Het magazine van Ondernemers Kontakt Arnhem

1e jaargang nr. 4

Onderwijs en
arbeidsmarkt

September 2016
Sterren van Arnhem
Arnhem Studiestad
Bedrijven zetten eigen opleidingen op

930982_001_14-Sep-16_10:46:17_rene_su
OKA-1609.indd 1

14-09-16 09:41

930982_002_14-Sep-16_10:46:17_rene_su
OKA-1609.indd 2

14-09-16 09:41

van de voorzitter

De onderwijsinstellingen: de parels van Arnhem
Dat overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen moeten samenwerken is een
gegeven waarover al lang geen discussie meer bestaat. Arnhem mag zich gelukkig prijzen met de aanwezigheid van uitstekende, hooggekwalificeerde onderwijsinstellingen.
RijnIJssel is een school voor middelbaar beroepsonderwijs en educatie die
samenwerkt met honderden werkgevers in de regio. Naast het beroepsonderwijs
voor jongeren wordt ook onderwijs gegeven aan werkenden en/of volwassenen.
Daarnaast beschikt Arnhem over maar liefst drie hogescholen, waarbij ik Van Hall
Larenstein in Velp reken tot een Arnhemse hogeschool.
De HAN is duidelijk aanwezig in Arnhem met haar schitterende campus op Presikhaaf waar zij voor meer dan 10.000 studenten onderwijs en onderzoek faciliteert.
De opening van dit schooljaar was weer een zeer aansprekende meeting met de
HAN-parade op het IPKW terrein.
ArtEZ hogeschool voor de kunsten is eveneens duidelijk aanwezig in Arnhem. Of
het nu gaat om mode, muziek, toneel of dans, je kunt er terecht. ArtEZ heeft al
jarenlang bewezen dat ze internationale grootheden naar voren brengt. Van Hall
Larenstein is de grootste groene school van Nederland werkt nauw samen met
het bedrijfsleven.
Wat al deze onderwijsinstellingen met elkaar gemeen hebben is dat je, als
je er op bezoek bent, wordt aangestoken met energie. Veel ondernemers in de dop volgden hier hun onderwijs. Arnhem zou zich meer
mogen realiseren dat ze deze onderwijsinstellingen herbergt.
Het is niet voor niets dat OKA met deze vier onderwijsinstellingen
nauwe banden heeft en wij daar graag met onze leden op bezoek
komen. Het is bovendien de meest voor de hand liggende manier om
onderwijs en arbeidsmarkt goed op elkaar af te stemmen.

Bart van Meer,
voorzitter OKA
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Ellsworth Kelly
in Museum Voorlinden

Voor Museum Voorlinden te Wassenaar, geopend op 11 september 2016,
hadden wij de eer de catalogus voor de openingstentoonstelling van Ellsworth Kelly
te mogen maken. We verzorgden lithografie, drukwerk en bindwerk van
deze prachtige publicatie met kleurrijke, abstracte kunst.

www.kunstboekdrukken.nl
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Arnhem Centraal
door de ogen van de student

In het kader van het thema Onderwijs & Arbeidsmarkt vroegen we
voor dit nummer bewust studenten Bouwkunde naar hun visie op
Arnhem Centraal voor de rubriek Het Station, evenals een oudstudent en nu docent Bouwkunde.
TEKST: FRANK THOOFT | FOTO: JACQUES KOK

G

Enkele van de studenten begeleid door Jan van de Weerd

stationshal die op mij onpersoonlijk en onoverzichtelijk overkomt.
Ik heb het idee dat je je in de hal snel verloren kan voelen. De bui-

erben Jan van Harten is vierdejaars student Bouw-

tenkant van het station vind ik wat minder mooi. Ik vind dat er te

kunde aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen

weinig een eenheid wordt gevormd met de omgeving en ik zou

(HAN). Binnenkort studeert hij af in zijn eigen jonge

de lijnen van het station zelf op een andere manier hebben laten

bedrijf. Voor de HAN heeft hij op mbo-niveau Bouwkunde ge-

doorlopen of laten onderbreken. Ook zou ik andere afwerkingen

studeerd. Doordat hij van de bricks naar de brains is overgestapt,

hebben gekozen. Toch kan ik niet ontkennen dat er ook mooie

kan hij het station in brede zin beoordelen. Hij vraagt zich af

vloeiende lijnen zijn te herkennen, dat de gedachtengang heel

waarom het proces zo lang heeft geduurd en waarom het zoveel

goed tot zijn recht komt en dat het een ongekend staaltje bouw-

geld heeft gekost. In de bouw geldt echter ‘rond geeft stront’, en

kunst is geweest om dit bijzondere bouwwerk neer te zetten. De

dat is vermoedelijk de reden van de lange bouwperiode. Wel is hij

lichtwerking werkt echter niet overal even goed, zo lijkt het voor

vol lof over het feit dat alles anders is, dat geen lijn hetzelfde is en

mij dat de toegang uit de hal naar de fietsenstalling, de weg naar

dat dit het gebouw zo spannend maakt. Qua status en landmark

de taxistandplaats en de entree van de garage voor veel mensen

is Arnhem Centraal veruit superieur aan bijvoorbeeld het nieuwe

niet altijd even makkelijk te vinden zijn, zeker als je uit de tunnel

Rotterdamse station, wat van binnen veel eenvoudiger is. Een

komt.”

nadeel voor nieuwkomers is dat de uitgang naar de stadkant
minder goed vindbaar is; treinreizigers belanden eerder aan de

De Arnhemse Suzanne Nagtegaal is docent Bouwkunde aan

Sonsbeekzijde. Pluspunt is weer dat de logistiek van het ontwerp

Rijn IJssel en heeft als architect haar eigen buro Bois. Ze zegt: “Ik

dermate goed is doordacht, dat er nooit rijen voor de trappen of

reis zelf regelmatig met de trein dus ik beschouw het station als

roltrappen zijn, zegt hij.

reiziger en als architect. Als je vanuit de stad het station inloopt
word je door het gebouw geleid naar de perrons, door de vloei-

Renske Worm is derdejaars student Bouwkunde, afstudeer-

ende lijnen loop je als vanzelf naar waar je moet zijn. Ook met de

richting constructie aan de HAN. “Een aantal maanden geleden

fiets en wanneer je met de trolley komt werkt het. Hierdoor is er

heb ik een presentatie van Ben van Berkel mogen bijwonen bij

maar heel weinig signalering nodig. Dat je dit kan bereiken met

de opening van het Arnhemse architectuurjaar bij CASA. Daar

een gebouw vind ik een prestatie op zich. Het gebouw is groots

vertelde hij over zijn gedachtengang en het ontwerpproces van

opgezet, ik heb zelf ervaren hoe krap de oude stationstunnel was,

het station, ik heb daar schetsen en ontwerpmodellen kunnen

dus ik begrijp wel waarom de nieuwe tunnel breder en hoger is.

zien waardoor het ontwerp veel beter te begrijpen was. Wat mij

Maar op rustige momenten oogt de tunnel te groot. De perron-

het meest is bijgebleven is dat er in de stationshal geen kolom

overkappingen vind ik geweldig ook al word je bij slagregen

te zien is, met die grote overspanningen en complexe vormen

alsnog nat als je op de trein staat te wachten. Wat dat aangaat

is dat voor de constructie een behoorlijke uitdaging. En dat hij

hebben ze dit in Utrecht en Rotterdam beter opgelost met één

een routing heeft gecreëerd door het daglicht te gebruiken,

grote overkapping. De kleuren en materialen die gebruikt zijn

zodat de mensen getrokken worden naar het licht. En het is zo

zorgen voor een rustige omgeving. Ik vind het niet zo erg dat

doordacht om het zo ‘natuurlijk’ mogelijk uit te voeren. Mensen

het gebouw uiteindelijk niet helemaal in beton is uitgevoerd, de

worden geleid en niet gedwongen om de juiste richtingen op

overgang van beton naar staal is mooi en de textuur van het staal

te gaan. Dat vind ik het meest wonderlijke aan het station. Voor

zorgt voor een beetje levendigheid. De vorm van het gebouw is

verschillende aannemers is het een grote opgave geweest om

natuurlijk spectaculair en een beetje buitenaards. Ik zie echter

het te realiseren en dat is natuurlijk ook niet gek als je ziet wat

van duurzaamheid niet veel terug in het gebouw. Ik vind het

er nu staat.”

gebouw goed als je naar de vormentaal en de functie kijkt, maar
krijg niet het idee dat er duurzame materialen zijn toegepast, er

Aan de HAN studeert ook Tjalling Cohen Tervaert. Hij is derde-

over hergebruik is nagedacht en of er is nagedacht over de im-

jaars student bouwkunde richting architectuur. “In het station

pact voor het milieu van de gebruikte materialen. Misschien was

hangt een prettige atmosfeer, het is licht, ruim en er zijn mooie

dat ten tijde van het eerste ontwerp nog niet zo van belang, maar

houtaccenten. Een prettige plek, met uitzondering van de grote

inmiddels is dat natuurlijk wel belangrijk.”
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Deel
tijd
studies
HAN deeltijdstudies, onderdeel van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, leidt
al jaren op voor medewerkers van ondernemingen en andere organisaties in Arnhem
en daarbuiten. Het gaat hier om grotere organisaties maar ook de kleinere organisaties
weten de weg naar de HAN te vinden.
DOOR FRANK THOOFT

W

is het meedenken met Liander over het inrichten van een interne
opleiding Bedrijfskunde voor medewerkers van Liander uit het

e bieden natuurlijk meer dan alleen opleidingen:
ook afstudeeropdrachten en stageplekken zijn
interessant voor de Arnhemse ondernemers”, aldus

Jeroen Hoftijzer, Business Development manager bij HAN
Deeltijdstudies. Dit geldt ook voor de inmiddels
bekende Pit Stop Academy waarbij korte

hele land.

Blended learning
Een tweede trend die al langer gaande is, is de toegenomen druk
bij het uitoefenen van je rol: eenmaal aan het werk worden veel
mensen opgeslokt

bijeenkomsten worden verzorgd voor en door

door de waan van

werkgevers in de regio in samenwerking

de dag en komen

met experts van de HAN.

nauwelijks meer
toe aan het op-

Trend

Als er al eens tijd ís voor
opleidingen, moet het effect
ervan hoog zijn.

doen van nieuwe

Een trend in opleidingsland bij grote bedrijven

werkmethodes en

is het inrichten van een Academy waarin alle

-technieken. Dat

benodigde opleidingen worden opgenomen.

versterkt zich door de noodzaak bij veel ondernemingen om hun

Hierin kan HAN deeltijdstudies ook een be-

organisaties zo efficiënt en effectief mogelijk in te richten: de toe-

langrijke rol spelen door maatwerk opleidingen

genomen werkdruk laat weinig tijd om iets nieuws te leren. Als er

aan te bieden en In-company
trainingen te verzorgen.
Een voorbeeld hiervan

dan tijd is voor opleidingen, moet het effect ervan hoog zijn. De
HAN speelt daarop in met blended learning.

Training on the job
Een onderzoek van het ROA (Research Centre for Education and
the Labour Market) van vorig jaar laat zien dat hooggeschoolde
werknemers sinds 2004 tien procent minder tijd besteden aan
training en cursussen. “Dat bevat een risico”, stelt Raoul van Etten. Hij is bij de HAN verantwoordelijk voor hbo- en post-hbo-opleidingen, trainingen en cursussen op het gebied van Economie
en Management voor werkend lerenden en deeltijd en duaal on-

Jeroen Hoftijzer

derwijs. “Immers, het innovatievermogen van bedrijven is steeds
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belangrijker voor hun concurrentievermogen en dat betekent dat

Flexibilisering onderwijs

je ook in je mensen moet investeren.” Behalve uit de crisis en de

Komende jaren staan in het teken van het blijven flexibiliseren

toegenomen werkdruk verklaart hij de neerwaartse trend ook uit

van het hoger onderwijs. Een andere manier van werken hierbij

de effectiviteit van het leren oﬀ the job. “Wil je echt wat aan een

is het uitgaan van leeruitkomsten. Dit maakt het dus mogelijk te

cursus hebben, dan moet je het geleerde ook kunnen toepassen

differentiëren in opleidingstrajecten en deze meer af te stemmen

in je werk, met steun van de leiding. Die ruimte is er meestal

op de situatie en de behoefte van de student en (indien van

niet. Wat ook niet helpt, is dat vaak een eenling op cursus wordt

toepassing) de werkgever. Het gaat er om wat mensen moeten

Wij helpen de deelnemers
van hun werkplek een
omgeving te maken waar
ze het geleerde kunnen
toepassen.

gestuurd. Bij terugkomst heeft hij te

kennen en kunnen, niet om waar, hoe en in hoeveel tijd zij dat le-

maken met collega’s die de leerstappen

ren. Dit maakt het mogelijk een stap verder te gaan in flexibilise-

niet hebben gemaakt. Dat maakt het

ring en vraagsturing dan op basis van het huidige kader mogelijk

kennisdelen niet gemakkelijker.” Daarom

is. Voor Arnhemse ondernemers betekent dit dat het aanbod nog

is de populariteit van training on the job

interessanter wordt en desgewenst aangepast kan worden aan

toegenomen. “Een goede zaak, maar met

de wensen van de ondernemer.

twee nadelen: je komt als deelnemer minder makkelijk in aanraking met volledig

Derde trend

nieuwe methodes of technieken. En in

Een derde trend is dat een loopbaan door minder prepensi-

een cursusgroep buiten de deur kom je mensen tegen uit totaal

oenregelingen en een hogere pensioengerechtigde leeftijd in

andere sectoren. Ze kunnen je vaak op geheel nieuwe ideeën

doorsnee rond de tien jaar langer wordt. Daarom bepleit Van

brengen.”

