hiermee op een 
andere manier kijken naar hun eigen werkomgeving”. 

Hoge klantentrouw
De sterke focus op de medische praktijkervaringen van 
de 12 trainers van Boeg Opleidingen, maakt de trainingen 
zeer interactief. Op vrijwel elk vraag is een antwoord 
uit de praktijk te geven. Dit maakt de trainingen zeer 
gewaardeerd en ook onderscheidend van de gemiddelde 
aanbieder. In combinatie met een vriendelijke prijs maakt 

dat het verloop zeer gering is. Sterker: de positieve mond-
op-mondreclame zorgt ervoor dat steeds meer klanten van 
ver buiten de regio Boeg Opleidingen graag inschakelen. 

Leveren van nazorg
Bij calamiteiten op de werkvloer, waarbij medisch handelen 
noodzakelijk was, levert Boeg Opleidingen ook nazorg. 
Gerrit: “soms is het nodig om de emoties te kanaliseren, 
we ondersteunen daarbij en tegelijk evalueren we de 
verrichtte handelingen. Gelukkig kunnen we aangeven 
dat de ondernomen hulp vaak effectief is geweest. 
Het geven van deze bevestiging door onze professionals 
geeft veel rust en ook voldoening.. Het geeft onze trainers 
ook veel voldoening om te zien dat er goed is gehandeld. 
En het is natuurlijk een prima input voor de lesstof bij de 
eerstvolgende training! Werkgevers staan er vaak niet bij 
stil, maar komen er bij een calamiteit pas achter wat de 
echte meerwaarde van onze nazorg is. 

Naast het leveren van nazorg, onderscheidt het bedrijf zich 
met een eigen BHV E learning lesmodule. “Gedurende een 
jaar krijgen deelnemers, als ze dat willen, de beschikking 
over een account op onze lesmodule. Dit kan gebruikt 
worden ter voorbereiding maar ook zeker als naslagwerk”, 
aldus Gerrit. “In onze E learning worden onderwerpen op 
zowel het gebied van brand en ontruiming als ook het 
medische vlak behandeld”.

Boeg Opleidingen werkt met kleine lesgroepen. Het bedrijf 
vindt het belangrijk dat iedere deelnemers voldoende 
aandacht moet krijgen en kiest daarom bewust voor een 
kleine lesgroep. De trainingen van het bedrijf zijn het best 
te omschrijven als kort, bondig en praktijkgericht met 
ruimte vanuit de deelnemers voor eigen input. 

AED-trainingen ook steeds meer in trek
Gerrit merkt de AED-reanimatie ook steeds meer in trek 
komt bij bedrijven, instellingen en verenigingen. Vaak denkt 
men bij hartfalen vaak aan oudere personen. Uit onderzoek 
blijkt dat 40-ers de belangrijkste leeftijdsgroep zijn dat 
met hartfalen te maken krijgt.  Gerrit: “men denkt pas na 
over een cursus reanimeren wanneer er een incident in de 
omgeving is geweest.. Mosterd na de maaltijd. Hartfalen 
is een van de meest voorkomende ziektes in Nederland. 
Daarom neemt dit onderwerp ook een prominente plek in 
bij onze BHV trainingen”

Boeg Opleidingen is met haar kantoor en lesruimtes 
gevestigd aan de Schonenvaardersstraat 9 in Deventer. 

BHV in Deventer, deelnemer in beeld:  

Boeg Opleidingen
Onder het motto “Koop Deventer waar en help elkaar” brengen wij graag het Deventer 

aanbod aan BHV- en AED-trainingen onder uw aandacht. Waarom van ver inhuren als dit om 
de hoek ook beschikbaar is? 

