
De ligging, hoge mate bedrijvigheid en innovatie maken Arnhem uniek. Daar mogen
ondernemers van Toni Iniguez Najdanovski (41), voorzitter van Ondernemers Kontakt
Arnhem (OKA), best een beetje trots op zijn: ,,We stralen het nog onvoldoende uit.”

Ligging, innovatiekracht
en onderwijs zijn uniek

D
e geboren en getogen Arn-

hemmer, eigenaar van facili-

tair bedrijf Antonio, maakt

al vier jaar deel uit van het

bestuur van de grootste en oudste 

ondernemersvereniging van Arnhem en

is afgelopen zomer benoemd tot voor-

zitter. Hij wil het gunstige onderne-

mersklimaat van Arnhem nog beter op

de kaart zetten: ,,Arnhem is uniek. Van-

wege de ligging, de innovatiekracht van

bedrijven en de aanwezigheid van drie

hogescholen. Door de krachten te bun-

delen, kunnen we nog meer bedrijvig-

heid aantrekken. De banden met de 

lokale politiek zijn nauw. Zaken die wij

als ondernemers belangrijk vinden 

hebben we verpakt in de Raad-gever,

een document dat door de politiek is

gebruikt bij de totstandkoming van het

coalitieakkoord in mei dit jaar. Ook

werken we goed samen met het 

Platform Binnenstad Arnhem (PBA).

Samen kijken we naar zaken als bereik-

Dit artikel kwam tot stand in samen -
werking met Ondernemers Kontakt 
Arnhem (OKA). Vragen? www.oka.nl
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baarheid met zowel de auto, het open-

baar vervoer en de fiets. Met als geza-

menlijke doel Arnhem aantrekkelijker

maken voor mensen van buitenaf.” 

Iniguez wil de komende jaren werk

maken van intensievere handelsbetrek-

kingen met Duitsland. De Arnhemse

binnenstad profiteert nog te weinig van

onze oosterburen. ,,Met bureau Strick

in Kleve, de juridisch-fiscale wegwijzer

in Duitsland, bekijken we de mogelijk-

heden. Het is een kwestie van goed luis-

teren waar de markt om vraagt.” 

Waar landelijk de belangstelling voor

ondernemersverenigingen afneemt, zit

OKA in de lift als het gaat om het aan-

tal leden. ,,Dat we verjongen, komt

door de opzet van de vereniging en ac-

tiviteiten op verschillende terreinen”,

zegt veertiger Iniguez. Zo heeft OKA

nauwe contacten met het onderwijs.

,,Geregeld geeft het Arnhemse bedrijfs-

leven masterclasses aan studenten, die

op die manier met elkaar in contact

komen. Dat is belangrijk voor het aan-

trekken van toekomstig personeel.” 

Participeren
En OKA doet meer. Naast lobby en 

kennisdelen houdt het ook regelmatig

netwerkbijeenkomsten. ,,ArnhemProeft

is daar een mooi voorbeeld van. Daar

participeren wij in. Net als in Innovate,

het festival waarin het bedrijfsleven

laat zien hoe ze uitdagingen van de 

toekomst aanpakken.” 

‘Masterclasses
belangrijk voor aan-
trekken personeel’ 

deondernemer.nl

volg ons op

Arnhemse ondernemers trots op ondernemersklimaat

Echt HEMA?

THIJS DORREBOOM

OVER TOEKOMST HEMA

Ons oer-Hollandse
merk HEMA komt
dankzij rasondernemer
Marcel Boekhoorn
terug in Nederlandse
handen. Maar wordt
het weer ‘Echt HEMA?’

HEMA wil meedoen in de

Champions League van de

retail. De wens om zowel

nationaal als internatio-

naal succesvol te zijn, is

ambitieus. Mijn advies:

zorg eerst als merk dat de

thuismarkt staat als een

huis, voordat je (nog meer)

naar het buitenland gaat

kijken. Waarom winkels

openen in landen, tot in

Dubai aan toe, die qua 

cultuur zo ver van ons af

staan, terwijl die oer-Hol-

landse cultuur het han-

delsmerk is. Ik betwijfel

het nut. Het zou getuigen

van lef als de nieuwe eige-

naar keuzes uit het verle-

den durft terug te draaien.

