
#campusbc Campus Business CenterSocial networks

I n  d i t  n u m m e r

Goudhaantjes en gouden tijden   |  2

Binnenkomen in gespreid bedje   |  3

Flex- of virtueel huren Campus BC?   |  3

Grand Café-praat met…   |  4

Kunst als uitlaatklep   |  4

“Hoger inzetten en meer werken als team”   |  5

Nieuw in de Campus   |  6

RVO: ‘prijs’ verruild voor aandelen   |  7

What’s hot: QR-Code   |  7

Goed doen als ondernemer   |  8

Hans Hammink

De beste manier om iets aan te pakken? Vaak van buiten 

naar binnen. Voor ondernemers geldt het omgekeerde. 

Ondernemersrecept:
werk binnenstebuiten
Het is er niet de tijd voor, een grote voorjaars-
schoonmaak. De aanpak ervan laat echter 
goed zien hoe je als ondernemer kunt 
vernieuwen. Bij de voorjaarsschoonmaak  
begin je namelijk om binnen de hele boel  
op te frissen en daarná de buitenwereld te 
laten zien wat je hebt gedaan.

‘Grote schoonmaak’ 
Campus BC begon dit voorjaar al met zo’n 
grote schoonmaak en komt nu toe aan de 
finishing touch. Eerst pakten we alles binnen 
aan, van boardroom en binnenschilderwerk 
tot interne nieuwsbrief. Nu verbinden we dit 

met buiten: de website gaat op de schop en 
er komen nieuwe vlaggen, bedrijfskleding en 
buitenreclame via raamfolie. 

Evenwicht
Een prima volgorde als je je onderneming wilt 
opfrissen: van binnen naar buiten. Doe je het 
andersom, dan loop je kans dat mensen zich 
bedrogen voelen, omdat de buitenkant mooier 
is dan wat ze daarachter aantreffen. Mijn 
boodschap dit keer? Zorg dat je uitstraling 
klopt, binnen én buiten. Enneh… dit recept 
geldt natuurlijk ook voor wie deze herfst grote 
schoonmaak wil houden.
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Huurder in beeld

Heeft een bedrijf in de wereld van 

personeelswerving nog wel toekomst  

sinds de crisis? Humphrey Remie van 

Remie Consultants bewijst van wél!

Terwijl de personeelsmarkt is ingezakt, verwacht Humphrey Remie met 

zijn detacheringsbureau juist een topjaar! Zijn geheim? “Ik kom bij klanten 

als het goed gaat én als het slecht gaat. Daarom melden zelfs klanten van 

bijna 30 jaar geleden zich weer bij mij. Bovendien vis ik dankzij mijn grote 

netwerk en jaren ervaring de goudhaantjes er snel uit”, vertelt hij over de 

selectie van goede medewerkers. Velen van hen heeft hij op dit moment  

via zijn bedrijf Remie Consultants gedetacheerd; als zzp’er of in dienst.  

“Ik voel me voor deze medewerkers en de bedrijven een soort arbiter die 

ervoor zorgt dat iedereen waarmaakt wat hij belooft.”

Opbouw en keuzes
Remie begon in 2007 vanuit huis met zijn bedrijf, dat zich met name richt 

op de bouwwereld en de overheid. In 2008 koos hij voor een flexibel huur-

contract bij Campus BC. “Overal keek ik naar bedrijfsruimte, van Enschede 

en Oldenzaal tot Almelo en Hengelo, maar ik trof slechts oude gebouwen. 

Alleen Campus BC was nieuw. Bovendien had dit de juiste zakelijke 

uitstraling.” Sindsdien gaan de zaken goed. Zódanig, dat hij vorig jaar nog 

een administratieve parttimer aannam én onlangs een nieuw bedrijf startte. 

Nieuw bedrijf, oud adres
Valt er sinds de crisis dan nog wel te detacheren? “Je moet natuurlijk niet 

achterover leunen. Zelf ben ik samen met 41 gemeenten bezig een poule 

te maken. Veel overheden moeten nu inkrimpen; ik heb altijd veel aan hen 

gehad en nu ze overbodige medewerkers kwijt moeten, laat ik ze niet zitten. 