Etten halverwege de carrière, ‘ergens tussen het veertigste en

Blended learning
In antwoord op deze ontwikkelingen is er op de HAN een
deeltijdopleidingsvorm ontstaan, blended learning: het leren op

vijftigste levensjaar’, ruimte te maken voor een stevige opleiding.
“Een brede en diepgaande master- of post-hbo-opleiding die
een nieuwe basis legt voor de rest van de loopbaan.”

het werk wordt gecombineerd met leren op school en online

Cijfers

leren. Van Etten: “Daarbij helpen wij de deelnemers van hun

De veranderde aanpak van HAN Deeltijdstudies heeft de school

werkplek een omgeving te maken waar ze het geleerde wel

geen windeieren gelegd: de deeltijd aanmelding voor de HAN

kunnen toepassen, bijvoorbeeld door te zorgen dat ze bepaalde

groeit met 16,9%. Landelijk is de groei van de deeltijd aanmel-

typen werkzaamheden toebedeeld krijgen en de ruimte krijgen

ding 7,1%. Ten opzichte van andere instellingen heeft de HAN de

voor het uitvoeren van praktijkopdrachten. Daartoe maken

hoogste toename van het aantal deeltijdaanmeldingen, namelijk

wij afspraken met hun leidinggevenden.” Voorts investeert de

176. Avans groeit met 166 aanmelders, Hogeschool Zuijd met 115,

HAN in deeltijdopleidingen die meer gelegenheid bieden voor

Hogeschool Utrecht met 111 en Windesheim met 104.

reflectie, voor het delen van ervaringen met cursusgenoten. “Veel
klassikale bijeenkomsten worden nu nog gedeeltelijk gebruikt

www.han.nl/werken-en-leren/contact/werken-en-leren-fem/

voor het overdragen van basale kennis. We willen dat – nog veel
meer dan nu – gaan onderbrengen in online colleges. De
live bijeenkomsten worden dan vooral de gelegenheden om je te laten inspireren door de docent en
van elkaar te leren.” Zo hoopt Van Etten de impact
van de deeltijdopleidingen te vergroten en een
stimulans te geven aan het noodzakelijke ‘leven
lang leren’. Om beroepsgerichte vaardigheden en
kennis op te doen, maar ook voor de algemene
persoonlijke vorming. “Want in veel beroepen
wordt de persoon van de professional steeds
belangrijker, dus moet je ook in hem investeren. In
sommige sectoren zoals de financiële wereld is het
besef van normen en waarden en goed leiderschap
toegenomen en zie je de vraag naar deze Bildung
toenemen.”
Raoul van Etten
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GreenTech Week:

Making Green Business
Making Green Business is het thema van de GreenTech Week 2016 die van 1 tot en
met 7 oktober in Gelderland en Overijssel wordt gehouden. Innovatieve activiteiten
tonen wat er allemaal ‘hip & happening’ is als het gaat om duurzame technieken, zoals
energietechnologie en biobased en circulaire economie. De GreenTech Week begint
met de Techniekdag op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem op 1 oktober en het
uitreiken van de Jan Terlouw Innovatieprijs tijdens het Kiemt Najaarscongres op 3
oktober.

DOOR FRANCIEN VAN ZETTEN

Speciaal voor leerlingen van basisscholen en middelbare scholen
en hun ouders is een grote hal ingericht met tal van activiteiten

Samenwerking, daar gaat het om bij Making Green Business, het

waar ze kennis kunnen maken met duurzame energie, mobiliteit

thema van de derde editie van de GreenTech Week. Samenwer-

en design. Met een pendelbus is het bovendien mogelijk ook

king is ook het sleutelwoord als het gaat het ontwikkelen van

gebouw Rozet in de binnenstad van Arnhem te bezoeken waar

vernieuwende producten en diensten. Daarvoor moet je elkaar

de thema’s zorg, gaming en groen onderwijs worden belicht.

kennen of leren kennen. De GreenTech Week biedt daar een
uitgelezen kans voor.

Jan Terlouw Innovatieprijs
Business through transformation is het thema van het Kiemt

Het programma bestaat uit een bonte stoet activiteiten op het

Najaarscongres dat op maandag 3 oktober wordt gehouden op

gebied van innovaties en duurzame technieken, van energie-

Industrieterrein Kleefse Waard. De stichting Kiemt is dé netwerk-

technologie tot duurzaam bouwen en e-health van 1 tot en met

organisatie voor bedrijven, kennisinstellingen en overheden actief

7 oktober. Het complete programma van open dagen, excursies,

in energietechnologie en circulaire economie in Gelderland en

inspiratiebijeenkomsten, lunchsessies en congressen is te vinden

Overijssel. Het creëren van new business is daarbij het doel. Jan

op www.greentechweek.nl.

Terlouw, oud-minister van Economische Zaken en oud-Commis-

Techniekdag

saris van de Koningin in Gelderland, reikt tijdens het congres de
naar hem genoemde Innovatieprijs uit.

Energietechnologie, design, onderwijs en duurzaamheid staan
centraal tijdens de Techniekdag op zaterdag 1 oktober op Indus-

Genomineerd voor deze prijs (10.000 euro) zijn de bedrijven

triepark Kleefse Waard (IPKW) in Arnhem. IPKW is een bijzonder

Quad Novum (innovatief Airhûs renovatieconcept), Hamwells

bedrijventerrein dat industrie combineert met creativiteit en

e-Shower uit Arnhem en Nijhuis Water Technology met een ver-

duurzame technologie. Het won vorig jaar de Rijksprijs voor

nieuwend mestverwerkingsproces uit Doetinchem. De bedrijven

inspirerend opdrachtgeverschap in architectuur, stedenbouw,

Elestor (waterstofbromide flowbatterij), Stexfibers (verwerking

infrastructuur en ruimtelijke ordening.

hennep tot hoogwaardige textielvezel) uit Arnhem en E-Kite (kite
power systeem) uit Barneveld zijn genomineerd voor de nieuwe

Innovate: Arnhem, IPKW en de Techniekdag Arnhem hebben hun

Ambitieprijs (5.000 euro).

krachten gebundeld voor 1 oktober. Met een levend laboratorium
met ruim honderd activiteiten als resultaat. Van een kijkje in het

Inspirerende sprekers als filosoof/trendwatcher en ‘frisdenker’

atelier van industriële productontwerpers en een rondleiding

Ruud Veltenaar en Geanne van Arkel, hoofd duurzame ontwikke-

langs industriële processen tot gaming. Bezoekers kunnen een

ling van tapijttegelproducent Interface uit Scherpenzeel, komen

testritje maken in de auto van de toekomst, er zijn flyboardshows,

tijdens het Kiemt-congres aan het woord. Interface staat al jaren

er is een zonnebootrace en er zijn diverse mogelijkheden om ken-

in de top drie van duurzaamste bedrijven ter wereld. Voor meer

nis te maken met de wereld van virtual reality.

informatie: www.kiemt.nl
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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

THE ART OF PERFORMANCE TOUR

BELEEF DE ULTIEME
PROEFRIT

JAGUAR XE VANAF € 659 PER MAAND

Kom langs in onze showroom tijdens The Art of Performance Tour
vanaf 12 september 2016.
Terlouw
De Overmaat 90, Arnhem, 026 323 33 44, terlouw.nl

Min./max. gecombineerd verbruik: 3,8-8,9 l/100 km, resp. 26,3-11,2 km/l, CO2-uitstoot resp. 99-209 g/km. U rijdt al een Jaguar vanaf € 41.250 incl. BTW en BPM en excl. kosten rijklaarmaken.
Zie voor verkoopvoorwaarden jaguar.nl. Leaseprijs vanaf € 659 p.m. excl. BTW (bron: Jaguar Fleet & Business Leasing, full operational lease, 60 mnd., 20.000 km/jr.). Wijzigingen voorbehouden.
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Tweede editie

Arnhem

op 30 september en 1 en 2 oktober

Arnhem is één groot laboratorium.

initiatief van de Innovatiefabriek

KRA, maar nog steeds gevestigd in

de slag. Concrete projecten waar

Tenminste als Christiaan Holland

Arnhem en werd vorig jaar voor het

de stad. De trolleybus en AkzoNobel

je zelf energie van krijgt en die je

van wal steekt en opsomt welke

eerst gehouden in de Arnhemse

passeren ook de revue. “AkzoNobel

een duw in de goede richting kunt

uitvindingen ooit in de Gelderse

stadhuishal. Met zo’n 65 innovaties

alleen al heeft enorm veel innovaties

geven.”

hoofdstad zijn gedaan. “Wat denk

en vijfduizend bezoekers was Inno-

opgeleverd. De flexibele zonnecel

je van dat brommertje uit de jaren

vate: Arnhem meteen een succes.

HyET Solar is daar bijvoorbeeld uit

Botsingskans

vijftig de Kaptein Mobylette. Dat is

Dit jaar volgt op 30 september en

voortgekomen.”

Waar Holland zich over verbaast,

bedacht door Willem Kaptein uit

1 en 2 oktober de tweede editie

Arnhem”, klinkt het met een glim-

in gebouw Rozet in de Arnhemse

lach. “Wist ik ook niet, hoor.”

binnenstad én op Industriepark
Kleefse Waard (IPKW). Holland mikt

DOOR FRANCIEN VAN ZETTEN

op verdubbeling van de cijfers: “Van

is dat mensen in de regio Arnhem

Arnhem
als kraamkamer
van innovaties

één naar twee locaties, meer dan
De Enka zeem, kunstvezel ter-

honderd innovaties en tienduizend

lenka, de PET-fles, buienradar, de

bezoekers.”

Dutchtub, automatische betalings-

zich niet lijken te realiseren dat ze in
een bijzonder innovatieve omgeving
wonen. “Onbekend maakt onbemind. Dat willen we met Innovate:
Arnhem omdraaien in bekend
maakt bemind. Onder meer door de

De aanwezigheid van de Hoge-

Canon van Arnhemse innovaties te

school van Arnhem en Nijmegen

presenteren.”

systemen, de Cortina-fiets en de

Ontdekkingsreis

Van Hulsteijn-fiets, de game Erectus,

Innovate: Arnhem heeft iets van een

de Kunsten en Van Hall Laren-

Daar komt bij dat samenwerking

complete waterstoffabrieken en

ontdekkingsreis op het gebied van

stein draagt eveneens bij aan het

van groot belang is bij innovatie. En

kleding voorzien van zonnecellen…

energie, duurzaamheid, technolo-

vernieuwende klimaat in Arnhem.

daarvoor moet je elkaar kennen. Van

Allemaal vernieuwende producten

gie, mode & design en ruimtelijke

“Zij zorgen voor aanwas van talent

technologiebedrijven en creatieve

die in Arnhem het levenslicht zagen

inrichting. “Het barst hier van de

dat zich in de stad ontwikkelt en zijn

talenten tot maakbedrijven. “Door

en de wereld veroverden of aan het

innovatieve bedrijvigheid en het

partners van Innovate: Arnhem”,

de botsingskans van goede ideeën

veroveren zijn. Zo bezien kun je de

creatieve talent”, zegt Holland. “Niet

zegt Holland. Hij studeerde politico-

met ondernemers uit verschillende

stad gerust een kraamkamer van

alleen nu, al van oudsher.”

logie in Nijmegen, richtte in Utrecht

branches, studenten en andere

een adviesbureau op en werkte voor

partijen te vergroten, groeit de kans

Zijn sterke positie op het gebied van

het ministerie van Economische

op het ontstaan van nog meer ver-

“De ontwikkelkracht van Arnhem

energie en energietransitie dankt

Zaken en TNO. “Na vijftien jaar had

nieuwende producten en diensten.”

willen we zichtbaar maken met

Arnhem onder meer aan KEMA,

ik genoeg van het schrijven van

Innovate: Arnhem”, zegt Christiaan

inmiddels opgegaan in test- en

abstracte rapporten en adviezen. Ik

Meer info:

Holland. Dit innovatiefestival is een

adviesmultinationals DNV GL en DE-

wilde als zzp’er met innovaties aan

www.innovatearnhem.nl

innovaties noemen.
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Wassalon VéBé Van Steijn

Bedrijfsreportage

Unieke nieuwe service van Wassalon VéBé Van Steijn:

Toga’s en pakken laten stomen via webshop
Even aanmelden en betalen via de
webshop WasseninArnhem.nl is
voortaan genoeg voor rechters, advocaten en andere zakelijke dienstverleners om hun toga’s of pakken
te laten reinigen. De kleding wordt
door Wassalon VéBé Van Steijn in
Arnhem op kantoor opgehaald,
chemisch gereinigd en weer afgeleverd op de werkplek.
TEKST: FRANCIEN VAN ZETTEN

Ondernemer Petra van Stijn richt
zich nadrukkelijk op de zakelijke
markt met haar deze zomer geopende Wassalon VéBé van Steijn in het
Arnhemse

Spijkerkwartier.