Schonenvaardersstraat 9, D
eventer  |  0570  572 247  |  info@

boegopleidingen.nl  |  w
w

w
.boegopleidingen.nl
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Rob Lubberts is al vroeg begonnen met het 
geven van eerste hulp. Sinds 1980 is Rob actief 
als jeugd EHBO-er bij evenementen. Ondanks zijn 
studie HTS Werktuigbouw bleef het verlenen van 
eerste hulp trekken. Dit resulteerde in 2000 in de 
oprichting van zijn eigen bedrijf AxiCare.

Durf jij in AXI te komen of loop je door?
Met AxiCare richt Rob zich op een veelheid aan 
opdrachtgevers. Dit verschilt van kinderdagverblijven, 
maakindustrie, kantoren, gemeente tot uitvaartcentra. 
Wat deze klanten met elkaar gemeen is dat zij veel 
waarde hechten aan professioneel handelend optreden 
bij eerst hulp of brand. Rob: “ik werk graag voor bedrijven 
die erg mensgericht zijn. Bedrijven die alleen maar het 
benodigde papiertje voor de BHV willen halen zie ik 
gelukkig weinig. Steeds meer organisatie zien de waarde 
in van juist geschoold personeel dat effectief handelend 
kan optreden. In Nederland worden op jaarbasis bijna 
17.000 reanimaties uitgevoerd, dat zijn er bijna 45 per dag”. 
Mijn slogan is niet voor niets: “durft u in AXI te komen?’ Er 
overlijden veel te veel mensen zo onnodig. Bedenk dat het 
de volgende keer misschien jij bent die op de grond kan 
liggen. Hartfalen is niet voorbehouden aan 65-plusser. Dat 
wordt wel eens vergeten”.

Compleet assortiment
Naast het geven van cursussen BedrijfsHulpVerlening 
(BHV) doet AxiCare meer op gebied van veiligheid en 
preventie. Zo kunnen je via AxiCare ook brandblussers, 

AED-apparatuur en EHBO-koffers aanschaffen.  
Deze worden ook door AxiCare onderhouden.

Toekomst
Rob steekt veel tijd en energie in zijn bestaande klanten. 
Dit betekent dat je je voor elke training goed voorbereid. 
Wat zijn specifieke risico’s en aandachtgebieden, dat blijkt 
per bedrijf altijd weer anders te zijn. Zo ligt de focus bij 
medewerkers van restaurants anders dan bij medewerkers 
van sportverenigingen of scholen.

Door sterke focus op bestaande klanten kent AxiCare 
nauwelijks verloop van klanten. Rob: “groei van je bedrijf 
start bij behoud van je huidige klanten, je kunt heel veel 
energie in acquisitie steken, maar beter is dit te steken in 
je bestaande klanten. Als zij tevreden zijn vertellen zij dat 
via mond-op-mondreclame wel verder. Ik zie dat ook volop 
gebeuren”.

Rob werkt graag voor bedrijven uit de regio. Waarom ver 
weg halen als het ook tegen dezelfde of betere kwaliteit 
ook lokaal te verkrijgen is?

AxiCare

D
eventerw

eg 61, Epse  |  0570 745 112  |  info@
axicare.nl  |  w
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.axicare.nl
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BHV cursussen zijn anno 2022 maatwerk. 
De Nederlandse werkvloer is relatief veilig. 
Maar áls er iets gebeurt, is het een 
geruststellende gedachte dat je kunt 
terugvallen op mensen die weten wat ze 
doen. BSN wil de werkgevers van Deventer en 
omstreken bewust maken van het belang van 
een goede bedrijfshulpverlening. Want juist de 
bhv’er kan in die eerste, zo belangrijke minuten 
na een calamiteit of ongeval het verschil 
maken tussen leven en dood.

BHV Service 
Nederland (BSN)  

BSN is met 5 combinatie instructeurs ingericht op 
maatwerk BHV cursussen. Een kinderdagverblijf heeft 
tenslotte een andere les nodig dan een chemische fabriek. 
BSN zit in de oude MTS aan de Zutphenseweg in Deventer 
en is onderdeel van PC Bomen uit Apeldoorn. Het gehele 
team bestaat uit 15 gemotiveerde “vakidioten”. BSN geeft 
vele soorten veiligheidslessen, ook leiden wij toekomstige 
instructeurs op volgens het Nikta label. 