Door die medewerkers in een poule onder te brengen, kunnen andere 

gemeenten van hen gebruikmaken, terwijl ze gewoon in dienst blijven bij 

hun gemeente.” Deze nieuwe activiteit heet Baan3, staat los van Remie 

Consultants, maar huist voorlopig nog wél bij hem in Campus BC.

Soms zit het mee, soms zit het tegen
Ondanks de goede ontwikkelingen had Remie de afgelopen jaren ook 

tegenvallers. “Vlak voor de recessie zette ik een activiteit op, waarvan alle 

deelnemers zich vervolgens door de crisis terugtrokken…” Verder heeft hij 

een vervelende ervaring met het - te goeder trouw en met bronvermelding 

- plaatsen van vakartikelen op zijn site. “Laat ik het als een advies aan 

anderen samenvatten: onderzoek goed wat je rechten en plichten op dit 

gebied zijn, want voor je het weet heb je een claim om je oren.” 

Energie(door)gevers
Waar de kleine zelfstandige energie van krijgt, is 55-plussers aan het werk 

helpen. “Ik geef mijn energie graag aan oudere werklozen, die dachten 

uitzichtloos achter de geraniums te eindigen. We hebben hen heel hard 

nodig.” Zijn grootste succes noemt hij het halen van een goed rendement 

in een moeilijke tijd en dito sector. Heeft de vijftiger tot slot nog een tip voor 

ondernemers? “Blijf bij je klant, in goede én slechte tijden. Probeer juist 

nu bedrijven het moeilijk hebben nog meer mee te denken en ga eens wat 

vaker bij hen op bezoek.”

Goudhaantjes
en gouden tijden

H u m p h r e y  R e m i e :  
“  B l i j f  b i j  j e  k l a n t ,  i n  g o e d e  

e n  s l e c h t e  t i j d e n . ”



#9 | 3

Huurders reageren

Pieter Damsté, Joop Bökkerink
van ftpDESIGN (reclamebureau)

Welke huurvorm? Virtueel.

Waarom? Omdat communicatie met veel 

klanten digitaal gebeurt en het aantal keren  

dat klanten ons bezoeken steeds minder wordt. 

Daar hoeven wij geen gestapelde bakstenen 

voor te huren en dus werken we vanuit huis. 

Voor reguliere besprekingen zitten we in het 

Grand Café. Is dat een keer minder geschikt, 

dan huren we per uur een ruimte. 

Voordelen? We blijven goed vindbaar, bereik-

baar, het ziet er representatief uit en veel 

mensen kennen Campus BC. Verder goede 

wisselwerking met andere zakelijke contacten. 

Andere Campusbewoners leren we kennen  

door regelmatig de Open Coffee in de hal  

te bezoeken. 

Verwachting? Voorlopig gaan we zo door. 

Jan Olde Wieverink
van Stichting Silvertop Adviseurs

Welke huurvorm? Flex, 1 dag per week.

Waarom? Zo hebben we als platform voor 

zelfstandige topadviseurs een centraal punt 

voor belangstellenden, overleg of vergade-

ringen. Daarnaast hebben we daarmee een 

vast postadres en zijn we altijd telefonisch 

bereikbaar. Als we buiten de dinsdagen behoefte 

hebben aan ruimte voor een overleg of een 

grotere groep, zijn er binnen Campus BC 

meerdere mogelijkheden.

Voordelen? De flexibiliteit in het huren van 

ruimte. Als er geen ruimte beschikbaar is,  

kun je altijd nog terecht in het Grand Café,  

waar de service prima is.

Verwachting? Wij als stichting zijn zeer 

tevreden met de huidige huurvorm. Het ligt  

niet in de verwachting hierin iets te wijzigen. 

Ingrid Huffener van VBS (brancheorganisatie 

van takel- en bergingsbedrijven)

Welke huurvorm? Flex.

Waarom? Kostenoverweging. Het heeft geen 

zin een kantoor voor vijf dagen te huren en 

daar nauwelijks gebruik van te maken. Als 

je veel onderweg bent, heb je aan de andere 

huurvormen veel meer. 