“Deze

service is in het westen van het land
vrij gebruikelijk. Dat je het nu via een

Petra van Stijn biedt met www.wasseninarnhem.nl een unieke service: toga’s, pakken en uniformen worden op de werkplek

speciale webshop kunt regelen is vrij

opgehaald, gereinigd en weer op de werkplek afgeleverd. (foto: Jan Adelaar)

uniek”, vertelt ze. “Er is al een advocatenkantoor dat interesse heeft.”

een overhemd gewassen en gestre-

Horeca en B&B’s

hele dag dingen kunnen doen. De

Uniformen vallen eveneens in de ca-

ken, voor vijf overhemden is het

Voor horecabedrijven en bijvoor-

was, bijvoorbeeld, nadat ze klaar zijn

tegorie ‘zakelijk stoomgoed’.

17,50 euro. Kleine reparaties, zoals

beeld Bed & Breakfasts biedt Was-

met werken.”

knopen aanzetten, een losse zoom

salon VéBé Van Steijn een speciale

Naast wasmachines en drogers

vastzetten of een kapotte rits woor-

linnenservice, die snel en hygiënisch

staan er in de wassalon een koffie-

Voor overhemden is er een was- en

den door een professioneel naaiate-

werkt. De wasmachines staan voor

automaat, een automaat met afge-

strijkservice. Voor 3,75 euro wordt

lier verricht.

in de zaak aan de Spijkerstraat. Ach-

paste hoeveelheden waspoeder en

terin staat een grote mangel waarop

wasverzachter plus een automaat

servetten, tafellakens en bedden-

met muntjes om de was te doen. Dat

goed worden gesteven. Voor B&B’s

is niet alles: klanten kunnen fietsen

in Arnhem en omgeving worden

op een hometrainer of een boek uit

naar wens laken- en handdoekpak-

de ruilboekenkast pakken. Petra van

ketten verzorgd.

Stijn glimlacht en zegt: “Dat is toch

Overhemden

Particulieren

handig… als je wacht op de was kun
je boodschappen gaan doen, maar je

Wassalon VéBé Van Steijn is voor

kunt jezelf ook fit fietsen of een boek

particulieren dagelijks geopend, ze-

lezen.”

ven dagen in de week van 8.00 tot
22.00 uur. “We doorbreken de negen-tot-vijf-mentaliteit”, zegt Petra
van Steijn. Van 8.00 tot 12.00 uur

Wassalon VéBé Van Steijn

is er personeel aanwezig. Daarna

Spijkerstraat 195

draait de wasserette volautomatisch.

6828 DC Arnhem

Met een muntje uit de automaat kun

026-4426482

je de was- en droogmachines in wer-

www.wasseninArnhem.nl

king stellen. “Consumenten willen de
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Onderwijs en bedrijfsleven
vinden elkaar steeds beter

Duurzaamheid, snel veranderende vragen uit de markt, Internet of Things en big
data. ‘Een leven lang leren’ is pure noodzaak. Voor ondernemers én werknemers.
Onderwijsinstellingen in de regio Arnhem spelen daar op in met een groeiend aanbod
flexibele opleidingen.
TEKST: FRANCIEN VAN ZETTEN EN FRANK THOOFT |
FOTOGRAFIE: JACQUES KOK

D

Arnhem is daar een van de voorbeelden van. “Het bedrijfsleven
is enthousiast over die mogelijkheid. Het zijn intensieve trajecten,
waarbij elke module een waarde heeft in de markt.”

e Hogeschool van Arnhem en Nijmegen heeft bijvoorbeeld ruim 10 miljoen geïnvesteerd om veertig

Voor het komende studiejaar hebben zich nu al 1.250 deeltijdstu-

deeltijdopleidingen in losse modules te kunnen aanbie-

denten aangemeld. Dat zijn er bijna tweehonderd meer dan vorig

den. Ondernemers schakelen ook steeds

jaar, een groei van 18 procent. Landelijk is de groei 5,8 procent.

vaker studenten van hogescholen HAN,

Het doel van de HAN is in 2020 minimaal 2.000 studenten te

ArtEZ, Van Hall Larenstein of Rijn IJssel

hebben die modulair onderwijs volgen.

(middelbaar beroepsonderwijs) in voor
onderzoek en antwoord op uiteenlopende

Deze ambitie is voor het ministerie van OCW mede aanleiding

vragen.

geweest de HAN een subsidie van 2 miljoen toe te kennen. “Wij
zien dat als erkenning voor het werk dat we samen met het be-

Smart Industries is een nieuwe opleiding
die wordt ontwikkeld aan de Hogeschool

Frank Stöteler

drijfsleven in onze regio maken van ‘een leven lang leren’.”

van Arnhem en Nijmegen (HAN). Het

Onderzoek

gaat om een associate degree (AD), een

Studenten in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs lopen

korte HBO-opleiding van twee jaar. “Deze

stage bij bedrijven, maar doen ook onderzoek voor ondernemin-

opleiding komt er op verzoek van het be-

gen. Het kan gaan om (een deel van) de ontwikkeling van een

drijfsleven”, zegt Frank Stöteler. “Er is behoefte aan mensen met

innovatief product of dienst of om de bedrijfsvoering. “Wij bieden

kennis van slimme technologieën.” Stöteler is lid van het college

studenten aan die hun hoofd én hun handen gebruiken. Daar

van bestuur van de HAN en benadrukt dat deze onderwijsorga-

heeft het bedrijfsleven wat aan. Zeker ook het MKB, dat vaak zelf

nisatie continu in gesprek is met ondernemers en bedrijven om

geen groot budget heeft om onderzoek te doen”, zegt Stöteler.

in te kunnen spelen op opleidings- en onderzoeksvragen uit de

Een studente Logistiek en Economie noemt hij als voorbeeld: zij

praktijk. “We hebben de afgelopen drie jaar ruim 10 miljoen ge-

voerde haar afstudeeropdracht uit bij het Europese hoofdkantoor

investeerd om onze standaard deeltijdopleidingen te veranderen

van het Amerikaanse luxe modelabel Michael Kors in Amsterdam.

‘ Samen met het
bedrijfsleven in onze regio
maken we werk van ‘een
leven lang leren’

in modulair onderwijs. Daar is vraag naar

Ze onderzocht hoe de interne planning verbeterd kon worden.

vanuit het bedrijfsleven. Er zijn nu veertig

Door de beschikbaarheid van goederen eerder zichtbaar te ma-

deeltijdopleidingen in losse modules be-

ken, bleek er minder opslagruimte nodig te zijn.

schikbaar. Daarmee loopt de HAN voorop
in Nederland.”

De verschillende lectoren verbonden aan de HAN, ArtEZ en Van
Hall Larenstein zorgen er voor dat onderwijs en onderzoek met

Elke module levert 30 studiepunten op, na

elkaar verbonden zijn. “Dat is heel belangrijk in een kenniseco-

vier modules kan een AD (associate degree) behaald worden. Na

nomie als de onze. We moeten onze voorsprong behouden”,

nog eens vier, in totaal dus acht, modules volgt een bachelor-di-

beklemtoont Stöteler. “Onze studenten Automotive hebben bij-

ploma. “Natuurlijk houden we daarbij rekening met wat een

voorbeeld de op één na zuinigste auto van de wereld ontwikkeld.

student al kan en kent. Het mooie is dat het om blended learning

We zijn er heel trots op dat we als hoger onderwijs een rol spelen

gaat. Dat is een slimme combinatie van een online traject, op

in de innovatie-agenda van bedrijven. Daar was vijftien jaar gele-

afstand leren dus, in combinatie met leren op de werkplek en

den geen sprake van.”

onderwijs bij ons aan de HAN”, legt Stöteler uit. Desgewenst
kunnen bedrijven ook door de HAN een opleiding op maat laten

Bedrijfsleven

ontwikkelen voor hun werknemers. Netwerkbeheerder Liander uit

Elke hogeschool draagt via zijn lectoraten direct bij aan in-
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novatie-vraagstukken van het bedrijfsleven, vooral het MKB,

Rijn IJssel

benadrukt ook Peter van Dongen, voorzitter van het college van

Er vindt steeds meer individualisering van het onderwijs plaats

bestuur van hogeschool Van Hall Larenstein in Velp. “Vragen van

om een adequate verbinding met het bedrijfsleven passend

ondernemers vormen de basis van de

te maken, legt

onderzoeksvragen die lectoren formule-

bestuursvoorzitter

ren. Zij hebben intensief contact met het

Ben Geerdink

werkveld. Docenten en studenten gaan

van Rijn IJssel uit.

met die onderzoeksvragen aan de slag en

“Hét bedrijfsleven

komen met voorstellen voor oplossingen.”

bestaat niet”,
zegt hij, doelend

Peter van Dongen

Een bedrijf in Cuijck gespecialiseerd in

op de enorme

het reinigen van slib uit rivieren werkt

versnippering en

bijvoorbeeld intensief samen met Toine

verscheidenheid

Smits, lector Delta Areas & Resourses van

van het bedrijfsle-

Van Hall Larenstein. “Hij is gespecialiseerd

ven. “Elke bedrijf

in zoetwatermanagement. En op onze

is anders en kent

Ben Geerdink

opleiding weten alles van waterkwaliteit en hoe dijken en rivieren

andere technieken en procedures en elke branche is weer anders

zich gedragen.”

georganiseerd. Het klassieke en klassikale onderwijs sloot daar
niet altijd goed op aan. Werkgevers zeiden vroeger wel eens dat

Studenten en docenten van Van Hall Larenstein trekken ook re-

pas afgestudeerde studenten ‘niets konden’, en dat zij ze alles

gelmatig de wijde wereld in. Vier vierdejaars studenten maakten

nog moesten leren.”

het afgelopen studiejaar een uitgebreid plan voor een langgerekte smalle zone grond gelegen tussen de rivier Mutha en een

Rijn IJssel ontwikkelde daarom de afgelopen jaren RIJk Onder-

woonwijk van de stad Pune dichtbij Mumbai in West-India. Ze

wijs, een onderwijsvisie die uitgaat van de beroepscontext. “We

hebben een masterplan opgesteld voor een nieuw te ontwikkelen

werken daarin met beroepstaken: een reële weergave van het

stadslandsbouwgebied dat tevens een recreatie- en parkfunctie

beroep dat de student heeft gekozen. Studenten werken aan

krijgt. De Nederlandse studenten en docenten werkten nauw

een beroepstaak door een aantal leereenheden te volgen. Iedere

‘Het werkveld ontdekt in
toenemende mate dat wij en
onze studenten iets kunnen
betekenen als het gaat om
actuele vraagstukken’

samen met ‘collega’s’ van het Baramati

leereenheid duurt vijf weken. Aan het einde van die periode

College of Agriculture. “De opdracht was

levert de student vervolgens een beroepsproduct op.” Zelfstu-

een plan te maken voor een gebied van

ring en eigen verantwoordelijkheid zijn hierbij leidraad, daarbij

circa 34 hectare waar zo’n 27.000 appar-

ondersteund door de docenten die hierbij de rol van loopbaan-

tementen worden gebouwd voor 140.000

coach aannemen. Deze individuele leerroute slaat enorm aan bij

mensen met ruimte voor de natuur”,

zowel studenten (die aanzienlijk minder uitval vertonen) als bij de

vertelt Van Dongen.

deelnemende bedrijven, die enthousiast zijn.. Ook andere onderwijsinstellingen komen regelmatig een kijkje nemen in de keuken

Studenten van verschillende opleidingen

van Rijn IJssel om het geheim van de kok – dat overigens volledig

hebben hiervoor onder leiding van Rik

openbaar is – te zien.

