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van de voorzitter

Flow
Flow is een metafoor voor ‘een stroom die je meevoert’. Het refereert aan een
mentale toestand waarin een persoon volledig opgaat in zijn bezigheden en
wordt gekenmerkt door op de betreﬀende acties gerichte energie en activiteit,
volledige betrokkenheid daarbij, alsmede het feit dat men de activiteit succesvol
uitvoert. Het is een belangrijk concept in de positieve psychologie, aldus
Wikipedia!
Zou er in Arnhem sprake kunnen zijn van een ﬂow of moeten we ons laten leiden
door een mentaliteit die het beste kan worden gekenmerkt als ‘na regen komt
hagel’. Ik neem u mee naar de opening van Arnhem Centraal. Er heerste een
euforische stemming voor dit historische moment. Toegegeven: het heeft te
lang geduurd, de bouw heeft te veel overlast veroorzaakt en was niet bepaald
goedkoop. Maar, Arnhem heeft nu wel het mooiste station van Nederland en is
hard op weg om een aantal grote projecten af te ronden, zoals Musis Sacrum,
Focus en wellicht ook nog een verhuizing van Oostpool en Introdans in een nieuw
gebouw nabij de schouwburg, waarmee Arnhem daadwerkelijk op de kaart
wordt gezet. Een stad als Arnhem heeft deze energie nodig. Het
is wel belangrijk dat ondernemers die energie oppakken
en weten, dat als zij erin geloven, het werkelijk een
succes kan worden. Het is niet zo moeilijk. Het
is een kwestie van doen. Dus er moet afstand
worden genomen van lieden die altijd de
‘dark side’ belichten. Ondernemers zijn
uiteindelijk gewend risico’s te nemen, zij het
zoveel mogelijk ingecalculeerd. We hebben
de mogelijkheid om nu de ﬂow-klep open te
zetten, dus we gaan er voor!
Wij hopen met OKA in ieder geval in een
ﬂow te komen door de verschijning van de
eerste OK Arnhem. Niet dat het nodig is,
maar het kan altijd beter en met onze nieuwe
communicatiepartner Wegener Media hebben
we daar het volste vertrouwen in.
Bart van Meer
voorzitter OKA
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Hét Gesprek over de visie
op de binnenstad

OKArnhem is

een vier maal per
jaar verschijnend magazine dat
wordt uitgegeven op initiatief
van en in samenwerking met
Ondernemers Kontakt Arnhem.

Welke koers moet de binnenstad
van Arnhem varen? We plaatsen
in Hét Gesprek steeds twee
opponenten tegenover elkaar en
laten hen de degens kruisen met
hun visie. Dit keer Bob Roelofs en
Bart van Meer over – wat anders –
het filmhuis. En meer.

Coverfoto
Het OKA-bestuur in het nieuwe station.
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Foto: Jan Adelaar
Secretariaat OKA
Ondernemers Kontakt Arnhem
Postbus 5085, 6802 EB Arnhem
Facility Point, Meander 251,

De Ondernemer LIVE: de echte
Arnhemse bedrijvenbeurs

6825 MC Arnhem
Secretaresse Marian Adelaar Telefoon

Vaarwel BKD en GelreBusiness, er is
een nieuw fenomeen: Ondernemer
LIVE. Volop interactie
en businesskansen in de
Eusebiuskerk.

026 - 376 34 01, info@oka.nl, www.oka.nl
Redactiecommissie OKA
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Philip Kammeijer en Véronique MatersVrendenbarg (OKA), Patrick Verheij en
Cees van Doornik (Wegener Media),
Francien van Zetten en Frank Thooft
(journalistiek)
Kennispartners
Dirkzwager advocaten & notarissen
Flynth adviseurs - accountants
Met medewerking van
Jacques Kok, Jan Adelaar, Marc Pluim,
Daan Appels en Dick Leseman
Uitgever
WegenerMedia
Acquisitie
WegenerMedia
Vormgeving
De Persgroep, Bedrijfsbureau AdOps,
Distributie
OKArnhem wordt toegezonden aan alle
ondernemers in het Arnhemse groot-,
midden- en kleinbedrijf, alsmede aan alle
betrokkenen op het terrein van het beleid

Samenwerking Wegener Media
en OKA
Interview over de achtergronden
van de samenwerking van OKA met
Wegener Media en de
meerwaarde voor de
leden.
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Leergang familiebedrijven
aan de HAN
De Hogeschool van Arnhem en
Nijmegen (HAN) start samen
met enkele bekende Arnhemse
familiebedrijven een unieke
leergang voor overnemers in het
familiebedrijf.

ten aanzien van het bedrijfsleven in deze
gemeente.
De uitgever kan niet verantwoordelijk worden
gesteld voor de inhoud van de advertenties.
Niets uit deze uitgave mag op welke wijzen dan
ook worden verveelvoudigd en/of overgenomen
zonder voorafgaande toestemming vande uitgever.
De rechten van de redactionele tekst en de
fotografie berusten bij de uitgever.

OKArnhem december 2015

29
4

december

2015

Sterren van Arnhem
Modeontwerpster Pauline van Dongen combineert
ambacht en innovatieve technologieën in Wearable
Technology.
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Peeze wint award
Timmo Terpstra won met een bijzondere samenwerking
de Food Valley Award 2015 voor de meest innovatieve
bio-based koﬃecapsule. Hij stelt dat zakendoen in
de toekomst gaat om het verbinden van
mensen.
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Het bestuur van OKA was aanwezig bij de oﬃciële opening van het
nieuwe station Arnhem Centraal.
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Nieuw concept voor bedrijvenbeurs in de maak:
Ondernemer LIVE!
Er is een nieuw concept voor de bekende bedrijven kontakt dagen (BKD) in de
maak. Modern, dynamisch, interactief en voor ondernemers onder elkaar. Plaats van
handeling: Eusebiuskerk. Datum: 24 en 25 mei 2016.
TEKST: FRANK THOOFT | FOTO: MARC PLUIM FOTOGRAFIE

En wat nog meer?
Frans Gazendam: “Natuurlijk een hele lekkere borrel en een

Dat klinkt goed; een echte Arnhemse 2.0 bedrijvenbeurs. Hoe is

goede hap, want de liefde gaat door de maag, nietwaar? Het

dat tot stand gekomen?

blijft nog steeds een beurs waar je veel mensen op de vloer hebt

Bart van Meer: “De beurs in het Gelredome afgelopen jaar was

en een goed gesprek kunt hebben.”

dermate teleurstellend dat we een aantal partijen bij elkaar
hebben gezet. Want het succesconcept BKD was misschien

Wordt de verkiezing van de Arnhemse Ondernemer van het Jaar

wel op zijn retour, maar dat betekent niet dat wij als Arnhemse

weer meegenomen?

ondernemers niet een goede beurs kunnen organiseren! We

Patrick Verheij: “Jazeker, daar zijn de voorbereidingen weer voor

hebben vanuit OKA Frans Gazendam met Villa Velperweg en de

in volle gang. Tijdens de Ondernemer LIVE wordt de prijs uitge-

Boerderij, Patrick Verheij van Wegener Media en José Masselink

reikt, met aansluitend een netwerkborrel die we met alle partners

van de gemeente Arnhem bij elkaar geroepen.”

gezamenlijk organiseren.”

In tweede instantie is Robin Hagen van Hagen Events

Hoe verhoudt zich de Ondernemer LIVE tot de Arnhemse Onder-

toegevoegd voor de creatieve touch, en vervolgens natuurlijk

nemersavond?

Paulien van der Ven, ‘mrs. BKD’ in de gloriejaren, die nu in de

José Masselink: “We hebben beide evenementen bewust uit

Eusebiuskerk de scepter zwaait. Wat kunnen we als

elkaar getrokken omdat die afgelopen jaar te dicht bij elkaar

ondernemers verwachten?

zaten. De Arnhemse Ondernemersavond wordt op 9 maart 2016

Robin Hagen: “Een dynamische en interactieve beurs waarbij de

gehouden. Wij vinden LIVE overigens een uitstekend initiatief

techniek je helpt om in contact te komen met ondernemers met

waar we ons graag bij aansluiten!”

vergelijkbare interesses. Daar hebben we een app voor zodat
je ontmoetingen kan krijgen die je anders gemist zou hebben.

Door Julian Leijser, aanjaagster van het CVJO, wordt op 25 mei de

Daarom ook hebben we de naam veranderd in Ondernemer LIVE,

verkiezing van de Startup50 Gelderland georganiseerd.

omdat je live en direct contacten kunt opdoen en kunt zakendoen.”

7

www.ondernemerlive.nl
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Focus op reuring

in binnenstad Arnhem
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Bart van Meer en Bob Roelofs over de binnenstad van Arnhem

Hét Gesprek is de nieuwe rubriek in het nieuwe OK Arnhem-magazine, waarin
twee opponenten met elkaar in discussie gaan over een actuele kwestie. De aftrap
wordt gedaan door Bart van Meer, voorzitter OKA (Ondernemers Kontakt Arnhem)
en Bob Roelofs, oud-voorzitter SBA (Stichting BinnenstadsManagement) en oudfractievoorzitter D66 gemeenteraad Arnhem. Zij gaan met elkaar in gesprek over de
toekomst van de Arnhemse binnenstad.
stad, dat is een vereiste om aantrekkelijk te zijn voor institutionele

TEKST: FRANCIEN VAN ZETTEN EN FRANK THOOFT | FOTO’S: JAN ADELAAR

beleggers. Aan de keuze voor nieuwbouw voor Focus op het
Wat is uw belangrijkste toekomstwens voor de ontwikkeling

Kerkplein ligt een duidelijk businessplan ten grondslag, waaruit

van de binnenstad van Arnhem? Aan welke steden denkt u als

blijkt dat er meer dan voldoende vraag is naar een goed filmhuis.

sprankelend voorbeeld?

We moeten nu doorpakken. Arnhem staat bekend als stad waar
plannen niet doorgaan, dat tij moeten we keren.”

Bob Roelofs: “Arnhem moet zich met voldoende diversiteit van
het winkelaanbod kunnen spiegelen aan steden als Den Bosch

Bob Roelofs: “Als Focus zo’n goed businessplan heeft, waarom

of Maastricht. En kijkend naar Haarlem, daar is de koopavond op

zijn er dan geen zakelijke partijen opgestaan om Focus te omar-

donderdag afgeschaft en zijn de winkels op donderdag, vrijdag

men? Dat is veelzeggend. Focus is het laatste restje van het Rijn-

en zaterdag tot 19.00 uur open. Dat zou voor Arnhem een goede

boogproject dat nog resteert. Het Rijnboogplan met zijn haven

optie kunnen zijn. Ook belangrijk: de parkeertarieven moeten

en grootschalige aanpak. Dat stamt uit een tijd dat de bomen tot

omlaag, liefst naar nul. Met de huidige tarieven is Arnhem geen

in de hemel groeiden. Dat is nu anders. Dat moet je dus bijstellen,

gastvrije stad.”

vernieuwing moet een verbetering zijn en dat is de nieuwbouw

Bart van Meer: “Arnhem moet binnen vijf
jaar weer in de top-10 van Nederlandse
winkelsteden staan. In 2007 werd Arnhem

Van Meer: ‘Arnhem moet
het cultureel centrum van
Oost-Nederland worden’

voor Focus volstrekt niet.”
Bart van Meer: “Dat is wel nodig, om Arnhem weer die een
toonaangevende arthouse filmstad te laten zijn die het was.

uitgeroepen tot de Beste Winkelstad. Het

Het Nederlandse Filmfestival in Rotterdam is ooit in Arnhem

is schrikbarend te zien hoe de binnenstad

begonnen. Dat is een teken aan de wand. Het is positief dat een

naar beneden is gekukeld. Gelukkig zijn er

ondernemer filmtheater Rembrandt heeft overgenomen en daar

goede initiatieven, zoals Veca, de vereniging opgericht door eige-

een arthouse in wil vestigen. En wat de marktkooplui betreft: ze

naren en institutionele beleggers van vastgoed in de binnenstad.

hebben al eerder op de Markt gestaan. Laat ze als ondernemers
de markt interessant genoeg maken voor

Goede horeca en retail en de historische binnenstad zijn sterke
punten van Arnhem. Cultuur is een onontbeerlijke trekker voor
binnensteden. Een mooi voorbeeld is Zwolle met museum De
Fundatie dat 200.000 bezoekers per jaar trekt, die gemiddeld 50
euro besteden in de binnenstad. Dat is 10 miljoen euro extra aan

Roelofs: ‘Met de huidige
parkeertarieven is Arnhem
geen gastvrije stad’

een goede omzet.”
Op welke locatie in de binnenstad van
Arnhem komt de al jaren aangekondigde

bestedingen. Arnhem had met cultuurcluster ArtA aan de Rijn

nieuwbouw van Filmhuis Focus het beste

een uitstekend plan voor meer cultuur in de binnenstad, maar dat

tot zijn recht? En waarom?

is geen politieke realiteit meer. De bouw van Focus Filmtheater,
een culturele meeting place, op het Kerkplein biedt een nieuwe

Bob Roelofs: “Ik ben sowieso tegen nieuwbouw, maar voor

kans. Er moet meer reuring in de stad komen. Arnhem moet het

hergebruik van leegstand. Voor mij zou Focus prima passen in de

cultureel centrum van Oost-Nederland worden en dat uitstralen.”

oude Dansschool in de Weverstraat of een samenwerking met
Rembrandt. En: moet je anno 2015 nog een filmhuis subsidiëren?

