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Op zoek naar andere doelgroepen

Voorwoord

De vakantie zit er voor de meesten weer op, we kunnen er goed uitgerust
tegen aan, zeker met de vooruitzichten van een aantrekkende economie. Behoudens het verkeer in onze binnenstad, deze zomer, liep alles op rolletjes.
Dit jaar komt de groei uit op 3,3 procent, denkt het CPB. Het zou de eerste
keer zijn sinds de crisis in 2007 uitbrak dat de groei boven de 3 procent uitkomt.
De werkloosheid zal dit jaar dalen tot onder de 5%. Fantastische berichten, maar
nu al ondervinden veel van onze leden problemen bij het vervullen van hun
vacatures met kwalitatief goede krachten. Problemen van kwalitatieve maar ook
kwantitatieve aard.
Voor wat betreft het kwalitatieve zitten we goed met onze uitstekende
samenwerking met de belangrijkste beroepsopleidingen in Arnhem ( Rijn IJssel,
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, ArtEZ Hogeschool voor de Kunsten en
Hogeschool Van Hall Larenstein). De samenwerking moet ertoe leiden dat deze
kennisinstellingen voortdurend gevoed worden met kennis van en vraag naar de
benodigde competenties.
Een Leven Lang Leren blijkt steeds belangrijker te worden. Het tempo waarin
beroepen veranderen neemt snel toe. Globalisering, robotisering en technologische ontwikkelingen stellen steeds andere en hogere eisen aan de vaardigheden
van werkenden. Werknemers moeten soepel op de snelle veranderingen kunnen
inspelen.
Voor wat betreft de kwantitatieve kant van de zaak zien we dat in steeds
meer gevallen de ‘oude’ manier van het werven van personeel niet meer werkt.
En dat we op zoek moeten naar andere doelgroepen die ons kunnen helpen bij
de krapte op de arbeidsmarkt. In dit nummer komt een aantal nieuwe vormen
van werving & selectie aan het woord. Het vinden van een geschikte werknemer
is in toenemende mate afhankelijk van andere vormen van werving, het hebben
van netwerken en dergelijke. Netwerken is een belangrijk werkwoord
ook geworden bij werving &
selectie!
Natuurlijk is er in dit
nummer aandacht voor
onze nieuwe voorzitter van
de OKA, Petra van Stijn, zij
is per 1 september in haar
nieuwe functie begonnen.

Anne-Marije Buckens en
Wouter Groothedde
OKAbestuursleden
Arbeidsmarkt &
Onderwijs
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mooi gemaakt

Onderwijs steeds
ondernemender
De zes onderwijsinstellingen die in en rond Arnhem onderwijs verzorgen voor het
bedrijfsleven volgen de ontwikkelingen in het bedrijfsleven op de voet om hun
curriculum én hun studenten up-to-date te kunnen houden. Dat zorgt ook af en toe voor
een primeur, zie het kader aan het eind van dit artikel.

TEKST FRANCIEN VAN ZETTEN EN FRANK THOOFT | FOTOGRAFIE JAN

functioneren”, zegt

ADELAAR EN JACQUES KOK

Peter van Dongen,

D

voorzitter van het
e uitdaging voor de Hogeschool van Arnhem en Nijme-

College van Be-

gen (HAN) is om het opleidingsaanbod voortdurend

stuur. “We hebben

zodanig op de omringende wereld aan te kunnen

daarvoor zo’n

passen dat er oplossingen kunnen worden gecreëerd die beant-

twintig docenten,

woorden aan de behoefte van de buitenwereld”, verwoordt Rob

de zogenaamde

Westerdijk, manager FEM Business bij de HAN, de insteek van de

regierolhouders

scholen.

Curriculum,

Responsief onderwijs
Het bedrijfsleven wordt nadrukkelijk betrokken via stagebegeleiders die de signalen van de ondernemers opvangen en meteen

aangewezen om
dit proactief te
volgen.”

kunnen doorvertalen naar het docentenkorps, het zogenaamde

Eigen praktijk

responsieve onderwijs. “Dat maakt het lesgeven ook veel aan-

“Bij ArtEZ hebben

trekkelijker”, legt Kitty Oirbons, lid van het College van Bestuur

we eveneens veld-

van Rijn IJssel, uit. “Docenten kunnen nu op actuele ontwikkelin-

werkcommissies

gen meteen inspringen met voorbeelden tijdens de lessen. Dat

in het leven ge-

maakt de lessen aantrekkelijker en toepasselijker op de praktijk.”

roepen, ook voor

Het zijn van vakexpert én loopbaancoach vormt de kern van het

elke opleiding één,

docentschap bij Rijn IJssel.

waarin vertegen-

Kansberoepen

woordigers van
het bedrijfsleven,

Peter Broens, directeur van UPGRADE

“Trends en ontwikkelingen vangen wij op door onder meer

instellingen en or-

stagebegeleiders, parttime docenten en deelname aan business-

ganisaties zitten”,

clubs”, zegt Peter Broens, directeur van UPGRADE, de partner

vult Bart Huydts,

van het rocA12 voor het bedrijfsleven. “Via het UWV worden ook

directeur ArtEZ Art Business Centre, hem

zogenaamde kansberoepen aangereikt: beroepen waar veel

aan. Zo worden de studenten en docenten

vraag naar is, nu en in de toekomst.”

gevoed en geïnspireerd door mensen

Werkveldadviescommissies

die met twee benen in de praktijk staan,
én ook ontwikkelingen en trends kunnen

“Hogeschool van Hall Larenstein heeft zogenaamde werkveld-

aangeven, op grond waarvan opleidin-

adviescommissies ingesteld waarvan wij vernemen hoe de

gen hun aanbod kunnen aanscherpen,

stagiaires en van Van Hall Larenstein afkomstige werknemers

bijvoorbeeld met nieuwe technieken. Bart
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“Studenten en
docenten worden
geïnspireerd door
mensen die met
twee benen in de
praktijk staan.”
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KIEN
GRANDE
FESTA

Bĳ Kien is het de hele maand september groot feest. Wĳ zĳn namelĳk aangesteld als officiële
dealer van Fiat voor Arnhem, Nĳmegen en omgeving en Fiat Professional voor Arnhem, Nĳmegen,
Veenendaal en omgeving. Wĳ zĳn er trots op dat wĳ naast de merken Alfa Romeo, Jeep, Dodge en
Abarth nu ook deze prachtige merken mogen vertegenwoordigen. En dat is natuurlĳk een goede
reden voor een feestje: de hele maand september vieren wĳ het KIEN GRANDE FESTA.
In de maand september kunt u profiteren van spectaculaire aanbiedingen. Kom langs voor een
kennismaking met de Fiat- en Fiat Professional-modellen. Wĳ heten u hartelĳk welkom in onze
showroom of kĳk voor meer informatie op WWW.KIEN.NL

FIAT
PROFESSIONAL

voordeel tot

GRATIS
VESPA*

Fiat 500 met gratis
Vespa scooter t.w.v.

€ 2.950

€ 8.000**

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

GRATIS
WELKOMSTCHECK & KIEN
SERVICEPAS
bĳ onderhoudsbeurt

Kien Nijmegen B.V.
Microweg 49, NIJMEGEN
Telefoon 024-751 11 11

WWW.KIEN.NL

*Uitsluitend bĳ aankoop van een nieuwe Fiat 500. Vraag naar de voorwaarden van deze en andere acties.
**€ 8.000 voordeel op alle Fiat Professional modellen. De verbruikscĳfers zĳn gebaseerd op de officiële
Europese testmethode. Het daadwerkelĳke verbruik hangt mede af van de omstandigheden en uw rĳgedrag.

Gem. brandstofverbruik: 3,8 - 7,4 l/100 km (1 op 13,5 – 26,3) CO2: 88- 234 g/km

Kien Veenendaal B.V.
Galileistraat 20, VEENENDAAL
Telefoon 031-841 34 42

Huydts: “Onze docenten werken steevast ook in een eigen prak-

een docent hier-

tijk naast het lesgeven, waardoor ook zij de nieuwste ontwikkelin-

door niet alleen

gen vanaf de eerste kiem kunnen traceren en opvolgen.”

vakdocent is maar

Critical Friends

ook (steeds meer)
loopbaancoach: hij

Remco Valk, directeur Helicon, sluit zich aan bij zijn voorgangers:

begeleidt studen-

“Ook wij krijgen input over actuele ontwikkelingen uit het be-

ten immers tijdens

drijfsleven uit onze werkveldadviescommissies, de zogenaamde

studie en werk in

‘Critical Friends’, en practoraten (vergelijkbaar met de lectoraten

deze levenslange

aan het hbo, FT). Andersom heeft elk docententeam van een

leerweg.”

opleiding een kerndocent die vanuit hun vakgebied de ontwikkelingen in het bedrijfsleven bijhoudt en contacten onderhoudt.”

Samenwerkingsverbanden

Employability
Peter Broens
verwoordt het

Docenten van Helicon bezoeken steevast de stagebedrijven

principe van

van hun leerlingen om ook tijdens de stages de ontwikkelingen

een leven lang

van de leerlingen en de bedrijven te blijven volgen. Met de op

leren zo: “Ik zie

hetzelfde terrein gelegen hbo-instelling Van Hall Larenstein zijn er

de beroepsoplei-

diverse samenwerkingsverbanden om leerlingen door te kunnen

dingen uitbreiden

laten stromen; en ook met het toeleverende onderwijs zijn er

van 16 tot 22 jaar

samenwerkingen om de ‘aanvoer’ van toekomstige leerlingen te

naar 66 jaar. In

verhogen.

toenemende mate

Recreatiebedrijven

Kitty Oirbons, lid College
van Bestuur Rijn IJssel

zullen mensen
in hun carrière van 20-67 jaar momenten tegenkomen waarop

“Van oudsher zijn er goede banden van Helicon met het om-

bijgeschoold moeten worden in het kader van hun employability.”

liggende bedrijfsleven, zoals met Burgers’ Zoo, Stadsboerderij

Elke (potentiële) beroepsbeoefenaar kan zo een beroep doen op

Presikhaaf en de recreatiebedrijven Center Parcs en Leasure

het aanbod van (deeltijd) opleidingen om het leven lang leren

Lands”, vertelt Remco Valk verder. “Ook komen veel leerlingen te

gestalte te geven.

werken bij Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, waterschappen, gemeenten en adviesbureaus. Deze oud-leerlingen zijn vaak

Ook op Hogeschool Van Hall Larenstein

praktijkbegeleider op Helicon; andersom loopt een aantal docen-

wordt het leven lang leren-principe actief

ten elk jaar een tienwekelijkse docentenstage in het bedrijfsleven

toegepast: studenten kunnen altijd terug-

om de meest actuele ontwikkelingen uit het bedrijfsleven op te

vallen op de hogeschool voor bijscholing

pikken en te kunnen vertalen naar de lessen.”

en het updaten van kennis, geeft Peter

Een leven lang leren

“Docenten zijn niet
alleen maar vakdocent
maar ook steeds meer
loopbaancoach.”

van Dongen aan.

Helicon heeft een het principe van een leven lang leren ingesteld

After-sales programma

om oud-leerlingen hun hele carrière lang van geactualiseerd

Bij ArtEZ is een leven lang leren iets anders vormgegeven. Bart

onderwijs te kunnen voorzien, vaak in de vorm van kortlopende

Huydts: “Na de vierjarige opleiding aan ArtEZ is er een driejarig

cursussen. Met brancheorganisatie VHG, voor ondernemers in

after-salesprogramma waarin alumni diverse onderdelen van

het groen, is er samenwerking in het project ‘Excellente scholen,

het ondernemerschap kunnen volgen om hun zelfstandigheid te

Excellente Bedrijven’, waardoor onder andere hoogwaardige

ondersteunen. Immers: circa driekwart van de afgestudeerden

gastlessen gerealiseerd kunnen worden op de onderwijsinstelling.

wordt zelfstandig ondernemer.”

Remco Valk, zelf tot vorig jaar ondernemer in een groot Brabants
hoveniersbedrijf, heeft vanuit die positie ook zelf regelmatig

Schoorsteenprincipe

stageplekken geboden en gastlessen gegeven aan leerlingen van

Peter Broens wijst in dit verband op een ander aspect: “In som-

Helicon.

mige gevallen kan de vraag naar personeel ingevuld worden door

Loopbaancoach

gebruik te maken van het zogenaamde ‘schoorsteen-scholings
principe’: mensen van bijvoorbeeld niveau 2 worden opgeschoold

Kittty Orbons: “Een leven lang leren vormt bij ons zelfs de rug-

naar niveau 3 en tegelijkertijd worden mensen van niveau 3 op-

gengraat van het principe waarmee wij onze studenten zodanig

geschoold naar niveau 4 etc…. . Op die manier ‘ontstaat trek in de

voorbereiden dat die zich steeds zo goed mogelijk kunnen blijven

schoorsteen’ waardoor deelnemers door studie en ontwikkeling

aanpassen aan de steeds veranderende maatschappij en bedrijfs-

steeds een niveau hoger kunnen bereiken. Elk niveau upgradet

leven. Om-, her- en bijscholing, al dan niet in deeltijd, zijn daar

zichzelf en aan de onderkant ontstaat daardoor ruimte voor

de bouwstenen voor. Bijkomende positieve ontwikkeling is dat

instromers.”
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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

Directeur: Simko Crum
Broekhuis
Broekhuis Opel
ArnhemOpel Arnhem

Ringoven 19

Ringoven 196826 TP Arnhem
(T) 026 - 369 22 11
6826 TP Arnhem
(T) 026 - 369 22 11

broekhuis.nl

Rijn & IJssel
14.000 studenten, 27 locaties
in Arnhem,
jaarlijkse
instroom 6.300
studenten.

UPGRADE
6.000 studenten, 7 vestigingen, jaarlijkse
instroom: 1.700
studenten.

Hogeschool van
Hall Larenstein
4.400 studenten, 2 locaties.
Elk jaar stromen
ruim 1.400
studenten toe.

Helicon
5.000 studenten
9 locaties.
Elk jaar
stromen er zo’n
250 nieuwe
leerlingen binnen.

De HAN heeft
33.000 studenten en locaties
in Arnhem en
Nijmegen. Elk
jaar stromen
9.800 studenten in.