Ervaring vanuit de praktijk
De trainers van BSN zijn actief (geweest) als repressief 
brandweerman. Ze zijn opgeleid brandweer en EHBO 
instructeur. Instructeur en adviseur Marcel Groeneveld 
geeft aan dat hij buiten kantoortijden ook als vrijwilliger 
oproepbaar is bij 112-meldingen waarbij reanimatiebehoefte 
snel nodig is, sneller dan reguliere hulpdiensten er zouden 
kunnen zijn (Hartslag.nu). De afgelopen 10 jaar heeft Marcel 
vele reanimaties uitgevoerd in de directe omgeving van 
zijn woning. “Soms komt de melding te laat en kun je niets 
meer doen maar soms ook wel, je maakt dan letterlijk het 
verschil tussen leven en dood. Dat geeft veel voldoening. 
Bijkomend voordeel is dat je deze ervaringen ook mee 
kunt nemen in de cursussen. Klanten waarderen dat. We 
gebruiken deze ervaring ook bij adviezen over blusmiddelen 
en aanschaf van bijvoorbeeld AED-apparatuur en andere 
EHBO materialen, aldus Marcel. 

Relatie met klanten
BSN investeert veel in de relatie met de klant. Marcel geeft 
een paar voorbeelden: “wij kennen op drie vaste momenten 

per maand een open inloop dag voor BHV-trainingen.  
Dit gaat bij ons altijd door, ook al hebben we maar 1 cursist. 
Klanten kunnen er van op aan, dat dit altijd doorgaat.  
Ook is deze inloopdag een vangnet voor cursisten die niet 
aanwezig konden zijn op hun eigen incompany lesdag en 
wel BHV’er willen zijn of blijven. Een ander voorbeeld is  
dat wij voor klanten bij calamiteiten en/of de nazorg  
ervan 24/7 altijd bereikbaar zijn. Bij een nare ervaring,  
kan de cursist altijd bellen om erover te praten. De klant  
vergeet zoiets niet en het verdiept je relatie met de klant.  
Ook helpen we de klant naast de BHV cursus ook met het 
in goede banen leiden van een ontruimingsoefening, veel 
klanten weten niet precies hoe dit te organiseren en dan 
helpen, en ensceneren we de oefening.

Toekomst
De toekomst ziet Marcel met vertrouwen tegemoet. Er is op 
gebied van BHV en AED nog veel te winnen in Nederland. 
Uit onderzoek van het Rode Kruis blijkt dat slechts 10% van 
de bevolking kan reanimeren en de helft van deze 10% doet 
dat ook vervolgens goed.  Wanneer je met een hartaanval 
geconfronteerd wordt heb je maar een kans van 5% dat 
een omstander je goed kan helpen, dit stemt tot nadenken. 
Gelukkig ziet Marcel een groeiend besef bij organisaties dit 
in hun eigen omgeving te willen verbeteren. 

www.bhv-opleider.nl    |     www.pcbomen.nl
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MKB Deventer is trots u als lid van MKB Deventer deze 
dienstverlening aan te bieden. Dit betreft een gratis  
HRM spreekuur. We hebben al onze leden HRM 
specialisten benaderd omtrent deelname. De meeste 
hebben enthousiast gereageerd en hebben hun 
medewerking toegezegd. In totaal werken er vanuit deze 
kantoren 15 specialisten mee aan dit spreekuur. Ze geven 
allen gratis eerste lijn advies over HRM vraagstukken.

Spreekuur
De vorm waarin de eerste lijn adviezen gegeven  
gaan worden is in een gratis adviesgesprek.  

