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DE BESTE OBJECTEN
VINDT U BIJ ONS

TE HUUR
ARNHEM

TE HUUR/TE KOOP
ARNHEM

Nieuwe Stationsstraat 20

Mr. B.M. Teldersstraat 11

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.

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

•
•
•
•

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

•
•
•
•

Huurprijs/koopprijs: op aanvraag

TE HUUR
ARNHEM

Alle bedragen zijn exclusief BTW.

circa 1.792 m² te huur, waarvan 920 m² op de bovenste verdieping;
in units te huur vanaf 197 m²;
totaal 85 parkeerplaatsen op eigen terrein;
goed bereikbaar per auto en ov.

TE HUUR
RHEDEN

Mr. E.N. van Kleffensstraat 4

Havelandseweg 8

Representatief kantoorgebouw op zichtlocatie aan de ingang van
kantorenpark De Gelderse Poort. Momenteel is er ruimte beschikbaar
op de begane grond, eerste en vijfde verdieping.

Op het bedrijventerrein Haveland zijn momenteel diverse bedrijfsruimten met kantoor te huur. Het bedrijventerrein ligt dichtbij de
op- en afritten van de A348 en het Velperbroekcircuit.

•
•
•
•

•
•
•
•
•

circa 1.511 m²;
units vanaf 468 m²;
showroomruimte op de begane grond;
goed bereikbaar per auto en ov.

Huurprijs: EUR 135,- per m² per jaar
EUR 600,- per parkeerplaats per jaar

026 445 2445
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totaal circa 8.000 m² beschikbaar;
oppervlakte per unit varieert van circa 425 m² tot circa 4.800 m²;
vloerbelasting varieert, tot 3.000 kg/m²;
vrije hoogte varieert, tot 10 meter;
diverse kraanbanen variërend tot 15 ton.

Huurprijs: vanaf EUR 35,- per m² per jaar

cushmanwakefield.nl

voorwoord
Made in [Arnhem]!
Deze OKArnhem gaat over citybranding, cultuur en evenementen. Sinds 2012 geef ik vanuit het OKA-bestuur met veel
plezier invulling aan de portefeuille Citybranding, Cultuur en
Evenementen. In mijn introductie-interview zei ik “Arnhem
mag best zijn nek wat meer uitsteken.”. Met het winnen van
de KNVB-beker door Vitesse heeft Arnhem laten zien dat
op een geweldige manier te kunnen: in de binnenstad geel/
zwarte shirts boven de winkelstraten, een rijtoer van het
elftal door de stad en een geweldige feestelijke huldiging op
de Markt! Dat smaakt naar meer.
Evenementen zijn van grote betekenis voor onze stad. Zij
versterken een positief imago, bevorderen de economische
spin-oﬀ, zorgen voor een aantrekkelijk vestigingsklimaat en
kunnen vanuit hun maatschappelijke functie voor bewoners
het gevoel ‘Arnhemmer te zijn’ versterken. Evenementen
vormen onderdeel van een succesvolle citybranding en
zijn daarmee citymarketing. Het is mijn stellige overtuiging
dat je als stad pas succesvol kunt zijn op het gebied van
citybranding als je durft te denken en te handelen vanuit een
identiteit.
Vrijwel alle steden spannen zich er voor in: citybranding.
Langdurig durven kiezen voor beeldbepalende evenementen als de Sonsbeek beeldententoonstelling, State of
Fashion (in 2018 de opvolger van de modebiënnale), de
Bridge to Liberation Experience en World Statues maakt dat
deze evenementen iconen van onze stad zijn én ook blijven.
Continuïteit, draagvlak en enthousiasme zijn altijd hard
nodig in relatie tot zulke evenementen, ook vanuit ondernemers.
Echter daar waar in 2014 de gemeente na vijf succesvolle
edities van de Arnhem Mode Biënnale een persbericht de
wereld inhielp waarin werd aangekondigd dat Arnhem
ging stoppen met de modebiënnale werd een kapitale fout
gemaakt door ons stadsbestuur. Ingegeven door politieke
motieven werd een exploitatietekort van 60.000 euro tot
een negatief onderwerp in RTL Boulevard en in de nationale
modepers. Sinds 2005 (!!!) heeft de modebiënnale enorm
bijgedragen aan het innovatieve mode & vormgevingsimago
van de stad Arnhem. Wat een kapitaalvernietiging van een
zorgvuldig opgebouwd fenomeen: zelfs de Libelle schreef
destijds dat Arnhem modestad was.

vier jaar een editie van State of Fashion. Daarnaast toont
het enorme succes van drie opeenvolgende edities van de
Bridge to Liberation Experience aan dat dit bijzondere evenement rondom het nieuwe herdenken volledig past binnen
het DNA van Arnhem. Hierbij roep ik zowel de provincie
Gelderland als de gemeente Arnhem op om - in samenwerking met verschillende fondsen - dit jaarlijks terugkerend
multimediaal spektakel bij de brug structureel en stevig te
ondersteunen.
Daarnaast pleit ik ervoor dat Arnhem zich sterker proﬁleert
als cultuurstad. Met de opening van de nieuwe zaal van Musis, met alle andere podia, met geweldige gezelschappen als
Introdans, Het Gelders Orkest, Toneelgroep Oostpool, met
productiehuis De Nieuwe Oost, met prachtige musea als het
Nederlands Openluchtmuseum, Museum Arnhem en Kröller-Müller, met de opening van De Canon van Nederland in
september dit jaar, met ArtEZ hogeschool voor de kunsten
en met de eerder genoemde cultuurevenementen hebben
wij GOUD in handen!
Samenwerken, betere communicatie en marketing en vooral
meer gastvrijheid bieden: het bieden van een gastvrije
totaalbeleving. Er liggen volop kansen en er is voor ons
allen werk aan de winkel!
Samen werken we verder aan
een inspirerend en aantrekkelijk
Arnhem. Dat vraagt om kiezen
vanuit een sterke identiteit!
Made in [Arnhem]! Arnhem
als cultuurstad in het groen en
kloppend hart van Oost-Nederland biedt bewoners en
ondernemers vele kansen.
Doen jullie mee? Graag tot
binnenkort in de nieuwe zaal
van Musis, bij het Fashion + Design
Festival Arnhem, bij HOOP!Cirque
de la Liberté of elders in onze
ﬁjne stad.

Ik pleit er dan ook voor dat Arnhem zich herpakt en doorzet
op de in 2015 ingeslagen weg: vanaf 2016 elke vier jaar een
Sonsbeek beeldententoonstelling en vanaf 2018 ook elke
Robert Wittenberg
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Akoestiek en connectie tussen concertzaal
en park maken ‘nieuwe Musis’ uniek
De Parkzaal van Musis is klaar. Als Sneak Preview zijn er tot eind juni uiteenlopende
concerten en evenementen. “Deze periode zien we als testcase. We draaien proef,
zodat we de kinderziektes kunnen helen”, zegt Monique van der Burg van Musis &
Stadstheater Arnhem. Het programma van het nieuwe Musis is erop gericht dat alle
Arnhemmers er terecht kunnen voor hun favoriete muziek. Van klassieke muziek, jazz
en pop tot elektronische muziek en Hollandse hits. De oude zaal van Musis wordt de
komende maanden gerestaureerd. De officiële opening van het geheel vernieuwde
Musis is op 12 januari 2018.
TEKST FRANCIEN VAN ZETTEN | FOTOGRAFIE JACQUES KOK

A

waardoor het orkest zowel de zaal in, als het park in kan spelen”,
msterdam heeft zijn Prinsengrachtconcerten, Arnhem

zegt Ralph van Mameren, architect bij het Amsterdamse bureau

in de nabije toekomst wellicht zijn ‘Lauwersgrachtcon-

Van Dongen – Koschuch. “Dat zie je nergens in Nederland.”

certen’. De glazen wand in de gloednieuwe Parkzaal

van Musis biedt niet alleen uitzicht op Park Lauwersgracht

De dichte achterwand van Musis Sacrum aan de kant van het

midden in de stad, er zitten grote ramen in die open kunnen.

Lauwersgrachtpark is bij het ontwerpen van de nieuwe concert-

“Het podium kan op verschillende manieren opgesteld worden,

zaal vervangen door een glazen wand, die een fraai uitzicht biedt
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De samenwerkende programmeurs (van links naar rechts): Pascal Rietman (8Bahn), Kenne Peters (muziekprogrammeur Musis & Stadstheater Arnhem), Guido Rooyakkers (programmeur Het Gelders Orkest) en Monique van der Burg (hoofd marketing en programmering Musis &
Stadstheater Arnhem).

op het park. “Dit jaar is er met Koningsdag nog een podium buiten Musis gebouwd, volgend jaar kunnen de dj’s op het podium
in de nieuwe zaal staan”, meldt Guus de Rijk, die de verbouwing
van Musis namens de gemeente Arnhem begeleidt. De nieuwe Parkzaal biedt plaats aan 1060 zitplaatsen en ruim 2.000
staplaatsen, de oude zaal met zijn mooie barokke balkons gaat
voortaan door het leven als Muzenzaal (800 zitplaatsen).

Zes tinten groen
Architect Frits van Dongen van Van Dongen – Koschuch heeft bij
het ontwerp van de nieuwe concertzaal van Musis nadrukkelijk
de connectie met het park en de stad gelegd. Niet alleen via de

Zachte Nachten
Kenne Peters, muziekprogrammeur van Musis & Stadstheater Arnhem, is blij met de samenwerking met Marijn de
Valk, programmeur van het Arnhemse popodium Luxor Live.
“Samen hebben we voor komend seizoen de serie Zachte
Nachten van vijf concerten met Nederlandse singersongwriters samengesteld. Met Maaike Ouboter, Stephanie Struijk
uit Arnhem, voorheen bekend als Stevie Ann, die in Musis
spelen, Theo Nijland en Alex Roeka die in Luxor Live spelen
en Daniël Lohues, die in het Stadstheater optreedt.”

glazen wand, maar ook met de ‘bekleding’ van het rechthoekige
gebouw, dat boven de glazen plint op de begane grond uitsteekt.
Daarvoor zijn 15.000 keramische lamellen in zes tinten groen
gebruikt, die bij Koninklijke Tichelaar in Makkum zijn geglazuurd
en gebakken. “De groene panelen weerspiegelen heel mooi
de weersomstandigheden, waardoor de kleur van het gebouw

De Arnhemse zangeres Lavalu (4 november) is één van de
Nederlandse artiesten die komend seizoen in Musis optreden. Verder komen onder meer Douwe Bob (19 oktober),
Trijntje Oosterhuis (14 maart 2018) en Nick en Simon (5 april
2018) naar Arnhem.

verandert van bijna bruin en grijsgroen in heldergroen”, verklaart
Van Mameren.

OKArnhem mei 2017
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“De glazen pui in de nieuwe concertzaal kun je zien als metafoor
voor openheid, transparantie en toegankelijkheid”, zegt Wiebren
Buma, directeur van Het Gelders Orkest (HGO), dat zijn thuisbasis
heeft in Musis. “We laten letterlijk zien wat hier gebeurt. Ook als
het orkest aan het repeteren is.” Buma is enthousiast over de mogelijkheden van de nieuwe zaal. “We gaan het allemaal uitproberen. En we gaan zeker concerten organiseren waarbij de deuren
naar het park open gaan. Dat is uniek in Nederland.”
Voor de nieuwbouw van de Parkzaal en de restauratie van het
‘oude’ deel van Musis heeft Musis & Stadstheater Arnhem nauw
samengewerkt met HGO. “Dat is heel inspirerend en leidt tot
vernieuwende projecten. Met HGO, maar ook met andere partijen
in de stad”, constateert Gijsje van Honk, directeur van Musis &
Stadstheater Arnhem. “Samen met Luxor gaan we bijvoorbeeld
popmuziek in Musis programmeren en samen met 8Bahn en
Studio Sonsbeek elektronische muziek.

Programma Musis richt
zich op alle Arnhemmers
met klassieke muziek, jazz,
pop en Hollandse hits

Musis wordt een Huis van Muziek voor alle
muziekstijlen. Zo versterken we elkaar én
de stad Arnhem.”

Testcase
De eerste maanden dat de nieuwe
Parkzaal in gebruik is worden nadrukkelijk

gezien als testcase. HGO beet op 6 mei het spits af. Een dag later
was de première van Musis op z’n Hollands met Jannes, Django
Wagner en de Arnhemse Joey en Emile Hartkamp. “Musis op z’n
Hollands komt in 2018 terug. We willen er een serie van maken”,
zegt Monique van der Burg, hoofd marketing en programmering
van Musis & Stadstheater.
Pascal Rietman, alias dj Patski en directeur van dancefeestorgani-

Wiebren Buma, directeur Het Gelders Orkest (HGO) en Gijsje

sator 8Bahn in Arnhem, vertelt opgetogen over de samenwerking

van Honk, directeur Musis & Stadstheater Arnhem in de nieuwe

met Musis. Hij ziet de Parkzaal als uitgelezen kans om onder

concertzaal van Musis.

de noemer Intermission bijzondere concerten te organiseren
waarbij dj’s en klassieke musici elektronische en akoestische

met elektronische (versterkte) muziek. “Een orkest met strijkers

muziek mixen. “Dat is een mooie trend. De Duitse producer

en blazers maakt veel geluid en heeft een zaal met voldoende

Henrik Schwartz heeft bijvoorbeeld in Amsterdam al eens samen

volume en reflectie nodig”, verklaart Martijn Vercammen van de

gespeeld met het Metropole Orkest. Hij treedt in maart 2018 op

Peutz Group uit Mook, gespecialiseerd in bouwakoestiek. “Symfo-

in Musis.”

nische muziek heeft een nagalm van 2,1 seconden, elektronisch

Reinbert de Leeuw

versterkte popmuziek een nagalm van 1,2 seconde. Dat vraagt
om heel andere voorzieningen.”