ArtEZ
3.000 studenten en 3
locaties. Elk
jaar stromen er
zo’n 530 nieuwe
studenten toe.

Lectoren

alisten op voor vijftien verschillende vakgebieden alleen, maar

De hogescholen hebben lectoren in dienst die onderzoek doen

richten ons ook steeds meer op het ontwikkelen van kennisin-

en de relatie met de buitenwereld onderhouden. Peter van

tensieve teamplayers die in co-creation tot nieuwe oplossingen

Dongen: “Bij Van Hall Larenstein zijn er 21 lectoren werkzaam die

kunnen komen. “

tenminste een 60% aanstelling hebben zodat ze een wezenlijke
bijdrage op de hogeschool kunnen leveren én voor eveneens een

Radboud en IPKW

aanzienlijk deel (doorgaans 40%) in de praktijk werkzaam zijn.”

Ook ArtEZ heeft lectoren in dienst. Bart Huydts: “Er is door de

Want ook op die manier houdt Van Hall Larenstein vinger aan de

grote bekendheid van ArtEZ nauwe samenwerking met de an-

pols op het gebied van ontwikkelingen in het werkveld.

dere onderwijsinstellingen (HAN, Van Hall Larenstein, Rijn IJssel),

Kruisbestuiving

evenals met de Radboud Universiteit en met op IPKW gevestigde
bedrijven en organisaties zoals het FabLab van de HAN en het

Bij de HAN zijn bijna vijftig lectoren werkzaam, die niet alleen

Greenhouse, de kweekplaats voor innovatie. Het is het innovatief

met elkaar samenwerken, maar ook met lectoren en onderzoe-

en autonoom kunnen denken dat de studenten van ArtEZ onder-

kers van andere onderwijsinstellingen. Zo ‘deelt’ de HAN zelfs

scheidt en aantrekkelijk maakt voor het bedrijfsleven.”

een lector Duurzaamheid met Hogeschool van Hall Larenstein om
kruisbestuiving te bevorderen. Westerdijk: “Onze aanpak is puur

Minor gegroeid

vraaggericht. We leiden niet meer vijftien verschillende speci-

“Bij de HAN werken bedrijfskundigen samen met logistieke
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Leergang financieel advies
Bij de HAN gaat op 25 oktober de leergang Financieel Advies MKB van

Engelen. Hij is verbonden aan de nieuwe retailopleiding van de HAN en

start voor mensen uit de financiële sector, van accountants tot bankme-

was tot voor kort eigenaar van schoenenzaken in Zutphen, Deventer,

dewerkers. “Nieuwe wetgeving, maar ook de voortschrijdende automati-

Doetinchem, Amersfoort en Zwolle, die nu in handen zijn van zijn broer.

sering zorgen er voor dat adviseurs niet meer óf een financieel advies, óf

Engelen is ervan overtuigd dat dé winkel altijd blijft bestaan. “Maar de

een verzekeringsadvies geven. Klanten hebben behoefte aan een goed

beleving moet totaal anders. Bovendien moet niet alleen jouw winkel in

totaaladvies. Bijvoorbeeld als er sprake is van verkoop van hun bedrijf”,

orde zijn, de andere winkels in je straat ook. Een vitale binnenstad is van

verklaart Jeroen Hoftijzer, business development manager aan de Facul-

groot belang. Ondernemers moeten meer samenwerken om dat voor

teit Economie en Management (FEM). Voor deze leergang, die achttien

elkaar te krijgen.”

dagdelen omvat, werkt de HAN onder meer samen met Dukers & Baelemans uit Nijmegen, gespecialiseerd in opleidingen voor de financiële

(Niet) met de tijd meegaan

sector en blended learning (combinatie e-learning en bijeenkomsten).

Veel winkeliers en andere detailhandelaren hebben het de laatste jaren
zwaar. Dat komt aan de ene kant, omdat internetwinkels als bol.com,

Voor de retail wordt er bij de HAN eveneens een nieuwe deeltijdoplei-

zalando.nl en amazon.com aan een onstuitbare opmars bezig zijn. An-

ding gelanceerd, die begin 2018 beschikbaar zal zijn. “Voor zover ik weet,

derzijds gaan veel retailers niet met hun tijd mee, constateert retaildes-

is deze opleiding helemaal nieuw in Nederland”, zegt Peggy de Jong,

kundige Fred Rutgers. “Iedereen kan tegenwoordig een website of een

hoofddocent Retail en coördinator van het Onderzoekscentrum Retail

winkel beginnen. Je moet voorop lopen, wil je van je winkel een succes

van de HAN. “Er verschijnen veel rapporten over actuele ontwikkelin-

maken.” Vandaar dat Rutgers nu in samenwerking met de HAN Faculteit

gen in de detailhandel. Die kennis verzamelen wij en zorgt tijdens de

Economie & Management deze praktische leergang aan het opzetten is

opleiding voor nieuwe inzichten. We ontwikkelen de opleiding bovendien

voor ondernemers in de detailhandel. De positionering van een winkel,

in samenspraak met ondernemers. De opzet is dat de deelnemende

promotie en social media, personeelsbeleid en efficiënt inkopen zijn

ondernemers hun nieuwe kennis toepassen in hun eigen winkel en die

enkele onderwerpen die aan de orde komen. “Je ziet op die punten

ervaring delen tijdens de opleiding”, vertelt De Jong.

dingen mis gaan. Als ondernemers dat zelf erkennen, kunnen ze zeker
stappen maken”, zegt Rutgers. “Een keertje goed brainstormen over wie

Ondernemer-docent

je doelgroep is, helpt. Nederland telt inmiddels 50 procent eenpersoons-

“Internetwinkels en de veranderende wensen van de klant hebben de

huishoudens. Dan moet je nadenken over wat dit voor jouw aanbod

detailhandel de afgelopen zes jaar op zijn kop gezet”, constateert Berry

betekent.”

specialisten, ICT’ers, et cetera, precies zoals er behoefte is aan

varing is dat deze

een bepaalde samenstelling in een bepaald vraagstuk bij het

mbo-studenten

bedrijfsleven”, licht Rob Westerdijk toe. Deze samenwerking blijkt

beter aansluiten bij

een aantrekkelijke aanpak. De minor circulaire economie is zo

het bedrijfsleven”,

bijvoorbeeld in anderhalf jaar gegroeid van 12 studenten naar 60

aldus Peter van

studenten.

Dongen. Zo heeft

Aansluiting mbo - hbo

Van Hall Larenstein
recent een groot

De aansluiting met het hbo gaat op verschillende manieren. Zo

opleidingstraject

kent het Rijn IJssel het ‘3+3 systeem’, vertelt Kitty Oirbons. Drie

gebaseerd op de

jaar mbo en drie jaar hbo, als integrale route naar een hbo diplo-

Associate Degree

ma. De tweede helft van de mbo-opleiding wordt daarbij al ge-

gerealiseerd voor

integreerd in de eerste helft van de aansluitende hbo-opleiding.

werknemers van

Een andere manier is de Associate Degree. Met een Associate

waterschappen

Degree wordt het niveauverschil tussen mbo (niveau 1 t/m 4) en

in een in samen-

hbo (niveau 6) gedicht.

werking met de

Associate Degree
Ook Hogeschool Van Hall Larenstein past de Associate Degree

waterschappen
opgezette opleiding.

toe. Mbo-studenten kunnen hierbij na twee jaar de overstap maken naar het hbo en dat eveneens in twee jaar afronden. “De er-
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De relatie met het

Remco Valk, directeur Helicon
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bedrijfsleven is hecht: daar komt immers de actualisering van

zodat ze door ade-

de ontwikkelingen vandaan. “De ondernemers signaleren steeds

quate opstelling

als eerste veranderingen en zetten daarom studenten van de

ook aanpalende

HAN in”, legt Rob Westerdijk uit, “die dan komen tot praktische

werkzaamheden

oplossingen, gesteund door de basis van kennis op hbo-niveau.

kunnen oppikken,

De HAN richt zich bij het opleidingsaanbod op drie pijlers: sus-

het zogenaamde

tainability, energy & environment; smart region; en health, ofwel

cross-overeffect.

duurzaamheid, innovatie en gezondheid.”

Docenten spelen

Ethiek

hier ook op in
door niet alleen

Steeds is de toegevoegde waarde voor de samenleving leidend,

het inhoudelijke

gaat Rob Westerdijk verder. “We leiden niet mensen op om

deel van het vak te

dozen te schuiven en uit het verschil tussen inkoop en verkoop

onderwijzen, maar

winst te halen. Daar komt dus maatschappelijke verantwoorde-

ook door als coach

lijkheid en ethiek bij kijken. Wat voeg je toe aan de samenleving,

op te treden: een

kun je logistieke bewegingen of CO2-uitstoot verminderen door

loopbaancoach

je oplossing, hoe werk je samen met lokale of regionale onder-

voor een leven

nemers waardoor je uiteindelijke productieproces logischer en

lang leren.”

efficiënter is; dat zijn vragen die de studenten moeten kunnen
beantwoorden. Op het Nijmeegse bedrijventerrein Bijsterhuizen

Kritisch

en op IPKW in Arnhem werken we intensiever samen en dragen

En ook zijn de

we wij bij in aanzienlijke verbetertrajecten voor de ondernemers.”

scholen zelf kri-

Veranderingen

Rob Westerdijk, manager
FEM Business bij de HAN

tisch op hun aanbod. “Elk jaar houden we een onderzoek onder
de afgestudeerde studenten hoe zij de studie ervaren hebben en

Veel onderwijsinstellingen zijn al langer geleden begonnen met

vooral of en welke de verbeterpunten voor het curriculum zijn”,

veranderingen om zich op de bedrijfswereld te kunnen blijven

legt Peter van Dongen uit. “Wij zijn ook kritisch ten opzichte van

aansluiten. Drie jaar geleden begon Rijn IJssel zo met RIJk

de pedagogische invulling van de vakken. Een eigentijdse vorm

Onderwijs, vertelt Kitty Oirbons: “een onderwijsvisie waarbij de

als e-learning is daarbij niet maatgevend;

student en zijn of haar ontwikkeling en competenties centraal

het leereffect en de beleving van de

staan, waarbij leren op school en leren in de praktijk elkaar voort-

studenten, die overwegend het sociale

durend afwisselen, passend bij de student en zijn/haar leerroute

aspect van klassikaal of projectmatig

en passend bij de ontwikkelingen in het werkveld. Uiteindelijk wil

onderwijs prefereren zoals we gemerkt

Rijn IJssel dat de traditionele verdeling in BOL (voltijds) en BBL

hebben, vraagt om een goede balans

(leerwerklek)-onderwijs verdwijnt en dat de leerroutes hybride

tussen digitalisering en leren en werken in

worden.” Inmiddels zijn alle opleidingen met de nieuwe aanpak

de sociale omgeving op school.”

gestart.

“We leiden niet mensen op
om dozen te schuiven en uit
het verschil tussen inkoop
en verkoop winst te halen”

Samenwerking met bedrijven

70% geslaagd

Hoe zit het bedrijfsleven erin, zijn er voorbeelden van samenwer-

Peter Broens: “UPGRADE is in het leven geroepen door het roc

kingen? Bart Huydts: “Voorbeelden van samenwerking ontstaan

A12 juist om een snel en flexibel antwoord te kunnen geven op

geregeld, bijvoorbeeld bij de ontwikkeling van olifantsgras of

de vraag naar nieuwe opleidingen. Ook het snel aanpassen van

door samenwerking met Texfiber.” Ook met Musis is er samen-

opleidingen, bijvoorbeeld het geven van een VCA-cursus in het

werking met ArtEZ (studenten worden gevraagd mee te denken

Arabisch aan Syrische statushouders, is op die manier opgelost.

met de programmering) en met Luxor Live en Amzaf (studenten

Resultaat was dat bijna 70% van de cursisten slaagde, tegen een

worden ingezet bij het opzetten van uitvoeringen). Bart Huyts:

zeer laag percentage voorheen.”

“Onze studenten worden ook gevraagd mee te bouwen aan

Communicatieve vaardigheden

games juist vanwege hun oorspronkelijkheid van denken. Met het
zogenaamde winterlab worden er interdisciplinaire projectteams

“Het middelbaar beroepsonderwijs ondergaat ook een efficien-

opgezet waardoor de studenten met elkaar in aanraking komen

cyslag”, vertelt Peter Broens. “De verschillende roc’s onderzoeken

en van elkaar kunnen leren en elkaar kunnen inspireren.” De 32

intensief of er door samenvoeging van opleidingen of richtingen

opleidingen van ArtEZ hebben inmiddels allemaal het onderdeel

meer kwaliteit aan de studenten geboden kan worden. Daarbij

‘ondernemen’ geïntegreerd in de lessen, waarbij studenten in een

wordt ook gekeken naar de veranderende vraag die het beroeps-

dragons’ den-achtige situatie een ondernemende pitch kunnen

onderwijs krijgt: studenten moeten meer en meer in staat zijn

geven.

hun communicatieve vaardigheden toe te passen in hun werk,
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Teijin Aramid

Teijin Aramid:

geen klant in de stad,
maar wel een

sterke band met Arnhem
Teijin Aramid is wereldmarktleider in aramides. Het hoofdkantoor is
gevestigd in de markante witte villa aan de Arnhemse Velperweg.
TEKST MATHILDE LENTJES | FOTO IVO HUTTEN

G

en altijd aanwezig.” Hij vervolgt: “Aramide wordt ook toegepast
in renovatietrajecten: het materiaal beschermt daken en muren

ert Frederiks, CEO van Teijin Aramid, legt uit wat arami-

van historische gebouwen tegen aardschokken en versterkt

des zijn: “Aramidevezels zijn hoogwaardige syntheti-

dakconstructies. Een mooi voorbeeld is de onlangs gerealiseerde

sche vezels. De term ‘aramide’ komt van ‘aromatisch

futuristische gevel van het gerenoveerde Stedelijk Museum in

polyamide’. Aromatische polyamides werden in het begin van de

Amsterdam, daarin is ook onze aramide gebruikt. ”

jaren zestig voor het eerst commercieel toegepast als meta-ara-

“Je ziet ons niet, maar
we zijn bijna overal”

midevezels. In de jaren zestig en zeventig

“De productie - en chemische processen van onze aramides heb-

werden vervolgens para-aramidevezels

ben plaats in Delfzijl, Emmen, Arnhem, Matsuyama en Iwakuni

ontwikkeld. Para-aramidevezels beschik-

in Japan. In Emmen staat de grootste aramidefabriek van de

ken over een aantal algemene kenmerken

wereld, daar zijn wij trots op. Verkoopkantoren hebben we over

die hen van andere synthetische vezels

de hele wereld, waarbij Arnhem het hoofdkantoor is.”

onderscheiden: ze zijn vijf tot zes keer
lichter dan staal en daardoor vijf tot zes keer sterker dan staal op

Roots in Arnhem

gewichtsbasis; ze hebben geen smeltpunt, zijn hittebestendig en

“We hebben geen enkele klant in Arnhem, maar wel een sterke

ze hebben een goede weerstand tegen slijtage.”

band met de stad Arnhem. Onze historische roots liggen hier, het

Talloze mogelijkheden

is onze thuishaven en dat blijft het ook. Wij hoeven dan ook niet
zo nodig naar de Randstad te verhuizen. Arnhem is goed bereik-

“Onze aramides worden gebruikt in talloze producten, de

baar voor onze klanten en onze medewerkers, binnen een uur en

toepassingsmogelijkheden zijn bijna onbegrensd: autobanden,

tien minuten ben je op luchthaven Schiphol. Onze betrokkenheid

slangen, V-snaren, pijpen voor de olie-en gas industrie, kogel- en

met de stad uit zich onder andere in onze sponsoractiviteiten. Zo

scherfwerende vesten, sleep-, en hijskabels, kano’s en kajaks,

hebben we door de jaren heen de volgende zaken gesteund: Het

brandwerende kleding, remblokken, pakkingen, transportbanden,

Gelders Orkest, Vitesse en de restauratie van de Eusebiuskerk. De

optische kabels, zeilen en kunststof producten, etc. etc. Ik zeg

aankomende drie jaar ondersteunen we het Openlucht Museum

wel eens gekscherend: Je ziet ons niet, maar we zijn bijna overal

met de Canon van Nederland.”

