VIT is een samenwerkingsverband van Regio Twente, Oost NV, Kamer van Koophandel, Kennispark
Twente, Industriële Kring Twente, VNO-NCW Twente en Werkplein Twente. In VIT-verband worden
jaarlijks vier (lunch)bijeenkomsten belegd over thema’s die van belang zijn voor de economische
ontwikkeling van Twente.

weten beter wat ze willen. Kortom, ze zijn sneller in te
passen in een organisatie.”
En de vakkennis dan?
Vakkennis biedt het college nu onder meer aan via

De ervaringen
van Robert Liet,
directeur Trioliet

onderwijspleinen. “Hier werken veertig tot vijftig
leerlingen onder leiding van docenten aan opdrachten,

“Van de veranderingen in het onderwijssysteem merk ik nog niet

samen of zelfstandig. Deze pleinen zijn niet landelijk

zo veel, onder meer omdat je dit vaak pas op de lange termijn

zo voorgeschreven; hier hebben we zelf in een

ervaart. Ik ben wel blij dat jongeren meer leren ontdekken welke

vroeg stadium voor gekozen, grotendeels met eigen

kant ze zelf op willen. Voor ons bedrijf is drive namelijk nóg

middelen. Vele vmbo-scholen kwamen inmiddels al bij

belangrijker dan vakkennis. Van de specialisten verwachten we

ons kijken naar deze onderwijspleinen.” Landelijk richt

overigens wél meer kennis. Een breed beleid in het onderwijs

het vmbo zich nu ook meer op loopbaanontwikkeling.

staat dat in de weg: jongeren leren dan van alles wat en weten

“We laten leerlingen nu bewuster kiezen voor een

van alles net niks.”

profiel – zeg maar een richting – én een soort bedrijf.
Sommigen passen beter in een groter bedrijf met

Versnipperde kloofoverbruggers…

specialistischer werk. Anderen in een kleiner bedrijf

“Collega’s raad ik aan: benader de onderwijsveranderingen van

met meer variatie.”

de positieve kant. Er wordt vaak gezegd dat dingen niet goed
gaan. Maar het bedrijfsleven denkt altijd op de korte termijn,

Onderschrift

Kennis stampen passé
voor medewerker in spe
Krijgen leerlingen nog wel genoeg vakkennis? Nee, zeggen bedrijven.
Kan ook niet, zegt het onderwijs. De VIT-bijeenkomst in september liet
zien hoe het vmbo nu tóch beter aansluit op het bedrijfsleven. Én hoe
bedrijven beter kunnen aansluiten op het onderwijs. “Want ‘aansluiten’
is een werkwoord, dus het moet van twee kanten komen”, zei Marjan
Weekhout.
TEKST | LOES GROOTERS

FOTOGRAFIE | PARTNERS IN MEDIA, ERIC BRINKHORST

Marjan Weekhout helpt de eeuwige

veel stampen, vullen we de hoofden met

discussie graag uit de wereld: of leerlingen

verouderde kennis.”

wel genoeg vakkennis krijgen. “De
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nu meer stimulans aan leerlingen om
het beste uit zichzelf te halen door meer
vakken te volgen. “Als jongeren bijvoorbeeld autotechniek willen leren, maar ook

terwijl onderwijs op de middellange termijn zit en niet zomaar

Tot slot adviseerde Weekhout aanwezigen: “In dezelfde

elk jaar lesmateriaal kan aanpassen. Die kloof tussen onderwijs

branche spelen vaak heel verschillende kenniswensen.

en arbeidsmarkt zal dus altijd wel blijven bestaan. Wat misschien

Daar kunnen we ons niet allemaal op richten. Blijf

wel helpt? In Twente zijn heel veel organisaties versnipperd

dus ook zelf uw mensen scholen met vaardigheden

met dit onderwerp bezig. Van Techniekpact tot TechForFuture.

die zij nodig hebben. En hebt u een mening over het

Eén centraal loket zou dan handig zijn voor de eenheid. Verder

onderwijs? Sta er dan niet met uw handen op de rug

moeten je mensen tot hun 67e werken. Zorg er dus zelf voor dat

naast, maar praat en denk mee. Sluit bijvoorbeeld uw

ze bijblijven.”

stagemogelijkheden aan op het nieuwe vmbo. Zo hebt
ú de banen en hebben wij de leerlingen ervoor.”

Marjan Weekhout
rector van het
Twents Carmel
College

‘Zorg ervoor
dat ze
bijblijven’

‘Sta er niet
met uw handen op
de rug naast’
de saleskant interessant vinden, kiezen

bedrijven van nu worden gerund door

‘n Eigen ‘ikje’ kweken

ze nu motortechniek en vullen ze dat aan

oud-vmbo’ers”, stelde de rector van het

Niet meer stampen, hoe moet het dan

met vakken uit economie en ondernemen.

