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COLUMN – REGINA NIEUWMEIJER-

DY N A M I S C H  N E T W E R K  VA N  T W E N T S E  O N D E R N E M I N G E N

Er was eens…. een netwerk genaamd 

IKT. Honderden bedrijven in industrie en 

toelevering waren hier lid van. Net als 

gemeenten en onderwijsinstellingen. Het 

hele jaar organiseerde IKT activiteiten 

voor hen. Op een dag bedacht IKT om het 

nieuwe jaar in te luiden met al die leden én 

om mensen het podium te geven die veel 

betekenen voor de regio. Ze doopte deze 

bijeenkomst: de Rode Loper. 

De Rode Loper werd een enorm succes en 

keerde jaar na jaar terug. Na een tijd vroeg 

IKT andere netwerken aan te haken. Hierdoor 

werd de Rode Loper groter en groter, totdat 

uiteindelijk in 2019 maar liefst 24 Twentse 

netwerken meededen. Een theaterzaal 

boordevol gasten was het resultaat. Met 

BN’er Harm Edens, minister-president  

Mark Rutte en inspirerende ondernemers 

met prachtoplossingen voor de duurzame 

doelen van de Verenigde Naties. 

Het verhaal gaat anno nu echter verder. 

Want de Rode Loper wordt steeds meer een 

initiatief van Ondernemend Twente. Achter 

deze naam gaan de 24 netwerkorganisaties 

schuil die hun datums en verdere activiteiten 

meer en meer op elkaar afstemmen. Ook 

droegen zij al ondernemers aan om hun 

stem te vertolken in Platform Ondernemend 

Twente, dat de Twente Board adviseert bij de 

Agenda voor Twente. 

Het volgende hoofdstuk van dit sprookje 

wordt op dit moment ‘geschreven’. Een 

hoofdstuk met een hoofdrol voor oud-

Tweede-Kamerlid Han ten Broeke. Hij gaat 

het platform namelijk helpen. En hoe! 

Allereerst door met veel ondernemers te 

praten: wat vinden en willen zij? Daarnaast 

door met ze te kijken naar hun wensen voor 

de regio: wat is reëel, wat is laaghangend 

fruit en wat vraagt om meer uit te oefenen 

druk van ondernemers? 

Tot slot helpt Han met het opstellen van 

een document. Een document met een 

scherpe, duidelijke keuze en een signaal 

naar de omgeving. Een signaal waar men 

niet omheen kan en dat de komende jaren 

de basis vormt voor het beleid van Platform 

Ondernemend Twente. 

Ja, beste mensen, dit is geen sprookje. Dit 

gebeurt nu echt! Verderop in dit blad tref 

je een interview aan met meer ins en outs 

hierover. Wordt vervolgd!

Regina Nieuwmeijer

Voorzitter IKT

STICHTING INDUSTRIELE KRING TWENTE  |  REGINA NIEUWMEIJER

Han & de 24 netwerken
Op sprookjesgebied kennen we onze klassiekers: Hans & Grietje,  
Ali Baba & de veertig rovers. Ik wil het vandaag hebben over een 
modern, nog vrij onbekend sprookje. Eentje die langzaam uitkomt. Met 
in de hoofdrol ondernemers, 24 Twentse netwerken én Han ten Broeke. Inspirerend verbinden 

Bij IKT vindt u volop inspiratie dankzij 
wekelijkse activiteiten en een enorm 
netwerk van zo’n 900 collega-
bedrijven uit de regio. Als deelnemer 
helpt u daarnaast mee aan een 
betere economie. Want via IKT praat 
u structureel met gemeenten en 
de provincie over verbeteringen en 
ontwikkelingen. Volop verbinding dus.

‘Hoofdrol voor oud-

Tweede-Kamerlid 

Han ten Broeke‘
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Zo wordt ‘t mkb 
‘magnetisch’ voor 
medewerkers

- ONDERWIJS

Hoe maak je bedrijven beter én houd je mensen met kennis in de regio? 
Wimm bedacht hiervoor een paar oplossingen. Dat vraagt wel iets van 
bedrijven. Namelijk lef om uit hun comfortzone te komen. En wie niet kan 
delen, kan ook niet vermenigvuldigen…

TEKST  |  PARTNERS IN TEKST        FOTOGRAFIE  |  CAROLIEN ABBINK

“Als studenten in Overijssel horen dat je 

bij ASML gave dingen kunt doen, gaan 

ze daarnaartoe, naar datgene wat ze 

kennen. Terwijl hier om de hoek op gebied 

van hightech en innovatie gigantisch 

veel gebeurt.” Dat zegt Manon Smellink, 

manager bij Wimm. Wimm wil daarom 

onder meer het Overijsselse mkb meer 

zichtbaar maken bij studenten en daarnaast 

bedrijven helpen mee te veranderen met 

de nieuwe tijd. Hoe? Via een stagehub, een 

traineeship én een opleidingsprogramma 

voor bestaande werknemers. 