De nieuwe aanbouw van het Stedelijk Museum
in Amsterdam is gemaakt met aramidevezel van
Teijin Aramid

OKArnhem september 2017
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Sterren van Arnhem

“Voor ons is het geen
probleem om nieuwe
werknemers naar
Arnhem te krijgen.”

Gert Frederiks, CEO van Teijin Aramid.

Technisch personeel
“Of we moeite hebben om hoog gekwalificeerd technisch personeel aan te trekken? Nee, in tegendeel. We zijn een sterk, internationaal opererend bedrijf met technisch hoogstaande innovatieve
producten. Daarnaast hebben we een grote researchafdeling
waar ongeveer 140 mensen werken. Dat heeft een bepaalde
aantrekkingskracht op bijvoorbeeld chemisch technologen. Voor
ons is het geen probleem om nieuwe werknemers naar Arnhem
te krijgen. Afgestudeerden van de Technische Universiteit Delft
en de Universiteit Twente en Eindhoven vinden Arnhem een
fantastische stad om in te werken.”

Geschiedenis: van AKU naar Teijin Aramid

De roots van Teijin Aramid zijn onlosmakelijk verbonden met Arnhem.
De geschiedenis begint in 1911 toen
Jacques Coenraad Hartogs de N.V.
Nederlandse Kunstzijdefabriek in
Arnhem begon. De daadwerkelijke
productie van kunstzijde begon in 1913,
de fabriek kreeg de naam ENKA. In
1929 werd de naam veranderd in AKU

(Algemene Kunstzijde Unie). In 1969
fuseerde AKU met Koninklijke Zout Organon tot het AKZO-concern. In 1998
kwam een einde aan de kunstvezelactiviteiten van AKZO Nobel, de diverse
business units gingen allemaal nieuwe
namen dragen, de aramide-activiteiten werden verkocht aan de huidige
Japanse eigenaar Teijin.

Toekomst
“We zijn heel positief over onze toekomst. We leven in een

Feiten en cijfers

wereld waarin de veranderingen elkaar snel opvolgen. De eisen
die gesteld worden, veranderen mee. Neem de auto-industrie:
de tijd van zware, benzineslurpende auto’s is voorbij. Auto’s van
nu -en van de toekomst- zijn sterker, lichter, veiliger en brandstofefficiënter. In de telecommunicatie worden kabels steeds beter
beschermd omdat we in toenemende mate afhankelijk zijn van
digitale netwerken. Ook binnen de beveiligingsindustrie groeit

Teijin Aramid maakt deel uit van de
Teijin Groep: een wereldwijd opererende, technologisch gedreven groep, met
een notering op de aandelenbeurzen
van Tokyo en Osaka. De Teijin Groep
levert synthetische vezels, films, kunst-

stoffen, farmaceutische producten,
producten voor de gezondheidszorg,
informatietechnologie, handel en detailhandel. Bij de Teijin groep werken
wereldwijd circa 19.000 mensen in 160
dochtermaatschappijen.

de vraag naar sterkere en lichtere materialen die mensen kunnen

.

beschermen tegen uiteenlopende dreigingen. Het zijn drie voorbeelden van toepassingen waar wij een belangrijke rol in zullen
spelen.”
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Onze droom?
Meerwaarde
bereiken door
samenwerking.

Bĳ Giesbers snappen we dat een open samenwerking tussen opdrachtgever en
partners tot meerwaarde leidt. Waarbĳ inlevingsvermogen, drive en vertrouwen
in elkaar uitgangspunt zĳn. Lees meer over onze visie op ontwikkelen en
samenwerken op www.giesberswĳchen.nl. Wat is uw droom?

Studenten boeien en binden
aan Arnhem
De krapte op de arbeidsmarkt neemt
flink toe. Bedrijven roepen om goed
geschoold personeel. Alleen al daarom
is Arnhem gebaat bij een klimaat
waar jonge mensen komen studeren
aan een van de drie hogescholen en
in de stad werk vinden en dus blijven
hangen. Verschillende partijen buigen
zich hierover. Wat is de stand van
zaken? Welke ontwikkelingen zijn
er gaande? We spraken met Betty
Jacobi, namens Gemeente Arnhem
bezig met citymarketing, Marc
Bosboom, als coördinator marketing
& communicatie bij het Platform
Binnenstad Arnhem betrokken bij
citymarketing, Jan van de Weerd van
Arnhem Studiestad en Tom Salemink
van Arnhem Werkt.

TEKST EN FOTOGRAFIE: DICK LESEMAN

B

Marc Bosboom en Betty Jacobi: “We moeten het meer met elkaar doen. Citymarketing
is meer dan alleen promotie.”

Binnenstad terug in top tien
Het Platform Binnenstad Arnhem is een platform van zeven

etty Jacobi is ambtenaar en coördinator citymarketing.

ondernemersverenigingen een bewonersvereniging in de binnen-

Ze is bezig om citymarketing meer met en van de stad

stad. “We hebben een doelstelling en dat is Arnhem terugbren-

te maken. “We moeten het meer met elkaar doen. City-

gen in de top-tien van beste binnensteden”, legt Marc Bosboom

marketing is meer dan alleen promotie. Willen we de stad op de

uit. Hij vertelt dat de afgelopen periode

kaart zetten, dan gaan we dat niet dicteren vanuit de gemeente,

vooral is gewerkt aan een veilige, schone

maar dan doen we dat met elkaar”, is haar overtuiging. “We zijn

en aantrekkelijke openbare ruimte. “Maar

volop bezig met allianties onder meer met Platform Binnenstad

ook het organiseren van de gemeenschap

Arnhem, maar ook met Arnhem Studiestad en Arnhem Werkt.

in de binnenstad, dat alle verschillende

Arnhem staat toch een beetje bekend om het nuilen. We werken

ondernemers zich verbonden voelen

keihard en halen mooie resultaten. Daar mogen we best trots op

en staan voor het warenhuis, dat wij

zijn”, vindt Betty Jacobi.

binnenstad noemen. Dat doen we vooral met het online platform

Arnhem op de kaart

“We willen Arnhem
terugbrengen in de top-tien
van beste binnensteden.”

channels en door het organiseren van bijeenkomsten.”

Citymarketing richt zich vooral op het DNA van de stad: het

Onderzoekstages

groene, het creatieve en het ondernemende. “Dat zit echt in onze

“Daarnaast moet er een beetje reuring zijn, bijvoorbeeld door

genen, alleen hoe ga je dat nu vertellen. We willen graag bewij-

leuke unieke evenementen te organiseren. We zoeken naar

zen dat Arnhem een stad is waar heel hard gewerkt wordt, waar

evenementen die kenmerkend zijn en bij Arnhem passen. We

we elkaar inspireren en waar we leren van elkaar. Je kunt hier ook

zeggen weleens dat de binnenstad Arnhem de grootste attractie

fantastisch wonen en studeren. Op dit moment werken de drie

van Arnhem is. Daar gaat het meeste geld in om”, grapt Marc

hogescholen nauw samen om Arnhem als studiestad op de kaart

Bosboom. Volgens hem zijn studenten ook van groot belang voor

te zetten. De gemeente zit daarbij onder andere in de werkgroep

de binnenstad en niet alleen voor het uitgaan. “Er lopen altijd stu-

marketing.”

denten in stad bijvoorbeeld door onderzoekstages van studenten
van de HAN en studenten van de ROC’s.”
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STUDEREN
IN ARNHEM
arnhemstudiestad.nl

Jan van de Weerd van Arnhem Studiestad
en Tom Salemink van Arnhem Werkt.

Website bijna in de lucht

onder meer over wonen, uitgaan, maar ook over werk”, legt Tom

Arnhem Studiestad is een project dat in 2016 gestart is. We spra-

Salemink uit. “Jongeren die hier komen studeren hebben hun

ken al eerder met trekker Jan van de Weerd. Nog steeds spreekt

blikveld op het westen liggen, terwijl we hele mooie werkgevers

hij vol vuur over het project, maar de tijd gaat sneller dan het

hebben in Arnhem. We willen dat zichtbaar maken en dat ze hier

project. “Ik moet eerlijk toegeven dat alle voorbereidingen langer

hele mooie carrièreperspectieven hebben.

geduurd hebben dan ik gedacht had. Als je alle belangen goed

Dat is basis geweest om een portal te

mee laat wegen, duurt het soms langer dan je wil”, relativeert

ontwikkelen waarin we alle bedrijven

hij. “We zijn nu heel druk bezig met het online brengen van de

laten zien aan jongeren. Bewezen is dat

website.” De website is gelanceerd tijdens de introductieweek

40% van de studenten die ergens hebben

van de hogescholen.

stagegelopen of zijn afgestudeerd, daar

Toekomstige student
De website of portal vormt het hart van het project en momenteel worden de laatste puntjes op de i gezet. “We gaan

“We willen zichtbaar
maken dat studenten
in Arnhem hele mooie
carrièreperspectieven
hebben”

ook de eerste werkgever vindt. Daarom
ligt de focus van Arnhem Werkt op het
ontsluiten van de stageplaatsen en afstudeeropdrachten.”

veel werken met blogs of vlogs, die vanuit het standpunt van

Ambassadeurs

de studenten laten zien wat Arnhem te bieden heeft. Het moet

Op dit moment hebben zo’n veertig bedrijven een presentatie

heel authentiek zijn maar er moet wel regie opzitten”, vindt Jan

op de website staan. Tom Salemink vindt dat dat er minstens

van de Weerd. “Daarom werken we sinds kort met een content

tweehonderd moeten zijn. “Veel bedrijven hebben weinig moeite

manager.” Betty Jacobi vult aan: “De toekomstige student is onze

om te vertellen wat ze voor hun klanten kunnen betekenen, maar

eerste doelgroep. De site gaat vandaag of morgen de lucht in, zo-

je ziet op hun eigen website dat er weinig verteld wordt over het

dat we klaar zijn voor toekomstige studenten die in januari gaan

werkgeverschap van het bedrijf. Bedrijven moet nieuwe werk-

kiezen voor een studie.” De website is opgedeeld in een aantal

nemers echt als hun doelgroep gaan zien.” Jan van de Weerd is

onderdelen waaronder studeren, werken en ondernemen. “Dat

het met hem eens: “Er is nu al een tekort aan personeel aan het

is vooral bedoeld om bedrijvigheid in en om Arnhem kenbaar te

ontstaan. Je moet je als ondernemer behoorlijk inspannen om

maken”, aldus Jan van de Weerd.

een goede werkgever gevonden te worden. Ik denk dat je als

Focus op ontsluiten stageplaatsen

werkgever alle tools moet pakken om je te profileren. Bedrijven

.

onderschatten dat zwaar.” Maar wat als de carrière elders voort-

Daar zit het raakvlak met Arnhem Werkt. “Arnhem Studiestad

gezet wordt? “Als Arnhem te klein geworden is, hopen we dat er

wil Arnhem aantrekkelijker maken voor studenten. Dat gaat

goed ambassadeurschap uit voortkomt”, besluit Betty Jacobi.

19

OKArnhem september 2017

De arbeidsmarkt

Mariëtte Schapers (DNA)

Kim Bakker (Randstad)

Kirsten van Til (ACE)

p
a
r
n
i
Arbeidsmarkt verandert; tempo
‘Wij hebben een goede naam, mensen willen graag bij ons werken’. Het is een uitspraak die nog vaak uit
de mond van ondernemers te horen is. Deze houding staat haaks op het vinden van de juiste mensen voor
vacatures. Er zijn steeds meer bedrijven die in de aantrekkende economie orders en opdrachten moeten
afzeggen, omdat ze er de mensen niet voor hebben. En die vinden ze ook niet met een telefoontje naar
een uitzendbureau. Wat is er aan de hand met de arbeidsmarkt?