Bob Roelofs: “Ik geloof niet dat reuring in stenen zit. De bouw

De uitbreiding van twee naar drie zalen op de Korenmarkt heeft

van Focus Filmtheater zorgt niet voor reuring, mensen zorgen

nauwelijks meer publiek opgeleverd. Kijk naar winkelgebied De

voor reuring. Daarom pleit ik voor een soort Waterlooplein op het

7straatjes in de binnenstad. Die ondernemers hebben gezamen-

Kerkplein. En ik vind dat je begrip moet hebben voor de moeilijke

lijk hun buurt opgeknapt en aantrekkelijker gemaakt voor het

positie en het omzetverlies van de marktkooplui als Focus op het

publiek. Revitalisering, dat is wat er moet gebeuren. Nieuwbouw

Kerkplein komt en zij naar de Markt moeten verhuizen. Daarnaast:

heeft ook risico’s. Neem Rozet, daar zijn de financiën niet op

we hebben in de Arnhemse binnenstad al heel veel cultuur. Ik

orde. De overheid moet een bandbreedte aangeven waarbinnen

voorzie dat de horeca in Focus een concurrent wordt van Rozet.

initiatieven zich kunnen manifesteren.”

Bart van Meer: “Er is wél behoefte aan meer cultuur in de binnen-

Bart van Meer: “We zijn het eens over De 7straatjes-aanpak.
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Weten wat
er in uw
sector speelt

met één
druk op de
knop.

De Rabo Kennis App: actuele kennis direct beschikbaar.
Op de hoogte blijven van ontwikkelingen in uw sector is nu wel erg eenvoudig.
Met de Rabo Kennis App heeft u relevante kennis snel bij de hand om uw visie
te bepalen en te anticiperen op economische ontwikkelingen in uw branche.

Download nu de Rabo Kennis App via rabobank.nl/kennis
Een aandeel in elkaar

Hét Gesprek

Focus op reuring in binnenstad Arnhem

Bob Roelofs (Arnhem, 1956)

Bart van Meer (Heerlen, 1956)

dagelijks leven:
• 2003 - nu, griffier Provinciale Staten Gelderland
• 1986 - 2003, docent Geschiedenis/Maatschappijleer,
veelal op Liemers College, Zevenaar
studie: 1976-1986, Geschiedenis,
Radboud Universiteit Nijmegen
vele ‘bijbanen’, o.a.:
• nu, bestuurslid stichting Bridge tot the
Future en Posttheater Arnhem
• 2004 - 2009, voorzitter SBA (Stichting
BinnenstadsManagement)
• 1999 - 2003, lid gemeenteraad
Arnhem, fractievoorzitter D66
• 1995 - nu, publicist, o.a. Vernieling en Vernieuwing,
de wederopbouw van Arnhem (1995), Het
Kasteel op de Markt, Huis der Provincie, Parels
en Proefballonnen, Arnhem 2001-2010
sterrenbeeld: schorpioen

dagelijks leven:
• 2012 - nu, advocaat gespecialiseerd in
onroerend goedzaken, vennoot Dirkzwager
advocaten en notarissen, Arnhem
• 2012-1996, idem, CMS Derks, Star en Busmann
studie: 1976-1984, Nederlands recht, Utrecht
vele ‘bijbanen’ o.a.:
• 2009 - nu, voorzitter OKA (Ondernemers Kontakt
Arnhem), sinds 2005 lid bestuur OKA
• 2009 - nu, bestuurslid Posttheater Arnhem
• 2014 - nu, vice-voorzitter balletgezelschap Introdans
• 2015 - nu, voorzitter Bridge to Liberation
• 2015 - nu, voorzitter jury Ondernemer
van het Jaar Arnhem
sterrenbeeld: steenbok

Hoe kijkt u terug op het ‘afschieten’ van kunstencluster ArtA aan
de Rijnkade als mogelijkheid om de zuidelijke binnenstad van Arnhem? Is dat een gemiste kans of een zegen voor de stad Arnhem?
En waarom?
Ook het idee van het aangeven van de bandbreedte door de

Bart van Meer: “Dat was de misser van dit decennium. ArtA was

gemeente spreekt mij aan. Ik heb een rotsvast vertrouwen in

een enorme opsteker voor de zuidelijke binnenstad geweest. Het

ondernemerschap. Institutionele beleggers investeren niet zo snel

is een zeer ondemocratisch proces geworden in de D66-leden-

in cultuur, vandaar dat culturele instellin-

raad, waardoor er geen meerderheid meer was voor ArtA. Ook

gen subsidie nodig hebben. Focus is een
culturele onderneming, die subsidie nodig
heeft. Zes ton voor Focus is acceptabel,
dat is een maatschappelijke bestemming.

Roelofs: ‘ArtA was
de misser van het
decennium geworden’

niet meer in de gemeenteraad.”
Bob Roelofs: “ArtA had Arnhem voor een onmogelijke financiële
opgave gesteld. Het is een zegen dat het niet is doorgegaan. En:

Ik vind dat je geld moet uitgeven aan

het is geen democratische misser geweest. De SP en D66 hadden

zaken die de economie stimuleren. Kijk

na de succesvolle verkiezingen alsnog door kunnen gaan met de

eens naar Lux in Nijmegen, daar is altijd reuring en kun je tot

plannen.”

twaalf uur ’s avonds eten. Zo zou Focus het ook moeten doen. En:
op marktconforme huurbasis.”
Bob Roelofs: “Je ziet geen institutionele beleggers in Arnhem.
Maar kwaliteitsfilms moeten een plek krijgen. Wat mij betreft geef

Van Meer: ‘ArtA was een
opsteker voor de zuidelijke
binnenstad geweest’

Bart van Meer: “Arnhem heeft de positie van stad aan het water nog steeds
niet kunnen verzilveren, zoals Nijmegen
dat doet. Dat is zonde. De Eilanden 2.0

je een budget en kijk je hoe het gaat. De gemeente moet de on-

vind ik bijvoorbeeld een uitmuntend

dernemer die Rembrandt heeft overgenomen met een rode loper

idee.”

binnenhalen. Je moet Focus dwingen met hem samen te werken.
En spreek institutionele beleggers aan op hun maatschappelijke

Bob Roelofs: “Ik ben het deels eens met de Eilanden 2.0. Maar

verantwoordelijkheid. Denk aan omzetgerelateerde huren. Het

bedenk: hoe meer woningen je bouwt, hoe kwetsbaarder de

wonen boven winkels moet terugkomen, ook dat zorgt voor meer

infrastructuur wordt. Benadruk de verbinding tussen Arn-

reuring.”

hem-Noord en -Zuid.”
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Wegener en OKA
werken samen aan

magazine met allure
‘Voor u ligt …’, zo zou Bart van Meer zijn voorwoord hebben kunnen
openen. Voor u ligt het eerste exemplaar van OK Arnhem, de glossy
opvolger van Arenacum. Na vele jaren van goede samenwerking heeft
het OKA een nieuwe mediapartner gevonden in De Persgroep.

OKArnhem december 2015
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TEKST EN FOTO’S: DICK LESEMAN

U

we het proces versneld. Het contract met Novema was niet meer
geldig. We waren nu vrij. We vonden de afstand van Novema tot

itgever Novema heeft samen met het OKA jarenlang

Arnhem te groot. We willen liever een partij die er middenin zit,

het magazine Arenacum gemaakt. Wie kent hem niet,

die de Arnhemse situatie kent, die op de hoogte is van het lokale

Johannes Swieringa van de uitgever uit Grootegast met

ondernemersklimaat, die de gemeentelijke politiek kan doorgron-

zijn ietwat rauwe stem. Voor wie het niet weet, Grootegast ligt
in de provincie Groningen op de grens met Friesland. In totaal

den”, aldus Philip Kammeijer.

werkte OKA bijna 25 jaar samen met Novema en bracht tussen

Breed pallet

de 125 en 150 edities van Arenacum uit. ‘Wat moet een Arnhemse

De nieuwe partner van het OKA is De Persgroep, die halverwe-

ondernemersvereniging met een Groningse uitgever’, was een

ge dit jaar Wegener overnam. Wegener kennen we natuurlijk

veelgehoorde kritiek. De afstand was niet alleen fysiek groot, veel

van De Gelderlander met maandelijks De Ondernemer en van

leden en ook het bestuur misten de lokale betrokkenheid. Dat

de Arnhemse Koerier. De Persgroep is onder meer uitgever

was voor het OKA aanleiding om te oriënteren op een andere

van AD, de Volkskrant, Trouw en Het Parool en nu dus ook van

samenwerking.

De Gelderlander, De Stentor, Brabants Dagblad, BN DeStem,

Vooral lokale wortels

Eindhovens Dagblad, Provinciaal Zeeuwse Courant en De
Twentsche Courant/Tubantia. Met de fusie is De Persgroep de

“Zolang ik in het bestuur zit heb ik altijd gedacht ‘Arenacum

grootste uitgever van Nederland. “Dat past goed”, beweert Philip

wordt wel erg ver van Arnhem gemaakt’ en dat is eigenlijk best

Kammeijer, “Arnhems grootste ondernemersvereniging met

wel gek”, begint Philip Kammeijer het interview. Hij is samen met

Nederlands grootste uitgever.” Patrick Verheij van De Persgroep:

Peter de Haan namens het bestuur van het OKA verantwoordelijk

“Het was Frank Thooft die ons vorig jaar bij elkaar bracht omdat

voor Arenacum en haar opvolger OK Arnhem. Philip vanuit de

hij een goede synergie zag. Dat initiatief heeft nu geresulteerd in

redactionele hoek, Peter vanuit de kant van communicatie. “Be-

deze samenwerking. Ik heb daar alle vertrouwen in. We hebben
niet alleen een lokaal platform, maar ook een
regionaal en zelfs landelijk platform voor de
ondernemers in Arnhem.” Hij doelt hierbij op
het magazine OK Arnhem, De Gelderlander
met De Ondernemer, De Ondernemer.nl en
de landelijke dagbladen. “In dat brede pallet
kunnen we OKA-leden en lokale ondernemers
voordeel bieden en altijd een passend cross
mediaal (print en online) voorstel doen”, stelt
hij.