Liefhebbers van klassieke muziek, kamermuziek en oude muziek
kunnen als vanouds ook in Musis terecht, benadrukt muziekpro-

Peutz heeft voor de Parkzaal houten wanden ontworpen van

grammeur Kenne Peters. “Heel bijzonder is dat Reinbert de Leeuw

verticaal aangebrachte, onregelmatig verspringende lichteiken

komend seizoen Artist in Residence is. Hij is een icoon in de Neder-

planken die klassieke muziek heel goed reflecteren. Popmuziek

landse muziekwereld en geeft vier concerten in Musis. De Leeuw

moet juist gedempt worden. Om dat effect te bereiken kunnen er

dirigeert in december het muziekstuk Pierrot Lunaire van Arnold

via een rails donkere akoestische panelen langs de wanden van

Schönberg, in mei 2018 speelt hij als pianist muziek van Erik Satie.”

de zaal worden geschoven die geluid absorberen. Het bijzondere

Akoestiek

is dat de zaal vliegensvlug, in ongeveer een uur, veranderd kan
worden van concertzaal voor klassieke muziek in een poptempel

De Arnhemse concertzaal Musis Sacrum stamt uit 1847 en

en andersom. Vercammen: “De zaal ondergaat dan een complete

begint dit seizoen als Musis aan een nieuw leven. De ultramo-

metamorfose. Qua akoestiek, maar ook qua uiterlijk en sfeer,

derne concertzaal die achter het karakteristieke ‘gezicht’ van het

want het zijn donkere panelen.”

gebouw aan het Velperplein is verrezen, beschikt over optimale
akoestische voorzieningen voor klassieke concerten én concerten
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EEN ECHTE ONDERNEMER
KIEST ORIGINEEL

Jeep.nl

JEEP® GRAND CHEROKEE SRT-LINE
vanaf € 56.940

(incl. ombouw en afleverkosten/excl. btw en bpm)

Een ondernemer wil zich onderscheiden. Kies daarom een zakenpartner die bij u past. Zelfbewust en origineel. De Jeep Grand Cherokee SRT Line
is zo’n partner: elegant en stoer op elk niveau. Extra sportief ten opzichte van de standaard Summit met 20 inch SRT velgen en zwarte omlijsting
van grille en ramen. De Jeep Cherokee SRT Line rijdt u vanaf € 56.940 en is alleen verkrijgbaar bij Kien.

Kien Arnhem B.V.
Markweg 2, VELP
Telefoon 026-369 00 00

Kien Nijmegen B.V. (service)

Kien Veenendaal B.V. (service)

Microweg 49, NIJMEGEN
Telefoon 024-751 11 11

Galileistraat 20, VEENENDAAL
Telefoon 0318-41 34 42

www.kien.nl

Prĳs excl. btw/bpm, incl. de onvermĳdbare kosten nodig voor aflevering van de auto aan de consument. Vermelde vanafprĳs is gebaseerd op
Jeep Grand Cherokee srt-line 6.4 L V8 HEMI. Afgebeelde auto’s kunnen afwĳken van de werkelĳke uitvoering. Optionele pakketten of uitrusting
zĳn altĳd de keuze van de consument en kunnen desgewenst tegen meerprĳs geleverd worden. 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. Prĳswĳzigingen
en drukfouten voorbehouden. Kĳk voor de verkoopvoorwaarden op jeep.nl/verkoopvoorwaarden.

Jeep® is a registered trademark of FCA US LLC.

Gemiddeld verbruik: 5,3 - 13,8 l/100 km (1 op 7,2 - 18,9). CO2-uitstoot: 137 – 315 gr./km.
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‘Arnhem moet weer terug in de top
van aantrekkelijke binnensteden’
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Eind 2015 is het Platform Binnenstad Arnhem (PBA) opgericht:
een samenwerkingsverband van alle stakeholders die een rol in
en een belang hebben bij een florerende binnenstad.
TEKST MATHILDE LENTJES | FOTOGRAFIE MARC PLUIM

Gerard Velthuizen is binnen PBA onafhankelijk voorzitter, Marc
Bosboom coördineert de marketing & communicatie en ir. Caspar
Wortmann (directeur van de Vereniging Eigenaren City Center
Arnhem) is secretaris. Binnen het platform werken de gemeente,
winkeliers, horecaondernemers, mensen uit de wereld van de
cultuur en vastgoedondernemers/eigenaren samen.
Gerard Velthuizen: “We hebben een Team Stadsregie met een
coördinator die het geheel overziet en aanstuurt, een verbinder
die de contacten met de ondernemers in de stad legt en onderhoudt, een huismeester die zich bezighoudt met de openbare
ruimte en iemand (hij wijst naar Marc) die sturing geeft aan de
marketing en de communicatie met de bezoeker.” Caspar Wortmann: “Dat is redelijk uniek in Nederland: we hebben het ‘ieder
voor zich’- idee losgelaten. We zien de binnenstad als een bedrijf
waarin een duidelijke regie en strategie nodig zijn. Die zijn er nu.”

Uitdaging

Gerard Velthuizen, Caspar Wortmann en Marc Bosboom.

Er ligt een behoorlijke uitdaging. Tien jaar terug was Arnhem nog

Gerard Velthuizen benadrukt dat de toegankelijkheid, bereikbaar-

de meest aantrekkelijke binnenstad maar de laatste jaren komt

heid en het parkeerbeleid/parkeervoorzieningen beter kunnen.

de stad niet eens meer voor in het linkerrijtje. De economische

“We zijn op de goede weg, maar het kan altijd beter. Neem de

crises en veranderingen in de manier van winkelen liggen er

parkeergarages: menig automobilist

onder andere aan ten grondslag. Marc Bosboom: “Het gegeven is

vermijdt ze omdat er geen bewaking

er. Aan ons om gezamenlijk op te trekken en daar verandering in

is, het er donker is en vaak ontbreekt

te brengen.”

er een lift. Dat soort zaken kan beter.”

Zoektocht

Caspar Wortmann toont een foto van een
verkeersbord waar zelfs een rijinstructeur

Toegankelijkheid,
bereikbaarheid en
parkeervoorzieningen
kunnen beter

Net zoals andere steden is Arnhem op zoek naar de merkwaar-

niets van zou snappen. “Als dit het eerste

den die de ware identiteit van de stad kenmerken. Geen sinecure

is wat je als bezoeker van buitenaf ziet, is

want meerdere steden hebben een vergelijkbaar aanbod aan

de kans groot dat je rechtsomkeert maakt. Het zijn kleine dingen,

infrastructurele, educatieve en culturele voorzieningen. Marc

maar ze hebben veel invloed op hoe bezoekers de stad ervaren

Bosboom: ”Wat zet je in de etalage, waarmee positioneer je Arn-

en waarderen. Veel van onze aandacht gaat naar dit soort zaken

hem en val je op? Wat is de creatieve vertaling van de emoties

uit.”

die Arnhem moet oproepen bij (potentiële) bezoekers? Waaruit
bestaat het historisch DNA? Dat zijn geen vragen die je zo een,

Hele jaar rond

twee, drie kunt beantwoorden. We proberen daar invulling aan te

Het PBA heeft een marketing- en een evenementenkalender

geven.” De relaxte sfeer van de stad, het volop aanwezige groen,

geïntroduceerd. Deze wordt samen met citymarketing van de

de creativiteit, het gevarieerde winkelaanbod, de ‘zacht zake-

gemeente en met RBT-KAN uitgewerkt en is binnenkort te vinden

lijke’ mentaliteit van de ondernemers en de historische sfeer in

op de geheel vernieuwde website. Bestaande evenementen wor-

combinatie met moderne architectuur lijkt de formule. Meerdere

den gefaciliteerd en nieuwe worden bedacht. “We streven er naar

partijen - zoals het RBT KAN – houden zich hier mee bezig.

om het hele jaar rond evenementen te organiseren en faciliteren.

Caspar Wortmann: “We werken allemaal aan hetzelfde doel, PBA

Momenteel denken we na over een evenement dat plaats heeft

draagt bij aan de verbinding.”

richting de lente, daar zit nog een ruimte. ”

11
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Marieke van Kessel en Robin Hagen
In Hét Gesprek gaan we dit keer in op
evenementen in Arnhem en de betekenis ervan
voor de promotie van de stad (citymarketing).
Dat doen we met Robin Hagen en Marieke
van Kessel. Robin is directeur van Hagen
Events. Marieke staat aan het hoofd van
organisatiebureau MWork-s en is vooral bekend
van het magazine ‘Uit in Arnhem’.

de stad

leuker

te maken

TEKST DAAN APPELS | FOTOGRAFIE MARC PLUIM

Z

eg niet dat er op het gebied van citymarketing geen beleid is in Arnhem. Dat is er op het gebied van evenementen (een belangrijk onderdeel van citymarketing) wél. In

2015 nam de gemeenteraad een notitie over evenementen aan en
er werd bovendien een jaarlijks budget van 6 ton aan gekoppeld.
Serieus geld, dat vinden ook Marieke van Kessel en Robin Hagen.
Punt is alleen, volgens beiden, dat er rondom de besteding van
dat geld veel onduidelijkheid is. Iedereen kan een aanvraag doen
en vroeg of laat komt er dan wel een reactie vanuit het gemeentehuis. Maar naar de redenen van het toekennen of afwijzen van
de aanvraag kan alleen maar worden gegist. Criteria zijn er niet of
nauwelijks, stellen ze.
Dat laatste is niet helemaal waar. De pijlers
onder ‘Made in [Arnhem]’, de naam van
de citymarketingcampagne, zijn groen,
creatief en zakelijk. Er is zelfs een aparte,

‘Het is goed om het
evenementenbeleid een
eigen plek te geven’

gelijknamige website. De campagne echter kan op weinig enthousiasme rekenen
bij Marieke van Kessel en Robin Hagen.
Marieke: “De gedachte erachter is dat de stad goede sier kan maken met haar zogenaamde ‘unique selling points’, maar dat komt
er helemaal niet uit. Het is allemaal te los-vast. Wat ik vanuit de
gemeente begrijp is dat ze wel bezig zijn het evenementenbeleid
uit de ambtenarijsfeer te halen en het een eigen plek te geven.
Dat zou goed zijn.”
Robin: “Ik hoop het, maar eerst zien, dan geloven. Uiteindelijk is
het een kwestie van keuzes maken.”
Zeg het maar: welke keuzes?
Robin: “Een keuze voor bepaalde evenementen en een keuze
voor iemand die de kar gaat trekken wat betreft citymarketing als
geheel. Dan denk ik aan een deskundige en dominante man of
vrouw, die vergaande bevoegdheden heeft.”
Marieke: “Een grote lijn is wel uitgezet. Bridge to Liberation Experience en World Living Statues zijn belangrijk gemaakt. Op zich
ook goede keuzes, maar er kan meer worden uitgehaald. In het
belang van Arnhem, want daar doen we het uiteindelijk allemaal
voor. Samen proberen we de stad leuker te maken.”
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De laatste Volkswagen Golf GTE met 15% bijtelling.
Wie wil daar nou niet in zitten?
De GTI onder de plug-in hybrids. Met 204 pk én 15 bijtelling.
Als Connected Series extra rijk uitgerust en helemaal connected,
met o.a. navigatie, led-achterlichten, 17-inch lichtmetalen velgen
en de Mijn Volkswagen app.
› Standaard DSG-automaat
› Vanaf €194* netto bijtelling per maand
› Nu met GRATIS lederen interieur t.w.v. €1.995,› Volkswagen Finacial lease tegen 2,99%

Wilt u nog profiteren van (bijna) 5 jaar 15% bijtelling?
Bekijk dan snel onze voorraad op zijm.nl/golfgte15
*Netto bijtelling per maand is gebaseerd op 40,8% inkomstenbelasting

Zijm

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

Hou jij ook zo
van de zon?
Onze producten geven
zonnebrandmiddelen
betere bescherming en
waterbestendigheid,
zodat jij van de zon
kunt genieten zonder
te verbranden.

Essentiële
kleur

OKA_AkzoNobel_adv-2017.indd 1
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Essentiële
ingrediënten

Essentiële
bescherming
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WIJ MAKEN ESSENTIËLE
PRODUCTEN DIE
INspIrErEN EN
hEt lEvEN
AANgENAMEr
MAKEN

09-05-17 10:58

Zijn er vergelijkbare provinciesteden waar Arnhem een voorbeeld

Marieke: “Robin is veel harder dan ik. Hij kan heel erg focussen

aan zou kunnen nemen?

op resultaat. Ik ook wel, maar niet door te zeggen dat het zus en

Marieke: “Zeker wel. Eindhoven, Nijmegen en Ede bijvoorbeeld.

zo moet. Ik ben meer van het samenwerken en kan mezelf daarin

Daar hebben ze ook keuzes gemaakt, maar die vervolgens beter

ook wegcijferen. Zeker als dat in het belang is van de stad.”

uitgewerkt dan hier.”
Robin: “Eindhoven zet zichzelf heel goed neer als stad van

Even een toekomstig evenement er uitlichten. Volgend jaar wordt

technologie, design en kennis en als podium van creatieve

het WK Inline Freestyle Skating in Arnhem gehouden. Het ge-

innovatie. Nijmegen zet alles op de Vierdaagse. In de kern een

meentebestuur verwacht daar veel van. Jullie ook?

simpel wandelevenement, maar ze maken er iets heel groots van.

Robin: “Ik heb er te weinig zicht op om het goed te kunnen in-

Hoe? Door alles voor de Vierdaagsefeesten te laten wijken. Er zit

schatten. Wel las ik dat wethouder Elfrink en Gelders gedeputeer-

een stichting op die heel veel zelf kan bepalen. Zoals ik vroeger

de Jan Markink verwachten dat ondernemers moeiteloos twee

in Arnhem de ‘baas’ was van de evenementen op wat toen nog

ton sponsorgeld gaan ophoesten. Waar

Koninginnedag was. Nu is het allemaal versnipperd en krijgt

baseren die mensen dat op? Neem van

niemand echt ruimte. En dus is Koningsdag in Arnhem niet meer
onderscheidend.”
Marieke: “Wat niet meehelpt is dat in Arnhem drie wethouders

‘We hebben goud in
handen maar we moeten
er veel meer mee doen’

Robin: “Even een zijstapje, maar wat ik
niet onbenoemd wil laten is dat Arn-

en de provincie dekken het gat wel, maar
me.”

ook Ine van Burgsteden en Ron König
over te zeggen. Dat werkt niet.”

maal ophoudt. Geen punt, de gemeente
de manier waarop wordt gedacht stoort

over citymarketing gaan. Gerrie Elfrink is verantwoordelijk, maar
hebben er vanuit hun portefeuilles iets

mij aan dat het bij 50.000 euro echt hele-

Drie wethouders gaan
over citymarketing.
Dat werkt niet.