INTERVIEW EN VERSLAGLEGGING: FRANCIEN VAN ZETTEN

Samenwerking met andere werkgevers is essentieel, weet Kirsten

EN FRANK THOOFT | FOTOGRAFIE: MARC PLUIM

uit ervaring. In de Achterhoek gebeurt dat meer dan in de ‘grote

D

stad’ Arnhem. Door samen te werken kunnen werkgevers geeze vraag legden we voor tijdens het rondetafelge-

makkelijker tijdelijk boventallig personeel bij een collega-onder-

sprek met vertegenwoordigers van drie organisaties,

nemer kwijt. Bij productiepieken werkt het ook andersom en kan

die zich intensief bezighouden met de nieuwe arbeids-

hij via-via snel personeel invliegen. Een

markt. Kirsten van Til en Annemieke Rexwinkel–Pelgrom van ACE
Arnhem/Achterhoek/Liemers, Kim Bakker en Petra Stikkelman

win-winsituatie voor alle partijen.

van Randstad en Mariëtte Schapers en Christianne Bongers van

Kaartenbakken

DNA – De Nieuwe Arbeid. Zij brengen de veranderingen in kaart

Kleinere ondernemers laten zich eerder

en voorzien ze van hun visie, geven tips en waarschuwen voor

leiden door de waan van de dag, waar-

valkuilen.

door strategie en planning op de ach-

“Een slimme
werkgever faciliteert
arbeidsmobiliteit”

tergrond raken. Vergrijzing en ontgroening van het personeels“Als je als werkgever niet snapt dat jongeren het belangrijker

bestand wordt zo op een te laat moment een groot probleem,

vinden om afwisseling en zingeving te vinden in een baan dan

in plaats van een uitdaging vooraf. “Een goede intermediair

vastigheid, mis je als werkgever al de boot in je werving”, trapt

adviseert en begeleidt hierin, in plaats van de kaartenbakken te

Mariëtte af. De jongere generaties stapelen verschillende banen

openen en mensen te ‘schuiven’”, aldus Petra.

binnen een carrière, gemiddeld zelfs vier, vult Kim aan. En ze
willen af en toe een sabbatical kunnen hebben. “Een slimme

Opleidingen lopen vaak achter de ontwikkelingen aan, consta-

werkgever faciliteert deze arbeidsmobiliteit. Daardoor creëert

teert Mariëtte. “Is een student afgestudeerd dan is zijn kennis

hij zowel doorstroom als nieuwe aanwas van mensen. Het gaat

alweer verouderd, omdat de wereld niet stilgestaan heeft.” “Een

om binden en boeien van je mensen. Dan behoud je ze voor je

diploma gaat hierdoor tegenwoordig nog maar vijf jaar mee”,

bedrijf.”

vult Christianne aan. Zaak dus voor de ondernemer om meer dan
ooit een-op-een te schakelen met de opleidingsorganisatie en
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Het gesprek

Christianne Bongers (DNA)

Petra Stikkelman (Randstad)

Annemieke Rexwinkel–Pelgrom (ACE)

de ondernemer (nog) niet
bijvoorbeeld in-company te trainen of op een andere manier de

Enkele voorbeelden

ontwikkelingen uit het bedrijfsleven te koppelen aan de opleiders.

•

Een medewerkster van de Rabobank vond via een pitch
tijdens een OKA-bijeenkomst een nieuwe werkgever,
juist door haar competenties te profileren. Het noemen
van haar functie en taken (zoals in het klassieke CV) had
haar nooit zover gebracht.

•

Een mobiliteitsmanager van de ING is opnieuw gestart
als operationeel manager bij Visser Duiven Transport.

•

Callcentre medewerkers van ING hebben aan de bakermat gestaan van een klantcontact centre bij Herwers
automotive.

•

Een 56 jarige facilitair manager is vanuit de Rabobank
overgestapt als Manager Veiligheid en Onderhoud bij
Elver.

•

Vanuit Gemeente Montferland is een medewerker
overgestapt naar Rijnstate als assistent op de radiologie
afdeling.

Zzp’ers worden steeds meer ingeschakeld als het gaat om extra
capaciteit te leveren of aan te vullen. Die trend is echter op zijn
retour, voorspelt Mariëtte. Volgens haar neemt het aantal zzp’ers
de komende jaren af, zeker de ‘tegen-wil-en-dank zzp’ers’, ten
gunste van de hoogwaardige en gekwalificeerde zzp’ers.

Regelgeving

“Ga werken aan ‘binden en
boeien’ van je medewerkers”

Ingewikkelde en elkaar tegenwerkende
regelgeving is nog steeds een bron van
frustratie voor werkgevers. Het komt voor
dat een werkzoekende een baan afwijst,

omdat daardoor bijvoorbeeld huursubsidie wegvalt, en hij netto
minder overhoudt dan met de uitkering. Veel werkgevers weten
niet dat dit soort belemmeringen er zijn, vertelt Christianne,
waardoor ze veelbelovende werkkrachten mislopen. Een betere
voorlichting vooraf kan daarbij helpen.
Het vinden van een (nieuwe) baan gebeurt ook steeds meer via
de netwerken van een werknemer, in plaats van via officiële vacatures. Werkgevers moeten zich daar ook steeds meer op gaan
oriënteren, willen ze de juiste mensen tegenkomen, legt Kirsten
uit. Het gebeurt ook steeds vaker dat mensen een carrière in een

ontwikkelingsmogelijkheden. Weet wat er leeft onder je mensen,

andere branche voortzetten, juist omdat ze hun competenties

want dan kan je daarop inspelen en kun je werken aan ‘binden

goed kennen en die kunnen marketen tijdens het netwerken. En

en boeien’ van je medewerkers.” Schets een groeiscenario voor

zo de juiste werkgevers weten te vinden.

je mensen, stelt Christianne. “Wat gebeurt er als de medewer-

Tips
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ker blijft, wat als hij zich ontwikkelt via scholing of hoe staan de

.

kansen ervoor als hij buiten de deur verder gaat?” Daarbij moet

Tot slot geven de dames enkele tips voor werkgevers. Annemie-

er wel gedifferentieerd worden naar opleidingsniveau, vult Kim

ke: “Ga in gesprek met je werknemers over hun loopbaan en

aan. “Mbo’ers hebben nu eenmaal andere eisen dan hbo’ers.”
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Arbeidsmarkt en Onderwijs

column

De ontwikkelingen in de arbeidsmarkt in onze regio volgen de landelijke
trend. Na jaren van een voorzichtig aanname beleid of zelfs keuzes tot laten
afvloeien van medewerkers door werkgevers is ook hier het tij aan het keren.
Dat is mooi nieuws! Als wethouder voor Werk en Inkomen ben ik verantwoordelijk voor de uitvoering van de Participatiewet. Deze wet is er voor
Arnhemmers die niet in hun eigen inkomen kunnen voorzien, maar ook, en
vooral, om Arnhemmers aan het werk te krijgen.

werkgever en de vaardigheden van een werknemer niet voldoende op elkaar
aan. Het is zaak om mensen te ontwikkelen, werkfit te maken. In deze regio
hebben we daarvoor per 1 januari 2018 Scalabor, het arbeidsontwikkelbedrijf
dat de opvolger is voor het huidige sociale werkbedrijf Presikhaaf & Bedrijven. Ik ben blij dat we nu zowel onze werkgevers, maar ook diegene die aan
de zijlijn staan omdat ze geen werk hebben, een perspectief kunnen bieden met trajecten via Scalabor.

Onderdeel daarvan is om werkgevers voorzieningen te bieden om juist
de groep mensen die net iets moeilijker zelfstandig aan de slag makkelijker in hun organisaties op te nemen als werknemer. Hiervoor zijn regels en
voorwaarden opgenomen in de Participatiewet. Wat me opvalt is dat we in
Nederland erg goed zijn in het bedenken van regels en het opstellen van verordeningen. Daar kunnen we met elkaar, en dan vooral de politiek, heel erg
druk mee bezig zijn. Helemaal niet erg zolang we het belang van de mensen
om wie het gaat en werkgevers niet uit het oog verliezen.

De mismatch op de arbeidsmarkt is overigens niet nieuw en niet alleen de zorg van
ons als gemeente en de werkgevers, maar ook
van het onderwijs. Ook in deze regio zijn verschillende initiatieven ontstaan zoals het zorg- en
techniekpact, waarin overheid, onderwijs en
ondernemers de handen ineenslaan om de
mismatch tegen te gaan. Ik juich dit soort
initiatieven van harte toe. Het vraagstuk
van regelgeving, behoefte aan passende arbeidskrachten staat in ieder
geval hoog op onze (politieke)
agenda en vraagt blijvende aandacht. Op mijn aandacht kunnen
ze in ieder geval rekenen.

Daarom probeer ik elke week op bezoek te gaan bij een ondernemer
in Arnhem om te vragen hoe dat gaat en hoe we dat beter kunnen doen.
Steeds vaker hoor ik dat de behoefte naar arbeidskrachten groter wordt,
maar het vinden van passende arbeidskrachten niet eenvoudig is. Je zou
denken dat er tussen de ruim 7.000 mensen met een bijstandsuitkering
in Arnhem toch wel een geschikte kandidaat te vinden moet zijn voor een
vacature.
De praktijk blijkt weerbarstig. In veel gevallen sluiten de wensen van een

Ine van Burgsteden
wethouder gemeente Arnhem

Te weinig
re-integratieinspanningen:
loonsanctie terecht
Onlangs besliste de Centrale Raad van Beroep dat een werkgever te weinig
inspanning heeft geleverd voor een succesvolle re-integratie van een
werkneemster. Daarom is terecht een loonsanctie opgelegd. Dat blijkt uit een
uitspraak van 22 maart 2017. Wat was er precies aan de hand?

TEKST CHRISTA SMIT

werkgever en de werknemer voldoende hebben gedaan aan
re-integratie, staat het resultaat voorop. Als er een bevredigend

Na een val in april 2011 kon een werkneemster door fysieke

resultaat is bereikt (dus werkhervatting voor enige duur) is er

klachten niet langer haar werk als ‘medewerker speelautoma-

geen grond voor een loonsanctie. Als er geen bevredigend

ten’ uitvoeren. Dit deed zij voor 22 uur per week. Later kreeg zij

resultaat is geboekt, moet bekeken worden of de re-integratie-

ook psychische klachten. Het dienstverband werd op 1 juli 2011

inspanningen voldoende zijn geweest.

beëindigd.
De werkgever was eigenrisicodrager en heeft vanaf 1 juli 2011

Geen bevredigend resultaat

ziektewetuitkering aan de werkneemster betaald. In juni 2013

De Centrale Raad stelde vast dat er geen sprake was van een

heeft de werkneemster een WIA-uitkering aangevraagd. Sinds

bevredigend resultaat, dus zijn de inspanningen wel voldoende

april 2011 heeft zij niet meer gewerkt en ook geen concrete

geweest? Van belang is dat de betrokkene in staat geweest is

re-integratieactiviteiten ontplooid. Dit was in overeenstemming

voor haar eigen kinderen te zorgen, óók voor een pasgeboren

met de bevindingen van de bedrijfsarts, die vond dat werkneem-

baby. De werkneemster had wel last van paniekaanvallen en

ster - gelet op haar psychische beperkingen - geen benutbare

hartritmestoornissen en was door de bedrijfsarts en het RIAGG

mogelijkheden meer had.

arbeidsongeschikt beschouwd.

Passend, stressarm werk
Ook de verzekeringsarts van het UWV vond dat ze niet meer

Toch vindt de Centrale Raad dat er wel benutbare mogelijkheden zijn geweest en dat de bedrijfsarts daar beter op had
moeten letten. Hij had de werkneemster moeten stimuleren tot

geschikt was voor haar eigen werkzaamheden. Wel vond deze

re-integratieactiviteiten. Het rapport van de psychiater laat de

arts dat er geen sprake was van volledige arbeidsongeschiktheid

Centrale Raad voor wat het is. Er wordt geen rekening mee gehou-

en dat een re-integratieplan opgesteld had kunnen worden voor

den. Al met al is de Centrale Raad van oordeel dat hier benutbare

‘passend stressarm werk met regelmatige diensten’. Hierbij is

mogelijkheden zijn geweest en dat de loonsanctie terecht was.

meegewogen dat de werkneemster haar kinderen verzorgt en
taken in het huishouden uitvoert.

Conclusie

Een arbeidsdeskundige heeft vervolgens vastgesteld dat de

De bedrijfsarts en een psychiater vonden beiden dat hier geen

re-integratie-inspanningen van de werkgever onvoldoende zijn

benutbare mogelijkheden voor een zieke werkneemster waren.

geweest. UWV legde daarop een loonsanctie op, tot 27 juni 2014.

Ook de rechtbank stelde de werkgever in het gelijk. Maar de

Een bezwaarprocedure volgde, waarin ook een psychiatrisch

Centrale Raad dacht er anders over. De werkneemster was wel

rapport werd opgemaakt. De psychiater vond dat de werkneem-

in staat een jong gezin te runnen, dus had ze óók wel benutbare

ster niet in staat was tot persoonlijk en sociaal functioneren, en

mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

dat een eventuele werkhervatting van zeer korte duur zou zijn

Voor het beoordelen van benutbare mogelijkheden is het blijk-

geweest. Toch verklaarde UWV het bezwaar ongegrond en de

baar van belang te kijken hoe iemand in de dagelijkse privésitu-

werkgever ging in beroep. De rechtbank was het eens met de

atie functioneert. Als dat wel lukt, zijn er kennelijk ook benutbare

werkgever en vernietigde de loonsanctie. UWV ging vervolgens

mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

in hoger beroep.
De Centrale Raad van Beroep schetste eerst het juridisch kader

Christa Smit rccm is Adviseur Arbeidszaken bij

van de loonsanctie. Bij de beoordeling van de vraag of de

Flynth adviseurs - accountants
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Schaarste

column

Met het aantrekken van de economie daalt de werkloosheid, dat is
goed nieuws! Weinig mensen zitten graag werkeloos thuis. In Gelderland
ligt het werkloosheidspercentage met 4,7% nu onder het landelijk gemiddelde van 5%. Een daling van 1,2 procentpunt ten opzichte van vorig
jaar! Dit levert direct een nieuwe uitdaging voor werkgevers op, namelijk
dat van schaarste. Het aantal vacatures in de provincie is de afgelopen
maanden gestegen van 16.000 naar 21.000, een stijging van 31,2%!
Er zijn nu bedrijven die de economische groei niet kunnen realiseren
omdat ze niet de juiste mensen kunnen vinden. Er zijn vooral veel vacatures in de logistiek, bouw, horeca, elektrotechniek maar ook bijvoorbeeld
in de advocatuur. Er lijkt een mismatch te ontstaan tussen vraag en
aanbod. Om volop te profiteren van het economische tij is het zaak dat
we samenwerken met de overheid en onderwijsinstellingen.
Blijven investeren in opleidingen; crisis of geen crisis! Voor werknemers betekent dit dat ze zichzelf continu moeten bijspijkeren op hun
vakgebied maar ook dat ze ﬂexibel zijn ten aanzien van nieuwe ontwikkelingen, uitdagingen en locaties. Voor werkgevers is het van belang dat
ze naar alle bevolkingsgroepen kijken om vacatures in te vullen; ouderen,
herintreders, statushouders en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Hierbij kunnen de werkgeversservicepunten die een aantal jaren geleden op gezamenlijk initiatief van overheden, vakbonden en werkgevers
opgericht zijn in alle arbeidsmarktregio’s heel goed assisteren. Naast
de expertise ten aanzien van de arbeidsmarkt die hierin gebundeld is
betekent dit ook dat er hiermee voor werkgevers sprake is van één loket
per regio.
Wanneer overheden, onderwijsinstellingen,
werkgevers én werknemers samen de handen
in elkaar slaan lukt het ook in onze regio om
het meeste uit de huidige economische omstandigheden te halen – en zoveel mogelijk
mensen aan het werk te krijgen.