In het gratis adviesgesprek worden ondernemers zoveel 
mogelijk geholpen, zo lang de tijd van het gesprek het 
toelaat. Kost een vraag meer tijd dan in de afspraak 
mogelijk is, dan maakt de HRM specialist er met de 
ondernemer een 1 op 1 afspraak van en maken afspraken 
over honorering  van het vervolg. U kunt de HRM 
specialisten rechtstreeks benaderen voor het maken  
van een afspraak. Graag stellen wij de deelnemende  
HRM speciallsiten aan u voor.

Meer informatie is te vinden op: 
www.mkbdeventer.nl

Guus Regelink
Recruitment-
strategie, employer 
branding, job 
marketing en 
interim recruitment

Primatch
Gentiaan 2
7217 TW Harfsen
Tel. 06 83 04 77 14
www.primatch.nl

Nanda Geurts
Recruitment, HR 
Consultancy & 
Organisatie-
ontwikkeling
Talentontwikkeling, 
Loopbaancoaching

Eqib | The Human Factor
Keulenstraat 21
7418 ET Deventer
Tel. 06 82 09 99 21
www.eqib.nl

Anne Kemmink
HR adviseur voor 
MKB bedrijven op 
alle vlakken van het 
HR werkveld. 

Anne Kemmink 
HR & Organisatie, HR Adviseur
1e Weerdsweg 18
7412 WT Deventer 
Tel. 06 24 25 30 38

Cindy van Son
HR adviseur MKB, 
Loopbaanadvies 
en organisatie 
ontwikkeling

Stefanie Stam
HRevolutie 
anders(om) 
denken bij het 
vinden verbinden 
én loslaten van 
medewerkers

Qambium
Zutphenseweg 6
7418 AJ Deventer
Tel. 06 29 73 25 53
www.qambium.nl

Son & Klaar
Bronsvoorderdijk 3
7437 PX Bathmen
Tel. 06 39 62 87 83
www.sonenklaar.nl

Tamara Tielen
Organisatie 
ontwikkeling en 
leiderschap

Dazzle
Maagdenburgstraat 24
7421 ZC Deventer
Tel. 06 46 19 27 41
www.bedazzled.today
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Care to work
Keulenstraat 10e
7418 ET Deventer
Tel. 0570 22 07 49
www.caretowork.nl

Lidy Kuiper
Verzuim

MOResult
Zwolseweg 147
7412 AD Deventer
Tel. 06 11 53 65 46
www.moresult.nl

Marieke 
Langenberg
Coaching en 
loopbaanadvies, 
management- en 
teamontwikkeling, 
leren en 

ontwikkelen, samenwerking, 
communicatie en (persoonlijk) 
leiderschap, arbeidsmarkt,  
werkgeluk, interim HR en projecten

Langenberg advies in verandering
Bergweidedijk 2
7418 AD Deventer
Tel. 06 12 63 09 14
www.adviesinverandering.nl

Herman Mossink
Duurzame 
Inzetbaarheid. 
Persoonlijk 
Leiderschap. TMA 
(team)-professional. 
Coaching en Training. 

Ina Mossink
Professionele 
(organisatie)
ontwikkeling 
en coaching in 
communicatie en 
leiderschap.

Talentum et Gloria
Colmschaterstraatweg 86
7429 AB Colmschate
Tel. 06 28 94 77 99 / 06 31 95 46 56
www.talentumetgloria.nl

Marc Willems
Training & 
realisatie coaching. 
Leiderschap, 
commercie, 
klantgerichtheid & 
timemanagement

Intenza
Brinkpoortstraat 5
7411 HR Deventer. 
Tel. 06 12 07 76 42
www.intenza.nl

Inge Stevenson
Lichaamsgerichte 
traumatherapie en 
EMDR, mindfulness 
en stressreductie, 
ziektepreventie en
beroepsontwikkeling,                     
training en opleiding

Passion4Life - consultancy - training –opleiding - therapie 

 
 