Voordelen? Flexibel en uitstekend function-

erende telefoonservice: ik ontvang van elk 

telefoonbericht een sms-terugbelbericht en 

kan dan terugbellen wanneer het mij uitkomt. 

Poststukken worden aangenomen. Bespaart me 

een extra arbeidskracht. Daarnaast ontvang ik 

graag bezoekers in het Grand Café. De sfeer is 

prettig. Voor gesprekken die niet geschikt zijn 

in deze openbare ruimte, kan ik altijd uitwijken 

naar de spreekkamer. 

Verwachting? Verandert niet.

Flex- of virtueel huren bij Campus BC?

De ideale manier om een bedrijf te beginnen? “Eentje overnemen waar je 

zelf al werkte”, vindt Babeth Geerdink. Door zijn ziekte wilde Wolter-Jan 

Kloosterhof van Mens & Zo (loopbaanadvies) meer tijd voor zichzelf en  

zijn gezin. Geerdink kreeg als medewerker de kans de zaak over te nemen 

en greep die per 1 augustus aan. “Twee jaar geleden speelde het idee al  

om voor mezelf te beginnen. Nu viel ik in een gespreid bedje.”

Adviseurs en afspraken
De overname verliep bijzonder soepel en snel. Volgens de onderneemster in 

de dop komt dat vooral doordat zij en Kloosterhof alle afspraken naar elkaar 

bevestigden. “Ook alles wat we mondeling bespraken, kwam op papier. 

Steeds checkten we bij elkaar of we het nog over hetzelfde hadden.”  

Verder maakte Geerdink gebruik van adviseurs, zoals iemand van de  

bank en het ROZ om te klankborden. En vooral haar vader, die controller  

is, hielp mee, bijvoorbeeld met het bepalen van de overnamewaarde en  

met welke stappen ze moest nemen.

Ze wandelde eind juli Campus BC uit 

als werknemer. Op 1 augustus stapte 

Babeth Geerdink er weer binnen, nu als 

bedrijfseigenaar.

Binnenkomen in gespreid bedje

Vliegende start
De eigenaresse maakte verder een ondernemingsplan, maar week daar 

meteen al van af: “Ik wilde eerst in mijn eentje aan het werk. Het ging  

met de klanten echter zo snel, dat ik twee maanden eerder dan verwacht 

al iemand in dienst moest nemen.” Na de eerste drukte probeert ze nu het 

ondernemingsplan weer te volgen en zich meer te richten op het naar ander 

werk begeleiden van bedrijfspersoneel bij ziekte of ontslag.

B a b e t h  G e e r d i n k  v e r a n d e r d e  
v a n  w e r k n e m e r  n a a r  e i g e n a a r  
b i j  M e n s  &  Z o .
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Grand Café-praat met…

Sommigen noemen hem mister Grand Café, omdat hij op deze 

plek regelmatig te vinden is: Reginald Kruger. Deze veelzeggende 

naam raakt hij binnenkort echter kwijt…

Zo’n twee tot drie keer per week treffen Campus BC’ers de eigenaar van 

FOCUSfm in zijn ‘spreekruimte’, het Grand Café. Daar houdt Reginald Kruger 

sinds begin vorig jaar besprekingen en maakt hij een praatje met huurders. 

De conferentieruimte gebruikte hij verschillende keren voor zogeheten 

heisessies, die de focus van directie en personeel in de maakindustrie 

(zijn doelgroep) verscherpen. “In deze sessies help ik organisaties opnieuw 

te positioneren, zonder marketingtermen, in een ‘Reis naar de Kern’.” 

Kruger legt uit dat medewerkers hierdoor kunnen meedenken in de nieuwe 

positionering en dat de missie meer gaat leven. “Ze verbinden zich meer  

met de kern van de organisatie en leggen meer passie in hun werk.”  

Deze heisessies houdt hij tegenwoordig midden in de natuur, waar hij 

binnenkort ook een boortoren als huisvesting hoopt te krijgen. Campus BC 

gaat hij dan wel missen. “Hier staat de menselijke maat centraal, net als 

bij mij. Een mix van informeel en zakelijk; het voelt alsof je met alle andere 

Campus-ondernemers en -medewerkers samen bij het zelfde bedrijf werkt, 

één grote familie.”