Marcel Hielkema
Voorzitter VNO-NCW
Midden

Bedrijfsinrichtingen
van

A tot Z
►

Showroom voor de regio Arnhem-Nijmegen:
Nijverheidsstraat 3, 6851 EJ, Huissen
Tel.: 026-3616843, Email: info@terborgse.nl

www.terborgse.nl

De arbeidsmarkt: van
tot
worden
De krapte op de arbeidsmarkt is een hot item. Hoe zit dat in de praktijk bij Arnhemse
ondernemers actief in de zakelijke dienstverlening en de zorg?
TEKST: MATHILDE LENTJES

Zoektocht
Bram Jeurissen, samen met Paul Clappers eigenaar van het

Rob Hoogma, voorzitter van de Raad van Bestuur van Siza: “Het

Arnhemse PR-Bureau FNKE: “Al een tijd zijn wij op zoek naar een

vinden van goede zorgprofessionals wordt lastiger, dat merken

ervaren PR-consultant, met de nadruk op ervaren. We hebben

wij bij Siza ook. Het aantal beschikbare begeleiders, verpleeg-

via een aantal kanalen zoals LinkedIn en Villa Media advertenties

kundigen en artsen is schaars. Om goede zorgprofessionals te

geplaatst, maar de respons was nihil. Uiteindelijk hebben er naar

houden en nieuwe medewerkers aan te trekken, creëren wij

aanleiding van een blog op onze website twee serieuze kandida-

mogelijkheden voor medewerkers en werken wij samen met

ten gereageerd: een uit Breda en een uit Eindhoven.”

opleidingsinstituten en met werkgevers in de regio.”
“Ik ben er niet zuur over hoor, maar het verbaast mij wel waarom
Siza investeert in een duurzame arbeidsmarkt, gaat Hoogma

er niemand uit Arnhem heeft gereageerd, we hebben hier nota

verder. “Kortetermijnoplossingen hebben een kannibaliserende

bene een goede communicatieopleiding en wij zijn een leuk

werking. Wij zijn ervan overtuigd dat wanneer werkgevers in de

Arnhems bureau. Ik ben reuze benieuwd waar al het talent uit de

zorg regionaal samenwerken dit een duurzamere verbetering

regio uiteindelijk is gaan werken.”

van de arbeidsmarkt tot gevolg heeft. Siza heeft hierin een stap
gezet door deel uit het maken van ‘De Werkgeverij’: een nieuw,

Aan interesse van junior PR-consultants heeft FNKE geen gebrek.

innovatief samenwerkingsverband van een aantal werkgevers in

“We hebben inmiddels een goede gevonden, maar ook dat was

de zorg, welzijn, kinderopvang en jeugdzorg.”

een zoektocht. We ontvingen veel algemeen geschreven brieven
met als aanhef geachte meneer/mevrouw. In ons vak is research

In dit arbeidsmarktconcept vormen de deelnemende werkgevers

belangrijk, dus verwachten wij in ieder geval een van onze namen

consortiumpartners. De partners delen onderling vacatures,

boven aan een brief. We hebben een aantal sollicitatiegesprekken

gebaseerd op goed werkgeverschap, goed werknemerschap en

afgebroken omdat bleek dat de kandidaten geen idee hadden

vertrouwen. Medewerkers kunnen zich op basis van vrijwilligheid

waar ons bureau zich mee bezighoudt. Zo een hoge eis is dat

aanmelden en zich beschikbaar stellen voor ander werk en/of

toch ook niet?”

opdrachten bij deelnemende werkgevers en andersom kunnen
medewerkers van andere partners reageren op onze vacatures.

Overspoeld
“Of wij moeite hebben om aan personeel te komen? Integen-

Hoogma: “Zo ontstaat een natuurlijke uitwisseling van personeel

deel, we worden juist overspoeld met sollicitatiebrieven”, vertelt

met voordelen voor zowel werknemer als werkgever. Naast die

Marlies van Dijk, adjunct-directeur bij Kramer Uitvaartverzorging.

regionale samenwerking vinden we het belangrijk dat er voldoen-

“Het UWV adviseerde op een gegeven moment aan veel mensen

de aandacht is voor de ontwikkeling van medewerkers. Om werk-

om een opleiding in de uitvaart te gaan volgen. Daarnaast

nemers aan te laten sluiten bij de nieuwste ontwikkelingen, zoals

benaderen veel mensen uit de zorg ons. Ook komt het veel voor

de inzet van technologie in de zorg, investeren wij in opleidingen.

dat mensen net een uitvaart achter de rug hebben en denken

Wij werken intensief samen met verschillende opleidingsinsti-

dat zij het zelf ook of beter kunnen. Men verkijkt zich er vaak op,

tuten, zoals Rijn IJssel, de HAN en Radboud. Met de HAN heeft

naast de leuke kant van het organiseren en het contact met de

Siza dit jaar bijvoorbeeld een nieuwe opleiding ontwikkeld ‘Smart

nabestaanden, is er ook een zware kant zoals het verzorgen van

Health’ die zorgmedewerkers klaarstoomt om met de nieuwste

de overledene en de emoties. Veel mensen hebben daar geen

technologie te werken in de zorg.”

idee van.”
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DK Makelaars: 15 jaar bedrijfsmakelaar
in de regio Arnhem

‘We krijgen het
vertrouwen’
Kennis van zaken en vertrouwen. Daar draait het om bij DK Makelaars, ma-

van het station”, zegt Hans-Robert van der Doe. “Maar dat niet alleen: de

kelaars in commercieel onroerend goed in Arnhem. Al 15 jaar. “Natuurlijk is

transparantie en de strakke inrichting staan symbool voor onze manier van

kennis van zaken ‘elke stoeptegel kennen’ de basis, net als het kennen van

werken. Het dakterras staat voor het plezier in ons werk.”

de markt waarin wij werken”, zeggen Hans-Robert van der Doe en Edwin de

DK Makelaars is gespecialiseerd in bedrijfsmatig onroerend goed, zoals win-

Kruyff. “Maar het belangrijkste is het vertrouwen dat wij krijgen van onze

kels, kantoren, bedrijfspanden en bouwgrond, in de regio Arnhem. “Vanuit ons

klanten.”

kantoor hebben we zicht op een groot deel van die markt”, zegt Van der Doe
met een lach. Hij wijst op de Rijntoren bij Centraal Station Arnhem, Gelredome
TEKST: FRANCIEN VAN ZETTEN | FOTO’S JACQUES KOK

in Arnhem-Zuid en buurman Rozet, een bijzonder staaltje architectuur in de
Arnhemse binnenstad. “Dit is ook een goede uitvalsbasis: we zijn binnen een

Wanneer je het kantoor van DK Makelaars op de zesde verdieping van Rozet

kwartier overal in onze regio, van Oosterbeek en Elst tot Duiven, Zevenaar en

Centre in hartje Arnhem binnen loopt, kijk je je ogen uit. Prachtig, wat een

Rheden.”

uitzicht! Dankzij de glazen constructie bovenop het dak van het vroegere Cito-kantoor kijk je onbelemmerd in alle windrichtingen. “Dit is een geweldige

No-nonsense

plek. Midden in de binnenstad, met parkeerruimte en op vijf minuten lopen

Van der Doe en De Kruyff richtten in 2002 DK Makelaars op. De twee leerden

Bijzondere reeks foto’s van gebruikers en hun pand
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Kunstenaar, fotograaf en muzikant

met andere ogen naar mensen en

Kontakt Arnhem (OKA) en het Art

Joost van Ophem uit Arnhem maakt

hun werkruimte dan een makelaar”,

Business Center van ArtEZ Hoge-

al vijf jaar bijzondere foto’s van on-

vertelt Van Ophem. “Daar heb ik alle

school voor de Kunsten in Arnhem

dernemers die op het pad van DK

vrijheid in gehad.”

koppelden jonge kunstenaars in

Makelaars komen. Het zijn unieke

Via het project OKA KunstINTERN

2012 via deze competitie aan op-

portretten gedrukt op dibond, zon-

kwamen Joost van Ophem en

drachten van Arnhemse bedrijven.

der opsmuk, als het even kan met

Hans-Robert van der Doe met el-

“Natuurlijk moesten we aan elkaar

een vervreemdend effect. “Ik kijk

kaar in contact. Het Ondernemers

wennen, maar ik had wel vertrouwen

26

elkaar kennen bij een groot Arnhems makelaarskantoor en hebben een klik.
“We houden allebei van no-nonsense, dat waarderen mensen”, zegt De Kruyff.
Als je naar de vierkante meters verhuurd en verkocht commercieel vastgoed
kijkt, is DK Makelaars uitgegroeid tot één van de grootste partijen in Gelder-

Markante transacties

land. Enkele markante transacties zijn de verkoop van bouwgrond in Velp aan
Koffiebranderij Peeze uit Arnhem en de verkoop van het voormalig popcentrum Jacobiberg.

1

Een bijzondere transactie van DK Makelaars is de aankoop via
een sale and lease back van drie bedrijfspanden van Presikhaaf

“Ons anker is altijd het Midden- en Kleinbedrijf geweest. Niet alleen als op-

Bedrijven in Arnhem aan een particuliere belegger. Met een totale

drachtgever, maar vaker als gebruikers van het vastgoed. Ik denk dat wij de-

bedrijfsoppervlakte van 53.800 vierkante meter is dit de grootste

zelfde taal spreken als de ondernemers met wie wij zaken doen”, legt Van der

transactie in Arnhem van de afgelopen jaren.

Doe uit. “Inmiddels hebben wij een mooi netwerk van MKB-ondernemers uit
de regio, die wij ook graag met elkaar verbinden wanneer het niet om vast-

2

goed gaat. Het is leuk om lokale, regionale partijen aan elkaar te koppelen.”

Enkele andere recente, markante transacties van DK Makelaars:
de bouw en ontwikkeling van het Groothandelhuis aan de
Seingraaf in Duiven waar het Notarishuis Arnhem en PACKcenter
Verpakkingen hun intrek in hebben genomen,

DK Taxaties
Daar waar DK Makelaars zich bezig houdt met het makelen, daar houdt DK
Taxaties zich bezig met het taxeren van bedrijfsmatig vastgoed. Edwin de
Kruyff heeft zich hierin gespecialiseerd en werkt volgens de huidige stren-

3

de verkoop van bouwgrond op Rijnpark (Westervoortsedijk) in

4

voor een ander Arnhems icoon, Koffiebranderij Peeze, is bouw-

Arnhem voor de nieuwbouw van drukkerij Coers en Roest,
grond gevonden in Velp. DK Makelaars adviseert Peeze bij de
verkoop van zijn bedrijfspanden op IJsseloord I.

ge gedrags- en beroepsregels van het NRVT en de RICS en de internationale
richtlijnen EVS en IVS. Mede hierdoor worden de door DK Taxaties opgestelde
taxatierapporten geaccepteerd door alle banken, zoals ABN AMRO, Rabobank, handelsbanken en NIBC.

1

Betrokken
DK Makelaars is niet alleen in de binnenstad van Arnhem gevestigd, het bedrijf is ook nauw betrokken bij het wel en wee in de stad. Als bestuurslid van
het Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA) vertolkt Hans-Robert van der Doe
de visie van OKA binnen het Platform Binnenstad Arnhem (PBA). “Een energieke en bruisende Arnhemse binnenstad is voor de stad en de hele regio
van enorme waarde”, benadrukt Van der Doe. ”De binnenstad heeft direct en
indirect een grote invloed op het economische reilen en zeilen van de stad en
de omliggende regio.”

2

Na jaren van crisis en leegstand is er duidelijk sprake van herstel van de vastgoedmarkt, constateert De Kruyff. “De economische groei, het toegenomen
consumentenvertrouwen en de neerwaartse correcties op de huurprijzen
zorgen er voor dat ondernemers weer kansen zien en er nieuwe initiatieven
worden ontplooid.”

Vertrouwen
“Bij een goede transactie is niet alleen de verkoper of verhuurder blij, maar
ook ‘de andere kant’, de koper of huurder. Onze taak is het om een goede,

3

duurzame relatie tot stand te brengen, waarbij rekening is gehouden met de
belangen van beide partijen”, benadrukt Van der Doe.
www.dkmakelaars.nl
in Joost”, zegt Van der Doe. “Na de

en leerde de klanten kennen. “DK

eerste vijf foto’s hebben we beslo-

Makelaars is een open bedrijf en

ten door te gaan. Nu hebben we

het draait om de mensen”, con-

een mooie serie van vijftien foto’s,

stateert de jonge kunstenaar. Te-

waarvan er steeds vier in ons kan-

rugkijkend zegt hij: “Het was een

toor hangen.”

mooie startopdracht, waardoor

Net afgestudeerd aan ArtEZ ging

ik in de praktijk ervaring heb op-

Van Ophem vijf jaar geleden mee

gedaan. Ik weet beter hoe ik met

op pad met de DK Makelaars. Hij

ondernemers moet omgaan en

had in het begin geen rijbewijs,

heb mijn techniek kunnen ontwik-

was blij met de lift die hij kreeg

kelen.”