‘Huppelende’ kennis 

Hoe het werkt? “Het traineeship laat pas 

afgestudeerden in anderhalf jaar tijd 

werken en leren, gericht op persoonlijke 

ontwikkeling en samen met andere 

trainees. Bij de stagehubs wisselen 

studenten uit verschillende bedrijven 

ervaring uit en werken ze eens per twee 

weken ook samen aan een opdracht.” 

Gevolg? Dankzij beide trajecten ontstaat 

kennisgroei bij zowel de studenten en 

trainees als bij de bedrijven.

Bijscholen van engineer tot directeur

Een opleidingsprogramma voor bestaande 

werknemers én hun directeuren moet 

bedrijven daarnaast helpen bij de tijd 

te blijven. Want klanten en hun vragen 

veranderen ‘ineens’. Of leveranciers 

veranderen hun aanbod. Maar mensen 

die al jaren werken, veranderen vaak 

niet mee. Daarom biedt Wimm via het 

opleidingsprogramma ‘Vanzelfsprekend 

samenwerken’ allerlei trainingen, intervisie 

en een-op-eenbegeleiding. 

Delen wordt vermenigvuldigen

Medewerkers volgen bijvoorbeeld een 

cursus communiceren. Met daarin: hoe kom 

ik over, hoe interpreteer ik gedrag van een 

ander en hoe krijg ik ideeën over de bühne? 

Technische mensen, niet-technische 

‘Het traineeship laat pas afgestudeerden 
in anderhalf jaar tijd werken en leren, 

samen met andere trainees’ 

mensen en directeuren uit verschillende 

bedrijven zitten daarbij in dezelfde groep. 

“Zo delen ze ervaringen uit verschillende 

werkomgevingen en wordt hun netwerk 

groter. En hierdoor weten bedrijven elkaar 

weer makkelijker te vinden.” 

Leren van opleiding én elkaar 

Steeds vaker dragen ondernemingen 

collega-bedrijven aan om samen een 

opleidingsgroep te vormen. “En als we zelf 
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ONDERWIJS -

groepen samenstellen kijken we welke 

mensen en bedrijven bij elkaar passen. 

Zodat ze echt iets kunnen met elkaars 

kennis”, voegt Smellink toe. Wat haar 

betreft stuurt elk bedrijf zijn studenten en 

medewerkers dan ook naar Wimm. “We 

draaien zonder winstoogmerk. Bedrijven 

doen dus slechts tegen kostprijs mee.” 

Met dank aan initiatiefnemers Wadinko, 

onderdelenleverancier Hemmink en 

gebouwtechnisch specialist Unica. 

Kies uw kennis/hulp

Voor wie Welke kennis/hulp Hoe lang

Bedrijven die zoeken naar pas 
afgestudeerde hbo/wo’ers

Traineeships waarbij  
trainee werkt en leert

Anderhalf jaar

Bedrijven met hbo/wo-stagiairs 
in 2e studiejaar of hoger

Oriëntatieprogramma  
met stagehub voor 

Halve dag per  
twee weken

Werknemers & directeuren die 
zich meer willen ontwikkelen

Trainingen, intervisie en  
een-op-eenbegeleiding

Eén jaar anderhalf 
uur per week
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- COLLEGE

We zoeken nog meer samenwerking 
met technologiebedrijven in Twente!
Jaap Knotter is als lector Advanced Forensic Technology verbonden aan Saxion University of 
Applied Sciences. Hij was één van de sprekers tijdens het laatste IKT College op 27 november 
jongstleden. met als thema 'Ondermijnende Criminaliteit'. Zijn bijdrage was dusdanig boeiend 
dat de IKT-redactie besloot om hier een aanvullend artikel in Twentevisie aan te wijden. 