Marieke: “Typisch zo’n evenement waar je een ‘sterke man’, een
uithangbord voor nodig hebt. Zoals voorzitter Bart van Meer van
de Stichting Bridge to Liberation. Hij opent deuren voor mij.”
Robin: “Ik had vroeger veel contact met Jan van der Sloot, de
toenmalige directeur van de Rijnhal en later ook Musis. Zeg maar

hem cultureel natuurlijk helemaal top
is met Het Gelders Orkest, Introdans en

mijn ‘zakelijke vader’. Hij loodste me binnen omdat hij het me

Oostpool. Dan heb je het echt over het beste van het beste wat

gunde en vertrouwen in me had. Zo werkt het nu eenmaal. Beter

nationaal en zelfs internationaal wordt geboden. Met deze drie

één goede kruiwagen dan tien wethouders die maar wat doen.”

gezelschappen hebben we het over cultuur, maar dat is ook
Is dit nu een verhaal met een positieve of negatieve boodschap?

onderdeel van citymarketing.”

Robin: “Ik zou het jammer vinden als mensen na het lezen denTerug naar de keuzes die zijn gemaakt: World Living Statues en de

ken: daar heb je die chagrijn van een Hagen weer, die alleen maar

Bridge to Liberation Experience. Goede keuzes, zei Marieke net.

geld wil verdienen aan evenementen. Afgezien van het feit dat ik

Robin: “Vind ik ook. De jaarlijkse Airborne herdenking van de Slag

ondernemer ben en gewoon de kost moet zien te verdienen, han-

om Arnhem is absoluut de grootste kans voor de stad. Iedereen

del ik puur uit liefde voor de stad. Voor míjn stad, want zo voel ik

kent Arnhem daarvan. Als we dat evenement flink uitbreiden,

dat. Hier in Arnhem ligt mijn verleden én mijn toekomst.”

slaan we op het gebied van citymarketing een grote slag. Ik denk

Marieke: “We hebben goud in handen, maar moeten er gewoon

ook dat Marieke daarin iets kan betekenen. Ze kan goed lobbyen

meer mee doen. Door meer en beter samen te werken en het zo

en iedereen kent haar. Wat dat betreft heb ik iets verkeerd ge-

beter te organiseren. Daar moeten we wel snelheid mee maken.

daan. Ik ben in Arnhem al meer dan 25 jaar bezig met evenemen-

Als je wat er nu staat niet binnen een jaar omvormt tot een betere

ten en nog regelmatig spreek ik mensen die dan zeggen: ‘Dus u

situatie, klapt het in elkaar en kun je weer van voren af aan begin-

bent Robin Hagen’.”

nen.”

Marieke van Kessel
Marieke van Kessel (36) onthulde onlangs in ‘De Gelderlander’ dat ze
een ‘Arnhems meisje is geworden’. Toch woont ze tegenwoordig in
Angerlo (‘De rust daar is wel lekker’) en komt ze uit Amsterdam. Daar
studeerde ze musicologie en deed aanvullend een master beleidsmanagement op het gebied van cultuur. Haar huidige werk ligt in het
verlengde daarvan, maar toch zegt ze in Arnhem ‘bij toeval’ in de evenementenbranche te zijn gerold. Ze is betrokken bij evenementen als
Bridge to Liberation Experience, Winter Arnhem en het internationale
straattekenfestival. Meer bekend is ze waarschijnlijk nog van het gratis
magazine ‘Uit in Arnhem’, met het maandelijkse uitprogramma van de
stad. Daar zijn inmiddels meer dan honderd uitgaven van verschenen.
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Robin Hagen
Hoewel hij in Oosterbeek werd geboren, voelt Robin Hagen (51) zich
Arnhemmer. Zijn vader was in het verleden eigenaar van een aantal
grote warenhuizen (‘Hagen’) in Arnhem. Na een economische hbo-studie economie werkte Robin enkele jaren bij een partycateringbedrijf in
Amsterdam. Hij was de beoogd opvolger van de directeur, maar zelf
dacht hij daar anders over. Hij ging dancefestivals en andere evenementen organiseren. Later richtte hij een drukwerkbemiddelingsbureau
op voor evenementenorganisatoren. Dat bedrijf bestaat nog steeds
onder de naam ‘Drukwerkfabriek’, maar Robin Hagen heeft er geen
bemoeienis meer mee. Hij richt zich met Hagen Events op het organiseren, bedenken, promoten en uitvoeren van de meest uiteenlopende
beurzen, markten en (bedrijfs)feesten.
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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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broekhuis.nl

Jozé Janssen

Bedrijfsreportage

Jozé Janssen viert 100 maanden
ondernemerschap
TEKST: FRANK THOOFT

maar dat was toeval. De volgende

vorig jaar met Frans Gazendam, Toni

dag werd ze gebeld en diegene

Iñiguez en Remco van den Akker de

Ze begon voor zichzelf op het mo-

zocht iemand die precies aan haar

Eusebiuskerk mee vol kreeg, en on-

ment dat de crisis in 2008 in alle he-

profiel voldeed. Het bleek het begin

langs was ze jurylid voor de Jonge

vigheid losbarstte; ze zegde er zelfs

van een drukke acht jaar waarbij ze

MKB’er van het jaar.

18 jaar vast loondienstverband voor

een groot aantal opdrachtgevers in

Zorg en vastgoed, het blijkt een gou-

op. Het vastgoed zakte op dat mo-

Nederland afreist om haar expertise

den combinatie voor de kennis en

ment als een plumpudding in elkaar,

over het beheer en de communicatie

ervaring van Jozé. Momenteel is ze

maar Jozé Janssen stond fier recht-

over vastgoed in werking te zetten.

bezig – naast de andere opdrachtge-

op. En nog steeds. Ze kijkt nu terug

Haar Arnhemse stek is de stichting

vers – met een nieuw project in Zeist:

op 100 maanden ondernemerschap

Beheer Insula Dei, waar ze zo’n twee

Aliantus, waar een nieuwe formule

waar ze met recht trots op is.

dagen per week aan het werk is. Ze

van bijzondere zorgappartementen

Haar start was spectaculair. Ze werd

is sowieso een Arnhems meisje, ook

wordt aangeboden.

uit haar netwerk getipt om contact

al komt ze oorspronkelijk uit Rotter-

De afgelopen 100 maanden wa-

op te nemen met de Arnhemse re-

dam. “In Arnhem heb ik mijn plek

ren druk en goed. Ze heeft er

dacteur van de Ondernemer, de

gevonden”, zegt ze.

een mooi imperium mee op-

bijlage van de Gelderlander, om het

Ze is inmiddels voorzitter van het

gebouwd, waar ze de volgen-

nieuws van haar start te melden. Dat

netwerk voor ondernemende vrou-

de 100 maanden goed mee

werkte; ze kreeg een mooi artikel in

wen Vice Versa Gelderland, ze is

vooruit kan. “Ik heb heel veel

de ondernemersbijlage op 16 sep-

OKA-lid, ze zit in het bestuur van

zin in 2017”, zegt ze met een

tember. Precies op haar verjaardag,

het Arnhemse Rode Kruis waar ze

knipoog naar de slogan van OKA.

www.jozejanssen.nl

Wat doet jouw bedrijf met kerst?

Canon van Nederland naar Arnhem

Je zult wel denken: “die zijn er vroeg

ARNHEM - Vanaf 23 september is

Rijksmuseum van Oudheden, Neder-

bij” en inderdaad hier #OpPapendal

Arnhem het kloppende ‘histori-

lands Instituut voor Beeld en Geluid

zijn we al bezig met kerst 2017. Wist

sche hart’ van Nederland. Tien tijd-

en het Rijksmuseum in Amsterdam.

je dat wij elk jaar ‘The Christmas

vakken en vijftig ‘Canon-vensters’

Het Rijksmuseum is de grootste

Factory’ organiseren op Papen-

geven een overzicht van de hele

bruikleengever voor deze presenta-

dal? Jouw medewerkers kunnen,

Nederlandse geschiedenis, ‘van hu-

tie: het leent ruim 100 objecten uit.

op basis van een vooraf bepaald

nebed tot heden’. Het Nederlands

Vrijdag 22 september vindt de offi-

budget, een persoonlijk kerstpakket

Openluchtmuseum neemt daarmee

ciële opening plaats in Arnhem. Cul-

samenstellen in de kerstfabriek

een unieke plaats in binnen de his-

tuurminnend Nederland wordt door

op Papendal. Hoe leuk is dat? En

torische musea en instellingen want

voor uitgenodigd evenals een groot

natuurlijk kun je het kerstshoppen

nergens anders in het land wordt dit

aantal ambassadeurs. Deze ambas-

uitbreiden met een kerstborrel, diner

overzicht zó gepresenteerd. De ge-

sadeurs zijn in een vroeg stadium

schiedenis zal op een innovatieve en

van de bouw gevraagd zich te ver-

Zo combineer je het nuttige met het

ook de award voor ‘leading sales

interactieve manier worden getoond

binden aan de Canon van Nederland.

aangename.

professional’ mee naar huis namen

zodat de bezoeker dichterbij de ge-

Zaterdag 23 september opent de

#trots), maar zijn we er ook voor

schiedenis dan ooit gaat komen.

Canon van Nederland haar deuren.

En dus de vraag: “Wat doet jouw

de lokale ondernemer en staan we

Het Openluchtmuseum realiseert dit

Vanaf dat moment beschikt het Ne-

bedrijf met kerst?” Met dit initiatief

op OndernemerLive in de nog te

niet alleen. Het werkt nauw samen

derlands Openluchtmuseum over

laten we zien dat we anders dan

openen Melkfabriek in Arnhem. We

met een nationaal netwerk van mu-

een prachtige buitenlocatie en bin-

anders zijn. En durven risico te

hebben er zin in.

sea die zich in een ‘Canonnetwerk’

nenlocatie waar het heden het ver-

of zelfs een (eindejaars) meeting.

hebben verenigd zoals het Kröl-

leden ontmoet.

vinden in Sevilla voor een Interna-

Jochem Schellens

ler Möller Museum, Museum Catharij-

openluchtmuseum.nl/uitgelicht/

tionale beurs (waarbij wij vorig jaar

Directeur Hotel Papendal

neconvent, Allard Pierson Museum,

Canon-van-nederland

nemen. Zo zijn we dit jaar ook te
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Rijn IJssel

Bedrijfsreportage

Van links naar rechts: Ronnie
Rijkaart, Caroline Soerjo-Theewis
en Jan Baars. (Foto: Jacques Kok)

Intensieve samenwerking Rijn IJssel en Rijkaart
Toen Gazelle in 2015 de nieuwe fabriek met productielijnen van e-bikes in

nische dat Rijn IJssel kan bieden aan

menselijk kapitaal en zet zich daar-

gebruik nam, werkten Rijkaart Elektrotechniek en Rijn IJssel daarbij nauw

het bedrijfsleven. Caroline: “Denk aan

om in voor een Leven Lang Leren,

samen. Rijkaart leverde de techniek; Rijn IJssel de NEN3140-veiligheidscer-

trainingen op het gebied van leiding-

want beter opgeleide medewerkers

tificaten voor de monteurs. En dat was niet de eerste samenwerking.

geven, samenwerken, projectmatig

leidt tot een nog beter bedrijfsresul-

werken, effectief vergaderen, gericht

taat. Geef uw medewerkers de kans

bij Rijn IJssel en als contactpersoon

communiceren, coachen, enzovoorts.

om zich te blijven ontwikkelen.

voor het bedrijfsleven vooral ge-

Een bedrijf dat bijvoorbeeld van een

Zowel Ronnie Rijkaart als Jan Baars

specialiseerd in samenwerking op

uitvoerende rol naar een regierol ver-

zaten als student ooit op Rijn IJssel,

het gebied van techniek en ICT, ver-

schuift, moet naast de techniek ook

Kom langs bij
Ondernemer LIVE

waarna ze bij Rijkaart gingen wer-

klaart: “Juist doordat het bedrijfsle-

de coördinatie en communicatie be-

Op Ondernemer LIVE op 22 en 23

ken. In 2005 namen ze het bedrijf

ven de ervaring en de vaardigheden

heersen. Daar kunnen wij ze dan bij

juni is Rijn IJssel aanwezig om onder-

over van Jan-Cees Rijkaart, de neef

levert en Rijn IJssel de kennis, kun-

ondersteunen.”

nemers te informeren over de nood-

van Ronnie, waarmee het uit 1928

nen we tot heel praktische samen-

daterende Arnhemse bedrijf in de

werkingen komen. Dat varieert van

Leven Lang Leren

familie bleef. Samenwerking met

snuffelstages en stages tot trainin-

Het op peil brengen van kennis en

voorbeeld van is. “Wij stellen ons op

de onderwijsinstelling loopt als een

gen, opleidingen, een BBL-traject en

vaardigheden van medewerkers is

als partner voor het bedrijfsleven,

rode draad door de geschiedenis

toegespitste praktijklessen, die door

cruciaal voor de continuïteit van een

liefst voor de lange termijn. Kom ge-

van het bedrijf heen.

onze docenten gegeven worden.”

bedrijf. Rijn IJssel helpt graag bij het

rust langs op de stand, we vertellen

Caroline Soerjo-Theewis, teamleider

Vaak is er meer dan alleen het tech-

versterken van de kwaliteit van dit

je graag wat er allemaal mogelijk is.”