27

4

OKArnhem september 2017

Armoede
Armoede en schulden, een onderwerp dat niet weg te denken is uit de
actualiteit. Kranten, TV en politiek schrijven en spreken erover. Het is een
onderwerp dat mensen raakt, verbaast en boos maakt.
Werknemers met schulden verzuimen eerder. Een loonbeslag kost een
bedrijf veel tijd en geld. Alleen daarom al is het ook een onderwerp dat u
als ondernemer raakt. Maar wist u dat 60% van de kinderen die opgroeien
in armoede werkende ouders heeft? Daarmee is het armoedevraagstuk
een maatschappelijk probleem van jewelste.
Zo’n percentage zegt ook dat u als ondernemer een belangrijke schakel
kunt worden in de aanpak van het probleem. Pik signalen van werknemers op. Ken de routes naar hulp en steun. Wees er zo vroeg mogelijk bij.
Maak het bespreekbaar, hoe lastig ook. Op dit moment heeft iemand die
aanklopt voor professionele hulp al een schuld van ruim 40.000 euro. Dat
moet toch anders!
De Arnhemse Dialoog heeft alvast alle hulp en steun die er in Arnhem
is op een rij gezet. Hou je vast: 123 initiatieven in totaal. Dus laten we niet
het 124e initiatief van de grond trekken. Maar laten we dat wat werkt en
zich al bewezen heeft nog sterker maken. En daar kunt u als ondernemer,
als werkgever, als groot concern en kleine éénpitter, bij helpen.
Heel concreet: maak het mogelijk dat uw werknemers zich inzetten als
administratiecoach, als steun voor een bijstandsmoeder, als helpende hand
voor de vele vrijwilligersinitiatieven in de stad. Of breng uw eigen ondernemersverhaal in als lesmateriaal voor leerlingen in het voortgezet onderwijs,

column
bouw mee aan creatieve
werkvormen voor geldlessen in de klas. Of ……er is
teveel om op te noemen.
Doe mee!
De Arnhemse Dialoog is
een publiek-privaat platform
in wording. Schuldhulpverleners, betrokken burgers,
gemeente, wijkteams en
Arnhemse bedrijven trekken
samen op bij de aanpak
van armoede in onze stad.
Rabobank Arnhem e.o., Delta
Lloyd, Alliander, Rijnstad,
Arnhemse Uitdaging en
gemeente Arnhem vormen
de kerngroep.
Meer weten? Meedoen?
Frank Donders en Bianca
Hutten,
b.hutten@van-waarde.nl
De Arnhemse Uitdaging | Maatschappelijk betrokken ondernemen in
Arnhem

Theo Duijker

De ochtend van…
In deze rubriek volgt onze reporter,
Dick Leseman, de ochtenduren van
een OKA-lid. Wat doet een directeur
zoal? Deze ochtend is van Theo Duijker,
initiatiefnemer van Enspiratie, een
organisatie die zich inzet voor kwetsbare
mensen bij het vinden of behouden van
werk. Hoe ontbijt hij, welke mensen
ontmoet hij, wat is zijn werkplek?

Tuk, thuis Tuk? Ja Tuk, een gehucht
nabij Steenwijk op een uur rijden
van Arnhem. ’s Morgens staat Theo
vroeg op voor een ontbijt onder
toeziend oog van het koninklijk paar
of hij maakt eerst een rondje op
zijn fiets over de weerribben, de
schitterende achtertuin van Tuk.
Zijn vrouw Plony en hond Gioia
kijken op de achtergrond toe.

Arnhem, Stadskantoor Theo en zijn

Arnhem, HAN De volgende afspraak

collega Bram Hanstede (drinkend)

van Bram en Theo is op de HAN

adviseren bedrijven en overheden

met lector HRM, Annet de Lange

op het gebied van inzetten van

(rechts), en hoofddocent HRM,

mensen met een afstand tot de

Saskia Ponten (links). In januari

arbeidsmarkt. Hier spreken ze

organiseren ze gezamenlijk een

met Gilles Gerth, coördinator

congres voor de HRM-afdelin-

Werkbedrijf Midden-Gelderland,
een regionaal samenwerkingsverband met betrekking tot de

gen van de hogescholen over
‘inclusief HRM’, onder meer over
de participatiewet in HR-beleid.

participatiewet.
Arnhem, Geniet in de Weerd

Arnhem, Geniet in de Weerd Theo

Teamoverleg met twee van de drie

neemt vrijwel nooit tijd voor zijn

teamleiders van Geniet in de Weerd,

lunch, maar vandaag combineert

een van de sociale ondernemingen

hij het nuttige met het aangename.

van Enspiratie. Ilja Cras en Micha

Gesprekspartner Jaap Berends

Schoon (op de rug) bespreken alle
problemen op de werkvloer met
Theo en Bram. Wilfredo Nieuwenhuis geniet nog van zijn vakantie.

heeft zijn broodje zoetzure kip
al ontvangen, die van Theo is
onderweg. Zij kennen elkaar van
de studie ‘social entrepreneurship’
aan de Nyenrode Business Universiteit en werken sindsdien in veel
projecten samen.

Papendal; altijd in beweging
Op Papendal zijn we
constant in beweging. Dat
geldt natuurlijk voor onze
talentvolle sporters, maar ook
voor onze medewerkers die
dag- en nacht in de weer zijn
om klaar te staan voor onze
gasten. We staan eigenlijk
nooit stil, mede doordat we
ook steeds Internationaler
worden. Sportteams uit het buitenland, ieder in hun eigen ritme, weten
de weg naar Papendal al goed te vinden. En zo staan we 24/7 klaar
voor iedereen #OpPapendal. Ook in onze renovaties staan we niet
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column
stil. Zo openden we dit voorjaar ons
Centre Court. Een lichte ruimte met 2
multifunctionele vergaderruimtes en
een foyer. De ruimtes zijn afzonderlijk
van elkaar te gebruiken voor een
inspiratievolle meeting, maar kunnen ook
helemaal open voor bijvoorbeeld een
actievere sessie met sportspreker, diner
of feest. Natuurlijk passen wij de LED
verlichting aan naar jouw bedrijfskleuren!
Vergaderen #OpPapendal is vergaderen op topniveau. Succes
verzekerd!
Jochem Schellens, directeur Hotel Papendal
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Deel uw kennis in uw eigen dagblad

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

mogelijkheid kunt u zich

Hoe?
Hoe?
Op deze pagina verschijnt
uw informatie
in de vorm van
interview in
of een
Op deze
pagina verschijnt
uw een
informatie
de vorm van een interview of een
expertcolumn. Een van
onze journalisten
neemt
met u op en schrijft
expertcolumn.
Een
van contact
onze journalisten
neemt contact met u op en schrijft
Bereik 357.000
het artikel, waarna het wordt geplaatst op de pagina van De Ondernemer in
het artikel, waarna
het wordt
geplaatst
pagina van De Ondernemer in
het dagblad en op deondernemer.nl.
Bovendien
delen we
het artikelop
via de
social
het dagblad
en op
Bovendien delen we het artikel via social
media. Dus: goede inhoud
en een groot
en deondernemer.nl.
kwalitatief bereik!

Bereik357.000
99.000
Bereik
Regio Arnhem

media. Dus: goede inhoud en een groot en kwalitatief bereik!

Ter introductie hebben we voor u een supervoordelig mediapakket samengesteld.

Ter introductie hebben we voor u een supervoordelig mediapakket samengesteld.
Interview
Het interview wordt afgenomen met
een ondernemer, een klant van u.
Doorplaatsing online
Hij deelt zijn praktijkervaringen over Interview
Zowel de expertcolumn als het interview worden doorgeplaatst op deondernemer.nl en op de
Facebook-pagina. wordt
Daarnaast versturen
wij een tweet naar de
volgers van De Ondernemer.
afgenomen
met
et desbetre ende t ema met de Het interview
Wij adviseren u om de content ook via uw eigen online en social media te verspreiden zodat u het
maximale bereik realiseert met
uw artikel.
lezer. Uw bedrijf is afzender van een ondernemer,
een
klant van u.
dit artikel waardoor de inhoud
Hij deelt zijn praktijkervaringen over
direct afstraalt op u als specialist.
et desbetre ende t ema met de
Het interview wordt telefonisch
afgenomen door een journalist en lezer. Uw bedrijf is afzender van
onze fotograaf komt langs om de dit artikel waardoor de inhoud
ondernemer te portretteren.
direct afstraalt op u als specialist.
Regulier tarief
9.204,€ 2.767,-

Speciaal tarief
€3.792,€ 1.377,-

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

Het interview wordt telefonisch
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

Begin op tijd met regelen
van je pensioen

Regulier tarief
Speciaal tarief
Expertcolumn
€ 9.204,€3.792,Samen met onze journalist
schrijft u een expertcolumn over Dit tarief is inclusief doorplaatsing op deondernemer.nl
en verspreiding via onze socialmediakanalen.
het thema. U (of één van uw
Samenvatting
gespecialiseerde medewerkers)
Dagbladen zijn hétDoorplaatsing
medium om de regionale zakelijke
markt te bereiken. Ze bieden het hoogste bereik,
online
genieten grote bekendheid en worden zeer goed gewaardeerd door ondernemers en zakelijke beslissers
verschijnt op de krantenpagina als
in de regio’s.
Zowel de expertcolumn als het
columnist. Ook deze column komt
en oogwaardige
artikel wordt voor
u gecre erd 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
telefonisch tot stand. U levert zelf 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
een geschikte foto aan.
Samen
met onze
journalistDaarnaast
Facebook-pagina.
netwerk
Regulier tarief
€ 1.798,5.971,-

Speciaal tarief
€ 929,2.438,-

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.
Themakalender
**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).

Het***Tijdelijk
interview
en de
betrekking
hanteren
wijexpertcolumn
een korting van 80%hebben
op de online
doorplaatsing.op het thema dat die week wordt belicht.
Zie onderstaand de thema’s die we de komende tijd behandelen.
Deze speciale tarieven zijn tijdelijk en enkel geldig tot en met de editie van 27 juni.

Hoe stimuleert
u uw medewerkers dat zijn zelf aan de slag gaan met
Datum Thema
Thema beschrijving
10 okt
Duurzame inzetbaarheid
hun duurzame inzetbaarheid?

(klik hier)

Regulier tarief

Speciaal tarief

€ 5.971,-

€ 2.438,-

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

Voor uitgebreide informatie
neemt u contact op met:

17 okt

14 febr

Groeistrategie

24
21 okt
febr

Bricks en
clicks
Hoe bouwt
u uw
webshop
uit met
fysieke winkels?
Talenten
vinden
en binden
Hoe komt
u als
mkb-bedrijf
aan talentvolle
medewerkers?
Marloes Wagemans
Reguliere tarief plaatsing*
tarief x bereik
/ 1000
x formaat**
x toeslag branded content + creatie en online kosten***.
Leefstijl
Hoe zorgtisugebaseerd
dat u en op:
uw CPM
medewerkers
ﬁt en
productief
blijven/worden?
T: 0651-573511
Nieuwe businessmodellen
Wat is het geheim achter de meest succesvolle businessmodellen?
Wat
kunt
u als ondernemer
doen
om snel uw rendement te
E: marloes.wagemans@persgroep.nl
*Tijdelijk
hanteren
wij
een
korting
van
60%
op
de
plaatsingskosten.
Rendement verhogen
verbeteren?
**Tijdelijk hanteren
wijHoe
gereduceerde
toeslagen voor
het interview
(1/3 i.p.v. 1/2) als de column (1/5 i.p.v. 1/4).
Vitaliteit in je bedrijf
zorgt u dat uformaat
en uw medewerkers
fit enzowel
productief
blijven/worden?
***Tijdelijk
hanteren
een korting
vanals
80%
op de online
Ondernemen
in de cloud
Hoe wij
makkelijk
is het
u overal,
altijddoorplaatsing.
en veilig bij uw bestanden kunt?

31 okt

28 febr

7 nov
7 mrt

14 nov
14 nov
mrt
21

28
21 nov
mrt
528dec
mrt
12 dec

Familiebedrijven

Hoe kunt u de groei van uw bedrijf versnellen?

schrijft u eenversturen
expertcolumn
over
wij een tweet
naar de
vanvan
De Ondernemer.
het thema. Uvolgers
(of één
uw
graag gebruik van dit aanbod
Ja! Ik maakmedewerkers)
gespecialiseerde
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.

Wat kunt u leren van hoe familiebedrijven ondernemen?

Het
dga-pensioen
Wat moet
u doen
nu
het pensioen
in eigenuw
beheer
vervalt?
Combinatie
werk/privé
Hoe zorgt
u voor
een
goede
balans
werk
enjuni.
privé?
Deze
speciale tarieven
zijn tijdelijk
en
enkel
geldig
tot en tussen
met de editie
van 27

Talentontwikkeling
Trends
in technologie

Bedrijf al verkocht?
Slimmer
What’sondernemen
next?

Hoe behoudt
alsinvloed
mkb-bedrijf
Wat wordtude
van IoT,talentvolle
Big Data en medewerkers?
mobile op uw business?
Hoe zet u uw vermogen zinvol in?

Hoe kunt u uw bedrijf volledig flexibel maken?

Innovatie

Hoe kunt u uw bedrijf slim gebruik laten maken van innovaties?

Fit en stressvrij ‘18

Wat moet u regelen om ﬁt en stressvrij 2018 te starten?

4 april

Kracht van het familiebedrijf

11 april

Online ondernemen

Hoe genereert u nieuwe omzet door online te ondernemen?

18 april

Ondernemersvaardigheden

Hoe kunt u als ondernemer meer uit uzelf en uw mensen halen?

19 dec

Wat kunt u leren van hoe familiebedrijven ondernemen?