Twents Carmel College. “In die tijd stampte

wel? Dat ontdekte het Twents Carmel

Dat maakt hen gemotiveerder.” Ook krijgen

je meer kennis en kon je met die kennis

College tijdens een pilot om het vmbo in

leerlingen nu meer inzicht in wie ze zijn,

langer toe. Nu gaan ontwikkelingen veel

Nederland beter te laten aansluiten op de

wat ze kunnen en hoe ze zich moeten

sneller. Slagen leerlingen, dan is hun

praktijk. Landelijk zijn hierdoor nu veran-

gedragen. “Ze zijn hierdoor vlotter in de

kennis al bijna verouderd. Dus als we

deringen doorgevoerd. Zo biedt het vmbo

omgang, hebben een goed zelfbeeld en
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Peter Wilderink
Na een interim periode en een uitgebreid selectieproces is Peter Wilderink benoemd tot directeur

Beurs bij particulieren gebruikte goederen in die nog goed bruikbaar en
verkoopbaar zijn. Zij sorteren en indien nodig, repareren deze goederen

van Kringloopbedrijf de Beurs in Oldenzaal.

en bieden ze te koop aan in één van hun kringloopwinkels. Door de

Peter is van oorsprong, fiscaal jurist en heeft

invoering van de Participatiewet, de veranderende wetgeving op milieu

ruime ervaring als bestuurder en onderne-

en inzameling en een terugtredende overheid zijn de taken en verant-

mer. In de gemeenten Oldenzaal, Tubbergen,
Losser en Dinkelland zamelt Kringloopbedrijf De

woordelijkheden van Stichting de Beurs fors toegenomen. Segerink
Search heeft dit proces begeleid.

Barry Hegeman

Erwin Kramer

is per 15 augustus 2016 gestart bij BBD Bouwmanagement B.V. in

Onlangs is Erwin Kramer gestart bij Asito in

Oldenzaal. BBD Bouwmanagement levert bouwprofessionals ten

de rol van Financieel Manager. Asito behoort

behoeve van de begeleiding van het totale bouwproces voor bedrij-

tot de grootste en meest vooruitstrevende

ven, particulieren, maar ook voor de overheid. Van initiatiefase tot en

schoonmaakorganisaties van Nederland.

met de daadwerkelijke realisatie en eventuele nazorg van het project

Erwin: “Wat me voornamelijk aanspreekt aan

kan BBD Bouwmanagement worden ingezet. De ambitie hierbij is om elk

Asito is dat ze daadwerkelijk verbinden en

project binnen budget en met de beloofde kwaliteit binnen de afgesproken termijn te realiseren.

meerwaarde leveren aan de maatschappij.

In de rol van bouwkundig directievoerder/toezichthouder is Barry Hegeman verantwoordelijk

Op gebied van duurzaamheid was Asito de

voor het projectmanagement, de financiën en de procesbegeleiding van onze bouwprojecten

eerste die 100% klimaatneutraal werkt en zijn

alsook voor de administratieve coördinatie en aansturing tijdens de realisatiefase. Barry heeft

ze zelfs organisator van het project 1 miljoen

ruim 15 jaar ervaring in de bouwsector. In zijn laatste functies was hij verantwoordelijk voor

druppels. Een mooie organisatie om deel

projectontwikkeling en begeleiding in de bouw en vastgoed. Segerink Search heeft de opdracht

vanuit te mogen maken en een meerwaarde

voor BBD begeleid.

Bert Steinkamp

Personeel

is per 16 augustus j.l. gestart als Business Unit Manager Safety Clothing

te leveren.” In de afgelopen jaren heeft
Erwin veel ervaring opgedaan op gebied van
financiën, controlling, proces optimalisaties,
implementaties en teamontwikkeling. In
rol van Financieel Manager bij Asito zal

bij WeVoTex in Enschede. WeVoTex is leverancier van textielproduc-

de focus komen te liggen om processen

ten die toegepast worden in de horeca (hotels/restaurants), in de

verder te optimaliseren en de teams op een

gezondheidszorg (ziekenhuizen/verpleeghuizen) en in de industrie.

hoger niveau te krijgen. Ontwikkeling en

Daarnaast brengt WeVoTex een breed scala aan veiligheidskleding

borging van expertise om zo de kwaliteit van

voor ambulance personeel op vooral de Duitse en Nederlandse markt.

dienstverlening te verhogen. Segerink Search

De hoge kwaliteitseisen van het product en het uitgebreide specialisme
in deze branche maakt WeVoTex een aantrekkelijke partner in deze sector. Bert heeft 25 jaar
ervaring in de marketing, verkoop en productie van zowel modische als corporate identity

heeft het gehele werving en
selectietraject verzorgd.