TEKST  |  ARNÉ BAGERMAN        FOTOGRAFIE  |  CAROLIEN ABBINK

Cold Cases

Het lectoraat Advanced Forensic Technology 

richt zich op de ontwikkeling van nieuwe 

technologieën die de opsporing kunnen 

verbeteren. Zoals bij coldcases oftewel 

onopgeloste moordzaken. Net als 

slachtoffers en nabestaanden, kan ook de 

politie het niet verteren dat dit soort zaken 

onopgelost blijven. Een nieuwe technische 

innovatie kan voor een doorbraak zorgen. 

Sinds een aantal jaar heeft Saxion niet 

alleen een specifieke opleiding ‘forensische 

opsporing’, maar is er ook een lectoraat met 

een bijbehorende kenniskring in het leven 

geroepen. Naast Amsterdam (HvA), heeft 

Oost-Nederland deze unieke opleiding en 

dito expertise in haar regio. Jaap Knotter: 

"Ik ben ervan overtuigd dat het lectoraat 

voor banen kan zorgen. We richten ons 

bewust op de ontwikkeling van innovatieve 

techniek, waarbij we complementair zijn 

ten opzichte van de bestaande instituten en 

kenniscentra.” 

Complementair

In opsporing heb je te maken met zowel 

technische als tactische vaardigheden, 

waarbij kennis uit de sociale en de 

natuurwetenschappelijke disciplines moet 

worden gebruikt. Het is belangrijk om deze 

disciplines te laten samensmelten tot een 

hecht team. En met nieuwe technologieën 

kan de opsporing sterk verbeterd worden. 

Jaap Knotter: “Probleem is echter dat de 

laatste jaren best veel nieuwe producten 

zijn ontwikkeld, maar nagenoeg 

allemaal stranden ze in schoonheid 

omdat de eindgebruikers (recherche, 

verzekeringsmaatschappijen, etc.) niet 

worden betrokken. Terwijl dat juist degenen 

zijn die tijdens het onderzoek met de poten 

in de modder staan."

Partners 

Jaap Knotter ziet zichzelf als de ‘linking pin’ 

tussen de publieke en de private sector. 

Jaap: "We zoeken nadrukkelijk partners/ 

bedrijven waarmee we samen nieuwe 

producten kunnen ontwikkelen, kunnen 

testen conform de operationele praktijk. Zo 

zijn we samen met een bedrijf bezig om 

het tijdstip van overlijden nauwkeuriger vast 

te stellen of om sporen te kunnen dateren. 

Beide vraagstukken zijn cruciaal binnen de 

opsporing. Als dat gaat lukken, hebben we 

een enorme stap gezet. Maar ook de inzet 

van drones wordt steeds interessanter. 

Bijvoorbeeld om stoffen van druglabs te 

kunnen detecteren in de lucht. Of menselijke 

resten onder de grond te kunnen ‘zien’ 

zonder schade toe te brengen aan het 

plaats delict. Ik ben ervan overtuigd dat we 

samen met het Twentse bedrijfsleven een 

belangrijke bijdrage kunnen leveren aan een 

veilige samenleving!” 

‘Samen met het Twentse bedrijfsleven kunnen we een 
belangrijke bijdrage leveren aan een veilige samenleving!’ 
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Interessante bijeenkomsten voor in de agenda! VOORUITBLIKKEN -

VOORUITBLIKKEN 

TEKST  |  PARTNERS IN TEKST        FOTOGRAFIE  |  GEMEENTE OLDENZAAL, CAROLIEN ABBINK, URENCO

IKT staat onder meer voor contacten met bedrijven, 

onderwijs én overheid. Dat laatste merkt u bijvoorbeeld 

in het begin van elk jaar. Dan hebben we de eer om 

verschillende burgervaders bij bijeenkomsten van 

IKT-kringen te mogen ontvangen. Op 1 februari bracht 

burgemeester Arjen Gerritsen van Almelo ons daarom een 

bezoek. In maart staat Sander Schelberg van Hengelo op 

de agenda. En in mei tekent de kersverse voorman van 

Oldenzaal, Patrick Welman, voor zijn aanwezigheid. 

Begin dit jaar stond hij nog op een landelijk congres over 

kernenergie. En in maart neemt hij ú graag mee in het klimaatdebat. 

Over wie dit gaat? Ad Louter. Zo’n 2 jaar is hij nu algemeen 

directeur bij Urenco. Tijdens een ontbijtsessie kijkt hij met u hoe 

groot de energiebehoefte nu eigenlijk is. En wat op dit gebied het 

laaghangende fruit is. Wat betekent het verder als we van het gas 

afgaan? Enneh… 200 miljard euro is wel heel veel. 