Eweg, lector Duurzame Agribusiness in Metropolitane Gebieden
en tuin- en landschapsarchitect en docent Adrian Noortman

Praktoren

hele innovatieve concepten bedacht. “Het park met mogelijk-

Alle opleidingen van Rijn IJssel zijn RIJk. Dat betekent onderwijs

heden voor voedselproductie en recreatie biedt straks werk aan

dat stevig verbonden is met het werkveld en met innovaties

50.000 mensen. Daarvoor hebben onze studenten onder meer
de grondkwaliteit onderzocht en in kaart gebracht wat er leefde
en groeide in het gebied. Het mooie is, dat het plan daadwerkelijk
wordt uitgevoerd.”
Met dit soort projecten doen niet alleen de studenten een schat
aan ervaring op, dat geldt ook voor de docenten en de school
zelf. “Op deze manier leveren we een bijdrage aan een duurzame
leefomgeving”, constateert Van Dongen. Hij benadrukt dat het
onderwijs door projectmatig samen te werken met het bedrijfsleven en overheden inspeelt op actuele maatschappelijke thema’s,
zoals duurzaamheid, voedselvoorziening, waterkwaliteit, veiligheid en het hergebruiken van grondstoffen. “Gelukkig ontdekt
het werkveld in toenemende mate dat wij en onze studenten iets

Hogeschool voor de kunsten ArtEZ heeft vestigingen in
Arnhem, Zwolle en Enschede. Er zijn 90 opleidingen en vier
lectoraten. Ruim 500 docenten geven les aan zo’n 3.000
studenten. Er is specifieke aandacht voor het ondernemerschap door onder meer het Art Business Centre. Hier krijgen
studenten en alumni (tot 4 jaar na afstuderen) begeleiding
in het opzetten van hun eigen onderneming. Ook ondersteunt het Art Business Centre broedplaatsen en zorgt het
voor verbindingen met overheden, maatschappelijke organisatie en bedrijven.

kunnen betekenen als het gaat om dat soort vraagstukken.”
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in beroepen en sectoren. RIJk onderwijs kent verschillende

Gelderland Valoriseert wat een nog bredere scope oplevert.

leervormen (waaronder het binnen de hogescholen zo populaire

“Daarin werken we bijvoorbeeld samen met artsen van het Rad-

blended learning). De vorm wordt afgestemd op de student.

boud die onze dansers begeleiden op medisch en ergonomisch

Geerdink: “Juist de praktische toepassing van de vakken binnen

gebied. Samen

de functies in het bedrijfsleven wordt benadrukt. Vaak ook op

met studenten

de bedrijven zelf. Waar de hogescholen werken met lectoren die

van de HAN en de

onderzoek ontwikkelen, werkt het middelbaar beroepsonderwijs

Radboud werken

steeds meer met praktoren die de praktische inbedding van het

we in bootcamps

geleerde in het bedrijfsleven bewerkstelligen.” Deze praktoren –

en broedplaatsen.

docenten met een bepaald specialisme – zorgen ervoor dat de

Een student van

praktische vertaling van de lesstof voor de student behapbaar en

ArtEZ werkt vanuit

implementeerbaar in de praktijk wordt.

het idee, de vorm
of het materiaal;

Rijn IJssel heeft in eerste instantie acht jaar uitgetrokken voor

de student van

het implementeren van RIJk Onderwijs. Het startte in 2012 en

de HAN of de

op dit moment werken alle 200 opleidingen van de instelling er

Radboud vanuit

al mee. Een ander aspect dat voor Rijn IJssel sterk geldt, is dat

techniek en wetenschap. Daardoor vullen ze elkaar uitstekend

er veel aandacht aan (sociale) vaardigheden wordt geschonken.

aan en kunnen er mooie crossovers ontstaan.”

Marjolijn Brussaard

Geerdink: “Beheersing van de vakkennis staat vanzelfsprekend
bovenaan, maar direct daarop volgen aspecten als het werken

Op maatschappelijk gebied buigen studenten van ArtEZ zich

in teamverband, overtuigen, analyseren, presenteren, het om-

momenteel over Bronbeek en hoe de collecties daar ontsloten

gaan met klanten en gasten, enzovoorts. We besteden aandacht

kunnen worden voor het publiek. “Studenten kiezen vaak voor

aan de studievoortgang, de professionele ontwikkeling en de

een invalshoek die impact heeft op de samenleving. Studenten

loopbaanontwikkeling. We leiden hiermee studenten op tot

zijn ondernemend (en verdienen er hun inkomen mee) en tegelijk

flexibel inzetbare mensen voor een passende loopbaan binnen

kiezen ze hier niet voor het grote geld maar voor een grote bete-

de steeds veranderende maatschappij. Dat is voor de student

kenis, zou je kunnen zeggen.”

belangrijk, maar voor de werkgever ook. Zo zorgen we voor een

‘Studenten kiezen hier niet
voor het grote geld maar
voor een grote betekenis’

goede aansluiting tussen onderwijs en

De komende jaren gaat ArtEZ zich ook meer voor het bedrijfsle-

arbeidsmarkt. ” Rijn IJssel heeft 12.000

ven inzetten. Begin september werd daarvoor Nishant Shah, als

studenten in Arnhem en werkt met 1.500

professor verbonden aan het Institute of Culture and Aesthetics

docenten op 23 locaties.

of Digital Media, Leuphana University in Lüneburg, Duitsland, be-

ArtEZ

noemd tot decaan onderzoek bij ArtEZ. Hij combineert techniek,
identiteit en sociale inbedding in zijn werk.

Hogeschool voor de kunsten ArtEZ is
steeds nauwer betrokken bij het bedrijfs-

ArtEZ heeft namelijk ook het doel dat de ‘de kunstenaar’ continu

leven. Waar voorheen vooral in het eigen netwerk van kunstge-

meebeweegt met vernieuwende toepassingen binnen weten-

relateerde organisaties werd samengewerkt, zijn het nu steeds

schap en techniek. En daarmee dichter bij het bedrijfsleven

meer de bedrijven waar een samenwerking mee wordt aange-

komt en waarde toe kan voegen vanuit out of the box denken.

gaan, vertelt bestuursvoorzitter Marjolijn Brussaard.

Met oud-studenten als Daan Roosegaarde, Victor & Rolf, Iris van
Herpen en nog vele anderen is de toegevoegde waarde van de

.

Ook met de andere hogescholen wordt nauw samengewerkt,

artistieke student van ArtEZ als conceptueel denker voor toe-

zoals in Arnhem Studiestad (zie elders in dit nummer) en in

komstgerichte ondernemers zonneklaar.

De HAN telt in totaal zo’n 32.000 studenten, die 53 bacheloropleidingen, 19 masters en 7 associate degree-opleidingen volgen. Dat doen ze aan de vier faculteiten Economie
en Management, Techniek, Educatie en Gezondheid, Gedrag
en Maatschappij en de Informatica Communicatie Academie.
Studenten van alle studierichtingen lopen stage bij en doen
onderzoek voor het bedrijfsleven en andere werkgevers. De
HAN heeft meer dan 50 (associate) lectoren in dienst. Jaarlijks studeren er circa 8.000 studenten af aan de HAN

Aan hogeschool Van Hall Larenstein in Velp en Leeuwarden studeren 850 studenten. De hogeschool biedt opleidingen in de domeinen Delta Areas & Resources, Food & Dairy
en Animals & Business. Het gaat om 14 bacheloropleidingen,
3 master-opleidingen en 7 AD’s (associate degrees). Van Hall
Larenstein telt 21 lectoraten, variërend van Duurzame Visserij
en Aquacultuur, Sustainable Flood Defense en Food Safety.
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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!

Verkoopteam Arnhem: Koen Hageman,
Tim van de Sluis, Frans van der Veen

Broekhuis Opel
ArnhemOpel Arnhem
Directeur: Simko Crum
Broekhuis
Ringoven 19Ringoven 19

6826 TP Arnhem
(T) 026 - 369 22 11

6826 TP Arnhem

(T) 026 - 369 22 11
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Uitgeleerd
Gastcolumn Anne-Marije Buckens
Het was vlak voor de zomervakantie toen ik op een terras in de Arnhemse
binnenstad twee net afgestudeerden tegen elkaar hoorde praten over hoe
fijn het was dat ze nu eindelijk ‘klaar waren met leren en nooit meer naar
school hoefden’.
Dit gevoel van vrijheid na het afronden van een studie herkent u vast ook
wel. Een behaald diploma gold lange tijd ook als toegangsbewijs tot een
glansrijke loopbaan tot aan het pensioen.
Ik vond het moment op het terras niet gepast om de dames uit hun euforie
te halen. Maar ik maak even van de gelegenheid gebruik om dat hier wel
te doen.
Zoals u wellicht weet help ik 50-plussers bij het vinden van een nieuwe
baan. Een eervolle klus die niet zelden onderwerp van spot is. Want ‘die
50-plussers komen toch zeker niet meer aan een baan?’.
Ik kan u vertellen, die 50-plussers komen prima aan een baan. Tenminste,
niet moeilijker of makkelijker dan de oud-studentes op het terras. Het
staat zo lekker kek in de media om steeds te blijven herhalen dat 50-plussers afgeschreven zouden zijn voor de arbeidsmarkt vanwege hun leeftijd.
Iets met vooroordelen ofzo.
Het is niet de leeftijd.
De 50-plussers waren ‘the man’ in het bedrijf waar ze werkten. De onschendbare seniors die gevrijwaard werden van bijscholing. Na verlies van
baan komen zij met dezelfde senior-attitude de arbeidsmarkt op,
om er vervolgens achter te komen dat er geen vraag is naar
hetgeen waar zij goed in zijn. Ze zijn ingehaald door de
tijd.
Ik hoor u denken, dat overkomt mij niet. Dit gaat over losers die niet midden in de maatschappij staan. Hadden
ze maar beter op moeten letten! Nee, dit gaat over u
en mij. Demografische- en technologische ontwikkelingen maken dat de inhoud van ons werk verandert. Banen
komen, banen gaan. Sneller dan ooit tevoren. Een beroep
voor het leven hebben we niet meer.
65% van de huidige schoolkinderen heeft straks een
beroep waar we nu nog nooit van gehoord hebben. Met
een beetje geluk zijn u en ik ook actief op diezelfde
arbeidsmarkt en krijgen wij dus ook te maken met
die nieuwe beroepen. Blijven leren en ontwikkelen,
dat is het nieuwe toegangsbewijs tot een glansrijke
loopbaan. Tot aan het pensioen wil ik niet meer
zeggen, want pensioen, tja. Zolang u goed op de
hoogte bent van de eﬀecten van ontwikkelingen
om ons heen op uw eigen loopbaan en hier vroegtijdig op anticipeert, dan komt u in elk geval een
heel eind. En de oud-studentes op het terras ook.

ArnhemWerkt biedt
vacatureportal voor
Arnhemse bedrijven
Sinds een half jaar is ook in

nu Startup Arnhem geheten):

Arnhem de vacatureportal

“Als je als student aan de

ArnhemWerkt actief. Eerder

HAN of de Radboud in deze

werd deze lokale vacature-

regio een passende baan

bank voor jonge hoogopge-

zoekt is die niet online te

leide werkzoekenden ook al

vinden. Ook niet bij de grote

in de Achterhoek en Twente

landelijke vacaturebanken.

opgericht.

Voor Arnhemse werkgevers
is het van belang dat deze

Initiatiefnemer Tom Salemink

hoogopgeleiden mensen en

heeft in de Achterhoek binnen

deze talenten niet naar de

drie jaar al 250 bedrijven en

Randstad wegtrekken maar

ruim 1000 studenten op de

voor de regio behouden blij-

portal kunnen zetten en vele

ven. Met deze portals kunnen

tientallen matches kunnen

we dat realiseren.”

realiseren. Hij heeft het platform in samenwerking met

Denktank

de Achterhoekse gemeentes,

Op de portal kunnen werk-

industriekringen, VNO-NCW

gevers niet alleen vacatures

en de kamer van koophan-

vermelden, maar ook stages

del opgezet. Vanaf de start

en traineeships. Eén van de

zijn studenten van de HAN,

activiteiten van ArnhemWerkt

Saxion en Hogeschool Utrecht

is een denktank waarbij

betrokken bij de projectuit-

studenten in groepen aan een

voering.

concreet probleem of een ca-

Talent behouden

sus voor ondernemers kunnen
werken. Op vrijdagochtend 30

Julian Leijser, die tot voor

september presenteert deze

kort samen met Salemink

denktank zich tijdens de aftrap

aanjager was van het Cen-

van Innovate op Industrie Park

trum voor Jong Ondernemer-

Kleefse Waard (IPKW).

schap Arnhem (CVJO; vanaf

www.arnhem-werkt.nl

Masterclasses in OKAdemie
komend jaar voortgezet
Net als de afgelopen jaren

zelfstandig ondernemerschap

organiseert OKA samen met

mee te maken kunnen krijgen.

Rijn IJssel voor studenten van

De bijeenkomsten zijn altijd

de Arnhemse hogescholen en

op een dinsdag en duren van

het middelbaar beroepsonder-

16.30 tot 18.30 uur. De eerste

wijs komend schooljaar vier

OKAdemie is op 18 oktober

zogenaamde OKAdemies.

in het gebouw van Rijn IJssel
op de Middachtensingel. Het

Een OKAdemie is een presen-

thema is Ondernemer en

tatie door een ondernemer

Onderneming. Dave Aaldering

over een specifiek onderdeel

van Breedband Arnhem is

waar de studenten ter voor-

eerste gastspreker.

bereiding van een eventueel

Info: frank.thooft@oka.nl.
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Arnhemse sterren

‘Gelijke

kansen creëren, is nog
Wie Cito zegt, zegt Arnhem. Het instituut voor
toetsontwikkeling in de Gelderse hoofdstad
is wereldwijd een begrip. Vanwege de
onderwijstoetsen die er door de knappe koppen
worden bedacht, maar ook steeds meer door
examens die in opdracht van het bedrijfsleven
worden ontwikkeld en internationaal advies- en
trainingswerk. Anneke Blok, voorzitter raad van
bestuur Cito: “Gelijke kansen creëren, is nog
altijd maatschappelijk relevant. Daar geven we
een nieuwe impuls aan.”