Kunst als uitlaatklep
Iris Brand schildert om los te komen uit haar hoofd.  

“Met schilderen breng je je zenuwstelsel tot rust.” 

Iedereen, maar zeker ook ondernemers, adviseert 

Iris Brand uit Bentelo om met kunst bezig te gaan. 

Bijvoorbeeld met schilderen, maar voor de heren 

misschien wat grover werk, zoals hout bewerken. 

Waarom? “Omdat met kunst bezig zijn een uitlaatklep 

vormt.” Zelf schildert ze en daar zou ze het liefst  

van leven. Op dit moment leeft ze echter vooral van 

en voor haar bedrijf op het gebied van gezondheid en 

welzijn (overigens niet in Campus BC). “Omdat ik als 

ondernemer en therapeut gauw in m’n hoofd zit,  

biedt het creatief bezig zijn me meer dan ontspanning; 

het activeert een ander deel van mijn hersens en 

maakt zo ruimte voor ideeën.” 

Mistig of mystiek
Verschillende van haar creaties hangen en hingen in 

Campus BC. Haar favoriet, Vulkaan, tot voor kort ook. 

En in een van de spreekkamers hangt op dit moment 

The Loop. “Hiervoor liet ik me inspireren door een 

vliegtuig, dat een wit spoor in de lucht achterlaat.  

Ik stelde me een looping voor. Dat idee zie je terug in 

het schilderij.” Bewust niet té herkenbaar, want Brand 

maakt het liefst werk waarbij iedereen zijn verbeelding 

de vrije loop kan laten. “Ik hoop vooral dat mensen 

hierdoor een inspirerend gevoel krijgen.”

Campus BC staat ook open voor werk van andere 

kunstenaars. 

R e g i n a l d  K r u g e r  g a a t  z i j n  f a m i l i e 
b i j  C a m p u s  B C  m i s s e n .

I r i s  B r a n d  b i j  h a a r  w e r k  T h e  L o o p  i n  e e n  s p r e e k k a m e r .

Een focusverscherper
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De 5 tips van Henk Pluimers

Zet een stip neer, werk ergens naartoe •

Maak meer als team gebruik van bedrijven in je keten •

Heb plezier in alles wat je doet •

Geef vrijheid aan mensen die dat aankunnen •

Praat uit wat niet goed voelt of stop ermee •

Z a k e n p a s p o o r t

Organisatienaam: Dura Vermeer Bouw Hengelo BV

Directeur: Henk Pluimers

Medewerkers: 375 (Hengelo)

Link met Campus BC: aandeelhouder

Info: www.duravermeerbouwhengelo.nl

“Wat niet goed voelt, praat ik uit of daar neem ik afscheid van”, vertelt 

directeur Henk Pluimers. “Ik wil hard werken, elke dag, maar dan wel 

met plezier. Dat probeer ik ook over te brengen op mijn mensen.” 

Als bouwer en aandeelhouder van Campus BC is hij vanaf de eerste 

plannen betrokken bij het pand en de opzet. Tevreden kijkt hij naar het 

resultaat: “Vanaf de snelweg zie je uitstraling, er staat ook echt wat 

en daar zijn we trots op. Ontmoeting was de belangrijkste factor in 

deze formule. En je ziet dat het werkt; mede daardoor worden kleine 

bedrijven groot en vliegen ze weer uit.”

Binding door los te laten
Binnen zijn eigen bedrijf werkt hij op een vergelijkbare manier: “Ik 

geef veel vrijheid aan mensen die dat aankunnen. Zo haal je het beste 

uit ze en ontwikkelen ze zich.” Bewijs dat de aanpak werkt? Het lage 

aantal vertrekkende medewerkers én het hoge aantal doorgegroeide 

medewerkers in de directie, net als hij zelf. In tegenstelling tot wat 

economiegoeroes roepen, verwacht Pluimers door de aanpak juist  

dat er weer meer mensen 40 jaar voor een baas werken. 