TEKST: FRANK THOOFT
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zaak van een Leven Lang Leren, vertelt Caroline, waar Rijkaart zo’n mooi
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Citymarketing:
de stad als product
Maastricht: dat gun je jezelf. Helemaal Hengelo. Er gaat niets boven Groningen en Deventer Gastvrije Hanzestad. In de stedenstrijd
komt het steeds meer aan op imago, immers veel steden hebben een vergelijkbaar voorzieningenaanbod. Een van de instrumenten
om naar bezoekers, bewoners en bedrijfsleven een bepaald stadsbeeld te communiceren, is citymarketing of stadspromotie. Aan
het woord twee deskundigen uit het werkveld: professor dr. Gert-Jan Hospers en Peter Kentie.
TEKST MATHILDE LENTJES | FOTOGRAFIE MARC PLUIM

I

Stichting Stad en Regio, een stichting die zich inzet voor stedelijke en regionale ontwikkeling op menselijke maat. “De ene plek

n toenemende mate concurreren steden om het aantrek-

is niet hetzelfde als de andere. Wat in Den Haag werkt, hoeft in

ken en behouden van bewoners, bedrijven en bezoekers.

Arnhem niet te werken. In eerste instantie

De meeste plaatsen hebben een vergelijkbaar aanbod

is het volgens mij van belang om de eigen

infrastructurele, educatieve en culturele voorzieningen te bieden.

bevolking te koesteren, zij zijn immers

Wegen, hogescholen en schouwburgen vind je immers in elke

de ambassadeurs van een stad. Als zij

zichzelf respecterende stad. Ogenschijnlijk kleine details zoals

positief zijn, is de eerste winst al binnen.

het imago van de stad kunnen de doorslag geven bij de keuze

Een aantal jaren geleden kregen de

van ondernemers, burgers en toeristen. Een middel om een stad

taxichauffeurs van Manchester een cursus

te onderscheiden van alle andere is citymarketing of stads-

gastvrijheid. Dat was omdat ze zich nogal

promotie. Het opzetten van een citymarketingbeleid is geen

negatief uitlieten over de stad. Voordat

sinecure. Beslissers en beleidsmakers worden geconfronteerd

de bezoekers goed en wel bij hun hotel

met uiteenlopende vragen als op welke doelgroepen richten

aankwamen, waren ze al overspoeld met

we ons (bedrijfsleven, toeristen of bewoners), welke activiteiten

negativiteit. Dat is natuurlijk niet goed.

willen we accentueren? (cultuur, sport of natuur) en hoe moet

Bezoekers nemen dat mee.”

de stad bij de buitenwereld bekend komen te staan? (woonstad,
vermaakstad, werkstad).

Arnhem is geen Den Haag

“Ten tweede gaat het om de kunst van het
kiezen: Citymarketing mag dan gewoon

Prof. dr. Gert-Jan Hospers:
‘Koester de eigen
inwoners, zij zijn immers de
ambassadeurs van een stad’

marketing zijn, het ligt wel wat complexer.

Professor dr. Gert-Jan Hospers is economisch geograaf aan de

Een plek - of het nu gaat om een stad,

Universiteit Twente en bijzonder hoogleraar Transitie in Stad en

regio of dorp - is immers niet hetzelfde als een product. Om te

Regio aan de Radboud Universiteit. Daarnaast is hij directeur van

beginnen zijn plekken moeilijk geografisch af te bakenen. Waar
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begint en eindigt Arnhem? Daarnaast is een plek multifunctio-

nende stad een belangrijke rol speelt op het huidige en toekom-

neel: je kunt er meer mee doen dan met een product. Schoenen

stige internationale podium van creatieve innovatie. Eindhoven is

trek je aan en thee drink je op, maar in een stad kun je wonen,

de stad van Technologie, Design en Kennis, maar is vooral de stad

werken, studeren en recreëren. Een stad is het decor van het

van de combinatie daarvan. Het zijn de cross-overs die Eindhoven

plaatselijk leven. Daar komt bij dat dezelfde plek voor inwoners

haar energieke dynamiek geven. Slechts weinig steden ter wereld

iets heel anders betekent dan voor buitenstaanders. Iemand die

hebben een zo goed ontwikkeld linker en rechter hersenhelfteco-

zijn hele leven al in Arnhem woont, kijkt anders naar de stad dan

systeem. Aan Eindhoven365 de taak dit ‘unfair advantage’ (inter)

een stel Limburgse vriendinnen, die er jaarlijks komen om er te

nationaal bekender en bovenal herkenbaar te maken,” vertelt

winkelen. De meeste kans van slagen heeft citymarketing gericht

Kentie.

op het trekken van bezoekers, zoals dagjesmensen en toeristen.”
Wees consistent en plan een citymarketingbeleid voor de lange
Het is als stad niet makkelijk om keuzes te maken, weet ook

termijn, minimaal tien jaar, tipt de marketingdeskundige. “Neem

Gert-Jan Hospers. “Neem Arnhem: er zijn zo veel dingen waar

de marathon die wij eens per jaar in Eind-

je iets mee kunt doen: groen, de brug, mode, de ligging, het

hoven hebben. Op zich niets bijzonders

winkelaanbod, het nieuwe station. Er leiden vele wegen naar

want elke stad heeft een marathon. Wij

Arnhem. Ik pleit er voor om per evenement scherp te kijken naar

koppelen onze merkpijlers Technology &

de doelgroep, je moet differentiëren. Buitenlanders trigger je nu

Design aan de hardloopwedstrijd. Dat wil

eenmaal op een andere manier dan recreanten.” Hospers is geen

zeggen dat wij onder andere commu-

voorstander van een apart citymarketingbureau. “Nee, je kunt

niceren over technische data van een

het prima onderbrengen bij bestaande afdelingen binnen een

marathon, wat doet dat met een mens,

gemeente.”

hoe zit zo een wedstrijd in elkaar? Bij elk

Eindhoven succesvol
In Eindhoven denken ze daar anders over. Peter Kentie is

evenement komen de pijlers naar voren.
Dat doen we consequent zodat het bij de
mensen blijft hangen.”

directeur van Eindhoven365, sinds 2012 de formele marketingorganisatie van de stad. Vorig jaar gaf hij twee lezingen over

Kentie is het eens met Hospers als het

citymarketing in Stadsvilla Sonsbeek. “Bij de eerste lezing waren

gaat over het omarmen van de eigen

er weinig politici aanwezig, bij de tweede wel. Noodzakelijk voor

bevolking. “Uiteraard willen wij nieuwe

succesvolle citymarketing is dat het aansluit op en gekoppeld is

inwoners en bedrijven naar de stad

aan de economische agenda.”

trekken, dat is een van onze doelen. Maar

Peter Kentie (Eindhoven):
‘Wij koppelen onze
merkpijlers aan een
evenement’

net zo belangrijk is het dat de inwoners

.

Eindhoven is succesvol op het gebied van citymarketing. In 2014

en bedrijven die er al zijn ook in Eindhoven blijven. Er is onlangs

en 2015 won de stad de Nationale Citymarketing Trofee. “Wij

een onderzoek geweest waaruit bleek dat Eindhovenaren met

geloven in Eindhoven. Dat wil zeggen, wij denken dat deze span-

toenemende mate trots zijn op de stad. Dat is pure winst.”

OKArnhem mei 2017
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Vrouwelijke
ondernemers op
de catwalk tijdens
Ladies Night
Arnhemse modeontwerpers en modeondernemers houden op 8 juni in Arnhem de Ladies Night
in het Posttheater in Arnhem. Dit is een bijzondere modeshow gericht op ondernemende
vrouwen in Arnhem en omgeving.
TEKST FRANCIEN VAN ZETTEN

vrouwen Vice Versa Gelderland samen met modeontwerp-

Programma
en aanmelden

ster Mirte Engelhard de tweede Ladies Night tijdens het

De start van

Fashion + Design Festival Arnhem (FDFA). Zij doen dit in

Ladies Night is

samenwerking met het FDFA en zes stagiaires van de oplei-

om 19.00 uur in

ding Eventmarketing van het Rijn IJssel.

het Posttheater

Na het succes van vorig jaar organiseren Ondernemers
Kontakt Arnhem (OKA) en het netwerk voor ondernemende

Spetterend

op de Rosendaalseweg 27. De show

“Het wordt een spetterende modeshow waar onze leden

start om 20.00 uur. Na

actief bij betrokken zijn en een aantal zelf kleding, sieraden,

afloop is er netwerken met

brillen, tassen en andere accessoires showt samen met

een borrel en een hapje. Leden

professionele modellen”, vertelt Jozé Janssen, voorzitter

van OKA en Vice Versa hebben

van Vice Versa Gelderland. “Er is extra aandacht voor de

gratis toegang. Niet-leden

ontwerpers, hun werkwijze en hun specialiteit, dat maakt het

kunnen kaarten bestellen

tot een bijzondere show.”

via www.fdfarnhem.nl

Sneak preview
De Ladies Night wordt gehouden voorafgaande aan de
Nacht van de Mode op zaterdag 10 juni in Modekwartier Kla-

Foto’s: Mieke Gresnigt,
Jacques Kok (boven) en
Frank Schnieder (linksonder)

rendal waar tal van Arnhemse modeontwerpers hun atelier
annex winkel hebben. De bezoekers van de Ladies Night
krijgen zo een sneak preview van wat er allemaal te koop is
in het Modekwartier. Janssen: “Op die manier verbinden
we partijen met elkaar, niet alleen OKA en Vice Versa
met het FDFA, maar ook onze leden met Arnhemse ontwerpers.”

Ladyspeaker
De eerste Ladies Night in de kelders van Wijnhandel Robbers & Van den Hoogen trok vorig
jaar 150 bezoekers. Dit jaar is er in het fraaie
Posttheater plaats voor meer bezoekers. Jozé
Janssen zal samen met OKA-voorzitter Andrea
de Boeij optreden als ladyspeaker.
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Arnhemse Sterren

‘Arnhem en Nijmegen
versterken elkaar’
“Omwonenden noemen dit gebied de nieuwe entree van Nijmegen”, vertelt Marije
van der Valk met een trotse glimlach. De blauwgrijze, vijftien verdiepingen tellende
hoteltoren naast Station Lent is in minder dan een jaar uitgegroeid tot een nieuw
ijkpunt tussen Arnhem en Nijmegen. Marije van der Valk en haar partner Thijs
Boomkens behoren tot de vierde generatie die het horecafamiliebedrijf met de toekan
nieuw elan geeft. Het plan voor een nieuw hotel-restaurant werd in Arnhem gesmeed
en in Lent uitgevoerd. “Arnhem en Nijmegen versterken elkaar.”

TEKST FRANCIEN VAN ZETTEN | FOTOGRAFIE JAN ADELAAR

Van der Valk Hotel
Nijmegen-Lent nieuwe
entree van de stad

D

Met 116 hotelkamers, een groot restaurant op de begane grond
en vergaderlocaties op onder meer de eerste en veertiende etage

e zaken gaan boven verwach-

mikt het nieuwe hotel zowel op de zakelijke markt (70 procent

ting goed. Niet alleen zakelijke

van de omzet) als de leisure-gast (toerisme en vrijetijd). Menige

gasten en mensen die een ste-

hotelgast geniet met volle teugen van het schitterende panorama

dentrip maken, maar ook omwonenden

op het project Ruimte voor de Waal dat wordt omarmd door de

weten de weg naar het Van der Valk Hotel

imposante skyline van Nijmegen. “Je ziet dat hotelgasten vaak ’s

Nijmegen-Lent te vinden. Marije (36) en

avonds de gordijnen open laten”, zegt Marije met een glimlach.

Thijs (35) zijn daar blij mee: “Onze buren,

“Dan kunnen ze de lichtjes van de stad zien.”

de mensen die hier wonen, zijn belangrijk.
We vormen één samenleving.”

West-End
Marije groeide op in Arnhem als één van de vier kinderen van

Samen vormen ze de directie van het gloednieuwe hotel-restau-

Peter en Gera van der Valk. Haar vader en moeder hebben vanaf

rant. “Deze locatie is dicht bij de stad, goed bereikbaar met de

1980 het toenmalige café-pension West-End bij Nationaal Sport-

auto en met het station naast de deur ook per spoor”, zegt Thijs.

centrum Papendal opgebouwd tot het huidige Van der Valk Hotel

“Steeds meer mensen reizen per trein, dat is veel duurzamer.”