TEKST: FRANCIEN VAN ZETTEN | FOTOGRAFIE JACQUES KOK

Wie het ietwat streng ogende gebouw van Cito aan de zuidzijde
naast station Arnhem Centraal inloopt, ziet meteen de speelse,
telkens verkleurende boom van de Arnhemse ontwerper Ineke
Hans in de hal. Net als elders in het pand is er nadrukkelijk
aandacht voor kleurrijke moderne vormgeving. “Een inspirerende
omgeving is heel belangrijk”, zegt Anneke Blok met een glimlach.
“Het motiveert mensen.”
Blok (44) is sinds 1 april van dit jaar voorzitter van de Raad van
Bestuur van Cito. Het versterken van de positie van Cito als
kennispartner voor het onderwijs en het bedrijfsleven als expert
op het gebied van toetsontwikkeling, psychometrie en toetsingstechnologie is daarbij een belangrijke taak. Blok heeft er zin in:

Feiten en cijfers Cito
Cito (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling) werd in 1968 opgericht in
opdracht van de toenmalige minister Cals van Onderwijs en Wetenschappen en
staat sinds 1991 als non-profitorganisatie op eigen benen.
Cito realiseerde in 2015 een omzet van 64 miljoen euro.
Bij Cito werken ruim 500 mensen, onder wie wetenschappers op het gebied van
psychometrie en toetsingstechnologie.
Zo’n 2.000 freelance-vakmensen uit het onderwijs en de beroepspraktijk aan Cito
werken mee aan het opstellen en ontwikkelen van toetsen en examens.

“We werken aan een toekomstbestendig Cito.”
Cito, in 1968 opgericht als toetsingsinstituut voor het onderwijs,
wil zijn inbreng in het onderwijs blijven vernieuwen. De Arnhemse
toetsenontwikkelaar blaast daarnaast een steeds steviger deuntje
mee als het gaat om de ontwikkeling en het uitvoeren van examens en certificaten voor verschillende bedrijfstakken. “In onze
maatschappij wordt een leven lang leren steeds belangrijker voor
ondernemers en werknemers, ook daar willen we aan bijdragen”,
zegt Blok. “Wij bieden kansen in een leven lang leren, omdat dit
waarde heeft voor mensen.”
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Anneke Blok

altijd maatschappelijk
relevant’
Gelijke kansen

en NL Kabel werken sinds 2010 met een certificeringssysteem

Voor het interview is Blok neergestreken in een hoekje van het

voor hun technici bestaande uit theorie- en praktijktoetsen dat

bedrijfsrestaurant. Ze steekt enthousiast van wal, over we-

Cito heeft ontwikkeld en uitvoert.

tenschapper A.D. de Groot, één van de ontwikkelaars van de
Eindtoets Basisonderwijs voor leerlingen in groep acht, bekend

“We meten en maken inzichtelijk wat het kennisniveau van een

als de Cito-toets. Blok schakelt vervolgens moeiteloos over op de

scholier, student in het hoger of middelbaar onderwijs of een

activiteiten van Cito voor het bedrijfsleven en in het buitenland.

werknemer is. Onze onafhankelijkheid is daarbij onze kracht”,
constateert Blok. “Vandaar dat het bedrijfsleven, maar ook over-

Het idee achter de Citotoets voor het basisonderwijs is dat je op

heden in binnen- en buitenland ons vragen hen te helpen met het

een wetenschappelijke, onafhankelijke manier het niveau van

ontwikkelen van toetsingsplatforms, het opstellen en uitvoeren

kinderen vaststelt. “Nu wordt de toets gebruikt om te laten zien

van examens en het trainen van mensen.”

hoe goed een school is. Dat is doorgeschoten rendements-den-

Cito ontwikkelt naast
onderwijstoetsen steeds meer
certificeringssystemen voor het
bedrijfsleven

ken”, zegt Blok. “Het gaat om gelijke

Zo is Cito betrokken bij projecten op het gebied van toetsen in

kansen. Daar willen we een nieuwe

Zwitserland en Engeland. Cito is eveneens actief in bijvoorbeeld

impuls aan geven. Door meer op de

Peru en op Curaçao. Dit zijn vaak langdurige trajecten waarbij

persoon toegesneden toetsen aan te

Cito helpt om toetsen te ontwikkelen en wordt ingezet voor

bieden, die uitdagender zijn.”

psychometrische analyses.

Wat voor het onderwijs geldt, is in het

Vestigingsplaats Arnhem is bijna vijftig jaar geleden uitgekozen

bedrijfsleven ook belangrijk. Vandaar

als neutrale plek tussen universiteitssteden in en met voldoende

dat wereldwijd een beroep wordt gedaan op de wetenschappelij-

afstand tot politiek Den Haag. De hoofdstad van Gelderland

ke kennis en praktijkervaring van Cito. “We hebben een vrij grote

voldoet nog steeds. “We liggen prima tussen de Randstad en de

psychometrie-afdeling, die onderzoek doet naar het normeren

Euregio”, zegt Blok. “We werken ook samen met de Hogeschool

en valideren van toetsen. Zeg maar: meet een toets wat hij moet

van Arnhem en Nijmegen en Van Hall Larenstein hier in de regio.”

meten”, legt Blok uit. “Het gaat ook over digitalisering en big
data, hoe verhouden die zich tot elkaar en wat zegt dat. Het is

Voor ze bij Cito aantrad was ze directeur van uitgeverij Zwijsen

zaak om als Cito aan te sluiten bij alle maatschappelijke vernieu-

in Tilburg en Antwerpen. Daar werkte ze een nieuwe strategie

wingen.” Het Arnhemse instituut werkt onder meer samen met

uit, waardoor het bedrijf beter kon inspelen op digitalisering en

de Radboud Universiteit/UMC Nijmegen, de Universiteit van

leren op maat. Zwijsen veranderde zo van traditionele educatieve

Amsterdam en de Universiteit Twente.

uitgeverij in een educatief dienstverlener.

CBR

Voor Cito is het zaak aan te sluiten op alle maatschappelijke

Cito verzorgt onder meer de toetsingstechnologie voor alle exa-

vernieuwingen. Van digitalisering en big data tot op maat ontwik-

mens (brommer, auto, tractor en vrachtwagen) van het Centraal

kelde toetsen. Blok heeft er vertrouwen in. “Als toetsingsinstituut

Bureau Rijvaardigheid (CBR) in Arnhem. Voor de Federatie Finan-

hebben we een degelijk imago en gelijke kansen voor iedereen

cieel Planners (FFP) de certificering voor het FFP-Keurmerk,

zijn anno 2016 nog steeds maatschappelijk relevant”, stelt ze

waarbij financieel planners worden getoetst op deskundigheid,

vast. “We zijn we er voor de scholier, student en werknemer van

integriteit en praktijkervaring. Brancheverenigingen UNETO-VNI

morgen en overmorgen.”
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HAN maakt met leer-werkstudent
innovatie voor MKB toegankelijker
Honderd bijzondere studenten volgen momenteel een deeltijd-

Alliander

opleiding Engineering bij de Hogeschool van Arnhem en Nijme-

Het gaat nu, drie jaar na de start, al om 100 studenten, vertelt Ham-

gen (HAN) én werken de andere drie dagen van de week bij een

mink enthousiast. Het vierde leerjaar is net begonnen. Komende

MKB-bedrijf, waar ze innovatieprojecten helpen opzetten en het

zomer studeert de eerste lichting leer-werkstudenten dus af. Eén

bedrijf verbinden met de expertise op de HAN. Vanuit de Innova-

van die studenten is Jelle Ellemans. Nadat hij als sociaal-pedago-

tieHUB op Industrie Park Kleefse Waard (IPKW) kunnen studen-

gisch hulpverlener was afgestudeerd maar geen passende baan

ten ook op projectbasis aan bedrijven worden gekoppeld.

kon vinden, voelde hij dat zijn hart toch meer bij de elektrotechniek lag. Hij schreef zich in voor het leer-werktraject bij de HAN en
vond in Alliander, dat als partner bij het initiatief is aangesloten,
zijn eerste leer-werkbaan. Alliander neemt overigens elk jaar vijf
leer-werkstudenten aan, zo enthousiast zijn zij over het project,
licht Hammink toe.

Steeds nieuwe projecten
Een jaar lang hield Ellemans zich bij Alliander bezig met verscheidene projecten op het gebied van Sustainable Energy & Environment. Vervolgens werd hij door de manager van de Arnhemse
innovatiehub, Leonie Dijkhof, aangetrokken om voor IIME in de
Doetinchemse Innovatiehub IIME te komen werken. IIME (Innovatie In Mobiliteit en Energie) is een samenwerking van QConcepts
bv met de HAN van waaruit leerwerkers worden ingezet bij verschillende projecten en bedrijven zoals op IPKW. Dijkhof werkt
nu zowel vanuit Doetinchem als vanuit Arnhem. Ellemans houdt
zich nu bezig met het coachen van stagiairs voor het project HAN
Solarboat Photon, hij is Junior Consultant bij Energy-checkup en
Projectmedewerker van de Smart Energy Table. Dijkhof heeft via
Tinus Hammink (midden) met student Dominykas Rinkevicius

IIME dit jaar weer elf leerwerkers en stagiairs van verschillende op-

(links) en onderzoeker Ballard Asare-Bediako (rechts) bij een

leidingen aangenomen. Ze zorgt ervoor dat de studenten steeds

demonstratietafel op de HAN.

nieuwe bedrijfsprojecten onder handen krijgen, en daarnaast is ze
actief ambassadeur voor het IIME concept richting het bedrijfs-

TEKST: FRANK THOOFT |
FOTO’S: JAN ADELAAR (BOVEN) EN JACQUES KOK (RECHTS)

H

leven.

Up-to-date

et idee van de leer-werkstudenten is ontstaan om de

Dijkhof: “Veel ondernemers weten onvoldoende wat de mogelijk-

tekorten op de arbeidsmarkt terug te dringen, legt Tinus

heden zijn om jonge mensen in dienst te nemen. Ze kennen het

Hammink uit. Hammink is programmadirecteur SEECE

begrip stagiair, maar ze weten ook dat die weer weg moet op het

(zie kader) bij de HAN en heeft de innovatiehub en de leer-werk-

moment dat hij of zij net ingewerkt is. Met een leer-werkstudent

student als een van de middelen om de samenwerking tussen

kun je een veel langere verbintenis aangaan. Hij werkt drie dagen

onderwijs en bedrijven zo concreet mogelijk te maken.

op het bedrijf en is twee dagen als deeltijdstudent aan de HAN

Voorbeelden
Hammink: “We kennen allemaal de succesvolle regionale startups
van oud-HAN studenten. Denk aan Wattsun, Elestor, noem maar

verbonden. Dat biedt alle mogelijkheden om up-to-date kennis en
toepassingen van de hogeschool op het bedrijf in de praktijk te
brengen.”

op. Onze regio heeft behoefte aan innovatieve studenten die door-

Subsidies

braken kunnen en durven maken. Dat kan direct in een eigen be-

Een leer-werkstudent kost niet veel, slechts ongeveer duizend

drijf zoals deze voorbeelden aangeven, maar ook via een indirecte

euro per maand. Doordat er onder meer vanuit de branchevereni-

weg, via het MKB. Via de leer-werkstudent profiteert het bedrijfs-

gingen vaak subsidies mogelijk zijn, worden de werknemerskosten

leven meteen van de kennis en faciliteiten die de HAN biedt.”

voor het bedrijf verder omlaag gebracht, terwijl de toegevoegde
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Leonie Dijkhof bij de Innovatiehub op Industrie Park Kleefse Waard in Arnhem.

waarde van de student omgekeerd evenredig blijkt. Bovendien
betreft het vaak wat oudere studenten die eerst een andere opleiding hebben gevolgd, elders hebben gewerkt of om andere redenen de stap naar om- en bijscholing hebben gemaakt, waardoor
ze over meer levenservaring beschikken. De HAN kan desgewenst
helpen bij het zoeken of aanvragen van de subsidies.

Gemotiveerd
Hammink: “Daardoor zijn deze studenten ontzettend gemotiveerd. Sowieso is de deeltijdstudent heel gemotiveerd, maar onze
ervaring van de afgelopen jaren is dat deze leer-werkstudenten
nóg gemotiveerder zijn. Via de innovatiehub kunnen we stagiairs
vaak meteen bij bedrijven onderbrengen voor projecten; voor het
leer-werktraject pakken we het iets anders aan. In het najaar is
altijd al de eerste intake van de nieuwe kandidaten; gevolgd door
een voorbereidingscursus als het nodig is met bijvoorbeeld een
update van zijn wiskunde- of natuurkundekennis en een introductie in de energietechniek. In het voorjaar worden ze in contact
gebracht met geïnteresseerde bedrijven en hubs waar ze kunnen

De elektriciteitsvoorziening
van morgen
Het Sustainable Electrical Energy Centre of Expertise
(SEECE) werkt aan de betrouwbare, betaalbare, duurzame
elektriciteitsvoorziening van morgen. Het centre of expertise
tilt hbo-onderwijs en -onderzoek naar een hoger niveau en
zorgt voor een toename van goedopgeleide energietechnici. SEECE speelt in op het schrijnend tekort aan elektrotechnici en werktuigbouwkundigen. SEECE zorgt met de
leer-werktrajecten dat mensen zich om- of bijscholen, zodat
zij een carrièremove kunnen maken richting elektrotechniek
en werktuigbouwkunde waar de banen voor het oprapen
liggen. Onderscheidend bij dit leer-werktraject is dat het om
deeltijdstudenten gaat die een deel van hun opleidingsgeld
vergoed krijgen door de bedrijf waar ze gaan werken en dat
SEECE helpt bij het zoeken naar een werkplek (een relevante werkplek is doorgaans een vereiste voor een om- of
bijscholer).

solliciteren. Na een match kunnen ze in september dan bij dat
bedrijf aan de slag en tegelijkertijd voor twee dagen de schoolbanken in.” Overigens zijn die schoolbanken zeer projectmatig van

pen zetten.” Bijkomend voordeel is dat de werkgever de student

aard vandaag de dag en werken studenten vaak in kleine groepjes

goed leert kennen en kan vormen naar de cultuur van het bedrijf.

aan opdrachten.