Hoger inzetten, meer bereiken
Pluimers werkt nu al jaren in hogere functies bij het bouwbedrijf 

met 375 man personeel. Veranderde hij in die tijd iets? “Ik leerde 

vooral scherpere doelstellingen neerzetten. Eerder mikten we al gauw 

bijvoorbeeld op 3%. Nu zeggen we gerust 20%. Maak ze maar bijna 

onbereikbaar, dan kun je ergens op sturen en haal je mensen uit hun 

veilige comfortzone.” Voor veel Campus BC’ers klinkt dit als een ver-

van-mijn-bedshow. Terecht? “Of je nu klein of groot bent, je moet een 

stip neerzetten en ergens naartoe werken via een visie en middelen  

die je erbij wilt gebruiken.”

Teamvorming tussen bedrijven
De bouw zit tegenwoordig in onrustig vaarwater. Pluimers houdt de gang 

er echter in. Hoe? Met ketensamenwerking, dat hier op een doorzichtige 

en ongedwongen manier samenwerken betekent met alle partijen 

die bij de bouw horen. “Van architect en aannemer tot tegelzetter en 

installateur. Al na een paar keer werken in zo’n team bouw je sneller, 

beter, goedkoper én leuker. En de faalkosten hollen achteruit. Zó kan 

je prijs omlaag en kun je weer beter concurreren.” Een cultuuromslag 

voor de bouwsector en een aanpak waarmee hij ook concurrenten en 

Campushuurders hoopt te inspireren. “Maak gebruik van bedrijven die  

je nodig hebt in je keten. Hoe beter je dat doet, hoe groter de waarde 

van je onderneming.” 

Achter de schermen met... Henk Pluimers, Dura Vermeer Hengelo BV

Het motto van Henk Pluimers, directeur bij Dura Vermeer Bouw Hengelo?  

Plezier hebben in alles wat je doet. En ondanks de grootte van zijn bedrijf,  

heeft hij een boodschap voor kleine zelfstandigen.

“ Hoger inzetten en meer 
werken als team” 
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Nieuw in de Campus: 
KDS Document Solutions &
Van der Wens Recruitment

Nanko van der Wens, Van der Wens Recruitment

“ Jammer dat Campus 
geen landelijk  
concept heeft”

“Vijf jaar geleden ben ik in Hengelo op een zolderkamer begonnen en 

daarna doorgegroeid naar een kantoorpand in Deventer. Inmiddels doe ik 

weer meer zelf en is mijn zaak weer ingekrompen. Sinds augustus huur ik 

daarom een virtueel kantoor bij Campus BC. De reden? Het zit heel dicht bij 

mijn nieuwe huis. Daarnaast heeft mijn accountant er een kantoor en kan 

ik hier zelf per uur kantoor- of spreekruimte huren. Verder is het er heel 

netjes en representatief, prettig voor mijn werk in de werving en selectie 

van wegenbouwpersoneel. Mijn klanten, aannemers in de grond-, weg- en 

waterbouw, zitten trouwens in het hele land. Jammer dat Campus dus geen 

landelijk concept heeft, want ik heb ook virtuele kantoren in bijvoorbeeld 

Rotterdam en Amsterdam.”

Mischa Knops, KDS Document Solutions

“ Prettige sfeer  
en informeel 
netwerken”

“KDS Document Solutions zit sinds begin dit jaar als Toshiba Document 

Center in Campus BC. Hiervandaan adviseer ik door heel Nederland 

organisaties, vooral veel mkb, over documentautomatisering. Kopieer-

apparaten, printers, faxen en scanners zijn niet meer weg te denken van de 

werkvloer en al deze apparaten zorgen voor enorme aantallen afdrukken; 

onafhankelijke en gerenommeerde onderzoeksbureaus ontdekten dat het 

aantal afdrukken elk jaar nog steeds flink toeneemt, zonder zicht op het 

nut ervan en zonder grip op de bijbehorende kosten. Ik geef organisaties 

inzicht in de vaak verborgen afdrukkosten en help documentenstromen 

te optimaliseren. De uitstraling van Campus BC past bij mijn manier van 

werken. Daarbij denk ik bijvoorbeeld aan de prettige sfeer en de vele 

contacten die ik hier heb met anderen – het informele netwerken.”
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Hoe gaat het met…

What’s hot

QR-Code 
domeinen scannen
Een domeinnaam intoetsen op je mobiele 
telefoon is vaak lastig. QR-codes zijn bij uitstek 
geschikt om bijvoorbeeld mobiele websites 
met lange domeinnamen toegankelijk te 
maken voor een breed publiek. Je hoeft  
enkel de code te scannen en je wordt 
doorverwezen naar de (mobiele) website.