Magazine met allure
De samenwerking gaat verder dan dit
magazine, dat vier keer per jaar uitkomt.
“We krijgen maandelijks een pagina in De
Gelderlander, waarin we met uitzondering van
de zomermaanden onze leden en de lezers
van De Gelderlander op de hoogte kunnen
houden van actueel ondernemersnieuws,”
vertelt Philip Kammeijer trots. “Het magazine
komt uit begin maart, bij de lente als het leven
weer begint, dan in juni ruimschoots voor de
vakanties, eind september wanneer iederPhilip Kammeijer en Patrick Verheij

een weer werkt na de vakanties en vlak
voor kerst. De opmaak is moderner, de

13

gin dit jaar vonden we in het bestuur dat we eens moesten kijken

hele look & feel is met sprongen vooruit gegaan. Het heeft dezelf-

naar een alternatief voor Novema waar we samen Arenacum mee

de allure als ons nieuwe station.” Het magazine krijgt minimaal

uitgeven. Een reden was de moeilijke markt. Novema gaf ook wel

40 pagina’s waarvan ongeveer de helft voor de redactie van het

aan dat ze het zwaar had. De betalingen aan de freelancers liet te

OKA is en de helft commercieel door de leden en adverteerders

lang op zich wachten en het was niet ondenkbaar dat ze zouden

ingevuld kan worden. “Het magazine, de nieuwspagina in De Gel-

omvallen. Novema is ook daadwerkelijk failliet gegaan afgelo-

derlander en de website van het OKA krijgen allemaal dezelfde

pen zomer”, blikt Philip Kammeijer terug. Novema kon na een

uitstraling”, zegt Patrick Verheij tot slot. “Wij gaan ervoor en we

reorganisatie een doorstart maken en wilde maar wat graag met

zullen het platform samen met het OKA, de leden en onderne-

het OKA en Arenacum verder. “Door het faillissement hebben

mers uit de regio in stand houden.”

OKArnhem december 2015
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Eindejaarsdeals bij Zijm
Abonnement
vanaf €299,per maand.
Abonnement
vanaf €239,per maand.

De Volkswagen Polo Zijm Edition 1.0TSI 95pk

De Volkswagen Golf Zijm Edition 1.2TSI 85pk

> 5 deurs uitvoering
> Cruise control
> Airconditioning

> 5 deurs uitvoering
> Cruise control
> Airconditioning

in 2016

nu

€19.635,-

€15.950,-

> Telefoon voorbereiding
> Centrale vergrendeling
> Navigatie
Uw voordeel

€3.685,-

in 2016

nu

€23.872,-

> Midden armsteun
> Hill hold control
> Getint glas
Uw voordeel

€18.995,-

Zijm

Marga Klompélaan 26, 6836BH Arnhem • Ratio 22, 6921RW Duiven • Nijverheidsstraat 1, 6851EJ Huissen

€4.877,-

zijm.nl

Genoemde ‘nu’ prijzen zijn incl. inruilpremie en excl. afleverkosten. Genoemde abonnementsprijzen zijn vanaf prijzen op basis van 10.000km per jaar en een looptijd van 48 maanden, eigen risico á €500,- en geen vervangend vervoer. Definitieve tarieven kunnen van deze indicatie afwijken
en worden,na kredietacceptatie, vastgesteld door Volkswagen Leasing B.V. Toetsing en registratie bij BKR te Tiel.

Gefeliciteerd!
OKA en Wegener Media
met de samenwerking en het
nieuwe magazine OK Arnhem

Een pakkende (website)tekst zonder taalfouten?
Een persbericht waarmee uw bedrijf scoort?

Francien van Zetten

Veel zeggen met weinig woorden?

freelance-journalist/tekstschrijver/eindredacteur

Schrijven is mijn vak, ik help u er mee!

06-57319292 • www.francienvanzetten.nl

Nieuw
ontslagrecht:
werkgevers
moeten hun
huiswerk doen
TEKST: FRANK THOOFT | FOTO: JACQUES KOK

Per 1 juli is het nieuwe ontslagrecht volgens de Wet Werk en
Zekerheid (WWZ) ingegaan. De bedoeling van de wet was om
het ontslagrecht eenvoudiger te maken. Eenvoudiger is het
niet, ontslag kan wel goedkoper worden. Met name een goede
dossiervorming kan een groot verschil maken.
De nieuwe wet is van achter de tekentafel vormgegeven, stelt
mr. J.E. (Jokelien) Brouwer – Harbach, arbeidsrechtadvocaat
bij Dirkzwager advocaten & notarissen in Arnhem. Samen met
districtsmanager arbeidsjuridische dienstverlenging van het UWV

‘Er rust een veel
zwaardere taak op het
goed werkgeverschap
van de ondernemer’

Oost Nederland, een kantonrechter en
vertegenwoordigers uit het werkveld zo-

disfunctioneren of een vertrouwensbreuk. Die ontslaggrond moet

als HR professionals hield ze onlangs een

‘vol gelopen’ zijn. Een kantonrechter kan een gebrekkig dossier

evaluatie. “Op papier ziet het ontslagrecht

niet meer compenseren met een hogere ontslagvergoeding. Een

er eenvoudiger uit, maar de praktijk is

gebrekkig dossier betekent afwijzing. Een goed dossier is dus

weerbarstiger.” Ze haalt een onderzoek

nog belangrijker geworden. Als dat voldoende is, wordt het ont-

van een collega-advocaat aan waaruit

slag een stuk goedkoper. Brouwer ziet ook grotere bedrijven met

blijkt dat maar liefst 40% van de ontbindingsverzoeken sinds juli

HR-afdelingen die de dossiers niet (voldoende) op orde hebben.

dit jaar is afgewezen. “Daarvoor werden sporadisch ontbindings-

Voor het MKB en de detailhandel is dossiervorming een opgaaf

verzoeken afgewezen, meer dan enkele procenten was dat nooit.

die vaak niet in de drukte van alledag kan worden ingepast – met

Dat betekent dat de werkgever er niet echt mee opgeschoten is.”

alle gevolgen van dien.

Fiks lagere ontslagvergoeding

Onderhandeling

Voorheen gold de bekende kantonrechtersformule voor het

Brouwer: “Heeft de werkgever bijvoorbeeld tijdig en correct de

toekennen van een ontslagvergoeding aan een ontslagen

werknemer gewezen op het disfunctioneren, heeft hij maatrege-

werknemer. Die is nu vervangen door een zogenaamde transitie-

len genomen ter verbetering, zijn de voorgenomen terugkoppel-

vergoeding die stukken lager uitpakt, zeker voor vijftigplussers,

en begeleidingsmomenten ook echt uitgevoerd en gedocumen-

wat in zekere zin ‘voordelig’ uitpakt voor de werkgever. “Vijftig-

teerd? Enzovoorts. Er rust een veel zwaardere taak op het goed

plussers zullen dan ook meer moeite doen om bij wrijvingen of

werkgeverschap van de ondernemer.” Als het dossier niet goed

onenigheid aan te blijven, verwacht Brouwer. “Ze krijgen een fiks

op orde is zal de rechter het ontbindingsverzoek afwijzen, en zal

lagere vergoeding en weten dat ze daarna veel lastiger aan de

de werknemer gewoon in het bedrijf kunnen blijven werken. Als

bak kunnen komen én de WW een stuk korter wordt.”

dat niet wenselijk is, is het aan de werkgever om tot onderhan-

Dossiervorming
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deling te komen, waaruit meestal een (flink) hogere kostenpost
voor hem resulteert, waarschuwt Brouwer. “Reken je ook niet ‘rijk’

Een ontbindingsverzoek kan niet meer een mix van argumenten

met de tools die op internet staan”, besluit ze. “Ontslag is derma-

bevatten zoals dat tot nog toe gebruikelijk was. Het ontslag moet

te ingewikkeld dat een tool daar niet het uiteindelijke antwoord

aan een bepaalde ontslaggrond opgehangen worden, zoals

op kan geven.”
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KIEZEN VOOR UW ENTHOUSIASME:
DAT SPREEKT BIJ ONS VOOR ZICH!

BROEKHUIS ARNHEM:
100% RIJPLEZIER, DAT IS ONS DOEL!
Bij Broekhuis Arnhem komt u als klant op de eerste plaats. Dat u
met ons scherp zaken doet, ervaart u bij een bezoek aan onze
showroom. Hier kunt u het complete nieuwe gamma van Opel
bewonderen en vindt u degelijke, zeer aantrekkelijk geprijsde,
gebruikte auto’s. Zo willen wij de dealer zijn waar u zicht thuis
voelt én waar u kunt rekenen op professionaliteit.
Kiest u voor het beste onderhoud tegen voordelige werkplaatstarieven, voor het aantrekkelijke aanbod nieuwe of gebruikte
auto’s, of wilt u weten wat uw huidige auto ons waard is? U
bent van harte welkom!

Broekhuis Opel
ArnhemOpel Arnhem
Broekhuis
Ringoven 19Ringoven 19

6826 TP Arnhem
(T) 026 - 369 22 11

6826 TP Arnhem

(T) 026 - 369 22 11

broekhuis.nl

Nieuws uit de OKA: twee nieuwe bestuursleden

Anke en Ronald hebben er zin in
Eind september werden tijdens de ledenvergadering van

overneemt beschouwt Ronald, die ook bekendheid geniet als

het OKA in Hogeschool Van Hall Larenstein in Velp twee

verdienstelijk hardloper, niet als een erebaantje.

nieuwe leden in het bestuur gekozen: Anke Pollmann en
penningmeester Ronald de Jonge. Wie zijn ze en wat willen ze?

“Het gaat mij om veel meer dan het beheren van het geld.
Dat is op zich niet zo ingewikkeld. Ik wil de komende jaren als

TEKST: DAAN APPELS | FOTO: JAN ADELAAR

volwaardig bestuurslid de lijn van het OKA mede uitzetten. Ook
vanuit de wens om mezelf maatschappelijk nuttig te maken.

Ronald de Jonge (45) van DDJ Accountants & Adviseurs is al eni-

Voor mij was een goed gevoel heel belangrijk. Ik denk dat

ge jaren lid van het OKA en redelijk bekend binnen de vereniging.

ik, net als Anke, in dit bestuursteam pas en mijn steentje kan

Dat geldt in veel mindere mate voor Anke Pollmann-Preusterink

bijdragen aan het behartigen van de belangen van Arnhemse

(32) van servies- en bestekwinkel Wim

Nieuwe bestuursleden
gemotiveerd om bijdrage te
leveren aan succes OKA

ondernemers.”

Pollmann in het centrum van Arnhem.
Heeft Ronald de Jonge als taak het uitvoeren van het penningAnke: “Ik ben gevraagd. Ze zochten een

meesterschap, ook Anke Pollmann heeft een specifieke opdracht

vrouw en iemand die jong is. Aan deze

meegekregen. Haar is gevraagd een OKA-tak voor jonge onder-

twee voorwaarden voldoe ik. Het leek me

nemers op te zetten: YOKA. Binnenkort, als haar plan van aanpak

eerlijk gezegd niets, totdat ik ontdekte

door het bestuur is goedgekeurd, maakt ze er concreet een begin

dat mijn vooroordelen niet klopten. OKA

mee.

is geen borrelclub van oude mannen in grijze pakken, maar een
bruisende belangenbehartiger voor ondernemers, die dankzij

Anke, afgestudeerd bedrijfswetenschapper: “Ik ben praktisch

ruim 350 leden een flinke vinger in de pap heeft in Arnhem.”

ingesteld en daarom is dit echt iets voor mij. Of en hoe het gaat
lopen weet ik nu nog niet, maar ik stel me in ieder geval een doel
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Dat wist Ronald de Jonge al lang. Veel leden behoren tot de

voor 2016: 40 nieuwe, jonge leden. Voor wie OKA niet alleen een

relatiekring van de Rozendaler en hij is vaste gast bij bijeenkom-

netwerk is, maar ook een platform dat een bijdrage levert aan

sten. Het OKA-penningmeesterschap dat hij van Peter de Haan

succesvol ondernemen.”