Arnhem. Marije leerde Thijs kennen op de Hogere Hotelschool

OKArnhem mei 2017
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Marije van der Valk en Thijs Boomkens

in Den Haag. Ze werkten in diverse horecabedrijven, reisden de

het horecafamiliebedrijf met het Toekan-logo. “We zijn één van

wereld rond en gaven hun ogen de kost.

de meest duurzame hotels van Nederland”, vertelt Marije. Het
horecabedrijf heeft bijvoorbeeld geen gasaansluiting en bespaart

“Van hotels in New York, Stockholm en Maastricht zie je hier ele-

dankzij slimme installatietechniek anderhalve ton per jaar aan

menten terug. Bijvoorbeeld in de entree met de grote raampartij

energiekosten. Overal lijkt aan gedacht: van driedubbel glas

en veel licht en lucht”, vertelt Marije. Samen met haar moeder

in de ramen, dat isoleert en geluiddicht is tot innovatieve

Gera en zus Lotte is ze verantwoordelijk voor het interieur en de

warmtepompen, Kitchen Air Technology (KAT) en een

inrichting van het nieuwe hotel-restaurant.

daktuin compleet met een sedumborders, bijenhotel en

Stadshotel

vleermuizenkraamkast. “De warme lucht in de keuken
wordt afgezogen en gefilterd, waarna de geuren en

“Onze droom was een nieuw stadshotel creëren. Het is een

vetten worden afgebroken en er schone lucht en

wisselwerking: de stad maakt de sprong over de Waal, ons hotel

warmte overblijven”, legt Thijs uit. “Die restwarmte

maakt dit gebied stadser’, schetst ze. “Aan de ene kant zie je Gel-

gebruiken we voor verwarming van het pand.”

redome met Arnhem op de achtergrond en aan de andere kant
het kerkje van Lent, de Waal en Nijmegen”, wijst Thijs vanaf het

Er is bewust ingezet op samenwerking met

dakterras op het restaurant. “Je ziet Arnhem en Nijmegen naar

bedrijven in de regio. Wiegerinck Architecten

elkaar toe groeien. Die verbinding maakt beide steden sterker.

en bouwbedrijf Van Wijnen uit Arnhem

Arnhem mag best trots zijn op de leisurefaciliteiten in de stad,

waren bij de bouw betrokken. Het gebouw

het fraaie station en andere iconische gebouwen, zoals Rozet. De

is opgetrokken in handgebakken Bem-

Arnhemse binnenstad herpakt zich ook weer met leuke winkels,

mels Blaauw, bakstenen van Betuwse

restaurants en terrassen.”

klei uit de uiterwaarden van de Waal,
afkomstig uit de Wienerbergerfabriek

Het nieuwe hotel-restaurant in Nijmegen-Lent is bijna een jaar in

in Haalderen.

bedrijf en loopt boven verwachting goed. “We zitten ruim boven
onze begroting, terwijl we het eerste jaar de tijd nemen om hier

Duurzaamheid, gastvrijheid en

te aarden. De groei moet de komende jaren komen”, zegt Marije.

goed eten en slapen, het is

Ze prijst ‘het team’ van in totaal 120 medewerkers. “We krijgen

mooi als het allemaal bij elkaar

van onze gasten hele hoge waarderingen voor gastvrijheid en

komt, constateert Marije. Al

service. Daar selecteren we onze medewerkers ook op: oprechte

voegt ze er meteen aan toe

gastvrijheid motivatie voor het horecavak. Dat heb je in je of niet,

dat er dagelijks hard ge-

met een dienblad lopen kun je leren.”

werkt wordt om dit waar

Congressen

te maken. “Je kunt een
mooi hotel bouwen,

Er is flink geïnvesteerd in het nieuwe hotel-restaurant en lang

maar mensen

gewerkt aan de voorbereiding van de bouw. Het voorlopige

maken het succes”,

ontwerp voor het hotel-restaurant hebben de jonge hoteliers

benadrukt Thijs.

met diverse bedrijven en organisaties in de regio besproken. “De

“Dan heb ik het

Radboud Universiteit bleek behoefte te hebben aan ruimte voor

over onze me-

middelgrote medische congressen. Dat was voor ons een reden

dewerkers en

de grootste zaal met capaciteit voor 250 mensen uit te breiden

gasten.”

naar 450 mensen”, legt Marije uit.
Het resultaat is dat er deze maand een KNO-congres met 450
bezoekers in Nijmegen-Lent is gehouden. “Zo zijn we een toegevoegde waarde voor de omgeving, want die mensen kunnen niet
allemaal in onze 116 kamers logeren. Dat is heel cool: je komt niet
alleen wat halen, maar je brengt ook business hier naar toe.”

Duurzaamheid
Duurzaamheid is geen loze kreet voor de vierde generatie van
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Bedrijfsreportage

Esther Tissen,
Mirjam den Boer
en Ber Pas.
(Foto: Jimmy Israel)

‘Arnhem Business is
meer dan een zakenblad’
Je kunt beter met elkaar optrekken, dan elkaar het leven bezuren. De laatste tijd is
dit een veelgehoorde stelling van ondernemers. Samenwerken, kennisoverdracht en
ervaringsuitwisseling: het zijn tendensen die je steeds meer ziet in het veranderende
ondernemersklimaat. Bedrijven die op dezelfde markt opereren en elkaar een plek
gunnen of door samenwerking elkaar zelfs versterken. Daarom nemen ook Arnhem
Business en OKArnhem bij elkaar een kijkje in de keuken en presenteren zichzelf in
elkaars bladen.
TEKST: XANDRA DERKS

V

magazine. Het doel van een advertentie of redactioneel artikel
plaatsen is uiteindelijk omzet genereren. Hoe meer contactmo-

erbinden is de eerste aanzet voor verkoop”, vertelt

menten je met de doelgroep hebt - en dus hoe zichtbaarder je

salesmanager Mirjam den Boer van Arnhem Business.

bent - hoe groter de kans is dat de doelgroep overgaat tot koop.

“Het draait om het verbinden van ondernemers bij ons

Daarom geloven wij niet in het sec plaatsen van een artikel of

OKArnhem mei 2017
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Arnhem Business
advertentie. Je moet meer bieden. Arnhem Business is daarom
meer dan een zakenblad. Er zit een heel concept achter. Elk
bedrijf dat in het blad staat, wordt een jaar lang uitgenodigd voor
de bladpresentaties. Deze zijn in de vorm van een netwerkborrel
op wisselende locaties in de regio Arnhem. De aanwezige bedrijven hebben een gemeenschappelijke deler: ze hebben allemaal in
het blad gestaan. Dat schept een band. Ondernemers herkennen
elkaar en zo ontstaat makkelijk contact.”

Netwerkactiviteiten
“Daarnaast organiseren we verschillende activiteiten om de band
tussen de ondernemers nog verder te versterken. Zo hebben
we jaarlijks een golfcompetitie op verschillende golfbanen en
zijn er een aantal autotestdagen. Ook nodigen wij uit naam van
adverteerders ondernemers uit voor hun openingen, exposities

Onze salesmanager Jasper Sutmuller staat in de Arnhem Business

en andere aangelegenheden. Dat wordt enorm gewaardeerd. Zo

van eind mei. (Foto: Jacques Kok)

doe je iets terug voor de adverteerder. Voorts mag je social media niet vergeten. Alle artikelen plaatsen wij stuk voor stuk door

uit voor de regio Arnhem en Nijmegen. Vanuit deze grondslag

op social media en op onze website.”

is Businessclub RAN Business Ontmoet ontstaan. Dit is een

Online

platform waarbij we de lezers van beide magazines aan elkaar
koppelen. We organiseren vier grote bijeenkomsten per jaar

“Online aanwezigheid is voor een bedrijf is dus echt essentieel.

op aansprekende locaties. Dit jaar hebben we daarbij ook een

Niet alleen omdat zo een olievlek ontstaat door het liken en

link gemaakt met de gemeentes. Gemeentes worden hierdoor

delen van de door ons geplaatste berichten. Vindt een lezer

toegankelijker voor de ondernemer. Als de gemeente een gezicht

een artikel interessant, dan gaat hij verder kijken op de website.

heeft, maakt het de stap kleiner voor benadering.”

Onze socialmediastrategie zorgt voor een groot bereik en
zichtbaarheid.”

Inspirerend

Fysiek contact
“Na een periode van veelvuldige online
communicatie zie je dat de behoefte aan

‘Wij verbinden bedrijven.
Ondernemers herkennen
elkaar en zo ontstaat
makkelijk contact’

Mirjam is sinds januari dit jaar salesmanager bij het blad. Hiervoor

fysiek contact weer toeneemt. Je wilt

heeft zij in diverse salesfuncties gewerkt bij gerenommeerde

weer echt iemand spreken en zien. De

bedrijven zoals Coca Cola en Ambius. De drive van ondernemers

beurs Ondernemer LIVE is zo’n moment

inspireert haar enorm: “Het is ontzettend interessant om te weten

om elkaar op te zoeken. Naast het in

wat ondernemers beweegt. Waarom zijn ze ooit het bedrijf

gesprek raken wordt kennisoverdracht en ervaringen uitwisse-

gestart? Hoe hebben ze gezorgd voor groei? Sommige onder-

len steeds belangrijker. Samen sta je sterker dan alleen. Ook als

nemers hebben geluk en het ei van Columbus uitgevonden en

concurrenten in de branche. Aan deze ontwikkeling geven we

zijn meteen succesvol. Andere hebben een enorme motivatie en

bijvoorbeeld vorm met onze RAN Business Ontmoet bijeenkom-

doorzettingskracht en komen er ook. Die verhalen wil je horen en

sten.”

vertellen in het magazine. Ik krijg energie van dit soort verhalen.
Doordat ik contact heb met veel bedrijven kan ik ook persoon-

Bladen

lijk de verbinding leggen. Bedrijven die wat voor elkaar kunnen

Mirjam: “De behoefte aan papieren magazines blijft overigens

betekenen, breng ik met elkaar in contact. Dat stelt men enorm

bestaan. Het is fijn om door een blad te bladeren in plaats van op

op prijs. Sinds mei versterkt Esther Tissen ons salesteam. Zij richt

je scherm te scrollen. Het is goed dat er meerdere businessbladen

zich op de regio De Liemers. We merken dat de aanvragen voor

in Arnhem bestaan. Elk blad heeft zijn eigen format. Je kunt kie-

ons magazine een grotere regionale spreiding krijgen. Door de

zen wat bij je past. Bovendien vergroot je je zichtbaarheid als je in

komst van Esther behouden we ons persoonlijke karakter. Esther

meerdere bladen staat. Want uiteindelijk gaat het, zoals gezegd,

heeft ruime ervaring in de media. Ook bij haar zit het maken van

om het aantal contactmomenten.”

verbinding in haar DNA.”

RAN Business Ontmoet

Heb je interesse in een lidmaatschap van RAN Business Ontmoet
of het plaatsen van een artikel of advertentie in Arnhem Business

Arnhem Business is onderdeel van RAN Media. De uitgeverij

of Nijmegen Business neem dan contact op met Mirjam den Boer

geeft ook de bladen Nijmegen Business en Hallo! Nijmegen uit.

op 06 – 20 23 10 10.

Directeur Ber Pas: “Zoals Mirjam al vertelde is het verbinden van
bedrijven onze grootste belang. We geven twee businessbladen
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‘Een mooi en

aanvullend
aanbod’

is de voorgevel geworden en de renovatie is zelfs genomineerd
voor de tweejaarlijkse Willem Diehl-architectuurprijs voor projecten in Arnhem. Eve Hopkins, directeur, zakelijk leider en verantwoordelijk voor de programmering, is er apetrots op. “Het oog
wil ook wat en het ziet er fantastisch uit nu. Zelfs met een heerlijk
terras op het zuiden.”

Goed bezig
Dat zijn randvoorwaarden. Theater aan de Rijn kan alleen draaien

De cultuurstad Arnhem staat hoog aangeschreven. Als ‘bewijs’

als het aanbod goed is en aantrekkelijk voor bezoekers. Aanbod

daarvoor zou je kunnen aanvoeren het bestaansrecht van rela-

dat voornamelijk bestaat uit ‘young professionals’. Talenten die

tief kleine theaters als Theater aan de Rijn en Theater De Leeuw.

nog onvoldoende bekendheid hebben om de grote zalen te vul-

In de schaduw van Stadstheater Arnhem en het Posttheater

len, maar die, in de woorden van Eve Hopkins, ‘goed bezig zijn’.

hebben ze hun eigen rol in het geheel.

“Die geven we graag de ruimte en daar blijkt ook een publiek
voor in Arnhem.”

DOOR DAAN APPELS | FOTOGRAFIE JACQUES KOK

Dan Theater De Leeuw. Nog iets kleiner dan Theater aan de Rijn
Theater aan de Rijn heeft met steun van de gemeente en de pro-

en speelgelegenheid met een capaciteit van honderd mensen

vincie recent fraai verbouwd. De achtergevel aan het Bartokpark

voor vooral jonge theatermakers. Directeur Arnoud van Dijk: “We
bieden een podium aan iedereen die je kunt scharen onder de
noemer ‘aanstormend theatertalent’.”

In Arnhem is ook plaats
voor kleine
verbouwde
Theater
theaters
aan de Rijn als
Theater aan de Rijn en
Theater De Leeuw

Eve Hopkins en Arnoud van Dijk voor het

Groot geld
Opvallend is dat Theater De Leeuw zelfstandig en volkomen
onafhankelijk is. Arnoud van Dijk is naast directeur ook oprichter
en eigenaar. “Ik kan doen en laten wat ik zelf wil. Sinds oktober
vorig jaar zijn we officieel open en ik ben tevreden over hoe het
loopt. Ik verwacht ook dat we het succes kunnen doortrekken.
Waarmee in de praktijk blijkt dat er behoefte is aan een theater
als dit. Met de kanttekening dat het ook niet mijn ambitie is groot
geld met Theater De Leeuw te verdienen.”
Theater aan de Rijn is het podium van het productiehuis De Nieuwe Oost, dat beginnende kunstenaars intensief begeleidt richting
een zelfstandige beroepspraktijk. Eve Hopkins benadrukt wel dat
er ook volop ruimte is voor andere theatermakers. “We stemmen
de programmering zorgvuldig af op de omvang die past bij het
theater. Vaak in overleg met het Stadstheater, zodat we niet in
elkaars vaarwater zitten. Het Posttheater, dat zich vooral richt op
cabaret, doet dat ook. Al met al denk ik dat we samen zorgen
voor een mooi en aanvullend aanbod.”

Normale prijzen
Beide theaterdirecteuren zijn te spreken over het Arnhemse
publiek. Arnoud van Dijk: “Arnhem is een leuke, culturele stad.
Wij proberen laagdrempelig te zijn en hanteren dus ook normale
prijzen. Dan is het prettig om te zien dat de zaal zich regelmatig
vult.”
Eve Hopkins, inmiddels zes jaar betrokken bij Theater aan de Rijn,
maar pas vier maanden geleden verhuisd van Amsterdam naar
Arnhem: “Ik ben zeer te spreken over het publiek hier. Mensen
zijn nieuwsgierig en staan open voor nieuwe dingen. Dat merk

.

ik ook aan de reacties van de gezelschappen. Ze vinden het leuk
om bij ons op te treden.”
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Deel uw kennis in uw eigen dagblad

Deel uw

De Ondernemer verzorgt wekelijks een hele pagina vol kennis en inspiratie
voor ondernemers in uw dagblad. Via deze unieke mogelijkheid kunt u zich
kennis
in uw eigen dagblad
presenteren als specialist op bepaalde thema’s.

De Ondernemer verzorgt wekelijks een hele pagina vol kennis en inspiratie
voor ondernemers in uw dagblad. Via deze unieke mogelijkheid kunt u zich
presenteren als specialist
Hoe?op bepaalde thema’s.