Omgekeerd heeft de student langere tijd dan de gebruikelijke vier-

Onvervulbare vacature
De opzet van de leer-werkstudent is ideaal voor bedrijven die al

om zichzelf zodanig in te zetten dat de werkgever ook een goed
en realistisch beeld van hem kan vormen.

een tijdje met een onvervulbare techniekvacature op hbo-niveau
zitten, legt Dijkhof uit. “Tel daarbij op de kans om meteen aan in-

www.werkenenlerenmetenergie.nl

novatie te werken, en je kunt met de leer-werkstudent grote stap-

www.iime.nl
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PERFORMANCE
IN ELK DETAIL

DE GIULIA IS NU LEVERBAAR MET
DRIE DIESELMOTOREN IN DE 21%BIJTELLINGSCATEGORIE. DEZE
MOTOREN HEBBEN VERMOGENS VAN
136 pk/100 kW, 150 pk/110 kW EN
180 pk/132 kW.

GRATIS LEDEREN BEKLEDING
NU OOK LEVERBAAR ALS 2.2
180 pk/132 kW DIESEL AUTOMAAT

DE NIEUWE ALFA ROMEO GIULIA
Italiaans design heeft een doorslaggevende rol gespeeld bij de ontwikkeling van de nieuwe Giulia. Met als
resultaat een tijdloze, elegante en sportieve sedan. De Giulia is leverbaar vanaf € 39.450 en verkrijgbaar in vier
uitvoeringen. Ook de zakelijke rijder wordt uitstekend bediend met de Giulia Business en de Giulia Business Super.
Door de efﬁciënte motoren kwaliﬁceert de Giulia zich bovendien voor de 21%-bijtellingscategorie met maar liefst
drie motoren. Via Alfa Romeo Financial Services least u al een Giulia vanaf € 615 per maand. Het is een auto die
begeerte opwekt nog voor u �m in levenden lijve ontmoet. Laat uw emoties prikkelen en doe wat uw hart u ingeeft.

Kien Arnhem B.V.

Kien Nijmegen B.V.

Kien Veenendaal B.V.

Markweg 2, VELP
Telefoon 026-369 00 00

(servicedealer)
Microweg 49 NIJMEGEN
Telefoon 024-751 11 11

(servicedealer)
Galileistraat 20, VEENENDAAL
Telefoon 0318-41 34 42

www.kien.nl

Gem. brandstofverbruik 4,0 - 8,5 l/100 km (1 op 25,0 - 11,7). CO 2: 99 - 198 gr./km.
Prijs is incl. btw/bpm, excl. afleveringskosten en leges. Zakelijk leaseaanbod op basis van Full Operational Lease van 48 maanden en 10.000 km per jaar door Alfa Romeo Financial Services, handelsnaam van FCA
Capital Nederland B.V. Bovenstaand leasebedrag betreft de Alfa Romeo Giulia 2.2 136 pk (100 kW) ECO Business. Full Operational Lease inclusief: afschrijving, rente, verzekering, onderhoud, reparatie en bandenslijtage. Exclusief vervangend vervoer, brandstof en btw. De getoonde afbeeldingen kunnen afwijken van de werkelijke uitvoering. Informeer bij uw dealer naar de beschikbaarheid van dit product, de voorwaarden en
een passende offerte. Prijswijzigingen en fouten voorbehouden. De verbruikscijfers zijn gebaseerd op de officiële Europese testmethode. Het daadwerkelijke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw
rijgedrag. Wij adviseren Het Nieuwe Rijden; zie ook www.hetnieuwerijden.nl voor handige tips om zuiniger te rijden. Kijk voor de specifieke verkoopvoorwaarden op www.alfaromeo.nl.
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Bedrijfsreportage

Servontyn Catering

Verandering van
spijs doet eten
Elke ondernemer verandert van tijd tot tijd zijn strategie. Zo ook in de catering.
Servontyn Catering gaat het menu dat iedereen zo goed van ze kent een beetje
omgooien, en gaat nu iets meer op partycatering focussen. Wat is de reden?
TEKST: FRANK THOOFT |

eind juni stonden we op De Smaak van

FOTO: JACQUES KOK

OKA. Een ander hoogtepunt was in de
lente, toen we bij de nominatie van CCV

Lenny Kamphuis: “Het afgelopen half

als familiebedrijf van het jaar caterden.

jaar hebben we het ontzettend druk

En tussendoor het ‘normale’ werk. We

gehad. En deze zomer helemaal. Vorige

hebben geen moment rust gehad.”

week stonden we bij de opening van het

Komend najaar wordt ook weer druk

nieuwe pand van Frank Jongejan. In juli

voor Servontyn. Samen met Brasse-

waren we in actie op de Nijmeegse Vier-

rie de Boerderij verzorgen Kamphuis

daagse, waar we gedurende vijf dagen

en zijn mensen het Rode Kruisgala op

Openbaar Ministerie en de gemeente.

“Met feesten, partijen en barbecues

de ondersteuning van een VIP-catering

4 november in de Eusebiuskerk, waar

Toch gaat Kamphuis het roer een beetje

voor bedrijven, en liefst een vrijdag-

hebben gedaan. We hebben alle vrijwil-

nu al meer dan 300 couverts voor zijn

omgooien, en voegt hij partycatering

middagborrel elke maand. Het is er een

ligers van het Rode Kruis, 6.000 man in

verkocht. En door een samenwerking

toe zodat hij het bedrijfsleven beter kan

schitterende locatie voor. Wij gaan hele-

totaal, gecaterd. Lunches, borrels, hap-

met diverse branchegenoten catert hij

bedienen. Daarbij gaat hij ook nog de

maal voor de verandering. Want veran-

jes, drankjes en diners. Een heksenketel,

nu ook bedrijfskantines met bittergarni-

Brasserie Servontyn in het Color Busi-

dering van spijs doet eten!”

maar we hebben het gebolwerkt. En

turen en buffetten, onder meer bij het

ness Center Arnhem Lorentz uitbreiden.

www.servontyn.nl

.

Kleine moeite, groot gebaar:
De Cadeautjesbank
Column
De Arnhemse Cadeautjesbank helpt maatschappelijke organisaties uit
Arnhem bij het uiten van hun waardering aan de vrijwilligers/leden, door hen
met kleine cadeautjes te bedanken. Een extraatje dat stichtingen en verenigingen zelf niet kunnen aanbieden.
De cadeautjes die door de Cadeautjesbank aangeboden worden, zijn spulletjes van Arnhemse bedrijven die een nieuw leven krijgen. Hierbij kan gedacht
worden aan overgebleven kerstpakketten, relatiegeschenken of andere
gadgets; spulletjes die bedrijven niet meer gebruiken, maar waar een ander
een groot plezier mee kan worden gedaan!
De Cadeautjesbank is een initiatief van de Arnhemse Uitdaging. Wij, Vera
Mulder (DAAN Advocatuur & Notariaat) en Ruud Hullegie (EY), zijn de nieuwe coördinatoren van de Cadeautjesbank en zijn gedreven om ons via de
Cadeautjesbank in te zetten voor het creëren van een verbinding tussen het
Arnhemse bedrijfsleven en verschillende maatschappelijke organisaties. Een
dankbare, praktische en leuke verbinding in de vorm van kleine cadeautjes
voor de Arnhemse vrijwilliger!
Kleine moeite, groot gebaar! Heeft u als ondernemer/bedrijf nog potentiële cadeautjes op de
plank liggen of heeft u een origineel idee
daarvoor? Wij komen graag met u in
contact via cadeautjesbankarnhem@
gmail.com!

14:24

930982_025_14-Sep-16_10:46:50_rene_su
OKA-1609.indd 25

AD HOC, EXPERT IN:

BEHEER

SECURITY

VERHUUR

OP ZOEK NAAR VOORDELIGE
WOON- OF WERKRUIMTE IN ARNHEM?

WWW.ADHOCBEHEER.NL

BEL 026 363 93 05

14-09-16 09:42

De beste objecten vindt
u bij DTZ Zadelhoff

Te huur | te koop

Arnhem

Binnenkort in online verkoop

Mr. B.M. Teldersstraat 11

Utrechtseweg 310

Multi-tenant kantoorgebouw Ambiance
op kantorenpark De Gelderse Poort.
Het gebouw heeft een oppervlakte van
2.634 m² en beschikt over een gunstige
parkeernorm.

Hoogwaardig kantoorgebouw B42 ligt
direct bij de ingang van Arnhems Buiten,
een businesspark in de parkachtige
omgeving tussen Arnhem en
Oosterbeek. Het gebouw is circa 3.000 m²
groot verdeeld over vier bouwlagen.

• circa 1.595 m² te huur, waarvan 920 m² op de
bovenste verdieping;
• in units te huur vanaf 334 m²;
• totaal 85 parkeerplaatsen op eigen terrein;
• goed bereikbaar per auto en ov.

Alle bedragen zijn excl. BTW.

Arnhem

939 m² voor de verhuur beschikbaar;
uitstekend bereikbaar per auto en ov;
vergadercentrum op de begane grond;
totaal 62 parkeerplaatsen op eigen terrein.

Binnenkort in online verkoop:
www.nationalevastgoedveiling.nl

Huurprijs/koopprijs: op aanvraag

Te huur

•
•
•
•

Te huur

Arnhem

Nieuwe Stationsstraat 10

Nieuwe Stationsstraat 20

Zeer compleet en energiezuinig
kantoorgebouw Rijntoren op NS-station
Arnhem Centraal. Naast hele of delen
van verdiepingen zijn er op de zesde
verdieping ook flexibele businessunits
te huur.

Markant en hoogwaardig
kantoorgebouw Parktoren op NS-station
Arnhem Centraal met diverse centrale
voorzieningen zoals een restaurant en
receptie. Het gebouw heeft 16 bouwlagen
en is daarmee circa 70 meter hoog.

• 5.312 m², in units verhuurbaar;
• businessunits vanaf 31 m² voor EUR 581,25
per maand all-in;
• parkeren direct onder het gebouw;
• uitstekend bereikbaar per auto en ov.

Huurprijs: EUR 175,- per m² per jaar
EUR 1.250,- per parkeerplaats per jaar

www.dtz.nl

Arnhem

• 2.178 m² kantoorruimte, in units vanaf
circa 236 m²;
• prominente gevelreclame bespreekbaar;
• ruim voldoende parkeergelegenheid;
• uitstekend bereikbaar per auto en ov.

Huurprijs: EUR 175,- per m² per jaar
EUR 1.250,- per parkeerplaats per jaar

026 4 452 445
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Ton Visser en Angelique Dikkers

De ochtend van…

In deze rubriek volgt onze reporter, Dick Leseman, de ochtenduren van een OKA-lid.
Wat doet een directeur zoal? Deze ochtend is van Ton Visser en Angelique Dikkers,
het koppel achter Get Certified Opleidingen Arnhem. Hoe ontbijten zij, welke mensen
ontmoeten zij, wat is hun werkplek?

Westervoort, thuis Ton en Angelique delen naast het bedrijf
ook hun huis. Ze ontbijten straks op de zaak. Angelique staat
altijd wat eerder op om zich nog mooier te maken. Als Ton
naar beneden komt, vertrekken ze. Nu is Ton ietsje eerder
beneden en pikt hij nog een kopje koffie mee.

Arnhem, Janspoort Elke dag zijn ze om 8:00 uur op het
werk om alles in orde te maken voor deze dag. Alle PC’s
voor cursisten en examenkandidaten worden opgestart en
geïnstalleerd. Get Certified bestaat nu zo’n 15 jaar en biedt
opleidingen en examens. Ze verhuren de lokalen ook aan
externe bedrijven. Ton draait de lijst uit van deelnemers aan
de examens.

Arnhem, Janspoort Alles is op orde. De klanten kunnen komen en druppelen vaak vanaf half negen binnen. Ze hebben
nu even tijd voor een crackertje met leverworst en een bakje
koffie. Soms lukt dit samen, maar vaak eten ze apart tussen
de bedrijven door.

Arnhem, Janspoort Boven worden examens afgenomen, dit
is het domein van Angelique en hier worden werknemers
van bedrijven (bij)geschoold vooral in MS Officepakketten.
Sinds kort kunnen werkzoekenden hier met steun van het
UWV zich laten omscholen. De opleidingen zijn individueel.
Vanochtend zijn er een stuk of tien cursisten.