In het verleden behaalde

resultaten (?) bieden na-

melijk geen garanties voor

de toekomst.

Huiselijk
Als eerste moet Marcel

Boekhoorn zijn franchise-

nemers in het gareel krij-

gen: maak duidelijke af-

spraken over de verdeling

van de online omzet en

sluit verliesmakende win-

kels. Geef HEMA weer een

sterke positie in de markt,

maak duidelijkere keuzes,

want zeker ook door de

komst van Action en Pri-

mark heeft HEMA het de

laatste jaren zwaar te ver-

duren gehad. Er zullen bij

wijze van spreken veel

tompoucen, rookworsten

en taarten verkocht moe-

ten worden om de schul-

denlast voldoende te verla-

gen. Dus: tompouce, verzin

een list! Een eerste stap:

maak het interieur van de

winkels gezellig en huise-

lijk, zodat de consument

zich direct thuis voelt. Cre-

ëer nieuwe ‘reasons to buy’

voor de consument. Ver-

breed het assortiment (met

hogere marge?) en maak

het huismerk de hero.

Service
Focus op online groei,

waar op korte termijn om-

zetkansen liggen. Realiseer

een gebruiksvriendelijke

webshop met hetzelfde ge-

zellige gevoel als de win-

kels straks moeten hebben.

Lever producten op de-

zelfde dag thuis af en bied

de consument iets extra’s.

Omarm de smartphone en

maak het de consument

makkelijker ook online te

shoppen. Er ligt zeker ook

in de breedte ruimte,

vooral op het gebied van

service. Bijvoorbeeld het

mobieltje, dat wordt gere-

pareerd terwijl je shopt;

veilig en vertrouwd. Een

HEMA-pakketservice: bin-

nenlandse en buitenlandse

pakketjes versturen en ook

online bestellingen gemak-

kelijk retourneren. Claim

als HEMA een centraal

punt voor alle pakketjes

van alle aanbieders, iets

wat er nu niet is. Service,

service. Mogelijkheden te

over wat mij betreft. Dus

Marcel Boekhoorn, HEMA,

innoveer. Zorg dat HEMA

weer ‘Echt HEMA’ wordt.

Ik vrees anders voor 

eenzelfde lot als V&D.
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Thijs Dorreboom is marke-
tingcommunicatie specialist.
Hij is onder meer werkzaam
voor MediaMonks. 

TIJN VAN ELDEREN:

‘ONZE TRADITIE MOET 

INNOVATIE WORDEN’

In zes jaar tijd transformeerde het bijna 100-jarige

huishoudartikelenbedrijf Brabantia naar een duur-

zaam merk met oog voor design. Innovatie is de

missie van CEO Tijn van Elderen, één van de topon-

dernemers die binnenkort bij de Week van de On-

dernemer op het podium staat.

,,Als familiebedrijf denken we altijd op de lange

termijn, hoeven we geen rekening te houden met

hijgerige aandeelhouders. Onze traditie moet inno-

vatie worden. Een SWOT-analyse daarover? Dat

staat voor mij voor ‘Simply a Waste Of Time’. Ieder-

een wist echt wel wat er aan de hand was. We zijn

vooral het lonkende perspectief van ‘mooi en duur-

zaam design’ gaan schetsen en vervolgens hebben

we de hele waardeketen op zijn kop gezet. We zijn

andere producten gaan maken - kleurrijker, mooier -

er kwam een nieuwe campagne, nieuw logo, nieuwe

verpakkingen en een nieuwe PR-aanpak.’’

Duurzaamheid

Duurzaamheid kwam overduidelijk op de agenda.

,,Stel dat jij twee dezelfde pedaalemmers maakt,

een duurzame en een niet-duurzame, en de eerste is

dertig euro en de tweede tien euro. Welke koop je?

De goedkoopste. En dat doet tachtig, negentig pro-

cent want duurzaamheid is nog altijd geen belang-

rijk onderdeel van de aankoopbeslissing. Ik wil ons

familiebedrijf 100 procent recyclebaar overdragen

aan de volgende generatie.’’ 

Lees het complete interview met Tijn van Elderen

op DeOndernemer.nl/brabantia en laat je door hem 

en andere topondernemers inspireren op:

Meld je gratis aan op

weekvandeondernemer.nl
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