OKArnhem december 2015

‘Station is een verrijking
Arnhemse zaken als bloemenwinkel Quattro en McDonald’s zijn neergestreken bij het
nieuwe station Arnhem Centraal. Burgers’ Zoo richt er een kiosk in en begin 2016 volgt
nieuwe horeca. Ondernemers zijn laaiend enthousiast over hun stek: ‘Het station is een
Arnhems icoon.’
TEKST: FRANCIEN VAN ZETTEN | FOTO’S: JACQUES KOK

H

Geen wonder dat de Arnhemse ondernemer zijn achtste
McDonald’s vestiging in de regio Arnhem begin oktober aan het

et heeft heel wat voeten in de aarde gehad, maar nu

Stationsplein opende. De Amerikaanse fastfoodketen nestelt zich

het nieuwe station Arnhem Centraal in volle glorie in

het liefst langs drukke routes, in steden gaat het om de looproute

bedrijf is, zijn vriend en vijand het eens: Arnhem heeft

van het winkelende publiek. “Dit is een superlocatie. Hier komen

er een attractie bij. “Het station is een verrijking voor de stad en

reizigers en winkelend publiek samen”, zegt Dekker. “Toen

een Arnhems icoon”, zegt Ben Dekker van McDonald’s aan het

duidelijk werd dat Pathé met zo’n 600.000 verwachte bezoekers

Stationsplein.

per jaar zich vestigde aan het Stationsplein was dat voor ons het
instapmoment.”
De sierlijke schetsen die architect Ben
van Berkel twintig jaar geleden voor
station Arnhem maakte, hebben niets aan
zeggingskracht ingeboet. Sterker, de futuristische vormgeving spreekt jong en oud
aan. “Fantastisch, ik droomde als meisje
dat ik werd ontvoerd naar een ruimtestation”, zegt Angela Grevel-Langeveld,
eigenares van Quattro, bloemen, vlaaien,
bonbons, cadeaus in de perrontunnel. ”Nu
werk ik hier in een station dat eruit ziet als
een ruimteschip.”

Familiebedrijf
De familie Langeveld heeft ruim dertig
jaar bloemenzaken in verschillende stations in Nederland. Angela Grevel nam de
bloemenzaak in station Arnhem in 1997
over van haar ouders. “Een maand voor
de verbouwing van het station begon.”,
zegt ze met een veelbetekenende glimlach. Ze verhuisde mee naar het tijdelijke
station, maar sloot haar zaak drie jaar geleden. “Er was geen ruimte met de juiste
voorzieningen beschikbaar.” Achteraf een
goede zet, want NS miste een bloemenzaak en klopte weer bij haar aan.

Angela Grevel is na drie jaar terug in station Arnhem Centraal: ‘Fantastisch, als kind droomde ik al van een ruimteschip, nu werk ik er.”

OKArnhem december 2015
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voor de stad’
Grevel had inmiddels een nieuw concept bedacht: ‘leuk, mooi en

nieuwste concept”, legt Dekker uit. “Met een warmere uitstraling

lekker’. Sinds begin oktober is Quattro te vinden bij de trappen

qua inrichting en meer vers bereide producten.”

naar de perrons 10 en 11. “Mijn dochter werkt ook al in de zaak, zij
is de vierde generatie, vandaar de naam.” Verse bloemen, Leoni-

Hij wijst op de twee balies, een-

das-bonbons, cadeaus en dagelijks verse ambachtelijk gebakken

tje om te bestellen en eentje om

vlaai, desgewenst met Peeze koﬃe, is de mix waar Grevel voor

de bestelling op te halen en op

koos. “Het loopt goed, zoals verwacht”, zegt ze opgewekt. “Mijn

de kiosken in de winkel waarop

vaste klanten zijn blij en er komen veel nieuwe mensen binnen-

mensen hun bestelling kunnen

lopen.”

intoetsen. “Al 60 procent van

Arnhemse ondernemers
vestigen zich in en bij
Arnhem Centraal

onze gasten bestelt via zo’n kiosk.” De werkwijze in de keuken

Indrukwekkend

is ook aangepast: pas als er een bestelling binnen is, start de

.

Het publiek vindt in de overzichtelijke stationshal moeiteloos

bereiding. “We zijn ook klaar voor toekomstige initiatieven, zoals

zijn weg naar de treinperrons, het busstation, de omliggende

bediening aan tafel en Pimp your burger, waarbij gasten ingredi-

kantoren en niet te vergeten de Arnhemse binnenstad. Met het

enten naar keuze aan een burger kunnen toevoegen.”

Stationsplein als start of eindpunt van
een fraaie verbindingsroute. “Indrukwekkend”, vindt Andrew Sharrott van Ierse
Pub O’Connells aan de Korenstraat het
Arnhemse station. “En heel anders dan
alle andere stations in Nederland.”
Samen met zijn compagnons Vincent
O’Reilly en zijn dochter Stephanie O’Reilly
werkt Sharrott aan een nieuwe restaurantformule gebaseerd op de uit New
York overgewaaide streetfood-trend.
De zaak komt op de begane grond van
Pathé aan de Nieuwe Stationsstraat en
wordt in februari/maart 2016 geopend.
“We mikken op een breed publiek en zien
kansen in Arnhem. De stad is bezig met
een inhaalslag op horecagebied.”

Storm
Ben Dekker glundert van oor tot oor als
hij een korte rondleiding geeft door de
nieuwe vestiging van McDonald’s met
160 zitplaatsen binnen en nog eens 124
zitplaatsen op het terras buiten. “Het
loopt storm, vanaf het eerste moment.”
Wat opvalt is dat de inrichting van de
fastfoodketen is veranderd, is er veel meer
diversiteit. “We introduceren hier ons

Ben Dekker opende zijn zevende McDonald’s-Vestiging
aan het Stationsplein: “Een superlocatie.”
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Kien. Uw Alfa Romeo-dealer.

Kien Arnhem B.V.

Kien Nijmegen B.V.

Markweg 2, 6883 JM VELP
De Vlotkampweg 2A, 6545 AG NIJMEGEN
Telefoon 026-369 00 00, www.kien.nl Telefoon 024-751 11 11, www.kien.nl

Jansbeek:
levendige link
tussen binnenstad
en Rijn
Met de Jansbeek als levendige link tussen de binnenstad
en de Rijn wordt de zuidelijke binnenstad van Arnhem
nieuw leven ingeblazen. Nieuwbouw op het Kerkplein
met Focus Filmtheater, stadswoningen, logische loop- en
fietsroutes en extra groen geven de stad een impuls.
TEKST: FRANCIEN VAN ZETTEN |
FOTO: MARC PLUIM

V

uitmondt in de Rijn. Maar er gebeurt
meer: er worden 41 woningen gebouwd in
Het Paradijs (braakliggend perceel aan de

oor de Tweede Wereldoorlog

Turfstraat) en het gebouw op de hoek van

liep de Bakkerstraat door naar

de Kleine Oord en de Vossenstraat (te-

de Rijn. Nu eindigen Wever-

genover Feestaardvarken) wordt gesloopt

straat, Bakkerstraat en Kerkstraat in het

en maakt plaats voor 55 appartementen

grote niets van het Kerkplein. Met het

boven een nieuwe supermarkt.

bouwblok op het Kerkplein grijpen we
terug op de oude structuur van de stad
en ontstaan weer logische looproutes”,
zegt Gerrie Elfrink. Als projectwethouder
zuidelijke binnenstad houdt hij zich bezig

Arnhem werkt komende
jaren aan zuidelijke
binnenstad

met de ontwikkeling van dit deel van
Arnhem.
Die routes lopen straks van het nieuwe

De gemeente is drukdoende met de

station Arnhem Centraal, via het winkel-

herinrichting van de openbare ruimte en

gebied in de historische binnenstad naar

gaat daar de komende twee jaar onver-

de Rijnkade met zijn horeca, informa-

droten mee door. “Aan de Trans kun je

tiecentrum Slag om Arnhem en cruise-

straks parkeren in het groen en ook elders

schepen. “Winkelend publiek wordt dan

komt extra groen, zodat er een prettig

uitgenodigd de Bakkerstraat uit te lopen

verblijfsgebied ontstaat”, meldt Kirsten

en door te wandelen naar de Rijn of via

van Rijen, projectleider Zuidelijke Binnen-

winkels en ateliers op het Kerkplein rond

stad bij de gemeente Arnhem.

te lopen via de Kerkstraat of de Koningstraat”, legt Elfrink uit. “Nu draaien mensen

Tot 2018, wanneer het project klaar is,

halverwege de Bakkerstraat om.”

wordt er ruim 100 miljoen euro geïnvesteerd in de zuidelijke binnenstad, zowel
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De opvallendste ‘puzzelstukken’ van de

door private partijen als overheden. Het

ontwikkeling van de zuidelijke binnenstad

rijk heeft bijna 10 miljoen euro toegezegd.

Gerrie Elfrink, wethouder Zuidelijke

zijn de veelbesproken nieuwbouw van

De provincie Gelderland heeft in januari

Binnenstad, Wonen en Vastgoed

Focus Filmtheater met appartementen

van dit jaar 8 miljoen extra toegewezen

en Kirsten van Rijen, projectleider

op het Kerkplein en het ‘boven de grond

voor het inrichten van de openbare ruim-

Zuidelijke Binnenstad op de locatie waar

brengen’ van de Jansbeek, die via de

te, waardoor meer gedaan kan worden

woningbouwproject Het Paradijs verrijst.

Beekstraat, Broerenstraat en Nieuwstraat

dan waar eerder sprake van was.
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Wij helpen u graag
met beveiligen...

Winter in het

Openluchtmuseum
5 december t/m 17 januari

Nederlands
Openluchtmuseum

Arnhemse Sterren

Wearable Technology:

hardlopen met shırt
dat in het donker licht geeft
Modeontwerpster Pauline van Dongen combineert ambacht en innovatieve
technologieën in Wearable Technology
Technology. Ze ontwikkelde in 2010 als één van de eersten
een volledig 3D-geprinte schoen en werkt nu met Philips Research aan integratie
van LED in kleding. ‘Zo functioneert kleding als lichtbron.’
TEKST FRANCIEN VAN ZETTEN | FOTO’S LISELOTTE FLEUR

aan nieuwe technologie in Austen, Texas (VS). Haar idee: kleding

(PAG. 24) EN JACQUES KOK (PAG. 25)

die met behulp van flexibele zonnecellen energie opwekt, waar-

N

mee je bijvoorbeeld je mobiele telefoon kunt opladen. “Wat we
a de Amerikanen zijn nu ook de

altijd bij ons hebben als we de deur uitgaan, zijn onze kleding

Chinezen reuze nieuwsgierig naar de

en mobiele telefoon. Waarom zouden we onze kleding dan niet

Technology-projecten van
Wearable Technology

gebruiken om op een duurzame manier energie op te wekken.”

modeontwerpster Pauline van Dongen. In

‘In Arnhem kan creatieve
industrie goed gedijen’

haar Arnhemse ontwerpstudio blikt ze

Ze volgde de opleiding Fashion Design aan ArtEZ Hogeschool

terug op de reis naar Sjanghai, die ze

voor de Kunsten in Arnhem en combineert ambacht met inno-

begin november maakte in het spoor van

vatieve en duurzame technologie. Van Dongen ontwikkelde voor

koning Willem-Alexander en koningin

haar mastercollectie Fashion Design in 2010 als één van de eer-

Máxima. “Mijn werk is superpositief

sten ter wereld compleet 3D-geprinte schoenen van wit plastic.

ontvangen in China. Sjanghai is een enorm

“Daardoor realiseerde ik me dat je met dit soort technologieën

technologie-gedreven stad. Alles gaat

ver buiten de bestaande grenzen van vormen en materialen in de

ontzettend snel en je ziet overal elektro-

mode kan werken.”

nica.”
Van Dongen begon dat jaar haar eigen modelabel, na afronding
De jurk met 72 uitklapbare zonnecellen,

van haar masteropleiding aan het Fashion Institute Arnhem (FIA,

die Van Dongen in 2013 als onderdeel van

ArtEZ 2008-2010). Ze besloot halverwege 2011 om een half jaar

haar collectie Wearable Solar ontwikkelde,

bij de innovatieve ontwerper Hussein Chalayan in Londen te gaan

maakt deel uit van de expositie The Future of

werken. “Daar verdiepte ik me vooral in hoe je innovatieve ideeën

Fashion is Now. Net als het Phototrope-hard-

naar commerciële ontwerpen kunt vertalen.”

loopshirt voorzien van led-technologie. De
expositie zou in Sjanghai geopend worden

Coehoorn

door koningin Máxima. Zij moest de reis

De ondernemende ontwerpster keerde in 2012 terug naar Arn-

wegens ziekte afbreken, waarna minister

hem. Ze nam haar intrek in de Mode Incubator in Modekwartier

Bert Koenders van Buitenlandse Zaken

Klarendal en verhuisde begin dit jaar naar een ruime studio in de

haar verving. Hij informeerde geïnteresseerd

voormalige Volksuniversiteit aan de Coehoornstraat. Daar werkt

naar de mogelijkheden die Van Dongen ziet voor

ze midden in de creatieve wijk met veel jonge en innovatieve

toepassing van zonnecellen en led-technologie.

bedrijven met 2,5 vaste medewerkers en vijf stagiaires aan haar
ontwerpen.