Tijd nemen
voor focus en
managen van
verwachting
TWENTEVISIE | EDWIN WIERDA

De extreme bewegingen op de

het in elkaar zit en wij het soms ook niet

aandelenmarkten en wereldwijde onrust

weten. Het managen van wensen en

vragen om bezinning en focus, zeker nu

verwachtingen bepaalt grotendeels hoe

de historisch lage rente een dominante

mensen reageren, het gaat er om hoe je

factor is. Vermogensbeheerder Edwin

wat en wanneer deelt met je klant en hoe

Wierda over het belang van kalmte,

consistent je bent in beleid.”

eerlijkheid, relativering en scherpte.
“Het heeft geen enkele zin mee te gaan

leiden, want onze klanten vertrouwen er

Neem de Brexit, die was totaal

met mensen die in de huidige markt

op dat ons huis in ‘n zware storm

onverwacht en had enorme gevolgen

10 procent rendement willen, omdat

overeind blijft staan. Daarom spiegel

op de aandelen markt. Als je op zo’n

het nu niet haalbaar is als je het ieder

ik met de juiste mensen om het bedrijf

hectisch extreem moment in staat bent

jaar structureel wilt. Als je weet welk

steviger vorm te geven. Door van afstand

te anticiperen en het positieve kunt her-

jaarlijks rendement je klant wil, weet jij

te kijken naar wat ik doe, geef ik het een

kennen, kun je je verlies zo veel mogelijk

welke risico’s je kunt nemen. Er is zeker

plaats in een breder geheel en dat werkt.

beperken. In die hectiek neem ik de tijd

een verband tus sen het rendement op

Want met alle hectiek en onzekerheden

kleding. Vanuit diverse sales director functies is er een ruime kennis opgebouwd in zowel de

om na te denken en kalmte te bewaren,

aandelen en de rentestand. Ik blijf reëel

op de beurs, is dat voor mij het belang-

sales als productie van kleding. Vele jaren en diverse uitdagingen later komt Bert terug naar

het overzicht te houden en te kijken hoe

en leg m’n klanten uit wat wel mogelijk

rijkste: rust, vertrouwen op feiten vanuit

zijn “roots” in Twente. Segerink Search heeft voor ons het werving & selectietraject op een

en waar Wierda Vermogensbeheer kan

is, want het gaat er om of wij in staat zijn

kennis, analyse en ervaring en focussen

prettige en professionele wijze verzorgd.

stabiliseren of toch winst kan halen.

om op ‘n realistische manier boven het

op wat we moeten doen.”

Onze keuzes hebben in die weken goed

gemiddelde van de beurs uit te komen.

Jeroen Schothuis
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COLUMN - WIERDA EN PARTNERS VERMOGENSBEHEER

Deze pagina wordt samengesteld door Jos Segerink en Caroline
Kamphuis van Segerink Search, specialist in het zoeken en
selecteren van managers, directeuren en commissarissen.
Objectief, in samenspraak met de hoofdredactie.

uitgepakt, omdat ik heb geleerd dat ik

Wij kiezen er voor onze klanten actief

is per 5 september jl. begonnen als Controller bij Vtel telecom. Vanuit

tactisch ondersteuning m.b.t. de groeiambities van de organisatie; een

kan vertrouwen op het reageren van uit

op de hoogte te houden, ook als het

deze MT-functie zal Jeroen verantwoordelijk zijn voor het verder

uitdagende functie waarbij ik een bijdrage hoop te

mijn ratio, zo ben ik. In hectiek focus ik op

plotseling mis gaat op de beurs.”

professionaliseren en optimaliseren van de administratieve organisatie

kunnen leveren aan de verdere uitbouw van Vtel.’

feiten, analyse en ervaring en neem dan

en de bedrijfsinformatiesystemen door middel van het analyseren van

Jeroen heeft meer dan 25 jaar controllingerva-

mijn besluit.” Dat loont.

de bestaande bedrijfsprocessen in Financiën, ICT, Operations en Sales.

ring opgedaan in diverse rollen bij o.a. Ten Kate

Jeroen: ‘Vtel heeft zich de afgelopen jaren stevig weten te positioneren

en Huizinga N.V, Droste-groep, Plegt-Vos oost

Managen van verwachting

acht jaar geleden zijn we voortdurend

als aanbieder van telecommunicatieproducten en -diensten aan de

B.V., Stork Ventilatoren en Holec. Segerink search

Hoe eerlijk kun je zijn met zoveel

gegroeid. Ik realiseer me dat ik het bedrijf

professionele markt. Mijn focus komt te liggen op het de strategisch en

heeft de bemiddeling tot stand gebracht.

onzekerheid? “Ik vertel mijn klanten hoe

in goede banen moet blijven
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“Ik heb geleerd meer te relativeren. Sinds
de start van Wierda Vermogensbeheer

>REAGEREN? kan via twentevisie.nl of rechtstreeks naar de auteur: e.wierda@wierdavermogensbeheer.nl

Edwin Wierda
directeur van
Wierda en Partners
Vermogensbeheer
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