Arnhem, Stan & Co Vanmiddag komt er nog een lichting
cursisten, maar vandaag geen examens meer. Ton kan
vanmiddag vooral de commerciële en administratieve kant
van het bedrijf op zich nemen. Hier nuttigt het echtpaar
een broodje. Op de achtergrond het pand van Get Certified
Opleidingen.
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Bedrijfsreportage

Papendal

Papendal:
de
vergaderhamer
afwisselen met
de handboog
Laat die vergaderhamer eens lig-

Nijmegen en Radboudumc ontwik-

congrescentrum heeft dat.” Hij is de

of andere sporten beoefenen. Plus

gen en neem voor de afwisseling

keld. Vanzelfsprekend ook voor de

afgelopen periode kort in Rio ge-

energiek vergaderen.”

de handboog eens in je handen.

vergadertijger beschikbaar.

weest om onze Olympische sporters

Of wissel het eindeloze zitten in de

aan te moedigen en kampt met de

Stages en het bedrijfsleven

vergaderbanken af met een potje

Van 2000 tot 2 mensen

restanten van een jetlag. Maar echt

De relatie met de directe omgeving

schermen of een spelletje pitch &

Papendal – de meesten van ons ken-

zichtbaar is dat niet: met de energie

is belangrijk voor Papendal. Zo traint

putt – de mogelijkheden zijn divers

nen het als dé vergader- en evene-

die Papendal zijn gasten biedt is ook

Vitesse er al jarenlang, evenals de

op Papendal.

mentenlocatie. Neem een Outdoor

Schellens één en al energie. “Dat is

jeugd van Vitesse. En door de nauwe

Gelderland, neem een nieuwjaarsbij-

ook wat wij onze gasten meegeven:

banden met de hogescholen en het

TEKST: FRANK THOOFT |

eenkomst, neem een groot congres:

vergaderen zonder je energie te ver-

roc kunnen studenten er ook gemak-

FOTO’S:JAN ADELAAR

we zijn er allemaal wel eens geweest.

liezen.”

kelijk een stage vinden. “We zijn met

Tot 2000 mensen kunnen er op Pa-

zo’n 900 mensen een groot bedrijf.

Je kunt ook een van de topatleten

pendal uitstekend ontvangen wor-

Van coast to coast

die op Papendal trainen als spreker

den, maar wat minder mensen we-

Het succes van Papendal, dat als

giaires rondlopen”, zegt Schellens.

laten optreden bij een productpre-

ten, is dat je er ook met zijn tweetjes

dochterbedrijf van NOC*NSF over

“En andersom kunnen we voor onze

sentatie, teambuildingsessie of ver-

kunt brainstormen. En alle aantallen

de hele wereld bekend is geworden,

sporters ook snel stages regelen bij

kooptraining. En laat je tussen de be-

daar tussenin.

maakt ook dat mensen soms denken

Arnhemse bedrijven.”

dat je er alleen als topsporter terecht

Voor de nabije toekomst staan er di-

drijven door ook verwonderen over

We hebben elk half jaar zo’n 40 sta-

de geheimen van de kok van Pa-

Rio

kunt. Schellens: “In de VS wordt de

verse uitbreidingsplannen op stapel,

pendal, die zijn atleten steevast een

“Het bijzondere is de combinatie

BMX-wereldbeker die wij op onze

zoals meer middelgrote zalen voor

supergezond en lekker sportbroodje

met topsport en alle faciliteiten die

baan uitreiken, van coast tot coast

bijeenkomsten, een Mini Holland Hei-

voorschotelt. Of een herstelkwark, of

dat biedt”, legt directeur Jochem

uitgezonden. Daar noemen ze het

neken House en een uitbreiding van

een groentensmoothie, verantwoord

Schellens uit. “Zoals even tussen-

Papendal-Arnhem. Die bekendheid

de evenementen.

samengesteld en in samenwerking

door een sportieve ontspanning in-

is fantastisch! Maar ook de amateur-

met de Hogeschool van Arnhem en

plannen. Geen enkel ander hotel- en

sporter kan er zijn baantjes lopen

OKArnhem september 2016
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Arnhemse bedrijven
leiden zelf personeel op

Dat het opleiden van personeel belangrijk is blijkt wel uit de bekende cartoon waarin
de directeur vraagt: ‘Wat als we onze mensen opleiden en ze gaan daarna weg?’ En
de personeelsman die dan antwoordt: ‘Wat als we ze niet opleiden en ze blijven?’
Hierbij een korte schets van enkele Arnhemse bedrijven en de manier waarop zij hun
personeel opleiden.

TEKST FRANK THOOFT | CARTOON TONI TATI

S

In het beroepsgoederenvervoer maakt Marwin Melis van Melis International gebruik van de opleiders Speelziek en Westerdijk om

oms verzorgen bedrijven in samenwerking met de

instromers op de arbeidsmarkt een opleiding als beroepsgoede-

branchevereniging het opleidingsaanbod, zoals Antonio

renchauffeur te bieden. De opleiding wordt deels vergoed door

Shining Places. Toni Iñiguez Najdanovski, eigenaar en

middel van een subsidie. Melis: “We willen bewust de komende

directeur: “We geven de cursussen van de brancheorganisatie

vergrijzing tegengaan en jonge mensen de gelegenheid bieden

SVS vaak intern, omdat dit handiger is dan de mensen extern te

om bij ons het mooie vak van beroepsgoederenchauffeur te

sturen. Het gaat bij ons om grote volumes.” SVS leidt jaarlijks zo’n

leren.” Momenteel worden er drie chauffeurs bij Melis opgeleid.

9.000 mensen in de schoonmaakbranche op.
Dudok organiseert nu ruim een jaar voor haar eigen medewerCollega-schoonmaakbedrijf Nederrijn werkt nauw samen met

kers een in-house opleidingstraject voor medewerkers in de

twee opleiders in Culemborg en Zaltbommel vanwege de

bediening en voor leidinggevenden, vertelt Robert Wittenberg.

ervaringen die in het verleden met de vestiging in Zaltbommel

Dit traject wordt komend (na)jaar gecontinueerd. “We doen dit in

zijn opgedaan, vertelt Willem Jansen Verplanke. In deze regio

samenwerking met Caroline van de Werff van Happy Hospitality

worden vaak in-house trainingen gegeven in het eigen kantoor

en noemen dit de Dudok Colleges. Productkennis en gastvrijheid

in Duiven als dat op zaterdag leeg is; voor andere dagen van de

in de breedste zin gaan hierbij hand in hand.” Zo wordt er op

week wordt vaak samen met een relatie gebruik gemaakt van het

de thema’s bier, frisdrank, koffie, wijn en gedestilleerd elke twee

gebouw en de faciliteiten van die (vaak grotere) klant. Per jaar

maanden een training bij Dudok zelf gegeven. Gastvrijheid vormt

gaat het om zo’n 50 medewerkers.

daarbij steeds de basis.
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OKA

40

Op 30 juni vierde OKA het veertigjarig bestaan van de
ondernemersvereniging met een speciale avond op de
Arnhemse Stadsblokken, waar de voorstelling Durf!
van Cirque de la Liberté werd bijgewoond door zo’n
350 leden, hun partners en vele genodigden. Met een
pontje werden de mensen van de Rijnkade overgezet
naar de Stadsblokken.
Het pontje kreeg tijdens een humoristische en gloedvolle openingsspeech van Bart van Meer een donatie
toegekend voor een continuering van de exploitatie.
Ook de organisatoren van Cirque de la Liberté, Gerda
Kalsbeek en Geraldine Lodders, kregen van OKA een
cheque uitgereikt.
Voorafgaand aan de voorstelling was er een informele
borrel, gevolgd door een bijzonder diner op twee locaties: één onder een reusachtig tentdoek en één onder
de kade waar een vijftig meter lange tafel was gedekt.
Wethouder Ron König stak zijn waardering voor OKA
niet onder stoelen of banken in zijn openingsfelicitatie:
“OKA is voor ons als gemeente van groot belang en
van grote waarde. We hechten zeer aan de inbreng van
OKA op de thema’s die ons beiden raken. De manier
waarop OKA en de gemeente Arnhem samenwerken
is bovendien een heel prettige: actieve, constructieve
inbreng. Natuurlijk hebben we soms verschillende

.

belangen en ‘schuurt’ het soms, maar uiteindelijk werken we allebei en ook echt samen aan het belang van
Arnhem!”
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Onder iedere kurk
is het raak!

Emmastraat 27A VELP
info@appeldoorn.nl

+31(0)26 - 3646873

www.appeldoorn.nl

Audi voorsprong door techniek

Audi Q7 e-tron
quattro
‘s Werelds enige plugin hybrid met 3.0 TDI V6 motor en
quattro. De combinatie van de krachtige dieselmotor
met de elektrische aandrijving zorgt voor een grote
actieradius en een trekgewicht tot 3.500kg.
Rijdt u dit jaar nog in de Audi Q7 e-tron quattro
dan proﬁteert u tot in 2021 van 15% bijtelling.
Vanaf € 85.000,- | Lease vanaf 1.299,- p.m.
Kijk snel op zenna.nl en reserveer uw proefrit.

Nu nog 5
jaar lang

Zenna
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Arnhem Studiestad

het bruist, boeit, bindt en verbindt
In Arnhem en directe omgeving zijn maar liefst drie hogescholen. Toch wordt Arnhem
niet gezien als studentenstad of als studiestad. Als het aan de hogescholen en de
gemeente Arnhem ligt gaat dat snel veranderen. In mei dit jaar sloegen Hogeschool
van Arnhem en Nijmegen, ArtEZ en Hogeschool Van Hall Larenstein de handen ineen.
Wat behelst die samenwerking en wat schieten we in Arnhem er mee op? Wat moeten
de ondernemers ermee? We vroegen het Jan van de Weerd, programmacoördinator
Arnhem Studiestad, en enkele betrokken mensen van de opleidingen.

TEKST EN FOTOGRAFIE: DICK LESEMAN

O

voor ‘Arnhem Studiestad’.” Het project heeft een looptijd van vier
m te beginnen geeft Jan van Weerd aan dat hij Arn-

jaar en is een samenwerking tussen de gemeente Arnhem, de

hem geen studentenstad vindt. “Arnhem heeft geen

HAN, ArtEZ en Van Hall Larenstein. “Binnen de faculteitsmuren

universiteit, dus is Arnhem in mijn optiek ook geen

gebeuren al prachtige dingen, maar wil je als stad studenten

Hogeschool VHL en de HAN werken
bijvoorbeeld in toenemende mate samen
als het gaat om ondernemerschap en
activiteiten binnen de watersector.
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met een grote variëteit aan studies. Daarom hebben we gekozen

studentenstad.

binden en boeien liggen er veel meer kansen, bijvoorbeeld om te

Maar Arnhem

kijken wat je samen kunt doen.” Dat vindt ook Paul Hu, die voor-

heeft wel drie

zitter is van de Verenigde Studenten Arnhem: “We hebben in een

gerenommeerde

straal van acht kilometer drie hogescholen die goed aangeschre-

en bruisende

ven staan. Dat is best bijzonder. Ik snap dus niet waarom Arnhem

hbo-instellingen

nog steeds niet als studentenstad wordt gezien.”

OKArnhem september 2016
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Training & Opleiding

Partner in scholing voor uw
medewerkers en een betrouwbare
specialist in maatwerk!
Door goede scholing blijven uw medewerkers langer en
beter inzetbaar. Expertise hiervoor vindt u bij Rijn IJssel.
De overheid stimuleert een leven lang leren ook op de
werkvloer. Rijn IJssel en het Leerwerkloket
Midden-Gelderland werken hierin nauw samen.
Wij voorzien u graag van alle informatie over ons
trainingsaanbod en informatie die u nodig heeft over de
taaltrainingen, Participatiewet, het doelgroepenregister
en de verschillende subsidiestromen.

Voor meer informatie
026 3537260
training-opleiding@rijnijssel.nl

www.rijnijssel.nl/participatie
www.rijnijssel.nl/t&o
Rijn IJssel werkt voor jou!
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Studenten zijn essentieel voor je stad, want ze bepalen in grote

gezamenlijk aan te pakken. Bijvoorbeeld hoe vind je als interna-

mate het economische tij van een regio, denkt Van de Weerd.

tionale student een huisarts of tijdelijke huisvesting”, legt Van De

“Als je je als stad wilt ontwikkelen dan is een goede kenniseco-

Weerd uit. Van Dongen is het hiermee eens. “Een aantrekkelijk

Eind van dit jaar zal een
portal online zijn waar alle
informatie overzichtelijk bij
elkaar gebracht is.

nomie heel belangrijk. Daarvoor heb je

studentenleven met betaalbare studentenwoningen op een

goede kennisinstellingen nodig, die goed

internationale campus en een betere bereikbaarheid, maken

onderwijs bieden. Maar je moet studenten

Hogeschool VHL tot een aantrekkelijke plek om te gaan studeren.

met hun kennis ook weten te binden aan

Vandaar dat we met volle overtuiging onze handtekening hebben

de stad. Het zijn de toekomstige werkne-

gezet onder het convenant met de gemeente Arnhem.” Die

mers van de technologische bedrijven in

betaalbare studentenwoningen gaan onder meer komen in het

deze regio, maar juist ook van het MKB.

voormalige kantoor van Rijkswaterstaat in Presikhaaf. Het pand

Het MKB heeft een chronisch tekort aan

wordt op dit moment geschikt gemaakt voor een kleine vierhon-

goed opgeleid technisch personeel.” Ook burgemeester Kaiser

derd wooneenheden voor studenten. Dichtbij de HAN en Van Hall

vindt het belangrijk kennis aan de stad Arnhem te binden. “In

Larenstein.

de unieke combinatie van deze drie hogescholen ligt de grote
kracht. Tussen de instellingen onderling zijn uitdagende cross-