Met haar Wearable Solar drong Pauline van
Dongen vorig jaar door tot de finale van SXSW
Accelerator, het prestigieuze festival gewijd
Accelerator
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“Arnhem heeft een goede sfeer en energie, waarin creatieve
industrie kan gedijen”, constateert Van Dongen. Ze werd geboren
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Pauline van Dongen

Pauline van Dongen in haar atelier in de wijk Coehoorn: “Arnhem heeft een goede sfeer en energie, waarin creatieve industrie kan gedijen.”

in Amsterdam en groeide op in Nijmegen waar ze ook woont.
“Amsterdam, Utrecht of Eindhoven zijn misschien meer the place
te be, maar Amsterdam is ruim twee keer zo duur. De provincie

Arnhemse Sterren is de nieuwe rubriek waarin OKAmagazine ondernemers uit de regio Arnhem belicht, die hun
kennis en kunde tot ver buiten de landsgrenzen laten stralen.

Gelderland richt zich op het koppelen van innovatieve ondernemers met het Platform Creatieve Technologie. Dat is voor mij heel
die in het donker licht geven. “Philips is een gigantisch bedrijf

interessant.”

met veel verstand van licht, maar niet van kleding. Dankzij onze
Mode duurzamer maken door er technologie aan toe te voegen,

nauwe samenwerking zijn we in staat licht draagbaar te maken.”

daar werkt Van Dongen aan. “Eigenlijk wil ik technologie zacht

‘Ik wil technologie zacht
maken, zodat het verwerkt
kan worden in textiel.

maken, zodat het verwerkt kan worden

Wearable Technoloy biedt eindeloos veel mogelijkheden, zegt

in textiel. Dat lukt alleen wanneer je

Van Dongen. “Denk aan kleding met sensoren, die bewegingen

samenwerkt met andere partijen en durft

registreren, wat fysiotherapeuten daar aan hebben.” Voorlopig

te experimenteren.”

concentreert de ondernemende modeontwerper zich op het

Haar eerste Wearable Solar-kleding

kleding met leds. “We maken nu kleine producties waarmee we

ontstond door samenwerking met de

de lichtgevende shirts voor hardlopers testen.”

verder ontwikkelen van de Wearable Solar en Phototrope, sport-

Arnhemse solarspecialist Gert-Jan Jongerden. Samen met Philips
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Research toonde Van Dongen aan dat het mogelijk is draagbare

Van Dongen, zelf een hardloper: “Het shirt moet functioneel én

kleding te ontwerpen en produceren waarin leds zijn verwerkt,

esthetisch zijn. Het komt volgend jaar op de markt.”
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Van Portugal tot lokaal,
wij staan altijd voor u klaar met dagverse producten. Kom het ervaren bij
Brasserie de Boerderij, Villa Velperweg en Grand Café Het Oude Postkantoor.

G R A N D C A F E

HET OUDE POSTKANTOOR

Bistro - Robbers & van den Hoogen - Arnhem

O O S T E R B E E K

Voor meer informatie kunt u kijken op www.arnhemhoreca.nl

Bedrijfsreportage

Een baan voor business
“Een speciaal OKA-arrangement?
Regelen we.” Dirk-Jan Vink aarzelt
geen moment als de relatie tussen
‘Welderen’ en OKA ter sprake
komt. We zitten in het restaurant
van Golfbaan Landgoed Welderen
en kijken uit over de glooiende
greens die in het Betuwse landschap liggen. In de verte lopen
enkele golfers; in het restaurant
overleggen twee zakenpartners bij
een goede kop koﬃe.

W

elderen is vooral bekend
als golfbaan, maar dat
er ook allerlei (business)

arrangementen zijn weet nog niet iedereen, realiseert Dirk-Jan Vink zich.
Terwijl dat zo voor de hand liggend
is. “We hebben in de 21 jaar dat we
bestaan relatiedagen gehad van

Foto’s: Jacques Kok

ondernemers, productpresentaties,
clinics, feesten, recepties, vergaderingen, brainstormsessies, noem

men met Omnivents. Maar ook een

nessclub fungeert ook als verbinder

deren Golfschool Gelderland waar je

maar op. En natuurlijk is er ook de

culinair evenement kunnen we orga-

tussen andere businessclubs.”

in korte tijd de kneepjes van het vak

particuliere klant die een feest houdt,

niseren. Het is ‘u vraagt, wij draaien’.

bijvoorbeeld

onder de knie krijgt, hierbij bege-

huwelijksfeest.

We kunnen hier tot zo’n vierhonderd

De baan op

Welderen blijkt een heel populaire

mensen hebben. Maar ook minder, in

Dat is ook de formule waarop de

centen. Privéles of groepsles is ook

feestlocatie.”

kleinere zaaltjes bijvoorbeeld.”

businessclub, met ruim 200 leden,

mogelijk. Er is tevens een samenwer-

draait. De businessclub biedt een

king met de Duitse golfbaan Schloss

een

leid door vier professionele golfdo-

Open dag

VIP

compleet pakket inclusief lessen.

Haag, zodat leden ook eens een dag-

In het voorjaar houdt Welderen weer

Elk jaar is er een VIP-dag. Dirk-Jan

Daarnaast zijn er acht bijeenkomsten

je de grens over kunnen.

een open dag. Dan kunnen geïnte-

Vink: “Dan nodigen acht partijen elk

per jaar, vier in Elst op Welderen,

resseerden kennismaken met alle

twintig tot vijfentwintig relaties uit

en vier in Afferden, net onder Nij-

OKA-arrangement

mogelijkheden die de golfbaan met

voor een dag met bijvoorbeeld een

megen, op de Golfbaan Landgoed

Dan komen Dirk-Jan en Jet terug op

zijn open karakter biedt. Jet Jansen,

clinic, een uitstapje met Solexrijden,

Bleijenbeek die eveneens onder de

het OKA-arrangement. “We kunnen

verantwoordelijk voor de sales en de

een presentatie en een mooi diner

paraplu van Landgoed Golfbanen

speciaal voor OKA-leden een kennis-

events: “We kunnen allerlei arrange-

als afsluiting. Hierdoor komt het bes-

behoort. Daar zijn steeds zo’n 120 le-

makingsclinic opzetten waar je voor

menten opzetten, bijvoorbeeld sa-

te van de relaties samen. De busi-

den aanwezig. Afsluitend in het jaar

25 euro een dagdeel kunt kennisma-

is een groot diner. Vink: “We hebben

ken met golfen en Welderen – en

geen obligaat programma met elke

met de businessclub. Want dat moet

keer een spreker maar we gaan met

je een keer meemaken, zodat je voelt

zijn allen de baan op. Niet kijken naar

hoe dat werkt. En hoe je een-twé-

sport bindt ons, maar het samen

tjes kunt opzetten. Want daar gaat

sporten. En dat is waar de business

het toch uiteindelijk om? Niet om de

ontstaat.”

kosten, maar om de opbrengsten.

Grote Molenstraat 173
6661 NH Elst
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(0481) 376591

Over de grens

www.golfenopeenlandgoed.nl

Voor aankomende golfers heeft Wel-

.

In het voorjaar ontvangen de OKA

leden een uitnodiging van Golfbaan
Landgoed Welderen
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Van harte!
AkzoNobel feliciteert
OKA en
Wegener Media
met de geboorte
van een mooi
nieuw magazine.

www.akzonobel.nl

Hoe verder
met het
familiebedrijf?
Meer dan de helft van alle bedrijven in
Nederland is een familiebedrijf. Hoe divers ze
ook zijn, er komt voor allemaal een moment dat
opvolging aan de orde is. HAN Deeltijdstudies
bereidt ondernemers met masterclasses en
sparringsessies op dat cruciale moment voor.
TEKST: DAAN APPELS | FOTO: MARC PLUIM FOTOGRAFIE

Z

es maanden vanaf januari, zes bijeenkomsten. Allemaal
onder leiding van gerenommeerde docenten, afkomstig
uit het bedrijfsleven. HAN Deeltijdstudies zet in samen-

werking met het Instituut voor Familiebedrijfskunde (IFBK) een
prestigieus opleidingsprogramma neer onder de naam ‘Opvolging in het familiebedrijf’.
Is het met die opvolging, met de continuïteit dus, zo slecht
gesteld bij familiebedrijven? ‘Ja’, stellen Hans Busio, manager
Learning & Development bij de HAN, en Jurgen Geerlings, directeur van het IFBK. Niet zelden komt het voortbestaan van een
succesvol familiebedrijf in gevaar omdat de opvolging niet goed
is geregeld.
Hans Busio: “Vooropgesteld: er wordt keihard gewerkt in de
meeste familiebedrijven. Vooral echter aan de daily business.
Terwijl het belangrijk is ook eens naar de toekomst te kijken. Hoe
moet het straks verder als er mensen terugtreden of wegvallen?
En is zoon of dochter wel geschikt om de leiding over te nemen?
Zo zijn er veel meer zaken die je met een procesmatige aanpak
uitstekend kunt tackelen.”
aan de kracht van een bedrijf. Tijdens de opleiding maken we duiJurgen Geerlings: “Familiebedrijven zijn over het algemeen vrij

delijk hoe je die kracht op een goede manier kunt aanwenden.”

gesloten. Toch zijn de problemen waar ze vroeg of laat tegenaan
lopen niet uniek. Er zijn gewoon oplossingen voor. Het begint met

‘Opvolging in het familiebedrijf’ is bedoeld

in te zien dat zich in de toekomst zaken kunnen voordoen. Ben je

voor ondernemers met een familiebedrijf,

zover, dan is het tijd voor deze opleiding.”

hun familieleden en managers. De opleiding wordt mede mogelijk gemaakt door

HAN Deeltijdstudies
helpt ondernemers met
gerichte opleiding

‘Opvolging in het familiebedrijf’ valt in twee delen uiteen. De eer-

ING bank, BDO Accountants en Adviseurs

ste drie sessies gaat het over strategie en persoonlijk leiderschap.

en Dirkzwager Advocaten & Notarissen.

Daarna drie sessies waarin financiële en juridische zaken aan de

Als coachbedrijven zijn aan de opleiding

orde komen. Ook emotionele aspecten zullen niet onbesproken

verbonden de familiebedrijven Banken Champignons, Antonio

blijven.

Shining Places en Wijnhuis Robbers en Van den Hoogen.

Jurgen Geerlings: “Emotie rond familiebedrijven wordt vaak

Voor meer informatie kan contact worden opgenomen met Hans

onterecht gezien als een negatief aspect. Emotie draagt juist bij

Busio, telefoon 06 5529 1310, email hans.busio@han.nl.
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Telefoon of Tablet stuk?