Passion4life 

Hallo, fijn om onderdeel te worden van jullie MKB-groep in Deventer! 
Inmiddels gesetteld in Diepenveen met man en kinderen. Nu tijd voor de 
praktijkopbouw in Deventer. Ik werk sinds 2005 als ZZP-er in Noord 
Nederland. Hierin bied ik consultancy, therapie en training.  
Ik heb mij gespecialiseerd in lichaamsgerichte traumatherapie, EMDR en 
psychotherapie. Qua trainingen vindt men Passion4life voor 
stressreductie, Mindfulness en beroepsontwikkeling aan zorgprofessionals. 
Verder bied ik de internationale 7-jarige opleiding Spirituele Psychologie 
aan, die zowel online als live deelnemers trekt.  
 
Ooit gestart als verpleegkundige (nog BIG), manager, coach kan ik nu als 
consultant/ therapeut creatief ingangen vinden voor ontwikkeling bij de 
mensen en bedrijven die een beroep op me doen. 
Ik werk graag met nuchterheid, humor, betrokkenheid en 
professionaliteit. Resultaat is méér kwaliteit van leven. 
 
Graag ontmoet ik jullie om binnen het netwerk van Deventer en omgeving 
de kwaliteit van leven ook te bevorderen.  
 
Passion4life.eu, Bruynssteeg 28 Deventer Tel.  06-29028573  

 

  

 

 

 

                                                         

Passion4life
Bruynsteeg 28
7411 LT Deventer
Tel. 06 29 02 85 73
www.passion4life.nl

Willem Olthof
Effectieve werving 
en selectie voor 
het MKB

Gratis HRM advies 
voor mkb leden!

Euro Planit
Lange Amerikaweg 66, 
7332 BR Apeldoorn
Tel. 06 23 03 42 84
www.europlanit.nl

Barbara Klumper
Recruitment 
en personeels-
vraagstukken

1voud Werken & Gezondheid
Dienstenweg 7
7251 KP Vorden
Tel. 06 82 09 87 89
www.1voud.nl

Monique Davy
Arbozaken en 
ziektewet
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50 Passie en energie 
bij Deventer Sportploeg

De Deventer Sportploeg is de meest bijzondere sportploeg 
van Deventer. Alle sporters hebben een verstandelijke 
beperking en sporten bij verschillende reguliere 
sportverenigingen in Deventer, op hun eigen niveau. Het 
plezier dat de sporters hebben in het beoefenen van hun 
sport is groot. Ze zijn trots op de prestaties die ze leveren en 
genieten van de aandacht.

Elke week staan passievolle en bevlogen coaches langs 
de lijn, op de baan, in de zaal of liggen in het zwembad. 
Zij krijgen energie van deze groep sporters en de sporters 

genieten met volle teugen van wat ze doen. Het is gezond, 
maar vooral ook goed voor hun eigenwaarde!

Meedoen in de gemeente
Integratie en participatie zijn toverwoorden. Iedereen 
moet overal aan mee kunnen doen, maar dat is makkelijker 
gezegd dan gedaan. Zowel voor de sporters met een 
beperking, als voor de sportverenigingen. De Deventer 
Sportploeg heeft inmiddels zo’n twintig jaar ervaring als 
het gaat om sporters met een verstandelijke beperking die 
’gewoon’ meedoen bij een reguliere vereniging. 

Maar let op, dat is niet zo gewoon. De sporters moeten 
kunnen sporten op hun eigen niveau en dat betekent vaak 
dat ze in een apart team of op een aparte tijd sporten. 
Samen met andere sporters met een verstandelijke 
beperking. Dat vraagt om coaches en begeleiders die het 
leuk vinden om met deze groep te werken en zich verdiepen 
in de speciale aanpak die daarvoor nodig is. 

Het belangrijkste is dat ze wél onderdeel uitmaken van een 
‘gewone’ vereniging en enorm genieten van het feit dat ze 
erbij horen en mogen laten zien dat ook zij heel goed zijn in 
hun sport. 