Wat is een QR-code?
De QR-code is ontwikkeld in 1994 door  

het Japanse bedrijf Denso-wave en is een 

matrix-code, oftewel een tweedimensionale  

barcode. QR-codes kunnen, met behulp van 

software, ingescand worden met een mobiele 

telefoon. QR-code staat voor quick response. 

Hiermee wordt de snelle manier van coderen 

en decoderen bedoeld. De codes bieden 

de mogelijkheid om data (zoals tekst en/of 

domeinnamen) te vertalen naar een te  

scannen barcode.

Welke mobiele telefoons ondersteunen QR?
Bijna alle toestellen met een ingebouwde 

camera ondersteunen QR. Voor bijna alle 

smartphones zijn readers te vinden in de 

appstores of marketplaces. De aanbieders 

geven via hun website aan welke toestellen 

ondersteund worden door hun QR-reader.

RVO: ‘prijs’ verruild voor aandelen

In 2005 stond Campus BC met een stand op de Starterdag van de 

Kamer van Koophandel. Jan Wilpshaar startte in die tijd net met RVO 

Vermogensadvies en liep daar doelbewust rond op zoek naar advies  

over ondernemen. Aan het eind van die dag was hij een bedrijfsruimte  

rijker; Wilpshaar won namelijk een jaar lang gratis huur bij Campus BC!  

“Ik was hier heel blij mee; een eigen telefoniste, mooie ontvangstruimte  

én het gebouw zat vlak bij mij in de buurt - heel handig.” 

Niet meer voor eigen risico en rekening
Sinds 2007 werkt hij echter niet meer zelfstandig, maar voor Hof Hoorne-

man Bankiers. “Als ondernemer moet je altijd beschikbaar zijn en aan groei 

werken. Dat ging me echter niet hard genoeg; daarom heb ik me in ruil voor 

een stukje aandelenkapitaal bij deze organisatie aangesloten. Gaat het goed, 

dan profiteren we daar samen van.” Zijn werkplek veranderde, zijn werk 

bleef gelijk: advies geven over beleggingen en vermogensbeheer. “Denk  

aan spaargeld, pensioen of geld dat je krijgt bij de verkoop van je bedrijf.” 

Een beetje van jezelf 
Ondanks zijn vertrek loopt Wilpshaar nog geregeld bij Campus BC rond.  

“Ik vind het leuk om hier terug te komen, spreek er graag af met relaties 

en praat met ondernemers uit mijn starttijd.” Raadt hij hen aan om net zo’n 

overstap te maken als hijzelf deed? “Mijn advies is: wil je groeien, denk dan 

eens aan deze mogelijkheid. Zo blijf je een stukje ondernemer en heb je 

toch meer zekerheid.”

Hij voelt zich nog steeds ondernemer, maar  

is dat sinds 2007 niet 100 procent meer: 

oud-huurder Jan Wilpshaar.

J a n  W i l p s h a a r  v e r t r o k  u i t  C a m p u s 
B C ,  m a a r  l a a t  h e t  g e b o u w  e n  z i j n 
h u u r d e r s  n o g  n i e t  l o s .

QR-mogelijkheden op een rij
•  Domeinnamen toegankelijker 

maken.

•  Extra informatie aanbieden 

via een poster of  

bushalte/abri.

•  Aanvullende informatie via 

labels of verpakkingen.

•  Gewoon voor ‘fun’.
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Binnen Campus BC zetten verschillende zelfstandigen  

zich in voor goede doelen.