Studenten moeten portal beheren

overs mogelijk. Het zijn die crossovers die aan de basis liggen van

Eind van dit jaar is er een online portal waar alle informatie
overzichtelijk bij elkaar gebracht is. “Bijvoorbeeld een gezamenlijke evenementenkalender,
iets over aanbod van studentenhuisvesting,
informatie over stages en werkbedrijven. Dat
is allemaal zichtbaar binnen de opleidingen,
maar dat kun je veel beter breder brengen
in een portal”, is de overtuiging van Van de
Weerd. “Samen met de partners, maar ook
met ondernemers en studenten probeer ik alle
essentiële informatie naar boven te krijgen voor
die portal. Er gebeurt heel veel op het gebied
van cultuur in Arnhem Waarom geef je niet een
tiental studenten een passe-partout voor alle
culturele activiteiten en laat je ze vloggen over
hun ervaringen op zo’n portal.” Van de Weerd
wil uiteindelijk dat studenten de site up-to-date
houden. “Zet er vooral geen manager van een
jaar of vijftig op, maar laat de studenten het
zelf beheren”, lacht Van de Weerd. “In de eerste
fase verzamelen we alle beschikbare content.
In de tweede fase gaan we ook proactief
organiseren.”

innovatie en creativiteit”, is zijn overtuiging. Collegevoorzitter van
Hogeschool Van Hall Larenstein, Peter van Dongen, geeft twee

Kleine afstand ondernemers en opleidingen

concrete voorbeelden van crossovers: “Hogeschool VHL en de

In de basis loopt een opleiding altijd iets achter bij de praktijk

HAN werken bijvoorbeeld in toenemende mate samen als het

in het bedrijfsleven. Daar kunnen ondernemers in Arnhem op

gaat om ondernemerschap en activiteiten binnen de watersector.

inspelen door nadrukkelijk contact en voeling te houden met de

In de samenwerking met ArtEZ zien we volop mogelijkheden op

opleidingen. “Een goede samenwerking tussen ondernemers en

het meer creatieve vlak, bijvoorbeeld met onze opleiding tuin- en

de opleidingen is van belang. Ook op het gebied van stages en

landschapsinrichting”, aldus Van Dongen.

traineeships valt wat te winnen. Dat willen we graag zichtbaar

Betaalbare studentenwoningen

maken”, verduidelijkt Jan van de Weerd. Een kleine afstand tussen
ondernemingen en opleidingen draagt bij aan een optimaal stu-

Het programma richt zich op meerdere domeinen om de stu-

dieklimaat, is zijn opvatting. “De HAN biedt hoger onderwijs met

denten te boeien en aan de stad de binden. Dat zijn onder meer

een passend profiel aan in de stad. Denk hierbij aan versterking

sport, cultuur & evenementen, werken & ondernemen, huisvesting

van onderwijs in innovatieve economische sectoren die bij Arnhem

en internationale studenten. “Op bijvoorbeeld Van Hall Larenstein

passen, zoals het cluster Energie en Milieutechnologie, de zakelijke

zitten veel studenten uit Azië, maar ook op de HAN en ArtEZ

dienstverlening en bijvoorbeeld sport”, stelt HAN-bestuursvoor-

studeren veel studenten uit het buitenland. Ze lopen allemaal

zitter Kees Boele. “Maar ook de groene en creatieve opleidingen

tegen dezelfde problemen aan en die proberen we in dit project

sluiten goed aan op het Arnhemse”, besluit Jan van de Weerd.
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ONE koppelt kennis

installatiebedrijven aan mbo
ONE staat voor Oost-Nederland Energie(k). Dit is een nieuw
samenwerkingsverband tussen de technische installatiebranche en drie scholen voor
middelbaarberoepsonderwijs (mbo), Rijn IJssel in Arnhem, ROC Nijmegen en het
Graafschap College in Doetinchem. “We koppelen kennis uit de praktijk aan het
onderwijs om zo de technische monteur van de toekomst op te leiden.”

TEKST FRANCIEN VAN ZETTEN | FOTOGRAFIE MARC PLUIM

W

2020 veel duurzamer te wonen en te werken willen waarmaken,
vormt het middelbaar onderwijs een cruciale factor”, constateert

at moet de monteur installatie- en elektrotechniek

Bijlsma. ”Je hebt simpelweg vakkennis en handjes nodig om de

van de toekomst weten van duurzame energie en

CO2-uitstoot en de overstap naar het gebruik van duurzame

duurzaam bouwen? Heel veel. Zo veel, dat bedrij-

energie mogelijk te maken.” De technische installatiebranche telt

ven en onderwijs veel meer moeten samenwerken om kennis van

in Nederland bijna 10.000 bedrijven met ruim 120.000 werkne-

technische innovaties te delen. “De technische installatiebranche

mers.

heeft daarom samenwerking met het onderwijs gezocht”, zegt
Jacqueline Bijlsma, programmadirecteur van ONE Oost-Neder-

Meer werkgelegenheid

land Energie(k).

Na jaren van stagnatie trekt de bedrijvigheid in de bouw en

Verbinden met praktijk

andere sectoren aan. “We zien dat er meer werkgelegenheid
komt, waardoor bedrijven zitten te springen om goed opgeleide

Kennis van technische innovaties en uitdagend onderwijs, maar

monteurs en adviseurs”, constateert Bijlsma. “Ze zoeken mede-

ook sociale innovatie gaan daarbij hand in hand, volgens Bijlsma.

werkers met kennis van nieuwe energietechnieken op het gebied

“Vakkennis van technische innovaties komt uit de praktijk van de

van verduurzaming van onze gebouwde omgeving.”

ondernemers. Zij kunnen die kennis via het onderwijs overdragen.
Daarom stimuleren we dat ondernemers als gastdocenten op

IPKW

scholen actief zijn. En ook dat docenten en studenten naar bedrij-

“One is gevestigd op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem,

ven gaan die met technische innovaties bezig zijn en daar samen

waar veel innovatieve bedrijven zijn te vinden”, zegt Jacque-

aan werken. Op die manier verbind je studenten sneller met de

line Bijlsma (52), programmadirecteur van ONE. Ze werkte

praktijk dan op school.”

eerder in het volwassenenonderwijs, bij een uitgeverij van

Sociale innovatie
Samenwerking en kennis delen wordt steeds belangrijker, benadrukt Bijlsma. “Er zijn zo veel nieuwe ontwikkelingen, dat kun je

lesmethoden, het Werkgevers Servicepunt van de gemeente
Arnhem en coördineerde de bedrijfsopleidingen Procestechniek bij Rijn IJssel.

als monteur, bedrijf of school niet allemaal zelf in huis hebben.

Energietransitie

Via het gebruik van ict, apps en social media is samenwerking

ONE wil op IPKW onder meer rondleidingen organiseren bij

ook veel makkelijker geworden. Sociale innovatie noemen we dat.

bedrijven die voorop lopen met duurzame technologie. “Voor

De vraag naar advies door consumenten vereist ook een meer

studenten, als bijscholing voor werknemers, maar ook voor

communicatieve houding van installateurs.”

ondernemers. We willen laten zien dat de energietransitie voor

Cruciale factor
“Als we de ambitie van het rijk en de provincie Gelderland om in
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installatiebedrijven, groot en klein, business betekent.”
OostNederlandEnergiek.nl

.
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Feiten en cijfers
ONE is een samenwerkingsverband van een groot aantal
stakeholders, waaronder ondernemersorganisatie UNETO-VNI, OTIB
(Opleidings- en Ontwikkelfonds
voor het Technisch Installatiebedrijf), IW-AR (InstallatieWerk
Achterhoek, Rivierenland) IPKW
en de ROC’s Rijn IJssel in Arnhem,
Nijmegen en het Graafschap
College in Doetinchem.
Instroom studenten technische
opleidingen 2016-2017:
Rijn IJssel in totaal circa
120 aanmeldingen voor de
verschillende opleidingen
installatietechniek en elektrotechniek.
ROC Nijmegen circa 35 studenten installatietechniek
en circa 55 elektrotechniek.
Graafschap College circa
60 studenten installatietechniek, 76 elektrotechniek, 15 servicemonteur
en 15 werktuigkundige
installaties (installatie +
elektrotechniek)
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GEMEENTE ARNHEM EN
RUIMTEKOERS SLAAN DE
HANDEN INEEN.
MET OP 12 OKTOBER
‘HET RUIMTEDEBAT’ EEN
INSPIRERENDE AVOND OVER
TOEKOMSTIGE TRANSFORMATIES
VAN GEBOUWEN
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Nieuwe leden van OKA

Hilmer Thijs, Studio Hands
Van kinds af aan is Hilmer Thijs
altijd al bezig met beeld en verhaal.
Inmiddels is hij 5 jaar eigenaar van
Studio Hands, een grafische designstudio gespecialiseerd in visuele
identiteiten om in te groeien en visueel sterke communicatiecampagnes.
Hands werkt voor allerlei internationale en nationale opdrachtgevers en
het werk heeft vrijwel altijd een hand-made feeling. “Let our hands
do the talking!” www.studiohands.nl

S

Tim Graat, DOCUconcept
Tim Graat van DOCUconcept is
gespecialiseerd op het gebied van
documentgerelateerde oplossingen. Tim: “De transitie van papier
naar digitaal is gaande, maar toch
is er ook nog steeds behoefte aan
printen. DOCUconcept levert als
KYOCERA Dedicated Business
Partner diverse hardware, software
en bijbehorende diensten voor de print- en documentenomgeving.
Wij zorgen voor een totaaloplossing en gedegen adviezen voor een
overzichtelijke, eenvoudige en efficiënte inrichting van uw papieren
en digitale documentenstroom. Kenmerkend voor het werken van
nu.” www.docuconcept.nl

Tom van Otterloo, Bakkerij Tom van
Otterloo
Tom van Otterloo (links) is eigenaar
van een bakkerij in De Steeg en van
een bakkerswinkel in het Sonsbeekkwartier in Arnhem. Als ambachtelijk
bakker bakt hij sinds 1996 met
aandacht voor mens en milieu lekker
en verantwoord brood. In oktober
2016 gaat hij samen met een nieuwe
partner Sebastiaan Hetterschijt een
duurzame bakkerij en winkel openen in de Steenstraat in Arnhem.
Tom: “Een nieuwe circulaire bakkerij in nauwe samenwerking met de
wijk het Spijkerkwartier en klaar voor de toekomst. De toekomst van
ons én onze kinderen.” www.bakkerijtomvanotterloo.nl
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Paul Theuns, Arteffects
Victor van Vloten, Robert van
Wingerden en Paul Theuns werken
bij Arteffects, dat door Victor van
Vloten is opgericht. Arteffects is
een creatief communicatiebureau,
gespecialiseerd in film, dat op een
nieuwsgierige manier de wereld
inkijkt. Paul: “Wij willen uitgedaagd
en geïnspireerd worden om zo
topproducten te maken.” www.arteffects.tv

Joyce Leeftink, WTC Business Club
Arnhem-Nijmegen
Joyce Leeftink is voorzitter van de
WTC Business Club: een netwerkorganisatie waar internationaal zaken
doen centraal staat. Joyce: “Met
de WTC Business Club willen wij de
gateway bieden naar de internationale markt. Dat doen we onder
andere door het uitwisselen van
kennis en ervaring, door ondersteuning te bieden bij het leggen van internationale contacten en zes
programma’s per jaar samen te stellen met een verrassend karakter.”
www.wtcbusinessclub.nl

Marc van de Poel, Maritime Asbestos &
Recycling Consultant
De Arnhemmer Marc van de Poel is
scheepswerktuigkundige en adviseert
scheepseigenaren over gevaarlijke stoffen
op hun schepen voordat die gesloopt
kunnen worden. Hij reist daarvoor de hele
wereld af en schreef onder andere mee aan
Europese regelgeving over het verwijderen
van gevaarlijke stoffen. Hij adviseert ook
op het land over slooptrajecten en hergebruik van materialen. vandepoel.nl

Alet Ludwig, Maata Games
Alet Ludwig is met haar man Paul
Ludwig vanuit het communicatiebedrijf A Million Minds oprichter van
Maata Games. Bij Maata Games aan
het Stationsplein wordt de eerste
MMO browsergame van Nederland
gemaakt: Erectus the Game. Alet:
“Het spel gaat over de dramatische
ontmoeting tussen de H. sapiens
en de H. erectus en is vergelijkbaar met games als Travian of Tribal
Wars of met meer traditionele spellen als Kolonisten van Catan of
Civilization.” www.maatagames.com
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026-3638494 | INFO@DKMAKELAARS.NL | WWW.DKMAKELAARS.NL

9.640 m²

VELP
A12

5.000 m²

OOSTERBEEK

ARNHEM

27.000m2
v.a. 4.000 m²

A12

11.500m2
v.a. 4.000 m²

Rijnpark
9.690 m²
vanaf
4.000 m²

Seingraaf

Roelofshoeve

Cartograaf

IPKW

2.680 m²

DUIVEN

A325

NIEUWBOUWLOCATIES
ELST

8.000 m²

Nestlé
30.000m2
v.a. 2.500 m²

•
•
•
•

vanaf 2.000 m2
bedrijfsdoeleinden cat 1 t/m 5
pdv/gdv
koop of huur

Aamgenaam

n
e
m
e
n
r
e
d
n
o
e
t
ruimte om

930982_040_14-Sep-16_10:47:32_rene_su
OKA-1609.indd 40

DK_Makelaars_OKArnhem_230x297_2016-08_Final.indd 1

14-09-16 09:45
25-08-16 16:34