Haal- en brengservice
Reparatie op locatie mogelijk
Vergaande technische kennis en support
90% van waterschade repareren wij
Klaar terwijl u wacht
Garantie op volledige reparatie
Voor bedrijven, telecomzaken en particulieren
7 dagen per week op afspraak geopend
Alleen originele onderdelen

mobiel reparatie service

Gratis parkeren
voor de deur.

Mobiel Reparatie Service Arnhem
Cruquiusweg 2, 6827 BL Arnhem
T 026 2020446
arnhem@mobielreparatieservice.nl
www.mobielreparatieservice.nl

Gecertiﬁceerd partner iPhone Repair Service Nederland.

>>

Nu bij Zenna in de showroom
De nieuwe Audi A4 en Audi A4 avant.

Zenna

Florijnweg 35, 6883JN Velp (GLD), zenna.nl

Kennisdelen
en mensen met
elkaar verbinden
TEKST: FRANK THOOFT | FOTO: JACQUES KOK

het MKB waar de kredietverlening lastig blijft, is het essentieel dat
je als accountant je klant zó goed kent dat je voor hem door het

“Een accountant is allang niet meer iemand die terugblikt in

vuur kunt bij de bank. Of bij de fiscus, als het om een betalingsre-

de tijd en daarover rapporteert. Een moderne accountant staat

geling gaat.” Daarbij blijft de blik niet op de traditionele financie-

naast de ondernemer en helpt doelgericht te ondernemen op

ringsvormen gericht om indien nodig aanvullend te zijn. “Neem

basis van actuele cijfers.” Het is de stellige overtuiging van

crowdfunding. Een nieuwe en bijna trendy vorm van financieren,

Edwin van Asten, vestigingsdirecteur van Flynth adviseurs en

meer ook daar gelden valkuilen en kansen. Ken die, weet waar je

accountants in Arnhem. “En aangezien wij landelijk werken

over praat.”

voor zo’n 35.000 ondernemers in het midden- en kleinbedrijf,
kunnen wij onze kennis en netwerken volledig inzetten ten

Spaar-bv

behoeve van die ondernemer.”

Het kennisdelen heeft hoge prioriteit binnen de moderne accountancy, stellen Van Asten en Van Bemmel. “Geef regelmatig

De vraag of de accountancy over tien jaar volledig weg geauto-

lezingen, schrijf artikelen en blogs met je visie op onderwerpen

matiseerd is, wordt genuanceerd beantwoord: “Toegegeven, wie

en ontwikkelingen. Wees op de hoogte van de marketingkracht

niet automatiseert vist straks buiten het net. En wie niet antici-

van de social media. Voed je klant ermee.” Van Bemmel heeft zo

Een moderne accountant
staat naast de ondernemer

peert op investeren in jonge mensen, in

onlangs een serie lezingen gehouden over de spaar-bv omdat die

kennisdelen, in samenwerken en in com-

bij de huidige lage rentestand een interessante optie kan zijn voor

municeren, zal eveneens de slag verlie-

ondernemers en vermogende particulieren. “Dat deed ik samen

zen.” Nick van Bemmel, belastingadviseur

met mensen van de Rabobank. Zo voeg je kennis en netwerken

bij Flynth in Arnhem, ziet de toekomst

bij elkaar.”

echter vol vertrouwen tegemoet. Hij weet
dat zijn organisatie zwaar heeft geïnvesteerd in automatisering

Sociaal vlak

waardoor het controlewerk en de jaarrekening, het fundament

Ook op landelijk niveau is het van belang actief in het kennisdelen

van de accountancy, staat als een huis. En met jonge mensen en

te zijn. Flynth is met haar 60 kantoren en ruim 1400 medewerkers

samenwerken is het in deze informele kennisorganisatie wel goed

als kennispartner aangesloten bij MKB Nederland en voedt de

gesteld, weet hij. Flynth kan zelfs binnenkort een award tegemoet

leden met advies en begeleiding. Tijdens de regionale bijeenkom-

zien als Beste werkgever in de zakelijke dienstverlening. “En daar

sten, die worden georganiseerd met MKB Nederland/VNO-NCW

zijn we met z’n allen trots op!”

zijn de collega’s ook actief. “Je moet investeren in je netwerken,

Door het vuur
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ook op sociaal vlak”, zegt Van Asten. Zo participeerde hij namens
Flynth samen met Van Lanschot Bankiers in de productie van de

De digitalisering mag echter niet ten koste gaan van het per-

beroemde Queens Symphony die in Musis Sacrum werd uitge-

soonlijke, oprecht gerichte, contact met de klant, stelt Edwin van

voerd. “Er is meer dan alleen accountancy. Juist de relatie met de

Asten. “Dat blijft je toegevoegde waarde nummer één. Zeker in

maatschappij maakt dat je een verschil kan maken.”
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GEMEENTE ARNHEM
FELICITEERT OKA MET
HET NIEUWE OK ARNHEM
MAGAZINE

Volg ons ook op Twitter en Facebook:

Het jaarlijkse magazine ‘Timeless’ is uit!

twitter.com/juwelieraalbers

Vraag een gratis exemplaar aan via

facebook.com/juweliershuisaalbers

timeless@juweliershuisaalbers.nl

Exclusiviteit heeft een naam
Hoofdstraat 206, Velp | Luttekestraat 40, Zwolle
www.juweliershuisaalbers.nl
horloges o.a. Jaeger-LeCoultre | Piaget | Chopard | Cartier | I.W.C. Schaffhausen | TechnoMarine | Ebel | Raymond Weil | Aerowatch | Longines
RADO | Maurice Lacroix | Seiko | Certina | Baume & Mercier | Bell & Ross | Sector | Swatch juwelen o.a. Chopard | Annamaria Cammilli
Hans D. Krieger | Hulchi Belluni | Chimento | Wellendorff | Arthur Scholl | Albanu | Noor | Tirisi | Fred Moes | A. Odenwald | Piaget
Leo Wittwer | ROOS | Le Chic | Alcoro | Schoeffel | Isabelle Fa | Elaine Firenze | Martinshof | Baraka | Bunz | Xen | Atelier collectie

Bestuursleden OKA blikken terug

Leegstand op bedrijventerreinen

Toni Iñiguez Najdanovski bekijkt de ontwikkeling op Westervoortsedijk.

In deze rubriek blikken we met het bestuur terug op een aantal

op de bedrijventerreinen. ‘Veranderingen in deze tijd gaan snel

speerpunten uit het beleid van het OKA. In de maand november

en zijn onvermijdelijk. Het Arnhemse college heeft kennelijk veel

nam de Arnhemse Gemeenteraad een raadsvoorstel omtrent

moeite om deze snelheid bij te houden. Onvermurwbaar probeert

het onderwerp transformatie van bedrijventerreinen. Deze

het college uit lege bedrijfspanden op

belangrijke stap maakt het mogelijk om leegstand op de bedrij-

bedrijfsterreinen activiteiten te weren die

venterreinen tegen te gaan.

niet bij de inmiddels overleefde regeltjes
van het bestemmingsplan passen. Zo

TEKST EN FOTO’S: DICK LESEMAN

speelt er al ruim een jaar een strijd tussen

‘Er komen steeds meer
ambitieuze plannen van
enthousiaste ondernemers’

Max Dansstudio’s op bedrijventerrein
Toni Iñiguez Najdanovski heeft als bestuurslid van OKA de

Rijkerswoerd en de gemeente Arnhem.

portefeuille bedrijventerreinen. Hij heeft als voorzitter van het

Al staat het betreffende pand al tijden

bedrijventerrein Rijkerswoerd zitting in het algemeen bestuur

onverhuurbaar leeg, de dansschool zal en moet weg’, schreef Lea

van StAB, stichting Arnhemse bedrijventerreinen. Samen met

Manders, fractievoorzitter van Zuid Centraal, in De Gelderlander

meerdere partners heeft StAB gewerkt aan een visiedocument

een aantal maanden terug. Inmiddels is het college dus om en is

rondom de transformatie van leegstaande panden onder meer

het raadsvoorstel aangenomen.
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flexibeler in te vullen
Dansen in een wasstraat
“Je moet accepteren dat de tijd verandert”, stelt Toni Iñiguez
Najdanovski. “Ondernemers willen hun leegstaande panden verhuren. Dat lukt niet binnen de gestelde regelgeving. Wij hebben
in een visiedocument voorgesteld flexibeler met de regels om
te gaan, waardoor bijvoorbeeld consumentgerichte activiteiten
kunnen plaatsvinden op de bedrijventerreinen. In Rijkerswoerd is
zo een dansstudio gevestigd in een voor-

‘We willen geen eilandjes
en we kunnen juist
van elkaar leren’

malig autowascentrum. Dat past niet in
het bestemmingsplan, maar zij zijn vooral
in de avonduren actief. Dat is weer prettig,
want dan is er leven, dat vermindert de
criminaliteit en draagt bij aan de veiligheid
op het terrein.” Dat de regelgeving niet

helemaal overboord moet is duidelijk. Toni Iñiguez Najdanovski
noemt als voorbeeld dat een chemisch bedrijf zich niet zomaar
overal kan vestigen. “We werken met StAB aan een lijst van typen
bedrijven die niet zijn toegestaan op bepaalde plekken. Belangrijke criteria zijn: heeft het bedrijf toegevoegde waarde, draagt
het bij aan de veiligheid en verhoogt het de kwaliteit van het
bedrijventerrein.”

Plannen voor 2016
Individuele bedrijventerreinen hebben soms ambitieuze plannen
voor 2016. “We merken dat er steeds meer initiatieven komen van

Van de OKA- bestuurstafel
Tijdens een bestuursvergadering in de afgelopen periode
heeft OKA een toelichting gehad van Gert Boeve, strateeg
bij de gemeente Arnhem, op de zogenoemde MIRT agenda.
Het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT) gaat over de financiële investeringen vanuit
het Rijk in integrale, gezamenlijke opgaven en oplossingen
(programma’s en projecten) met verschillende regio’s.
Dit programma is recent opgesteld voor de regio Arnhem
Nijmegen en bevat de gezamenlijke ambities en projecten
van de achttien regiogemeenten rondom Arnhem. Een
aantal speerpunten is: de regio gaat meer inzetten op
Health (Nijmegen) en Energy (Arnhem); de transformatie van het stedelijk netwerk; het versterken en benutten
van het sociaal kapitaal; het versterken en benutten van
de bereikbaarheid. Het regionale bedrijfsleven is in triple
helix verband (een samenwerking of overleg van bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheid) betrokken bij deze
MIRT agenda. Een lang gekoesterde wens niet alleen van
de MIRT agenda van de regio is doortrekking van de A15
bij Elst naar de A12 bij Zevenaar. Het doortrekken van de
A15 wordt weer uitgesteld. Volgens de nieuwste planning
kunnen automobilisten tussen 2021 en 2023 voor het eerst
over de weg rijden. Tot dusver ging minister Schultz van
Haegen uit van 2019.

Dancestudio huurt voormalige carwash.

de contactgroepen: groepen enthousiaste ondernemers op de
bedrijventerreinen. Zo willen ze op de Overmaat een gezamenlijke afvalinzameling doen en onderzoeken ze de mogelijkheden
van wifi op zonnepanelen. IJsseloord I bestudeert een betere
ontsluiting van het verkeer in de spits en wil het openbaar groen
opplussen. Op ‘t Broek plaatsen ze in 2016 openbare oplaadpunten voor elektrische auto’s en de Bakenhof wil het milieuvriendelijkste bedrijventerrein van Arnhem worden”, noemt Toni Iñiguez
Najdanovski enkele voorbeelden. “Verder ben ik 2016 druk met
het verbeteren van de communicatie tussen de verschillende
bedrijventerreinen en tussen de terreinen en de binnenstad. We
willen geen eilandjes en we kunnen juist van elkaar leren. We
hebben allemaal hetzelfde doel en dat is het bevorderen van de
werkgelegenheid en het aantrekkelijk maken van Arnhem als
vestigingsstad voor bedrijven. Dat kan door veel informatie uit te
wisselen en te leren van elkaars successen.
Als ondernemers vragen hebben over hun bedrijventerrein kunnen ze me mailen op toni@antonio.nl.”
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Training & Opleiding

Partner in scholing voor uw
medewerkers en een betrouwbare
specialist in maatwerk!
Voor meer informatie
Rijn IJssel Training & Opleiding
026 3537260
Training-opleiding@rijnijssel.nl

www.rijnijssel.nl/cursusaanbod

Rijn IJssel werkt voor jou!