Goed doen als ondernemer

Je borsten laten fotograferen én aan de wereld laten zien? Niet elke vrouw zou het doen. Milena van 

Maasakker van Yours Personeelsdiensten wel. De reden? Haar boezem, en die van vele anderen, kwam 

op een memoryspel. En deze borstenmemory wordt verkocht om geld in te zamelen voor de strijd 

tegen borstkanker. “Mijn drive om dit te doen is persoonlijk; een vriendin had borstkanker.” Het spel 

zorgde overigens voor veel ophef. Had dit nog effect op haar bedrijf? “Klanten reageerden inderdaad 

wel op mijn deelname. Gelukkig allemaal positief.” 

Chocola verkopen voor oorlogskinderen
Jip Maathuis zet zich al enkele jaren in voor de verkoop van chocoladeletters, waarvan de opbrengst 

naar War Child gaat. Hij heeft de afgelopen jaren meer dan 80.000 chocoladeletters verkocht.  

Jip en zijn vader, Frank Maathuis van Ingenion, kunnen het niet meer alleen af. Daarom helpen dit 

jaar twee ROC van Twente-stagiaires met het uitvoeren van de actie. Zij benaderen bedrijven voor het 

kopen van chocoladeletters en vragen scholen of die hun leerlingen langs de deur willen sturen met 

de verantwoorde chocoladelekkernij; een ideetje van Maathuis junior, die er voor de best verkopende 

scholen mooie, te winnen prijzen aan koppelde, zoals VIP-kaarten voor Ajax-wedstrijden en een Meet & 

Greet met voetballer Jan Vertonghen. En voor de best verkopende klas een middag klimmen in het  

bos van Avatarz op het Hulsbeek. De verwachting is dat, mede dankzij Ingenion, de verkoop dit jaar  

op 50.000 letters komt.
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nieuws

agenda
# 23 t/m 25 november hele dag

  Business Meeting Twente, Vliegveld,  

Hangar nr. 11 

# 5 december vanaf 10.00 uur

 Sinterklaas, rondje door Campus BC

# 20 december vanaf 16.30 uur

 Kerstbijeenkomst, Grand Café

# 26 december hele dag

 Campus BC gesloten

# week 52
  Grand Café gesloten, lunchen of vergaderen 

mogelijk via receptie

# 2 januari 10.00 uur

 Nieuwjaarsbijeenkomst, Grand Café

# Nieuwe huurders
Jip’s goede doelen

# Nieuwe huurders virtueel
Appartementen Service Nederland

Medlook

# Vertrokken huurders
Appartementen Service Nederland

Medlook

Commae Communicatieadviseurs

Holland Controls

# Uitbreiding bestaande huurders
Telecom Visie › 1 kantoor

Libereaux › 2 kantoren 

Suzlon Blade Technology › 1 hal, 1 kantoor

Yours personeelsdiensten › 1 kantoor

# Niet meer chippen binnen Campus BC
M.i.v. 1 januari 2012 is het niet meer mogelijk 

om binnen Campus BC met de chipknip te 

betalen. Het oplaadpunt hiervoor zal ook 

verdwijnen. Uiteraard kunt u elk gewenst 

bedrag blijven pinnen of contant betalen.

# Nieuwe website Campus BC
Een van de laatste stappen in de 

vernieuwingsslag van Campus Business 

Center is onze website. Online vind je nu 

overzichtelijk alle belangrijke info die je 

als (flex)huurder, aanstaande huurder of 

‘vergaderhuurder’ nodig hebt. Natuurlijk 

helemaal in de frisse uitstraling, waar we 

eerder dit jaar mee begonnen.

C a m p u z z  i s  e e n  u i t g a v e  v a n

Campus Business Center

Jan Tinbergenstraat 202

7559 ST Hengelo (Ov.)

Redactie

Marianne ter Bekke-Morskieft, Stanley Spanjaard

Loes Grooters en Martijn Jazet

Coördinatie en tekst

A-Z Partners in Tekst   |   www.partnersintekst.nl

Fotografie

Martijn Jazet

Concept en vormgeving

sterk-ID corporate communicatie   |   www.sterk-id.nl

Maatschappelijk ondernemen