Special Olympics
Het hoogtepunt van alle sporters en vrijwilligers zijn de 
tweejaarlijkse Special Olympics, een toernooi waar zo’n 2500 
sporters zich drie dagen onderdompelen in samen sporten 
en plezier maken. De editie van 2020 is niet doorgegaan, 
maar in juni 2022 was iedereen samen in Twente. 

‘Passie en energie zijn onze drijfveer.’ Dat zegt de 
‘over ons’ pagina van Succesfactor.nu. Laten die twee 
woorden ook op het lijf zijn geschreven van de mensen 
achter de Deventer Sportploeg. De coaches, de 
vrijwilligers, de werkgroep en natuurlijk de bijzondere 
sporters zelf! Niet zo gek dat Succesfactor.nu sinds dit 
jaar partner is van de Deventer Sportploeg.
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Met maar liefst 23 gouden, 24 zilveren en 18 bronzen 
medailles  - behaald bij zwemmen, judo, tafeltennis, 
wielrennen, skeeleren en voetbal - kwamen de tachtig 
sporters van de Deventer Sportploeg terug naar huis. 
Een prestatie om trots op te zijn!  

Iedereen Actief
De Deventer Sportploeg werkt inmiddels samen met de 
Gemeente Deventer en tal van andere maatschappelijke 
organisaties. De krachten zijn gebundeld en samen zetten 
ze zich in voor een inclusief Deventer. Een Deventer 
zonder drempels, waarin iedereen naar vermogen mee 
kan doen en mee kan bepalen. Ongeacht culturele 
achtergrond, genderidentiteit, beperking, leeftijd, afkomst, 
kwetsbaarheid, geletterdheid en/of inkomen. Een Deventer 
waarin mensen elkaar versterken. Dat gebeurt onder de 
naam ‘Iedereen Actief’. Want ook hier zetten we onze passie 
en energie volop in! 

Partners
Om het Iedereen Actief-programma de komende jaren 
voort te zetten is veel geld nodig. Daarom zijn  we altijd 
op zoek naar maatschappelijk betrokken ondernemers, 
bedrijven, fondsen en supporters die zich – bij voorkeur 
voor langere tijd – aan deze bijzondere deelnemers willen 
verbinden. Niet alleen financieel maar ook met kennis, 
kunde en ervaring! 

Zo zijn Nick Nikkels en Olav Wolters, de oprichters van 
Succesfactor.nu, sinds 2022 ook partner van de Deventer 
sportploeg. Olav legt uit waarom. ‘Ik ken de wereld van 
mensen met een verstandelijke beperking een beetje. 
Mijn vriendin werkt bijvoorbeeld in het speciaal onderwijs 
en deze groep spreekt me aan. Toen Nick en ik in contact 
kwamen met voorzitter Kees van Hoof, besloten we al snel 
partner te worden. Het gaat goed met ons bedrijf, dan is het 
toch mooi dat je iets voor de maatschappij kunt betekenen? 
Ik ben mee geweest naar de openingsceremonie van de 
Special Olympics, wat een indrukwekkend feest! En wat 
geweldig om de sporters daar zo zien te genieten. 
Dat maakt het echt de moeite waard.’ 

Word ook partner!
Wilt u ook een bijdrage leveren aan een Deventer 
waar iedereen mee kan doen? Ook iemand met een 
beperking, een chronische ziekte of een kwetsbare positie? 
Word dan partner! 

Voorzitter Kees van Hoof vertelt er graag meer over. Kees is 
bereikbaar via e-mail: voorzitter@deventersportploeg.nl of 
telefoonnummer: 06 53 67 64 61.

Onze sporters maakt u in elk geval heel gelukkig.