Frank Jongejan

De ochtend van…

In deze rubriek volgt onze reporter, Dick Leseman, de ochtenduren van een
OKA-lid. Wat doet een directeur of bestuurder zoal? Deze ochtend is van Frank
Jongejan, directeur van Accountants en Adviseurs Jongejan en mede oprichter van
MyCrowdfunding. Hoe ontbijt hij, welke mensen ontmoet hij, wat is zijn werkplek?

Kasteel Doorwerth Meestal staat Frank om een uur of 6 op.
Zo ook vandaag. Minimaal twee keer per week draaft hij in
de vroege ochtend een rondje door de bossen van Doorwerth. In deze donkere dagen moet hij iets meer geduld hebben
voordat hij veilig op pad kan.

Doorwerth, thuis Het rondje van een kilometer of 7 zit er op.
Tijd voor een voedzaam en gezond ontbijt met banaan, kiwi,
druiven, yoghurt en muesli. Daarna onder de douche. De
dag kan fris beginnen. Zijn vrouw Bea is aan een andere tafel
met thuiswerken begonnen.

Arnhem, kantoor De helft van zijn personeel is op pad.
Toch valt er genoeg te bespreken. Met van links naar rechts
Jeroen, Robbin en Peter bekijkt Frank de stand van zaken bij
verschillende cliënten.

Duiven, Melis Transport Marwin Melis is jarig vandaag.
Frank feliciteert hem met een lekker flesje. Die is voor later
vandaag. Hier bespreken ze de verkoop van de trucks en
de aanschaf en financiering van nieuwe. Verder krijgt Frank
inzicht in het nieuwe planningssysteem van het bedrijf.

Arnhem, Zuurdeeg & Ockels De volgende afspraak is bij
Zuurdeeg & Ockels. De edelsmeden en juweliers zijn in de
binnenstad gevestigd, dus gaat Frank te voet. Sabine Zuurdeeg en Irma Ockels bespreken de up-to-date cijfers met
Frank terwijl de etalage winterklaar gemaakt wordt.

Arnhem, binnenstad Op de weg terug naar kantoor en naar
de lunch krijgt Frank een telefoontje van de makelaar. Zijn
huurcontract loopt over een half jaar af. Tijd om de huisvesting eens goed tegen het licht te houden. Voor straks: eet
smakelijk.
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Denkend aan Arnhem
zie ik speels stromend water
dwars door een prachtig
centrum gaan,
rijen ondenkbaar
mooie gebouwen,
trots en statig,
rond de Eusebius staan;

AD HOC, EXPERT IN:

BEHEER

TOEZICHT

VERHUUR

ZORGELOOS LEEGSTANDBEHEER
WWW.ADHOCBEHEER.NL

BEL 026 363 93 05

Bij elk jaargetijde hoort
een eigen fiscale koers.

Administratie- en Belastingadviesburo H. Elsinga is beslist geen dertienin-een-dozijnkantoor. Wij willen uw steun en toeverlaat zijn bij al uw
financiële handelingen. Een spin in het web die activeert, initieert en
coördineert. We zijn deskundig en creatief, we zoeken grenzen en
samen ontwikkelen we een visie en stellen we doelen.
Samen komen we verder. Hoe lastig sommige vraagstukken ook kunnen
zijn. Anderen noemen dit kwaliteit. Wij vinden dit vanzelfsprekend.
Half werk leveren, kennen we niet.

H. E LSINGA

Administratie- en Belastingadviesburo
Aangesloten bij Register Belastingadviseurs en NOAB

Scheefkelk 2
6922 HH Duiven
Postbus 23
6930 AA Westervoort

T: (026) 312 03 32
I: www.elsinga-advies.nl
E: info@elsinga-advies.nl

en in die geweldige
Rijnstad verankerd
mode en cultuur,
beroemd in het land,
stationspracht en praal,
verrezen torens,
parken en bossen
in een groots verband.

bedrijfsjournalistiek,
bladmanagement,
teksten

www.pluspen.nl
de stad biedt de plek
en de mensen ﬂoreren
met vernieuwing en durf
en vol van creatie,
en het Arnhems bedrijf
geldt in alle gewesten
vol belofte en groei
als dé inspiratie.
Vrij naar Marsman

Inno-verk-eert
Gastcolumn Henk de Beijer
Het gaat niet goed
met onze innovatie.
Sterker nog : het gaat
verkeerd. En masse
vielen we over de
sjoemelsoftware van
Volkswagen. Voor het
gemak vergetende dat
deze software heel
innovatief is , maar
‘verkeerd’ is ingezet:
volgens partijen is
deze software volgens
contract ‘voor testdoeleinden’ geleverd. Dat het niet om enkele, maar
om miljoenen stuks ging, ‘ontging’ iedereen even.
Maar wie heeft er nou boter op zijn hoofd? Bij de
energieafspraken (20-20-20), die de Nederlandse
regering van het Kyoto-verdrag heeft afgeleid (20%
CO2-reductie en 20% duurzame energie in 2020),
zien we dat ook bij de overheid de belangen heiliger
zijn dan het doel. De doelstellingen worden, nog
voor de inkt droog is, naar beneden bijgesteld naar
16% en het jaartal wordt ‘politiek correct’ naar achteren verschoven (2023) door mensen waar wij zelf op
gestemd hebben. En wat schieten wij er mee op, de
aarde, onze kinderen en kleinkinderen? Niets.

Uur van de waarheid voor
binnenstadsmanagement
TEKST DAAN APPELS

Na het faillissement van de Stichting
Binnenstadsmanagement Arnhem (SBA)
begin dit jaar heeft een aantal ondernemers in de binnenstad zich verenigd
in een platform dat nieuwe doelen wil
stellen en een aanpak wil formuleren
voor de economische stimulering van het
winkelend hart van de stad.
Het primaire doel begin dit jaar lag bij

SOFA werd in 2010 opgericht als
antwoord op de ‘free riders’-problematiek. Sindsdien is jaarlijks ongeveer
9 ton beschikbaar voor economische stimulering van de binnenstad,
bedrijfsterreinen en overige initiatieven
in Arnhem. Het geld komt uit een
opslag op de OZB voor niet-woningen.
Het SOFA-bestuur legt jaarlijks verantwoording af aan het college van B&W
en aan het Arnhemse bedrijfsleven.

het voortzetten van enkele belangrijke activiteiten op de korte termijn. De
financieringsaanvragen die daar destijds
voor werden ingediend bij de Stichting

zaken vooruitlopen, maar geeft wel aan

Ondernemersfonds Arnhem (SOFA) zijn

vertrouwen te hebben in het Platform

gehonoreerd.

Binnenstadsmanagement. “We zullen het
plan en de begroting kritisch bekijken.

Conform de voorwaarden van de SOFA

Dat is onze taak. Feit is wel dat ik binnen

moet nu voor 2016 en de jaren daarna

het platform een grote eensgezindheid

een meerjarenplan en -begroting worden

bespeur en bereidheid tot samenwerken.

ingediend. Dat is begin deze maand ge-

Bij eerdere financieringsverzoeken is de

beurd. Op donderdag 17 december beslist

samenwerking ook plezierig verlopen. Dat

het SOFA-bestuur hierover. Met name

is een goede basis.”

wordt gekeken naar de onderbouwing
van de plannen.

Van het Platform Binnenstadsmanagement maakt ook OKA-bestuurslid Anke

Echte innovatie gaat over de footprint van ons op
deze aarde, over verbetering van het leven door
producten, die gemaakt worden met duurzame
technologieën van grondstoﬀen die niet schadelijk
zijn. Over de circulaire economie, die geen afval of
vernietiging voortbrengt, maar slechts verbetering.
Maar ja, wat als er op de klimaatconferentie in Parijs
de maximale grens van 2°C temperatuurstijging
wordt ondertekend en je daardoor 60 procent van je
balans moet wegstrepen, omdat je een multinational
bent en al die kolen en olie niet meer geëxploiteerd
mogen worden? Dan komen er opeens andere
prioriteiten om de hoek kijken. En dat is nou net wat
we niet willen. Wat we wèl willen is durf, innovatie
én zorg voor later. Innovatie die ook goed toegepast
wordt, innovatie die niet enkele zakken vult, maar
die voor een ieder een positief saldo heeft. Dan pas
kunnen we spreken van goede innovatie. Doet u
mee?
Henk de Beijer
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SOFA-voorzitter Ad Beers wil niet op

Pollmann deel uit.

Gouden Piramide 2015
Schipper Bosch heeft met Industriepark

en vernieuwend opdrachtgeverschap ten

Kleefse Waard (IPKW) de Gouden Pirami-

voeten uit. Daarbij is het opdrachtgever-

de 2015 gewonnen. De jaarlijkse Rijksprijs

schap compleet, omdat het zowel goed

voor inspirerend opdrachtgeverschap in

gekozen ruimtelijke ingrepen omvat als

de (landschaps)architectuur, stedenbouw,

een sterk, toekomstgericht programma.

infrastructuur en ruimtelijke ordening

Met Industriepark Kleefse Waard is een

werd zaterdag 21 november uitgereikt

nieuwe standaard gezet voor bedrijven-

door minister Plasterk. Voor de Gouden

terreinen.’

Piramide komen opdrachtgevers van
inspirerende en vernieuwende projecten

Voor de Gouden Piramide komen

in Nederland in aanmerking.

opdrachtgevers van inspirerende en
vernieuwende projecten in Nederland in

Het juryrapport meldde onder meer: ‘Met

aanmerking. In 2015 is het thema gebieds-

de durf en visie die gepaard gaan aan het

ontwikkeling.

zakelijk gevoel waarmee hij een bedrij-

De prijs is een initiatief van de ministeries

venpark een lonkend toekomstperspectief

van Infrastructuur & Milieu, Onderwijs,

geeft, toont de opdrachtgever zich een

Cultuur & Wetenschap en Binnenlandse

waar entrepreneur. Het is ondernemend

Zaken.
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‘Het nieuwe verkopen
wordt verbinden’
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Het zakendoen van de toekomst bestaat uit het bij elkaar brengen van mensen. Niet
om alleen voor jezelf zo efficiënt mogelijk te produceren. Kernachtiger kan Timmo
Terpstra, algemeen directeur en mede-eigenaar van Koffiebranderij Peeze in Arnhem,
het niet verwoorden. “Het gaat om verbindingen leggen en om global responsability.”

TEKST FRANK THOOFT | FOTO’S: MARC PLUIM FOTOGRAFIE

H

hoek kijken. Terpstra: “We hebben in Ethiopië bijvoorbeeld alle
et recente winnen van de prestigieuze Food Valley

schoolboeken in een naburige winkel opgekocht voor een school-

Award 2015 is er een voorbeeld van. Peeze werd met

tje voor de kinderen van de koﬃeboeren. Zelf konden ze het niet

deze Nederlandse innovatieprijs voor agrifood, feed

betalen; en voor ons was het relatief gezien een kleinigheid.”