Op deze pagina verschijnt uw informatie in de vorm van een interview of een

Hoe?
expertcolumn. Een van onze journalisten neemt contact met u op en schrijft
Op deze pagina verschijnt uw informatie in de vorm van een interview of een
hetonze
artikel,
waarna
het wordt
de pagina van De Ondernemer in
expertcolumn. Een van
journalisten
neemt
contact geplaatst
met u op enop
schrijft
hetwordt
dagblad
en op
opde
deondernemer.nl.
Bovendien
delen Bereik
we het357.000
artikel via social
het artikel, waarna het
geplaatst
pagina van De Ondernemer
in
het dagblad en op deondernemer.nl.
Bovendien
delen
weeen
het artikel
media. Dus: goede
inhoud
en
groot via
ensocial
kwalitatief bereik!
media. Dus: goede inhoud en een groot en kwalitatief bereik!

Terwe
introductie
hebben we voor
u een supervoordelig
Ter introductie hebben
voor u een supervoordelig
mediapakket
samengesteld.
gesteld.

Bereik 357.000

mediapakket samen-

Interview
Doorplaatsing online
Het interview wordt afgenomen met Interview
Zowel de expertcolumn als het interview worden doorgeplaatst op deondernemer.nl en op de
een ondernemer, een klant van u. Het interview
Facebook-pagina. wordt
Daarnaast versturen
wij een tweet naar de
volgers van De Ondernemer.
afgenomen
met
Wij adviseren u om de content ook via uw eigen online en social media te verspreiden zodat u het
Hij deelt zijn praktijkervaringen over een ondernemer,
maximale bereik realiseert met
uw artikel.
een
klant van u.
het desbetreffende thema met de
Hij deelt zijn praktijkervaringen over
lezer. Uw bedrijf is afzender van
het desbetreffende thema met de
dit artikel waardoor de inhoud
direct afstraalt op u als specialist. lezer. Uw bedrijf is afzender van
Het interview wordt telefonisch
dit artikel waardoor de inhoud
afgenomen door een journalist en direct afstraalt op u als specialist.
onze fotograaf komt langs om de
Het interview wordt telefonisch
ondernemer te portretteren.
Regulier tarief
€ 9.204,-

Speciaal tarief
€3.792,-

Dit tarief is inclusief doorplaatsing op deondernemer.nl
en verspreiding via onze socialmediakanalen.

Expertcolumn
Samen met onze journalist
schrijft u een expertcolumn over
het thema. U (of één van uw
gespecialiseerde medewerkers)
verschijnt op de krantenpagina als
columnist. Ook deze column komt
telefonisch tot stand. U levert zelf
een geschikte foto aan.
Regulier tarief
€ 5.971,-

Speciaal tarief
€ 2.438,-

Dit tarief is inclusief doorplaatsing op deondernemer.nl
en verspreiding via onze socialmediakanalen.

Reguliere tarief plaatsing* is gebaseerd op: CPM tarief x bereik / 1000 x formaat** x toeslag branded content + creatie en online kosten***.
*Tijdelijk hanteren wij een korting van 60% op de plaatsingskosten.
**Tijdelijk hanteren wij gereduceerde formaat toeslagen voor zowel het interview (1/3 i.p.v. 1/2) als de column (1/5 i.p.v. 1/4).
***Tijdelijk hanteren wij een korting van 80% op de online doorplaatsing.

Themakalender
Deze speciale tarieven zijn tijdelijk en enkel geldig tot en met de editie van 27 juni.

Het interview en de expertcolumn hebben betrekking op het thema dat die week wordt belicht.
Zie onderstaand de thema’s die we de komende tijd behandelen.
Datum
Thema
Datum Thema
13 juni
14 febr

Themabeschrijving
beschrijving
Thema

afgenomen door een journalist en
onze fotograaf komt langs om de
ondernemer te portretteren.
“Nu regelen dat je kunt genieten van je
oude dag.” Begin op tijd met regelen van je
pensioen

Speciaal tarief
€3.792,-

Regulier tarief
€ 9.204,-

Dit tarief is inclusief doorplaatsing op deondernemer.nl
en verspreiding via onze socialmediakanalen.

Samenvatting

Doorplaatsing online
Zowel de expertcolumn als het
• Een hoogwaardige
artikel wordt voor
u gecreëerd door
onze redacteuren, inclusief fotografie en opmaak
interview
worden
doorgeplaatst
• Uw interview en/of de column wordt geplaatst in het hart van uw eigen regionale dagblad
Expertcolumn
opde deondernemer.nl
en
op de
• Uw interview en/of
column wordt online doorgeplaatst op
deondernemer.nl
• We delen het artikel via onze Twitter- en Facebook-accounts zodat u het ook kunt delen met uw eigen
Samen
met onze
journalistDaarnaast
Facebook-pagina.
netwerk
schrijft u eenversturen
expertcolumn
over
wij een tweet
naar de
vanvan
De Ondernemer.
het thema. Uvolgers
(of één
uw

Dagbladen zijn hét medium om de regionale zakelijke markt te bereiken. Ze bieden het hoogste bereik,
genieten grote bekendheid en worden zeer goed gewaardeerd door ondernemers en zakelijke beslissers
in de regio’s.

Ja!

Ik maak graag gebruik van dit aanbod

gespecialiseerde
medewerkers)
Aanvragen worden gehonoreerd op volgorde van binnenkomst.
hier voor de algemene voorwaarden.
verschijnt opKlikde
krantenpagina als
columnist. Ook deze column komt
telefonisch tot stand. U levert zelf
een geschikte foto aan.
(klik hier)

Regulier tarief
€ 5.971,-

Speciaal tarief
€ 2.438,-

Dit tarief is inclusief doorplaatsing op deondernemer.nl
en verspreiding via onze socialmediakanalen.

Voor uitgebreide informatie
neemt u contact op met:
Marloes Wagemans
T: 0651-573511
E: marloes.wagemans@persgroep.nl

Reguliere tarief plaatsing* is gebaseerd op: CPM tarief x bereik / 1000 x formaat** x toeslag branded content + creatie en online kosten***.

Duurzaam ondernemen

Groeistrategie

Hoe kunt u succesvol zijn en tegelijk de wereld om u

Hoe kunt u de groei van uw bedrijf versnellen?

21 febr
20
juni

*Tijdelijk hanteren wij een
korting
van 60% op de plaatsingskosten.
heen
sparen?
**Tijdelijk hanteren wij gereduceerde formaat toeslagen voor zowel het interview (1/3 i.p.v. 1/2) als de column (1/5 i.p.v. 1/4).
Talenten
vinden
en bindenhanteren wij
Hoe
komt
u als
mkb-bedrijf
aan
talentvolle
medewerkers?
Bedrijfsoverdracht
Succesvol
fuseren,
overnemen
of
***Tijdelijk
een
korting
van
80%verkopen,
op de
online
doorplaatsing.

28 febr

Nieuwe businessmodellen
het geheim
achter
de tot
meest
succesvolle
Deze speciale tarievenWat
zijn is
tijdelijk
en enkel
geldig
en met
de editiebusinessmodellen?
van 27 juni.

27 juni

Begin op tijd met regelen
van je pensioen

overdragen?

Van start up naar scale-up

Hoe kunt u de groei van uw bedrijf versnellen?

7 mrt

Vitaliteit in je bedrijf

Hoe zorgt u dat u en uw medewerkers fit en productief blijven/worden?

14 mrt

Het dga-pensioen

Wat moet u doen nu het pensioen in eigen beheer vervalt?

21 mrt

Trends in technologie

Wat wordt de invloed van IoT, Big Data en mobile op uw business?

28 mrt

Slimmer ondernemen

Hoe kunt u uw bedrijf volledig flexibel maken?

4 april

Kracht van het familiebedrijf

Wat kunt u leren van hoe familiebedrijven ondernemen?

933412-01_028_15-May-17_12:31:48_rik_su
11 april
Online ondernemen

Hoe genereert u nieuwe omzet door online te ondernemen?

Jasper Sutmuller

T: 088-0133912
E: jasper.sutmuller@persgroep.nl

Cees van Doornik

T: 0655-854966
E: cees.van.doornik@persgroep.nl

HOOP! Cirque
de la Liberté
over vrijheid
en verdraagzaamheid
HOOP! Cirque de la Liberté is de compleet nieuwe circustheater-

Stichting Touchstones produceerde er al drie: Fashionata (2014,

voorstelling van stichting touchstones die van 21 juni tot en met

Eusebiuskerk), STROOM! (2015, ASM-haven) en DURF! Cirque de

9 juli te zien is in de ASM-haven in Arnhem. “HOOP! staat voor

la Liberté (2016, ASM-haven, 5040 bezoekers).

vrijheid, vrede en verdraagzaamheid. Samen genieten van een
mooie voorstelling, leidt tot verdraagzaamheid, dat bewustzijn

Elke keer vragen Goos en Helena enkele internationale circusthe-

willen we in beweging zetten”, zeggen cultureel ondernemers

aterartiesten mee te doen en werken ze samen met professionele

Gerda Kalsbeek en Géraldine Lodders.

muzikanten. Voor de voorstelling HOOP! zijn dat de acrobaten
Joachim Ciocca en Raphaël P. en de muzikanten Miguel Boelens

TEKST FRANCIEN VAN ZETTEN | FOTOGRAFIE MARC PLUIM

(saxofonist), Joao Bittencourt (piano), Johan Plomp (bas) en
Makki van Engelen (drums). De kostuums zijn ontworpen door

Kunst kan het publiek met nieuwe ogen naar de wereld laten kij-

Arnhemse modeontwerpers. Cirque de la Liberté heeft daardoor

ken. “Als mensen met hart en ziel iets maken of gemaakt hebben,

een link met het Fashion + Design Festival Arnhem (FDFA), dat

raakt dat andere mensen”, zegt Gerda Kalsbeek. “Als cultureel

in juni wordt gehouden. Het publiek kan tevens genieten van de

ondernemers met een sociale drive willen we een kleurrijk pu-

maaltijd Spaghetti met Olifantentranen, die door café-brasserie

bliek in beweging brengen met circustheater.” Géraldine Lodders

Dudok ter plaatse aan een lange tafel wordt geserveerd.

knikt en zegt: “We willen communiceren en de wereld een beetje
mooier maken met HOOP! Het is circustheater van artistiek hoog

Duizend vrijkaarten

niveau met een lage drempel.” HOOP! Is de titel van de voorstel-

Touchstones is een non-profit-stichting, die met haar activiteiten

ling, het thema is ‘rituelen’. “Rituelen zijn van alle culturen en van

mensen wil samenbrengen en verbinden. “Met onze voorstellin-

alle tijden. Dat hebben we met elkaar gemeen, al kunnen rituelen

gen bereiken we veel mensen en krijgen we commitment”, vertelt

heel verschillend zijn”, zegt Gerda. “Het kan gaan om dagelijkse,

Géraldine. “We werken met veel bedrijven en andere partijen

cultureel bepaalde of universele rituelen”, zegt Géraldine. “Soms

samen, die niet alleen in geld of natura sponsoren, maar ook

wil je het geluk afdwingen door te duimen of een hartje te maken

kaarten beschikbaar stellen voor mensen die dat zelf niet kunnen

met je handen.”

betalen”, legt Gerda uit. “We werken onder meer samen met de
Voedselbank en Vluchtelingenwerk. Ons doel is ook dit jaar dui-

Géraldine Lodders en Gerda Kalsbeek richtten in 2012 de stich-

zend vrijkaarten beschikbaar te stellen.” Naast bedrijven, kunnen

ting Touchstones op, nadat ze in 2011 de eerste Arnhemse Piet

ook anderen aan deze actie meedoen door voor 25 euro twee

uitreikten aan binnenstadmanager Ton Kranenburg. Deze zelfbe-

kaarten te kopen, waarvan er één wordt weggegeven.

dachte onderscheiding wordt uitgereikt aan mensen die veel voor
mensen in de stad Arnhem hebben gedaan, maar niet aan de

De voorstelling HumanActs met Goos en Helena in Stadstheater

criteria voldoen die gelden voor de gemeentelijke onderscheiding

Arnhem trok afgelopen november duizend bezoekers. Deze

het Arnhems Meisje. “We hebben de Arnhemse Piet al veertien

kleine zaalproductie krijgt dit jaar en vervolg in onder meer

keer uitgereikt”, vertelt Gerda.

Arnhem en Den Haag. Touchstones produceert in 2018 circusthe-

Circustheaterartiesten

atervoorstelling BLOES! Cirque de la Liberté. In 2019 volgt naast
een nieuwe circusshow de Opera St. Louis Blues. “Dat doen we

Géraldines zoon is clowncharacter Goos Meeuwsen. Hij is geboren

in samenwerking met orkest de ereprijs, professionele operazan-

en getogen Arnhemmer en trok de wijde wereld in om in Montre-

gers, lagere overheden en het Arnhemse bedrijfsleven. Weder-

al (Canada) naar de internationale circusschool te gaan en op te

zijds vertrouwen is onze kracht”, zegt Gerda met een glimlach.

treden bij onder meer Cirque du Soleil. Samen met zijn vrouw en

”Dan kun je duizend bloemen laten bloeien.”

collega-clowncharacter, acrobate en zangeres Helena Bittencourt
bedenkt, regisseert en speelt Goos circustheatervoorstellingen.
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Meer info? www.HOOP.cirquedelaliberte.nl
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FASHION + DESIGN FESTIVAL ARNHEM (FDFA)
HÉT JAARLIJKS TERUGKERENDE STADSFESTIVAL
IN JUNI WAAR MODE, DESIGN, KUNST EN
CULTUUR MET ELKAAR VERSMELTEN.
MEER INFO: WWW.FDFARNHEM.NL
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Chrystel Speets

De ochtend van…

In deze rubriek volgt onze reporter, Dick Leseman, de ochtenduren van een
ondernemer. Deze ochtend is van Chrystel Speets van b2bEventmanagement. Ze
organiseert onder meer het business event OndernemerLIVE 2017. Hoe ontbijt zij,
welke mensen ontmoet zij, wat is haar werkplek?