K
eulenstraat 12, D

eventer  |  0570 573 660  |  info@
succesfactor.nu  |  w
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.succesfactor.nu
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Sportende ondernemers zijn 
ondernemende sporters
We spreken een aantal deelnemers en initiatiefnemers 
van het eerste uur. Eén daarvan is Anajah Quentin van 
Schoonmaakbedrijf Qleaning. Anajah: “In 2005 maakte 
ik plannen voor mijn eigen schoonmaakbedrijf. 
Tegelijkertijd leek het me handig om mezelf wat breder 

op te leiden, zodat ik altijd wat te kiezen zou hebben in 
mijn verdere loopbaan. Ik besloot de opleiding fitness 
instructeur te gaan volgen. Dat leidde tot een stageplek 
bij een sportschool, waarbij ik in de minder drukke uren de 
fitnessapparaten schoonmaakte. Kort daarna richtte ik mijn 
schoonmaakbedrijf Qleaning op. En weet je wat ik mooi 
vind? De fitnessbranche behoort vandaag de dag nog altijd 
tot mijn klantenkring!”

Van transpiratie naar inspiratie
Anajah heeft niet alleen liefde voor de sport, maar is ook 
actief in het ondernemersnetwerk van Deventer. In een 
gesprek met notaris Jan-Willem Kroes van Het Notarieel 
werd het idee geboren om een sportief zakelijk netwerk 
op te richten. Zo startte in 2013 de groep sportende 
ondernemers op de donderdagochtend. De naam Sporting 
Heroes werd bedacht met als slogan: Van transpiratie 
naar inspiratie. De groep groeide al snel uit naar twintig 
leden, waar Nieck Eppink van Dansschool Eppink deel 
van uitmaakt. Nieck: ”Bijna alle leden ‘van vandaag’ zijn 
vanaf de start van het initiatief bij dit netwerk betrokken. 
Er is een hechte band gesmeed, die verder gaat dan alleen 
samen sporten. We kennen elkaar goed, doordat we elkaar 
wekelijks ontmoeten. We helpen en ondersteunen elkaar 
door dik en dun. We zijn geen businessclub, maar meer een 
vriendenclub.” Dat dit praktisch gezien ook heel waardevol 
blijkt te zijn, licht Jan-Willem nader toe: ”In onze club kan 
het gaan over de waan van de dag, maar er is ook ruimte 
om te sparren over uitdagingen waar je zakelijk of privé 
voor komt te staan. Daarnaast is er vanuit de Sporting 
Heroes door de privépartners van onze leden inmiddels 
een subgroep opgericht. Eentje met een knipoog: de 
Supporting Heroes. De dames van Supporting heroes 
ondernemen eveneens leuke activiteiten met elkaar.”

Yogamat en gewichten
De ondernemers houden van kwaliteit maar ook van 
plezier. Dit is terug te vinden in het niveau van de 
sporttrainingen. Om voor elk wat wils te bieden, proberen 
ze met hun groep diverse sporten uit. Of het nou yoga of 
fitness, kracht- of circuittraining is; vroeg of laat komt het 
langs. Na afloop zijn de leden rond 9.00 uur fris op het werk, 
waar ze vol energie aan de slag kunnen.

Sporting Heroes
Elke donderdagochtend om 7.00 uur onderwerpen twintig 

ondernemers uit Deventer zich gezamenlijk aan een pittige 
sporttraining, onder leiding van een personal trainer. Na het sporten 

is er ruimte voor goede gesprekken met elkaar aan de ontbijttafel.

Van links naar rechts: Jan-Willem Kroes van het Notarieel,  

Anajah Quentin van Qleaning en Nieck Eppink van Dansschool Eppink.
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Internationale activiteiten: 

eng of juist erg prettig 
en winstgevend?

‘Spannend was het wel, dat eerste 
gesprek met een Duitse prospect 
in de buurt van Osnabrück. 
Maar al snel bleek, dat de 
goede voorbereiding en het 
enthousiasme de doorslag 
zouden geven. De eerste klant 
buiten Nederland was binnen!’