Jasper Sutmuller

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

Cees van Doornik

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

Kiezen voor techniek
betekent baangarantie

maar er wordt (te) weinig gekozen
Het is een al langer bestaand probleem: de tekorten voor veel

Modderkolk uit Wijchen heeft zelf voor een oplossing gekozen

technische beroepen zijn schrijnend en het is en blijft lastig om

door de Modderkolk Bedrijfsschool op te richten. Sinds 2012

jongeren te verleiden een keuze te maken voor techniekonder-

biedt Modderkolk opleidingen aan via een eigen Bedrijfsschool.

wijs. Er zijn echter belangrijke vraagstukken op gebieden als

Als monteur in opleiding kun er een zogeheten BBL-opleiding

duurzaamheid, voedsel en zorg waarbij innovatie in techniek

(Beroeps Begeleidende Leerweg) volgen op verschillende

centraal staan. Om het (toekomstig) tekort aan technische ge-

niveaus. In deze onderwijsvorm worden theorie en praktijk

schoolden te voorkomen, zijn er diverse regionale en landelijke

gecombineerd. Het bedrijf zocht hiervoor samenwerking met het

initiatieven ontwikkeld.

nabijgelegen Koning Willem I College.

TEKST MATHILDE LENTJES | FOTOGRAFIE MARC PLUIM

Branchegerelateerde initiatieven zijn er ook. Zo biedt de energietransitie en duurzame energie volop werkgelegenheid. De

Een opvallende oplossing komt van Wim Pelsma, ceo van Aal-

voorzichtige schattingen volgens de Topsector Energie zijn ‘dat

berts Industries. Hij vindt dat technische opleidingen een paar

het aantal directe en indirecte banen door de maatregelen in het

jaar gratis zouden moeten worden gegeven om zo veel mogelijk

Nationaal Energieakkoord kunnen oplopen tot 100.000 in 2020’.

studenten aan te trekken. Volgens Pelsma zouden universiteiten

De Topsector Energie spant zich ‘met name in voor scholing

en technische hbo- en mbo-opleidingen meer studenten moeten

omdat deze banen van inhoud veranderen en om andere, aanvul-

aannemen om te zorgen dat Nederland technologisch voorop

lende en/of hoger-niveauvaardigheden vragen. Betere kwaliteit,

loopt. ‘De technologische ontwikkelingen gaan zo snel, dat het

gelijkwaardigheid en toegankelijkheid van scholing is wat de Top-

onderwijs zich steeds sneller moet aanpassen aan de verande-

sector Energie stimuleert via de Human Capital Agenda (HCA).

rende behoeften. We moeten dit proces versnellen’, zo liet hij in

Zo kunnen meer mensen het passende onderwijs volgen’.

het FD weten.

Techniekpact (Gelderland)

Gratis techniekonderwijs?

Alleen al voor de vervanging van mensen die met pensioen gaan

Richard Blickman van BE Semiconductor Industries NV in Duiven

komen we de komende jaren honderden mensen tekort. Dit heeft

over dit voorstel: “Ik vind dat kosten voor deelname aan de op-

grote gevolgen voor de innovatiecapaciteit van de regio. Het re-

leiding laag moeten zijn, maar nog belangrijker is dat de inhoud

guliere onderwijs alleen kan dit probleem niet oplossen. Eén van

aantrekkelijk moet zijn voor studenten. Aantrekkelijk betekent

de redenen waarom het Techniekpact is gestart: een samenwer-

dan vooral praktijkgericht en minder theoretisch in het eerste

king tussen het onderwijs, het bedrijfsleven en de overheid. Het

jaar. Techniek moet vooral boeiend zijn.”

heeft tot doel het tekort aan technisch personeel terug te drin-

Een ondernemer in het hogere technisch segment die niet met

gen door de kwaliteit van het techniekonderwijs te verbeteren

naam vermeld wil worden, vindt het vooral een ondernemersprobleem. “Een tekort – in dit geval aan technisch
personeel – oplossen is vooral een uitdaging
van de ondernemer
zelf. Een beetje ondernemer gaat hier crea-

31

en meer jongeren voor techniek te interesseren. Aanjager Doekle
Terpstra liet eerder weten dat ‘de komende jaren de behoefte aan
goed geschoolde technici vanuit alle opleidingsniveaus sterk toeneemt. Door de
technologische ontwikkelingen veranderen
de beroepen in de sector snel en worden

tief mee om en lost het probleem zelf

andere vaardigheden door het bedrijfsle-

op. Je kunt wel vingerwijzen naar

ven gevraagd. Het is voor de economische

het onderwijs en de overheid, maar

groei belangrijk dat er meer goed geschoold

je kunt het ook bij jezelf zoeken.”

technisch personeel beschikbaar komt’.

.
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Werken over de grens?
Laat je niet weerhouden!
Alles is ‘global’ tegenwoordig. We hebben één
Europa en binnen de Europese Unie is er vrij
verkeer van goederen en personen. Toch is werken
over de grens niet altijd eenvoudig. Juridisch
‘gedoe’, een andere cultuur, een andere taal, ga er
maar aan staan. Omdat we in de grensstreek wonen,
speelt het in deze regio regelmatig.

Die wil het, vóór hij begint, eerst netjes geregeld hebben.”
Net als Freddy Heinzel (werkzaam in Kleve en woonachtig in
Emmerich, maar geboren in Nijmegen) is Anton Bouwmeister
bevoegd om zowel in Nederland als Duitsland als advocaat (in
Duitsland: Rechtsanwalt) op te treden. Beiden kennen de mores
in beide landen en zitten in advocatenclubs, Nederlands-Duitse
businessclubs en belangenverenigingen.
Freddy Heinzel is ook nog eens Honorair Consul van het Koninkrijk der Nederlanden. Als zodanig wordt hij geacht de economische belangen van Nederland in Duitsland te behartigen. “Ik

TEKST DAAN APPELS

F

probeer mensen, Duitsers en Nederlanders, bij elkaar te brengen.
reddy Heinzel van Strick Advocaten in Kleve en de me-

Want als bewoners van de grensregio zijn we hoe dan ook tot

dewerkers van de ‘German Desk’ van De Kempenaer Ad-

elkaar veroordeeld. Honorair Consul is een onbezoldigde functie,

vocaten in Arnhem zijn het in grote lijnen eens: er zitten

maar het voordeel voor mij is dat ik overal makkelijk een ingang

Er komt vaak het nodige
bij kijken, maar voor
alles is een oplossing

haken en ogen aan werken over de grens,

heb. Win-win dus.”

maar laat je vooral niet weerhouden. Voor
alles is een oplossing. Veel Nederlanders

Werken over de grens is van alle tijden. Zeker in grensregio’s.

en Duitsers zijn u al voorgegaan.

Vreemd genoeg is het er,
ondanks één Europa en

Er is zelfs een grappige kant. Die heeft

ondanks Europese regel-

te maken met het cultuurverschil. De on-

geving, niet eenvoudiger

dernemende Nederlander, in het algemeen gesproken, versus de

op geworden. Kinderbijslag

degelijke Duitser. Anton Bouwmeister van De Kempenaer: “Een

bijvoorbeeld, studiefinan-

Nederlander die in Duitsland zaken wil doen, begint meestal ge-

ciering, pensioenopbouw,

woon. Gaandeweg

een auto van de zaak, hoe

loopt hij tegen

werkt dat, ook belastingtech-

hindernissen aan

nisch, als een Nederlander in

en dan probeert hij

Duitsland werkt? En voor een

daar een oplossing

Duitser die in Nederland de

voor te vinden. Dat

kost verdient?

Freddy
Heinzel

is niet de manier
van een Duitser

Freddy Heinzel: “Als het

die in Nederland

om dat soort zaken gaat, sluit de wetgeving gewoon niet goed

zaken wil doen.

op elkaar aan. Ook omdat regels vanuit Europa in Den Haag en
Berlijn op een geheel eigen manier worden uitgelegd en verder
worden dichtgetimmerd. Je hebt deskundigen nodig om dat voor
je op te lossen.”

De German
Desk van De
Kempenaer Advocaten: Anton
Bouwmeister,
Julia Fischer en
Marlene Plaß.
(Foto Marc
Pluim)
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Deskundigheid nodig
Anton Bouwmeister van De Kempenaer: “Op zich is de regelgeving niet verkeerd. Punt is vooral dat je steeds vaker heel specifieke situaties hebt met dus specifieke problemen. Geen reden
om je te laten weerhouden van zakendoen over de grens, maar
het is zoals Freddy zegt: om het te regelen heb je wel deskundigheid nodig.”
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Die deskundigen zijn bij advocatenkanto-

Bouwmeister. “Wij kunnen ons natuurlijk

German Desk vooral ook
voor zakendoen in
Duitsland - en andersom

prima redden in de Nederlandse én Duitse

De German Desk van Dirkzwager advocaten & notarissen, gevestigd op de Velperweg, is voor-

taal, maar dat geldt niet voor iedereen.

al gespecialiseerd in het zakendoen met Duitsland. Momenteel doen Nederlandse bedrijven

Dan zie je weer die verschillen. De Ne-

voor circa 165 miljard euro zaken met Duitse bedrijven. Met Beieren alleen al wordt bijvoor-

derlander die soms gewoon met behulp

beeld evenveel zakengedaan als met heel China.

ren als Strick en De Kempenaer voorhanden. Zo wordt de German Desk bij De
Kempenaer bemenst door drie advocaten, zowel van Nederlandse als Duitse
afkomst. “De verschillen merken we al als
we samen aan tafel zitten”, vertelt Anton

van handen en voeten alles aan elkaar
kletst, en de Duitser die daar veel minder

de botten en richten de pijlen nu steeds meer

gemakkelijk in is. Gelukkig spreken ook

op Duitsland, dat veel minder te lijden heeft

de meeste Duitsers, zeker de jongeren,

gehad van de crisis en veel kansen biedt. Wij

steeds beter Engels. Internationaal is dat

ondersteunen Nederlandse ondernemers in

toch de voertaal.”

alle facetten van het zakendoen met Duitse
ondernemers.”

Veel internationaler
Herkenbaar voor Freddy Heinzel. Hij kent

Bij het zakendoen met Duitsland passeren tal

ook de jongeren die veel internationaler

van uitdagingen de revue. Niet alleen verschilt

dan destijds hun ouders opgroeien, hun

de cultuur tussen beide landen (Duitsers

talen beter spreken en over het algemeen

kennen bijvoorbeeld langere contractonder-

makkelijker denken. “De situatie voor

handelingstrajecten dan de gemiddeld onge-

jongeren is vaak ook minder complex. Als

duldiger Nederlander gewend is), maar ook

je 45 bent, getrouwd, twee kinderen en

kwaliteitsaspecten als technische regelgeving

een eigen huis, praat je heel anders over
werken in Duitsland dan een vrijgezelle

Susanne Hermsen – Pfeiffer (Foto Friso Keuris)

zijn in Duitsland strenger en ingewikkelder.
Susanne: “Onder meer in de bouw vind je dat
terug. Je zult de eerste Nederlandse onderne-

twintiger die net van school komt. Daar
komt bij dat met name de hoog opgeleide

TEKST FRANK THOOFT

mer niet zijn die zich daar in zijn enthousiasme in verslikt.”

jongeren in dit gebied steeds vaker wegtrekken. In Nederland naar de Randstad,

Susanne Hermsen – Pfeiffer is, als geboren

in Duitsland naar het Ruhrgebied. Met ver-

en in Duitsland opgeleide advocate, zowel

Beslaglegging

grijzing van de grensregio als gevolg. Ik

Rechtsanwältin als beëdigde advocaat in

Ook kan er een verschil zijn in het recht

zie dat echt als een probleem. We zullen

Nederland en kan daarom als geen ander

van de individuele bondslanden omdat elk

gezamenlijk strategieën moeten ontwik-

denken als een Duitser en interpreteren als

bondsland naast Bundesrecht op bepaalde

kelen om die uitstroom te stoppen.”

een Nederlander. “Daarmee kun je het verschil

gebieden zijn eigen wetten kent, bij voor-

maken voor je cliënt”, legt ze uit.

beeld op het gebied van het bestuursrecht.

Anton Bouwmeister is daar niet pessimis-

Wie daar de weg niet in weet verdwaalt al

tisch over. “Zelf kom ik nog uit de tijd dat

De German Desk van Dirkzwager bestaat al

snel, weet Susanne uit ervaring. En wie met

er een slagboom was bij de grens en dat

sinds 2012 en heeft sindsdien een solide repu-

procesrecht te maken krijgt – de advocaten

je op van alles en nog wat werd gecontro-

tatie opgebouwd onder zowel Nederlandse

van Dirkzwager procederen veelvuldig in

leerd. Hoe anders is dat tegenwoordig?

ondernemers die met Duitse ondernemers

Duitsland – kan ook met onverwachte ver-

Internet heeft alles veranderd. Internatio-

zakendoen als Duitse bedrijven die met Ne-

schillen te maken krijgen. “In Nederland wordt

naal werken is bijna de norm en de locatie

derlandse ondernemers zaken (willen) doen.

bijvoorbeeld gemakkelijker beslag gelegd dan

van waaruit je dat doet van ondergeschikt

De Dirkzwager German Desk bestaat uit 4

in Duitsland”, legt Susanne uit. “Dat beïn-

belang. Denken in oplossingen en moge-

advocaten en 2 notarissen en is momenteel

vloedt je strategie als je procedeert.”

lijkheden en niet in problemen. Prachtig

aan het uitbreiden omdat de markt ziendero-

toch? Als je over de grens wilt gaan

gen aantrekt.

werken, doe dat dan. Voor alles is een

De German Desk van Dirkzwager werkt in
Duitsland bovendien samen met een gere-

oplossing. Let er alleen op dat je je eerst

Uitdagingen

de Duitse manier van zakendoen eigen

Susanne licht toe: “De Nederlandse onderne-

Fromm, als onderdeel van het internationale

maakt. Je zaakjes op orde hebben dus

mers hebben na de kredietcrisis weer vlees op

TELFA-netwerk waarin Dirkzwager participeert.

nommeerd advocatenkantoor: Buse Heberer

vóór je begint. Want een goede eerste
indruk is de basis voor succes.”

33

OKArnhem september 2017

‘Er gebeurt
zoveel, het
is razend
interessant
daar betrokken
bij te zijn’
Petra van Stijn (54) is sinds 1 september
voorzitter van OKA, als opvolger van het
tijdelijke duo Andrea de Boeij en Peter de Haan.
In dit lijfblad van de ondernemersvereniging
mag een interview met haar niet ontbreken. Met
het argument: ‘Ik ben nog niet eens begonnen’,
kwam ze er niet onderuit. Daarom hierbij de
geloofsbrieven van Petra van Stijn.