Arnhem, thuis Ai, het brood was op. Dan maar een bakje
yoghurt met cruesli. Hoewel Chrystel doorgaans vers brood
haalt bij het bakkertje op de hoek, ontbrak het haar vandaag
aan tijd.

Arnhem, Stadskantoor Een bont gezelschap vergadert over
‘sustainable innovation day’ tijdens OndernemerLIVE. Aan
deze tafel zitten Maarten Barckhof projectleider Duurzame
Stagehub bij de HAN (linksvoor), Ingelien Kroodsma (daarnaast) en Maud Wolf van Gemeente Arnhem (rechtsvoor)
en aan het hoofd van de tafel Benjo van den Bogaard van
Studio WHY.

Arnhem, kantoor Coehoorn Chrystel werkt soms thuis, maar
vaak ook op deze flexplek in de Coehoorn. Ze is samen met
de verderop aanwezige Eva voorlopig de enige huurder via
99DESK. Snel wat mail afhandelen en door naar de volgen-

A)

de afspraak.

VAL
Arnhem, StartUp Arnhem Met Mark Landman, directeur van
StartUp Arnhem, en Tom Salemink (links) bespreekt Chrystel
een mogelijk evenement voor Arnhem Werkt, dat vraag en
aanbod van starters op de Arnhemse arbeidsmarkt bij elkaar
brengt.

Arnhem, kantoor 8Bahn Na deze lunch gaat Chrystel met
de stagiaires filmpjes afmonteren voor Ondernemer LIVE
2017. Naast Chrystel zit Pascal Rietman, ceo van 8Bahn en
medeorganisator van OndernemerLIVE 2017. Team 8Bahn
organiseert de productie van het event en Chrystel draagt
zorgt voor de marketing en communicatie.

31

933412-01_031_15-May-17_12:31:51_rik_su

OKArnhem mei 2017

Gebruiktebus.com

Bedrijfsreportage

Open huis bij jong
en groeiend bedrijf
Gebruiktebus.com
Altijd al eens binnen willen kijken bij een jong en groeiend bedrijf dat met veel passie en specialisme lichte bedrijfswagens verkoopt
en onderhoudt? Dat kan op 12 juni als Jan-Willem van Dalen en Rémon Verhoeven de deuren van Gebruiktebus.com in Huissen wijd
openzetten voor de volgende OKA in House bijeenkomst.
Ze hebben allebei hun sporen verdiend in de wereld van bedrijfs-

Gunfactor

wagens en startten vier jaar geleden met Gebruiktebus.com, een

Tevreden klanten zijn heel belangrijk voor de mannen van Ge-

gespecialiseerd bedrijf dat alle merken lichte bedrijfswagens aan-

bruiktebus.com. “We nemen de tijd voor klanten, denken met ze

biedt. Reden? Jan-Willem: “Als je als ondernemer een gebruikte

mee en we zijn servicegericht”, zegt Rémon. “Vaak doen we ook

bus zoekt kom je bijna altijd bij een personenwagengarage waar

zaken met klanten. Dat noemen we de gunfactor.”

te weinig kennis is van bussen. Of je komt uit bij een dealer die
maar één merk bus aanbiedt. Logisch, maar bij ons bedienen we

Passende bus

graag iedere klant op maat.”

In de afgelopen jaren van het bestaan van Gebruiktebus.com

Drie keer zo groot

hebben Jan-Willem en Rémon al vele ondernemers kunnen
voorzien van een goede gebruikte en of nieuwe bus. Jan-Willem:

Gevolg is dat Jan-Willem en Rémon er binnen drie jaar al twee

“Ons klantenbestand varieert van installateurs tot schilders en

technische specialisten bij konden aannemen en de zaak onlangs

cateraars en ga zo maar door. Voor elke ondernemer is er wel een

zelfs hebben uitgebreid met een prachtige werkplaats, geheel

passende bus te vinden. En ook voor goede gebruikte campers

ingericht voor lichte bedrijfswagens en campers om zo ook de

kan men bij ons terecht.”

klant voor het onderhoud te kunnen bedienen. Gebruiktebus.
com is hiermee drie keer zo groot geworden als in het begin, en

Werkplaats

het ziet ernaar uit dat deze jonge, enthousiaste ondernemers nog

Naast de handel hebben Jan-Willem en Rémon sinds anderhalf

meer in hun mars hebben!

jaar ook een gehele werkplaats om er voor te zorgen dat ze ook

Verantwoord ondernemen

op het vlak van onderhoud aan bedrijfswagen de klant perfecte
service kunnen geven. Hiervoor hebben ze twee technisch speci-

Het milieu en daarmee verantwoord ondernemen speelt een

alisten in dienst die allebei al meer dan 20 jaar ervaring hebben

belangrijke rol bij Gebruiktebus.com. Rémon: “Het dak van het

in het vak. Rémon: “Echte technische specialisten dus! Van APK

bedrijfspand is opnieuw gelegd met toevoeging van een extra

tot banden, niks is te gek. En ook voor pech onderweg bent u bij

isolerende laag, en er is al rekening gehouden met de aanleg van

Gebruiktebus.com aan het juiste adres en mocht uw voertuig on-

zonnepanelen in de nabije toekomst. Binnenin is het grootste

verwacht langer in de werkplaats staan door een grote storing en

gedeelte van alle TL-lampen die er nog hingen, dat zijn de echte

of schade kunt u kiezen uit het brede assortiment leenvoertuigen

stroomslurpers, vervangen door zuinige ledlampen.”

die variëren uit: Personenauto, Fiat Doblo L1H1 en of een Volkswa-

Duurzaam

gen Crafter L2H2. Ook hier geldt dat service voorop staat.”

Afval wordt zorgvuldig gescheiden en alles wat mogelijk is wordt

Aftersales

gerecycled. Ook zijn ze zelf overgestapt op hybride rijden en

Bij Gebruiktebus.com is het mogelijk een bedrijfswagen geheel

is er de mogelijkheid binnen het bedrijf om een voertuig met

naar wens in te laten richten. Zo is het mogelijk om een laadruim-

een elektrische motor op te laden. Op deze manier draagt ook

te geheel te laten betimmeren of bekleden. Maar ook het

Gebruiktebus.com een steentje bij aan een duurzaam milieu. Alle

plaatsen van navigatiesystemen, achteruitrijcamera’s, trekhaken,

bussen worden op een ecologische manier verkoop- en aflever-

laadruimtevloeren en of andere specifieke aanpassingen zijn

klaar gemaakt.

mogelijk.
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Geen merk onbekend
Met zijn vieren beheersen de mannen van Gebruiktebus.com
alle kennis en ervaring van de verschillende merken waardoor je
dus altijd bij hen terecht kunt. Volkswagen, Mercedes, Renault,
Peugeot, Iveco, Fiat , Opel; geen merk is ze onbekend. Het concept slaat dan ook aan in de markt, en steeds meer ondernemers
kloppen aan bij Gebruiktebus.com in Huissen voor hun volgende
bus en/of voor onderhoud. Mooi moment voor u om ook eens

Gochsestraat 30 6851 JE Huissen
026-3258005
www.gebruiktebus.com
info@gebruiktebus.com

kennis te komen maken, nietwaar?
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Columns
Maatschappelijk matchen in de
Melkfabriek

Made in Arnhem
Mijn naam is Pascal Rietman, deze maand gastschrijver voor de
OKA-column. Voor diegenen die mij niet kennen, ik organiseer

Heeft je bedrijf maatschappelijk betrokken ondernemen hoog in het vaandel
staan?
Wil je met je bedrijf een
maatschappelijke bijdrage
leveren, maar kom je er niet
aan toe, of weet je niet hoe?
Kom dan tijdens Ondernemer LIVE naar het maatschappelijk matchevent van
de Arnhemse Uitdaging!

inmiddels 10 jaar evenementen in Arnhem, waaronder 8Bahn, de
Havenloods, Sonsbeek Theater Avenue en sinds dit jaar OndernemerLive. Wordt een geweldig evenement, geloof mij, maar verder
ga ik deze column niet gebruiken als een verkapte reclamezuil.
Ik vermoed dat elders in deze editie vast wel aandacht wordt
besteed aan dat ge-wel-dige evenement.
Tien jaar, da’s al best lang als je weet dat dit een derde van mijn
Mariska Perrier
(Foto Jurjen
Poeles Fotografie)

tot dusver behaalde levensduur is. Net iets langer woon ik al in
Arnhem. Je kunt je dus ook voorstellen dat ik inmiddels best
begaan ben met de stad die alles wat groen, creatief en ondernemend is wil onderstrepen. Mooi gezegd he? Heb het zelf niet
bedacht, want dit is beknopte samenvatting van de slogan Made

Direct contact leggen
Tientallen lokale stichtingen en verenigingen komen donderdag 22 juni aanstaande
tussen 17.00 – 19.00 uur naar de Melkfabriek om zich met
hun hulpvragen te presenteren aan het Arnhemse bedrijfsleven. De vragen variëren van het beschikbaar stellen van
een vergaderruimte en hulp bij een folder tot het geven van
juridisch advies of een maatschappelijk uitje met ouderen.
Matcht een bepaald doel, dan kan je direct afspraken maken.

in Arnhem, waarmee de gemeente Arnhem al wat jaren pronkt.
Is overigens ook terecht dat ze pronken, want Arnhem is een
prima evenementenstad, al helemaal met het nieuwe Musis en
het beoogde filmhuis. Er zit voldoende diversiteit in het aanbod,
wat overigens niet geldt voor het hoge aanbod van foodtruckfestivals. Maar hoe prima dat aanbod ook is, beter kan het altijd.
En dan kom ik aan zet.
In tegenstelling tot andere progressieve en creatieve provincie-

•
•
•
•
•

Waarom meedoen?
dé kans om als bedrijf maatschappelijk van betekenis te
zijn in Arnhem
praktisch en laagdrempelig: je ziet voor wie en voor wat
je het doet
je doet nieuwe contacten op en realiseert nieuwe samenwerkingsverbanden
je helpt in natura, alles gaat met gesloten beurs
PR: onder andere via onze social media en via eigen
uitingen

steden mist Arnhem op dit moment de aansluiting met kleinkunst. Initiatieven waarbij de gemeente eerder moet facilitairen
dan subsidiëren. Initiatieven die moeten zorgen dat studenten
steevast voor Arnhem kiezen en niet tijdens of na hun studie
elders wonen en recreëren. Deze initiatieven ontstaan vaak op
plekken waar ruimte is voor vele disciplines, zoals het Honig
complex in Nijmegen en Zwitsal in Apeldoorn.
Waar ik persoonlijk op hoop, en in kan bijdragen, is het aanwakkeren van een dergelijk initiatief in Arnhem. Gemeente Arnhem,
bouw niet overal woningen met ruimte tot ondernemen maar

Succesvol
Ons Meet&Match Event in 2016 leverde 60 concrete matches
op tussen bedrijven en maatschappelijke organisaties. Help
ons om dit jaar nog meer matches te maken en op die manier bij te dragen aan een mooiere lokale samenleving!

selecteer een terrein in of buiten de stad en wees creatief met
vergunnen. Je zult zien dat (culturele) ondernemers, studenten
en andere geïnteresseerden met weinig veel zullen gaan betekenen voor Arnhem. Made in Arnhem.

Meer weten of meteen meedoen
Interesse? Wil je meer weten? Of meteen meedoen? Laat
het ons weten via ondernemerlive.nl of bij Mariska Perrier,
Coördinator Arnhemse Uitdaging (m.perrier@arnhemseuitdaging.nl / 06- 22667524).
De Arnhemse Uitdaging | Maatschappelijk betrokken
ondernemen in Arnhem
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Juridische perikelen bij
evenementen
De evenementenkalender is dezer maanden goed gevuld:

kelijk van het soort evenement en de

Koningsdag, de huldiging van Vitesse, Bevrijdingsdag en alle

locatie kan het noodzakelijk zijn om

aankomende zomerfestivals. Kleinere evenementen hebben

in het bestemmingsplan het aantal,

geen tot weinig invloed op de ruimtelijke kwaliteit. Grotere

het soort en de duur van de toege-

evenementen kunnen dat wel hebben. Dat geldt zeker voor

stane evenementen vast te leggen.

meerdaagse evenementen.

Deze aspecten zijn bepalend voor de
aanvaardbaarheid van de evenemen-

TEKST: JASPER MOLENAAR | FOTO: JACQUES KOK

tenlocatie. Deze zal in het levendige
centrum van een stad sneller accepta-

Als evenementen een substantiële invloed hebben op de (leef)

bel zijn dan in de directe nabijheid van

omgeving en de ruimtelijke kwaliteit dan zullen de effecten

woningen.

hiervan moeten worden beoordeeld en gewaarborgd in een
een ruimtelijk relevante impact heeft kan onderscheid worden

Activiteitenbesluit en omgevingsvergunning ‘milieu’

gemaakt in verschillende situaties:

Horeca- en leisurebedrijven moeten

ruimtelijk besluit. Om te kunnen bepalen of een evenement

zich naast de voorschriften uit het bestemmingsplan houden aan
•
•
•

Kortdurende (verschillende) evenementen die enkele keren

de spelregels van het zogenaamde Activiteitenbesluit. Dit besluit

per jaar plaatsvinden;

voorziet wel in de mogelijkheid om ontheffing te verkrijgen van

Op jaarbasis incidentele meerdere evenementen met een

(de geluidwaarden in) als de evenementen niet meer dan 12 keer

terugkerend karakter; en

per jaar plaatsvinden en deze zijn opgenomen in de gemeente-

Grote reguliere evenementen.

lijke APV. Voor de hele grote horecainrichtingen is in sommige

Kortdurende evenementen

gevallen een omgevingsvergunning ‘milieu’ noodzakelijk waarin
doorgaans strenge voorschriften zijn opgenomen.