& horti beloond voor de biobased capsules die het bedrijf op de
markt heeft gebracht: volledig composteerbare koﬃecapsules

Innovatie

voor Nespresso-machines. Terpstra: “We hebben die capsules

Tegelijkertijd investeert Peeze ook veel geld in de innovatie van

niet zelf bedacht, maar samengewerkt met het bedrijf dat ze ont-

de eigen productie. De koﬃebranderij is al één van de milieu-

wikkeld heeft. Ieder zijn kracht: zij de innovatie en techniek, wij de

vriendelijkste van Nederland; na de succesvolle biobased cupjes

koﬃe, productie en het vermarkten ervan. Je zag dat bijvoor-

zijn nu de verpakkingen aan de beurt. Medio 2016 verwacht

beeld ook al bij Apple met de iPhone. Steve Jobs stuitte op een

Terpstra de eerste biobased koﬃeverpakkingen op de markt

bedrijfje dat het supersterke gorilla glass kon maken, maar daar

te kunnen brengen. Dan is het gedaan met de bekende plastic

geen toepassing voor had. Jobs wel. Het werd hét onderschei-

koﬃepakken waar nog steeds aardolie voor nodig is. Peeze loopt

dende element van de iPhone.”

hierbij voorop, maar hoopt wel dat de concurrenten volgen. “Dat
is helemaal niet erg. Hoe eerder hoe liever”, zegt Terpstra. “Het

Rationeel

gaat immers om het grotere geheel: om de houdbaarheid van

Global responsability, de verantwoordelijkheid voor de aarde,
speelt volgens Terpstra ook een belangrijke rol bij het succesvolle

onze aarde.”

in de markt zetten van je product. “We zijn immers verplicht na

Ketenintegratie

te denken over onze verantwoordelijkheid op aarde, voor onze

Verder naar de toekomst kijkend

kinderen en hun kinderen. Dat klinkt softer dan het is, want de

zegt Terpstra: “Ik verwacht in

werkelijkheid vergt uiterst adequaat en rationeel hawndelen.

2020 dat we in zo’n vijftien

Ondernemen gaat zich toespitsen op lokaal ondernemerschap:

oorspronglanden – waar we

kleine bedrijven gaan de producties realiseren, en bijvoorbeeld

de koﬃebonen vandaan ha-

via coöperaties – ook weer vormen van verbindingen – samen-

len dus - projecten hebben

werken. Het nieuwe verkopen wordt verbinden.”

opgezet en daar de mensen
een beter bestaan hebben

Geelstaartwolaap

kunnen bieden. En een eerlijker

Als voorbeeld geeft Terpstra de situatie in Peru, waar wanhopige

verdeling van de waarde in de

ex-koﬃeboeren proberen een nieuw bestaan op te bouwen met

keten. Ik denk ook dat we

Timmo Terpstra: ‘Het gaat
om de houdbaarheid
van onze aarde’

landbouw. Daarvoor halen ze hectare na

die ketenintegratie

hectare oerwoud om, wat weer ten koste

op een posi-

gaat van de zeldzame geelstaartwolaap

tieve manier

die daar huist. Samen met De Apenheul

kunnen ver-

in Apeldoorn heeft Peeze een project

waarden naar

opgezet om niet alleen de boeren hun

de klant,

expertise in het koﬃetelen terug te geven

naar de

maar ze ook een fatsoenlijke prijs voor hun koﬃebonen te garan-

eindgebrui-

deren: het zogenaamde True Price-principe. Daarmee wordt de

ker. Die zal

geelstaartwolaap eveneens gered, en daarmee een stuk ‘moeder

uiteindelijk

aarde’. Deze speciale koﬃe wordt via De Apenheul en zijn relaties

kiezen

op de markt gebracht onder de naam Lazy Monkey.

voor een

Oorsprong
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een basisinkomen komen ook scholing en huisvesting om de

global
res-

En zo zet Terpstra via de Peeze Foundation meer projecten op

ponsabi-

in de landen van oorsprong. Om verbindingen te leggen met de

lity-aan-

bevolking daar en hun bestaan beter leefbaar te maken. Ethiopië,

pak zoals

Nepal, Indonesië, Peru enzovoorts. Want in het verlengde van

deze.”

.
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VERGADEREN MET GLITTER EN GLAMOUR? NOU EN OF!
Vergaderen in GelreDome betekent vertoeven in de ambiance van sterren,
toppers en beroemde VIP’s. Met de service en de aandacht die daarbij horen.
Onze zalen richten we net zo gemakkelijk in voor een intieme vergadering
of receptie als voor een grootscheeps congres of personeelsfeest.
In alle gevallen voorzien van state-of-the-art vergaderfaciliteiten.
Meer weten? Bel 026 - 880 70 45 of kijk op www.GelreDome.nl.
GELREDOME Het grootste theater van Nederland

Als mensen elkaar ontmoeten,
gebeurt er iets

Kort bedrijvennieuws

Column
De Arnhemse Uitdaging! Mijn eerste kennismaking met
dit ondernemersnetwerk dat Arnhemse stichtingen en
verenigingen helpt, was op de management games. Een
inspirerend event waar mensen elkaar in een informele
setting ontmoeten. Contacten worden er makkelijk en snel
gelegd. Als mensen elkaar ontmoeten dan gebeurt er iets.
Matches voor de Arnhemse Uitdaging zijn soms zo kinderlijk
eenvoudig. Maar toch……
Halen wij er alles uit wat erin zit?
Is de vraag die voorligt bij een matchgroep wel de echte
vraag, is er een onderliggende vraag of zijn er nog hele
andere vragen?
Ook al zijn we allemaal van goede wil en zetten we ons in
voor maatschappelijk organisaties, als we elkaar ontmoeten
ontstaat er een andere dynamiek. Ineens blijk je veel meer
voor elkaar te kunnen betekenen. Komen er matches tot
stand die je vooraf nooit met elkaar had kunnen bedenken.
Daar krijg je energie van en het geeft een heel voldaan en
goed gevoel. Alle reden dus om een leuk Meet & Match
Lente Event te organiseren. Het jaargetijde voor nieuwe
ontmoetingen.

Ondernemer van het Jaar
Wie wordt de Arnhemse Ondernemer van

en Julian Leijser (CVJO) beoordelen de

het Jaar 2016? Wie kan straks aansluiten

inzendingen.

bij de vorige winnaars Loek van Veggel

Daarbij wordt in samenwerking met

(MTSA), Frans Gazendam (Rupro Beheer)

Rabobank Arnhem en omstreken ook

en Rombout Swanborn (HyET Solar)?

een aanmoedigingsprijs voor de meest

Komend jaar organiseert Wegener Media

kansrijke StartUp uitgereikt. De winnaars

voor de vierde keer deze verkiezing. De

worden op 24 mei, tijdens de eerste dag

Arnhemse ondernemer die met vernieu-

van Ondernemer LIVE in de Eusebiuskerk,

wende activiteiten voor meer werk en/

bekend gemaakt.

of een verbetering van het imago van

Interesse? f.thooft@wegenermedia.nl

het Arnhemse heeft gezorgd, komt in
aanmerking voor deze prijs. Een jury,
bestaande uit voorzitter Bart van Meer
(OKA), Anne Laarman (AOMB), Marcel
Hielkema (VNO-NCW Midden), Loes Kater

Reserveer dinsdag 22 maart 2016 van 16.00 – 19.00 uur
alvast in uw agenda. Ik kijk uit naar uw komst!
Andrea de Boeij

(CvVO HAN), Ron König (wethouder EZ)

Overname
Kien Groep uit Arnhem heeft in november
de Alfa Romeo- en Jeep-activiteiten van
Bochane in Arnhem, Ede en Nijmegen
overgenomen. De Kien-vestiging in Velp
wordt het komende jaar ingericht als flagshipstore voor zowel Alfa Romeo, Abarth
en Jeep. Alfa Romeo wordt daarnaast
toegevoegd aan de Nijmeegse vestiging
van Kien. De huidige showroom van
Kien in Velp ondergaat in 2016 een flinke

Pop-up Centraal
Strijbosch Thunnissen Makelaars en
Rabobank Arnhem en Omstreken
hebben op Arnhem Centraal een popup store geopend. Hiermee willen ze
starters op een laagdrempelige manier
advies geven op het gebied van het
financieren, kopen of het huren van
hun eerste woning, studio of appartement. De komende maanden zullen er
diverse activiteiten worden georganiseerd voor de specifieke doelgroep.
Een team van adviseurs van zowel
Strijbosch Thunnissen als de Rabobank
staat vanaf 19 november klaar om
geïnteresseerden wegwijs te maken op
de woningmarkt.

transformatie.
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Nieuwe leden van OKA

Amir Kaboli
Amir Kaboli komt oorspronkelijk
uit Iran. Zijn bedrijf NaftArya biedt
diensten aan op het gebied van olie,
gas, water, energie en food. Verder
bemiddelt hij in zakelijke ontwikkelingen in Iran, ingenieursadvies en
technische cursussen in Nederland.
Hij werkt samen met Nederlandse en
Iraanse partners. Naast een kantoor in
Arnhem is er een vestiging in Teheran.
www.naftarya.com

André
Wijnveld

Titus Baptist
Titus Baptist is eigenaar van Baptist in
Arnhem. Baptist heeft twee vestigingen waar u terecht kunt voor een ruim
assortiment ijzerwaren, gereedschappen,
machines, maar ook voor gebouwbeslag
of beveiliging. ‘Als je het nergens kunt
vinden vind je het bij Baptist’. Het meedenken in oplossingen is voor Baptist de
uitdaging.
www.baptist.nl

André Wijnveld heeft als missie is om
mensen te laten beleven hoe leuk en
effectief sales kan zijn. Dit doet hij door
korte mind-set bepalende training/
coaching sessies. Zijn bedrijf heet
Salestijgers. Hij onderscheidt zich door
zijn specifieke marktkennis/ervaring
(22jaar) in de sales.
Facebook: salestijgers

Sander Drijber
Sander Drijber is sinds 1991 ondernemingsrechtadvocaat en adviseert voornamelijk
ondernemingen op het gebied van onder andere corporate governance, aandeelhoudersovereenkomsten, joint-ventures, participaties en overnames. Daarnaast is
hij procesadvocaat in onder andere aandeelhoudersconflicten, procedures voor de
Ondernemingskamer en bestuurder-aansprakelijkheidprocedures. Tevens adviseert
Sander veelal in faillissementssituaties en treedt hij ook zelf als curator op.
www.drijberenpartners.nl

Bert Zoetbrood
CEO van DEKRA Global Service Unit Product Testing & Certification en Managing Director van
DEKRA Certification Group (inclusief voormalig KEMA Quality, EXAM GmbH, QuieTek, AT4
Wireless en DEKRA-iST) met activiteiten in meer dan 30 landen. Met toonaangevende wereldwijde posities in diverse marktsegmenten, zoals elektrische, high-tech elektronica-industrie
gezondheidszorg en innovatieve gebieden als Cyber Security. Lid van het Executive Committee
van DEKRA SE, de toonaangevende leverancier van veiligheids- en kwaliteitsdienstverlening met
een omzet van EUR 2,5 miljard en 35.000 medewerkers. Statutair directeur en commissaris van
verschillende juridische entiteiten. Voorzitter van de Raad van Bestuur van DEKRA Nederland.
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Koningstraat 32

Dudok en Building 026
openen in 2016 nieuwe
deuren voor u.

Kingsize offices & stores

bUSInESS clUb

vITESSE-gElREDOME

vITESSE bEwEEgT

Geïnteresseerd in de Business Club Vitesse-GelreDome? Wilt u (hernieuwd) kennismaken met het bedrijfsleven in Arnhem
en wijde omgeving? Wij informeren u graag over de verschillende mogelijkheden T 026 8807111 of E bcvg@vitesse.nl.

Bedrijventour bij business club-leden in Huissen

Business-to-business diner

Bedrijventour bij business club-leden in Huissen

Sessie met shirtsponsor en partner Smipe

Business club-bijeenkomst

Business-to-business diner

www.bcvg.nl

Bestuur Business Club Vitesse-GelreDome

Ontvangst bij Jaarvergadering

Business club-bijeenkomst