Best vaak hoor ik de bekende opmerking 
over internationaal ondernemen (export en 
ook wel import): ‘mij niet gezien, veel te lastig en 
daarbij ben ik niet zo goed in mijn talen’. Jammer om dat 
te horen, want voor veel ondernemers ligt er nog een hele 
wereld open. Uiteraard moet het aanbod van producten 
of diensten onderscheidend zijn en moet de prijsstelling 
kloppen. Maar dan liggen er ook genoeg mogelijkheden. 
Dus: niet de kop in het zand, maar er fris tegenaan.  
De beloning bestaat dan uit:
-   meer omzet en winst bij nieuwe klanten en partners
-  een veel betere risicospreiding
-   een bult aan nieuwe ervaringen en nieuw plezier in het 

ondernemen!

Dit is absoluut geen theorie maar de harde waarheid.  
Dus denk niet aan alle mogelijke problemen, maar denk  
in al die nieuwe mogelijkheden!

MKB Trade Office kan daar prima bij helpen. Inmiddels 
heeft MKB Trade Office al heel veel ondernemers met 
succes naar nieuwe markten gebracht. Van het nabije 
Duitsland en België, tot aan Frankrijk, Scandinavië en 
Polen maar ook Zuid-Amerika en Azië! 

Dankzij samenwerkingsverbanden met 
NLinBusiness en RVO heeft MKB Trade 

Office een netwerk van contacten 
in de hele wereld. Een netwerk, dat 
klaarstaat om MKB ondernemers te 
helpen klanten te vinden en business 
te starten. Daarnaast hebben 

we ook ons eigen netwerk met 
bevriende organisaties in Noordoost 

Duitsland, midden Roemenië en Zuid 
Zweden en Denemarken. We adviseren 

de ondernemers over landen en product/
diensten aanbod, waarbij ook steeds meer het 

belang van duurzaamheid meespeelt als belangrijk 
onderscheidend aspect. En, leden van MKB Deventer,  
die internationaal actief zijn of dat willen worden,  
zijn automatisch verbonden aan MKB Trade Office.

Graag nodig ik jullie uit voor een van de activiteiten 
van MKB Trade Office. Met regelmaat organiseren we 
bijeenkomsten over landen, financiering/subsidies of 
logistiek. Maar ook zijn we actief met ‘Äpfeltchen Eichen’ 
(appeltje eitje), waarbij we op een vrolijke manier de 
drempel naar Duitsland en de Duitse taal proberen  
te verlagen.

En natuurlijk gaan we ook op reis! Bij voorkeur met de 
Kowet bus, maar soms wordt het toch vliegen. Voor het 
komende voorjaar staat een reis naar Sibiu in Roemenië 
op het programma, waar zaken gedaan kan gaan worden 
met een prachtige groep ondernemingen van hoog niveau. 
Zowel in de maakindustrie als in diensten en IT. Ik zou 
zeggen: sluit ja aan!

Zutphensew
eg 6B

, D
eventer  | 06 47 848 481  |   info@

m
kbtradeoffice.nl   |   w
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Column door Erik de Boer, directeur MKB Trade Office



•  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.                     
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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
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konnected.nlSchonenvaardersstraat 9, 7418 CC Deventer

Toen bleek dat extra handen bij de 
kinderopvang grote toegevoegde waarde 
zouden bieden, was het contact tussen 
Sam&ko en KonnecteD snel gelegd. 
Door groepshulpen in te zetten voor 
ondersteunende werkzaamheden,  
kan de pedagogisch medewerker zich  
richten op het versterken van de kwaliteit,  
zoals pedagogisch handelen; gericht op 
specifieke behoeften van het kind. Een hele 
mooie samenwerking, waarbij de kinderopvang  
wordt ontzorgd en kandidaten van KonnecteD 
zich kunnen ontwikkelen.

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.

Onze werkwijze 
klopt voor ons 
allebei. We proberen 
dingen uit, overleggen 
goed en weten zo 
elke keer de juiste 
match te maken.

Suzy Bingley
Sam&ko