De eerste categorie evenementen heeft een gering effect hebben

Naast de hiervoor geschetste regelingen hebben veel gemeen-

op de fysieke leefomgeving. Daarbij is overigens ook de locatie

ten ook evenementenbeleid vastgesteld. Langs die weg worden

van belang (in een woonomgeving zijn eerder negatieve effecten

er vaak extra eisen gesteld aan evenementen voor wat betreft

te verwachten dan in een centrumgebied of op een bedrijventer-

veiligheid, crowd control, locatiebeleid, goede bereikbaarheid en

rein). Als voor een evenement kortdurend en incidenteel gebruik

afvalverwerking.

wordt gemaakt van een perceel is het bestemmingsplan geen
belemmering. Een dergelijk evenement heeft geen structurele

Regeldruk voor organisatoren

invloed op de leefkwaliteit. Wel is een evenementenvergunning

Uit het bovenstaande overzicht blijkt wel dat bij de organisa-

nodig op basis van de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV)

tie van evenementen een hoop wet- en regelgeving om de

van de betreffende gemeente. Deze vergunning heeft betrekking

hoek komt kijken. Dat leidt tot een hoge regeldruk. Actal, het

op de openbare orde en veiligheid.

Adviescollege toetsing regeldruk, heeft de regeldruk rondom

Grotere terugkerende evenementen

festivals en evenementen onderzocht. Volgens Actal kunnen de
eisen die de overheid stelt aan de organisatoren van festivals en

Dat ligt anders bij de evenementen uit categorie twee en drie.

evenementen duidelijker en reëler. Ook de procedures voor de

Hiervoor is nodig dat het bestemmingsplan voorziet in een

aanvraag van een vergunning kunnen efficiënter. Zo weten orga-

regeling voor evenementen. Als een dergelijke regeling ont-

nisatoren eerder waar zij aan toe zijn, en kost het volgens Actal

breekt moet beoordeeld worden of het evenement een ruimtelijk

minder inspanning en minder geld. De regeldruk kan daardoor

relevante uitstraling heeft. Daarbij is van belang of er in dat jaar

structureel omlaag met € 2 miljoen per jaar.

op die locatie nog andere evenementen plaatsvinden. Is dat het
geval, dan is naast de evenementenvergunning ook een omge-

Op 25 april jl. heeft Actal haar bevindingen aangeboden aan de

vingsvergunning noodzakelijk om al dan niet tijdelijk van het

minister van Economische Zaken, de minister van Binnenlandse

bestemmingsplan af te wijken.

zaken en Koninkrijkrelaties en de Vereniging van Nederlandse

Evenementenlocatie
Voor échte evenementenlocaties geldt dat in het bestem-

Gemeenten. Of, en zo ja, op welke wijze deze bevindingen leiden
tot aanpassingen in de geldende wet- en regelgeving zal dan
duidelijk worden. Deze ontwikkelen zullen wij op de voet volgen.

mingsplan een afweging wordt gemaakt of dit passend is in de
omgeving. Twee belangrijke ruimtelijke aspecten die hierbij een

Jasper Molenaar is associate partner en advocaat overheid en

rol spelen zijn geluid en verkeersaantrekkende werking. Afhan-

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

bedrijventerreinen

‘Geef de auto evenveel kansen als fiets en OV’
TEKST: HANS-ROBERT VAN DER DOE

IPKW. Concreet zijn deze plannen echter

IJsseloord I op weg naar
energieneutraal

niet, het is voor de langere termijn. OnderDe nota van het Arnhemse college ´de

tussen worden echter wel maatregelen

Arnhemse binnenstad binnen bereik´, zal

genomen, en vooral ook niet genomen,

begin mei 2017 worden behandeld in de

die het de automobilist lastiger maken

gemeenteraad.

naar de binnenstad te komen en daar de
auto kwijt te kunnen.

De auto als vervoersmiddel komt er bekaaid vanaf. Dit raakt de bewoners van de

Terwijl de bezoekers aan de binnenstad

stad, degenen die er werken en degenen

de bereikbaarheid per fiets en het OV in

die de binnenstad kort of wat langer

2016 waardeerden met respectievelijk een

willen bezoeken.

8,3 en 8,1, waardeerden de bezoekers de
bereikbaarheid per auto en de kwaliteit

Omdat de verwachting is dat het elektri-

van de parkeerplaatsen met een 6,2 en

sche rijden gemeengoed zal worden, is

een 5.8. In het persbericht van de verant-

het argument van de luchtkwaliteit steeds

woordelijke wethouder Ritsema bij de

minder valide. Nu richten de argumenten

nota, noemt de wethouder de bereikbaar-

tegen de auto zich op de ruimte die de

heid per auto prima. Dit zegt wellicht iets

auto inneemt in de stad en moet voor het

over het ambitieniveau.

aangezicht het blik van de straat.
In de stad moet ook plaats zijn voor
Waar dit ‘gelukt’ is, is bijvoorbeeld het

bewoners die ‘geen auto willen delen’,

GeleRijdersplein, de Looierstraat en de

maar een of twee parkeerplaatsen bij hun

Markt.

woning willen. Bij een economisch vitale,
levendige stad moet er ook ruimte zijn

Afgelopen jaar heeft OKA getracht ook

voor het uitoefenen van beroep en bedrijf.

de auto een gelijkwaardige plaats te

Daar horen voldoende en betaalbare

geven in de pikorde van bereikbaarheid.

parkeerplaatsen bij voor werknemers en

OKA heeft niets tegen het OV, niets tegen

voor bezoekers. Wil Arnhem (boven-) re-

de fiets, maar is van mening dat de auto

gionaal aantrekkelijk worden voor bezoe-

nog steeds van groot belang is voor de

kers aan de winkels, horeca en culturele

economie van de binnenstad. In de nota

voorzieningen, dan moeten de gasten snel

staat de auto op de laatste plaats. De auto

en makkelijk kunnen parkeren.

is voor de gemeente alleen interessant als
inkomstenbron, zo lijkt het.

De ambitie moet dus zijn minimaal een 8
te scoren als het gaat om bereikbaarheid

De automobilist zal in de toekomst ‘het

en parkeren voor auto’s. Dat kan door de

snelst en voordeligst’ naar de binnenstad

auto niet meer te zien als een probleem,

komen door gebruik te maken van de

maar als een vervoersmiddel dat evenveel

park&ride voorzieningen aan de rand

kansen moet krijgen als het OV en de

van de stad onder andere Gelredome en

fiets.

Na een moeizame periode aan het begin van dit decennium is de leegstand op IJsseloord I al meerdere jaren weer
op een aanvaardbaar niveau teruggebracht. Echter om
deze goede bezettingsgraad van het bedrijventerrein te
behouden moet men niet stil zitten en daarom zijn er volop
plannen om het bedrijventerrein verder te upgraden en de
toekomstbestendigheid te waarborgen.
In de loop van het jaar wordt er een eigenarenbijeenkomst
georganiseerd die als kick-off dient om de vele plannen die
er al zijn, concreet in gang te zetten. Niels Bruil, voorzitter
van de contactgroep IJsseloord I: “Verduurzaming is een
van de belangrijkste ontwikkelingen. Denk aan collectieve energiemaatregelen en -inkoop en meer groen, zowel
openbaar als in eigendom. Uiteindelijke doelstelling is om
het bedrijventerrein energieneutraal te krijgen.”
Ondertussen zijn er diverse bedrijven, zoals de Nama en
Warmteservice, die al aan een opknapbeurt zijn begonnen.
Meerdere bedrijven zullen volgen, denkt Bruil. De parkeerproblematiek die er momenteel op enkele plekken is, is
enerzijds een onderwerp van zorg, anderzijds een luxeprobleem, vindt Bruil. “Het geeft ook aan dat de economie echt
weer aantrekt.”
De bereikbaarheid via het openbaar vervoer mag echter wel
beter, vindt hij. Nog steeds pleit hij voor het Station Pley
zoals dat in een eerder Masterplan al geschetst werd. Zodra
er een dubbelspoor wordt gerealiseerd komt ook dit station
dichterbij, stelt hij.
De ontsluiting van het terrein is een ander onderdeel van
het wensenlijstje dat Bruil heeft. “Waarom kun je er op twee
manieren óp komen, maar slechts op één manier vanaf? Dat
zorgt elke middag weer voor teveel drukte aan het Lange
Water. Wat meer oplettendheid van de weggebruikers,
om dit kruispunt vrij te houden, zou al veel schelen voor
de doorstroming, maar ik zou het logisch vinden als er bij
het tunneltje bij de Zevenaarseweg ook een uitgang zou
komen.”

De gemeente Arnhem geeft maar weinig ruimte aan de auto in de binnenstad.
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‘Jonge mensen bedenken
andere dingen’
Het succes van festivals maakt dat deze mi-

veel van doen met evenementen in de regio.

‘Studenten moeten klappen van zweep
kennen’

ROC Rijn IJssel en ArtEZ presenteren hier kort

‘ArtEZ is een kunstvakopleiding. Het organiseren

Jacqueline van Schalm, coördinator van de minor.

hun bijdrage en visie.

van evenementen kan nooit het hoofddoel zijn

Ook evenementen voor startende ondernemers

van ons onderwijs’, verduidelijkt Bart Huydts,

worden door de HAN-studenten in deze minor

directeur van Art Business Centre van ArtEZ.

georganiseerd, vaak in samenwerking met de

‘Maar we doen het wel, want het hoort bij de

Kamer van Koophandel. En hoewel de evene-

ROC Rijn IJssel heeft een breed pallet aan oplei-

beroepspraktijk van onze studenten. Ze moeten

menten voornamelijk gericht zijn op non-profit

dingen die direct of zijdelings betrokken kunnen

het klappen van de zweep kennen.’ Hij is de

en maatschappelijk verantwoord ondernemen,

zijn bij allerlei facetten van evenementen. Natuur-

spil tussen de student, de arbeidsmarkt en het

komen ondernemers wel degelijk in beeld. Zo

lijk de opleiding ‘event support’. ‘Het spreekt voor

bedrijfsleven. ‘Voorheen kregen studenten nog

wordt de bekende Santa Run in Arnhem, georga-

zich dat de studenten van deze opleiding het leuk

weleens een apart college over zakelijk aspecten

niseerd door deze studenten, gesponsord door

vinden betrokken te zijn bij de organisatie van

van de beroepspraktijk, tegenwoordig bieden we

vele Arnhemse ondernemers.

Twee opleidingsinstituten in Arnhem hebben

FOTOGRAFIE EN TEKST: DICK LESEMAN

nor enorm populair is bij de studenten, vertelt

geïntegreerd onderwijs. Bijvoorbeeld studenten
van de dansacademie organiseren het Mini Dans
Festival of conservatoriumstudenten, die een
Jazz- en Popfestival organiseren. Nog een goed
voorbeeld: derdejaars studenten mode maken
een collectie en organiseren een presentatie
Wouter Groothedde, Rijn IJssel

Bart Huydts, ArtEZ

evenementen. Zij kunnen vanuit het onderwijs

tijdens Fashion Week in Amsterdam. Voorop staat

Eisen

bijvoorbeeld in opdracht van een bedrijf een

altijd de artistieke en inhoudelijke kant, maar zo

De eisen die de hogeschool stelt aan een binnen

evenement van kop tot staart organiseren’, legt

leren ze bijvoorbeeld ook hoe ze een begroting

de minor georganiseerd evenement zijn echter

Wouter Groothedde, directeur Entree & Maatwerk

moeten maken of publiek moeten werven.’

wel streng, vertelt Jacqueline van Schalm. Zo

bij Rijn IJssel, uit. ‘Maar ook studenten van oplei-

houdt de halfjaarlijkse cyclus van de minor in

dingen als techniek, horeca, toerisme en facilitair

Met het Arnhemse bedrijfsleven heeft ArtEZ een

dat er slechts evenementen die rond december/

kunnen op hun vakgebied betrokken zijn bij

goed contact en probeert waar mogelijk samen

januari en rond mei/juni hun uitvoering hebben,

evenementen, bijvoorbeeld als hostess, cateraar

te werken bijvoorbeeld door de ledenvergadering

kunnen worden opgepakt. Verder moet een en

of bij de garderobe.’

van OKA te faciliteren en meteen een aantal korte

ander passen binnen het curriculum van de oplei-

voorstellingen te presenteren aan de leden. Toch

ding: slechts ‘handjes inlenen’ is er niet bij. Echter

‘Het mooie van deze jonge mensen is dat ze echt

zou Bart Huydts nog meer willen doen met het

een zinvolle en leerzame opdracht, zowel uit

andere dingen bedenken. Ze denken makkelijker

bedrijfsleven in Arnhem. ’Arnhem is een sexy stad

de non-profit als de profitsector, evenals vanuit

out of the box. Ze gaan vol passie en plezier aan

met een goed cultureel klimaat. De infrastructuur

evenementenbureaus, kan zeker in aanmerking

de slag en zijn trots op hun bijdrage aan een eve-

is goed en we zijn altijd op zoek naar juiste part-

komen voor acceptatie.

nement. Bij de proloog van de Giro in Apeldoorn

ners in de stad voor een mooie samenwerking’,

waren vier studenten betrokken bij de beveiliging

aldus Bart Huydts.

van Koning Willem Alexander. Dat gaf hun een

Pitchen
Via het eigen bureau International Placement vin-

enorm trots en voldaan gevoel’, zegt Wouter

Eventmanagement bij de HAN

Groothedde. ‘We kunnen onze studenten op aller-

Elk jaar zijn er 160 studenten aan de Hogeschool

vinden, en kunnen opdrachtgevers hun verzoeken

lei momenten inzetten, maar het moet wel in het

van Arnhem en Nijmegen (HAN) die in hun derde

voor evenementorganisatie indienen. Bedrijven

kader van het onderwijs betekenisvol en enigszins

jaar de halfjaarsminor eventmanagement volgen.

kunnen ook pitchen om in aanmerking te komen

planbaar zijn. We zouden graag heel flexibel zijn,

Ze organiseren daarmee jaarlijks 24 evenementen

voor ondersteuning. In september start het nieu-

maar dat is niet altijd mogelijk helaas.’

in de regio.

we collegejaar weer en dan organiseert de HAN

den studenten de evenementen die ze interessant

weer pitches voor aanvragers.
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