TEKST DAAN APPELS | FOTOGRAFIE JACQUES KOK

W

We noteren dat ze er, zoals verwacht, ‘zin in heeft’, en dat ze
‘hoopt op een voortzetting van de constructieve samenwerking

e hebben afgesproken op 31 augustus, de dag voor

met de gemeente’. Mooi. Maar wat mogen we verwachten? Hoe

ze officieel begon als voorzitter van OKA. Ze heeft

kijkt ze aan tegen Arnhem? En krijgt die gemeente ook onder uit

net een overleg met OKA-secretaresse Marian

de zak als ze er een potje van maken? Petra: “Niet alles tegelijk.

Adelaar achter de rug. Je moet natuurlijk goed beslagen ten ijs

Eerst Arnhem. Een mooie en veelzijdige provinciestad, die wat

komen. Bij Petra van Stijn hangt dat zeker niet van een paar ge-

mij betreft niet een té grote broek aan moet trekken. Arnhem is

sprekjes met andere bestuursleden af. Ze is gepokt en gemazeld

geen Amsterdam of Parijs. Laten we in eerste instantie proberen

als bestuurder (zie ook kader) en OKA kent ze van binnen en

een aantrekkelijke stad voor de provincie te zijn. Een stad die

buiten. De ideale voorzitter, ben je geneigd te denken. Zelf houdt

goed bereikbaar is en gastvrij.”

ze de boot liever wat af.

Spannend

Petra van Stijn: “In juni werd ik gebeld door Andrea de Boeij met

“Persoonlijk denk ik dat Arnhem door het dieptepunt heen is en

de vraag of ik voorzitter wilde worden. Ik was verrast dat ze bij

weer aan het opklimmen is. Op zaterdagen is het druk in de stad,

mij uitkwamen en heb geantwoord dat ik erover na ging denken.

de horeca is aangetrokken en er wordt flink gebouwd. Ik ben

Vrij snel daarna heb ik laten weten dat ik het wilde doen. Ik besef

altijd een tegenstander geweest van het Filmhuis op de Markt,

dat het veel tijd kost, maar OKA en Arnhem liggen me na aan

maar er is toe besloten en dan moet je je er verder ook bij neer-

het hart. Ik ben ook niet bang vergeleken te worden met Bart

leggen. Ik vind het spannend. Hoe gaat het precies worden? Dan

van Meer, de man die jarenlang als voorzitter het uithangbord

heb je in 2019 de herdenking van 75 jaar Slag om Arnhem en in

van OKA is geweest. Bart was altijd zeer aanwezig en heeft het

2020 75 jaar bevrijding. In 2019 wordt ook de restauratie van de

goed gedaan, maar ik ga het gewoon op mijn manier invullen.

Eusebiuskerk afgerond. Die staat al sinds 2007 in de steigers. Mijn

Misschien is het een voordeel dat ik als vrouw wat minder dat

werk als directeur van de Eusebius zal me zeker van pas komen

competitieve heb dat mannen vaak zo kenmerkt.”

als voorzitter van OKA. In die rol is er een nieuwe wereld voor me
opengegaan. De wereld die ‘binnenstad’ heet. Er gebeurt zoveel,
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Petra van Stijn
Ze is een ‘Arnhems meisje’. Weliswaar al twintig jaar woonachtig in Velp (‘Een wijk van Arnhem toch eigenlijk?’), maar
in Arnhem werd Petra van Stijn geboren en groeide ze op.
In de Spijkerstraat. Na de middelbare school ging ze Frans
studeren in Nijmegen. “Ik wist niet goed wat ik wilde en
Frans was mijn beste vak.”

Onderwijs
Een punt dat Petra van Stijn graag wil aanroeren is de verbinding
tussen onderwijs en bedrijfsleven. Om de simpele reden dat ze
denkt dat daar kansen liggen voor Arnhem. “Met de HAN, ArtEZ,
ROC Rijn IJssel en Van Hall Larenstein hebben we fantastische
opleidingen in de stad. Het bedrijfsleven kan daarvan profiteren
en HAN en ArtEZ kunnen veel voordeel hebben van de bedrijven
in de stad, ónze leden. Er gebeurt al het nodige op dat gebied,
maar ik ga zeker proberen daar nog een

Ze kwam nooit voor de klas terecht. Het ondernemersbloed
dat in de familie zit, bleek ook bij Petra van Stijn aanwezig.
Ze ging werken in het bedrijf van haar vader, VéBé van
Steijn, en nam dat in 1986 over. Het benzinestation aan
de Westervoortsedijk (daarvoor aan de Van Oldenbarneveldtstraat) heeft ze inmiddels overgedaan aan Shell, maar
de wassalon in de Spijkerstraat runt ze nog steeds. Daarnaast is ze directeur van de Eusebiuskerk en sinds 1 september dus voorzitter van OKA, een vrijwilligersfunctie.

zwengel aan te geven. Overigens zonder
de illusie te hebben dat we al dat talent
voor Arnhem kunnen behouden. Dat kan
gewoon níet. Je moet op een gegeven
moment ook je plaats kennen.”

“Ik zou graag zien dat we
ook de maakbedrijven
op de bedrijventerreinen
weer aan ons binden.”

What’s in it for me?
Het is haar overtuiging dat OKA veel heeft te bieden. Een netwerk, gezellige en leerzame activiteiten (kennisdeling!) en belangenbehartiging. Ze begrijpt ook dat ondernemers zich afvragen:

Aan bestuurservaring ontbreekt het Petra van Stijn niet. Ze
was voorzitter van het landelijke Beta (belangenvereniging
van tankstations), voorzitter van het vrouwelijke ondernemersnetwerk Vice Versa Gelderland, bestuurslid van OKA
(in de jaren negentig), is penningmeester van de Stichting
Arnhemse Stadsprijs voor Vrijwilligerswerk, bestuurslid van
de Stichting Eusebius Arnhem en voorzitter van de Stichting OKA Services, het huidige StAB (Stichting Arnhemse
Bedrijventerreinen).

‘what’s in for me?’ Petra’s antwoord is kort maar krachtig: “Veel!
We hebben het over een club van meer dan 300 leden, dé businessclub van Arnhem, met zo’n dertig activiteiten per jaar. We
zitten regelmatig met de wethouder om tafel en we adviseren de
politieke partijen in de aanloop naar de verkiezingen die er weer
aankomen. Dat is heel belangrijke, lokale belangenbehartiging.
Om die reden is de stelling te verdedigen dat je als ondernemer
in Arnhem alleen al vanuit een zekere solidariteit lid zou moeten
zijn van OKA. Daarnaast kun je voordeel hebben van het netwerk
en er gezelligheid vinden.”

Petra van Stijn is getrouwd en heeft samen met haar man
drie kinderen. Het echtpaar leeft momenteel gescheiden,
omdat manlief een jaar voor zijn werk in Taiwan verblijft.

Ze wil nog wel iets benadrukken. Als een teamspeler die toevallig
ook aan het roer staat. “Ik ga niet alles zelf doen. We hebben een
groot en goed bestuur dat de taken verdeelt. Zelf ga ik uit van

.

een tijdbesteding van een dag in de week. Ik geloof dat ik ‘ja’ heb
het is razend interessant daar betrokken bij te zijn.”

gezegd tegen een periode van voorlopig drie jaar.”

In die zich ontwikkelende stad moet OKA de krachtige en
toonaangevende ondernemersvereniging blijven die het altijd is
geweest, vindt ook Petra van Stijn. Vanuit de historie komt ze tot
een doelstelling. “De revitalisering van bedrijventerrein Het Broek
was 40 jaar geleden voor bedrijven als BASF en Akzo Nobel de
reden een ondernemersvereniging op te richten die als belangenbehartiger kon optreden. Van de bedrijven op de bedrijventerrei-

Weggegooid geld
De stad promoten, dat ziet Petra van Stijn als een doel op
zich. Hoe het níet moet, leerde een recente ontmoeting met
Freddy Heinzel haar. Heinzel is honorair consul van Nederland in Duitsland en als advocaat werkzaam in Kleef.

nen is OKA de laatste jaren een beetje afgedreven. Dienstverleners en organisatorische netwerken zijn belangrijker geworden. Ik
zou graag zien dat we de komende jaren ook de maakbedrijven
op de bedrijventerreinen weer aan ons binden.”
Een voorbeeld maakt de praktische wijze duidelijk waarop Petra
van Stijn denkt. “Waarom zou een advocaat niet samen met een
schilder aan een OKA-activiteit kunnen meedoen en kunnen
netwerken? Er komt een moment dat het huis van die advocaat
opgeschilderd moeten worden, en er komt misschien ook wel een
moment dat die schilder gaat scheiden en hij een advocaat nodig
heeft. Met een grotere diversiteit aan leden kun je je horizon

Petra: “Freddy vertelde over Duitsers die in Arnhem gaan
winkelen en bij terugkomst bij hun auto een bon van 69 euro
onder de ruitenwisser vinden. Helemaal verrast, teleurgesteld en boos natuurlijk die mensen. Omdat ze niet wisten
dat ze moesten betalen, en omdat het een groot bedrag is.
Bij een parkeerbon in Duitsland heb je het over een tientje.
Op zo’n moment weet je dat die mensen nóóit meer terugkomen naar Arnhem. Ongeacht of je 100.000 of 200.000
euro uitgeeft aan citymarketing. Dat is dan echt weggegooid geld. Ik hoop dat we als OKA onze invloed kunnen
aanwenden om aan dit soort praktijken iets te doen.”

verbreden.”
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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

Gemeente Overbetuwe

bedrijfsreportage

Uw bedrijf vestigen in de regio Arnhem en Nijmegen?
Kom naar de gemeente Overbetuwe, perfect
bereikbaar en met een hoog voorzieningenniveau
Overbetuwe is een middelgrote gemeente in de provincie Gelderland,

De gemeente Overbetuwe heeft op verschillende bedrijventerreinen bedrijfs-

centraal gelegen tussen Arnhem en Nijmegen. We hebben een actief en ge-

kavels te koop:

mengd bedrijfsleven. We vinden een goed ondernemersklimaat erg belang-

•

rijk en helpen ondernemers graag op weg. Niet voor niets staan we al jaren
achtereen in de top-5 van MKB-vriendelijkste gemeenten van de provincie

collectieve beveiliging;
•

Gelderland. Via onze film op www.overbetuwe.nl/bedrijfskavels krijgt u een
korte impressie van de bedrijventerreinen.

“

Poort van Midden Gelderland Zuid in Heteren: direct aan de A50, met
Spoorallee op bedrijventerrein De Aam in Elst: direct naast het spoor en
vlakbij het centrum. Perfecte verbindingen via de A325 en A15;

•

Merm (Oost) in Elst: in de oksel van de A325 en A15, naast bedrijventerrein De Aam.

We hebben vertrouwen in de toekomst en kiezen voor nieuwbouw
in Elst. Nieuwbouw biedt ons de kans om alles naar ons eigen
inzicht in te richten. ‘Future proof’ wordt het, zodat we de BMW
beleving voor de klant op een nog hoger level krijgen. We kiezen
voor Elst vanwege de aantrekkingskracht van de regio Arnhem
- Nijmegen. We zitten nu 20 jaar in Elst en we hebben tot nu toe
goede ervaringen met Elst”.
Wilco van Toorn, directeur van Simako-BDM

Ervaar wat de gemeente Overbetuwe voor uw bedrijf kan betekenen en
neem contact met ons op om de mogelijkheden te bespreken.

“

Centraal gelegen tussen een aantal snelwegen, de A50, A15 en A12.
Het is een supermooie zichtlocatie en heel goed bereikbaar vanuit
heel Nederland en België, maar ook vanuit Duitsland.”
Mark Wegh, Porsche Centrum Gelderland

Neem contact op met onze
Accountmanager Bedrijven
Fabian Miceli
T 0481 362 221
E bedrijvenloket@overbetuwe.nl
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De immense hal van de
[Arnhemse] Melkfabriek

Opperste concentratie

FOTO’S: JACQUES KOK

Het cadeaumeisje van ditisPASarnhem deelde cadeautjes uit op de beurs, hier aan
Dominique van Wijgaart en
Jose Wissenberg

Pamela Zeylstra,
Harold Hofman en
Niels Bruil van StAB

Virtual reality normaalste zaak

Marie-Jose Broekhuizen en
Diana Hendriks hielden het spic
en span

Mariska Perrier, Olaf Heller, moderator
Raymond Reesink en Elke Duthler
Carel Rink, Wouter Groothedde
en Peter Offringa
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Er werden veel matches gemaakt bij
de Arnhemse Uitdaging

Mariska Perrier en Ahmed Marcouch naast alle genomineerden
van het Arnhems Compliment:
Olaf Heller, Tobias Haagsma, Frans
Gazendam, Martijn van de Spreng,
Hilal Gemril, Elke Duthler en Nicole
Beaujean.

Druk in gesprek

Nasser Al Mawla feliciteert starter
van het jaar Roel Bleumer

Dave Aaldering wordt gefeliciteerd met zijn overwinning als Arnhemse ondernemer van het jaar

Elke Duthler van Alliander,
winnaar Arnhems Compliment

Olaf Heller van Mantel fietsen,
winnaar Arnhems Compliment
Mariska Perrier van de Arnhemse Uitdaging
en burgemeester Ahmed Marcouch
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Presenteert het eerste energie
plus project in Nederland

Binnenkort in de verkoop en verhuur
Bedrijfsunits met een ENERGIE ++++ STATUS. Deze
unieke bedrijfsunits zullen worden ontwikkeld op het
bedrijven- terrein RijnPark te Arnhem. Deze units zijn zo
uniek omdat de zonnepanelen, de energie-opslagbatterij,
de windmolen en de ijswaterwarmtepompcentrale de units
geheel zelfvoorzienend maken.
Er zullen units ontwikkeld worden met verschillende
oppervlakten v.a. circa 200 m2 tot 390 m2. Om een ideale
bedrijfsoppervlakte te creëren kunnen de units tevens
worden gekoppeld.
Bent u geïnteresseerd? Dan maken wij graag een afpraak
om met u de mogelijkheden te bespreken en u te voorzien
van meer informatie.

(026) 363 84 94

www.werkplekwest.nl