Band met 
burgervaders

Versla de 
professional

Gas d’r op met 
dat gas d’r af…?

‘Beat-the-pro’, – dát is het nieuwste onderdeel tijdens de finale 

van het jaarlijkse golftoernooi van IKT. Een golftoernooi waar vijf 

sessies lang vanaf 15.30 uur zakendoen naar de achtergrond 

verdwijnt. Want op de green draait het alleen nog om de club, 

de tee, de bal én het contact. Als érgens goede contacten 

ontstaan, dan is het wel tijdens deze sport. Dat bewijst de traditie 

van ons golftoernooi. Haal dus binnenkort de sportieve én 

vriendschappelijke banden (weer) aan en doe mee. 



- RODE LOPER

Waar moet het naartoe met de aarde? Michael Jackson zong er 20 jaar 
geleden al over. Gelukkig gaven talloze ondernemers antwoord tijdens 
de Rode Loper, dé Twentse nieuwjaarsbijeenkomst waar maar liefst 24 
netwerkorganisaties én minister-president Mark Rutte aan meededen.

Mister Duurzaam, Harm Edens, presenteerde de Rode Loper. Dat deed hij 

op zijn bekende, humoristische manier. Aangrijpende filmpjes, inspirerende 

ondernemersinitiatieven en indrukwekkende cijfers rolden daarbij over het podium. 

Allemaal in relatie tot de duurzame doelen (global goals) van de Verenigde Naties. 

“We leven niet in een tijdperk van verandering, maar in een verandering van 

tijdperk”, schetste de tv-presentator. 

Reddingsacties

De aanwezige minister-president Mark Rutte vertelde: “Ik eet nog slechts af en toe 

vlees.” Hij hoopte verder dat succesvolle Twentse bedrijven een brug naar Duitsland 

zouden vormen om samen nieuwe ‘reddingacties’ te bedenken voor de aarde.

Weg met die wijsvinger

Het spetterende programma werd afgesloten met een indrukwekkende speech van 

studente Sevim Aktas. Zij raadde iedereen aan: “Ga niet meer praten en wijzen wie 

er wat moet doen, maar zet gewoon zelf de eerste stap.” Dus… u bent aan zet!

Wat gaat ú 
duurzaam doen?
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TEKST  |  PARTNERS IN TEKST        FOTOGRAFIE  |  ERIC BRINKHORST
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RODE LOPER -
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Meer lezen? Meedoen? www.twente.com/rode-loper








1: Een studentenkoor 

opende indrukwekkend met 

de Earth Song van Michael 

Jackson. Het koor sloot 

Rode Loper af met Imagine 

van John Lennon.

2: Eelco Osse 

(Machinefabriek 

Boessenkool, links) 

overhandigde Rutte een 

schaalmodel vliegwiel dat 

energie opslaat en pieken 

in het elektriciteitsnet 

opvangt. De minister-

president over deze 

toepassing: “Misschien 

handig als presse-papier…”

3: Eten en drinken uit plastic 

maakt het vrouwelijke 

hormoon oestrogeen aan, 

dat vet vasthoudt. Harm 

Edens (rechts): “Als mannen 

kunnen we nu zeggen waar 

onze dikke buik vandaan 

komt. We kunnen er echt 

niks aan doen :-).” Maar 

eh… houdt hij op de foto zijn 

buik nu in...?

4: Het Theaterhotel in 

Almelo zat stampvol. Al 

weken in het voren was er 

geen toegangskaart meer 

te krijgen.

5: Watergraaf Stefan Kuks 

(Waterschap Vechtstromen, 

links): “Betegel je tuinen 

niet meer. Dan gaat water 

beter de grond in.” Harm 

Edens pleitte daarop bij 

lelijke, volledig bestrate 

tuinen met zo’n betonnen 

hondenbeeld voor een 

sticker met de tekst ‘slecht 

voor het milieu’.

6: Niels Moshagen en Jaap 

Fris willen dat iedereen 

in de wereld meedoet 

(global goal 10). Met Star/T 

helpen ze statushouders 

in Nederland op weg. 

“We vertellen nu eens de 

pósitieve verhalen, over hun 

kennis en kunde.”

7: Mary Kok-Willemsen 

richt zich via voetbal 

op global goal 5: 

gendergelijkheid. Met haar 

FootballEquals Academy 

werkt ze aan gelijkheid 

tussen (jonge) mensen. 

“Jongens en meiden zien 

hier geen verschillen, 

alleen overeenkomsten en 

samenwerking. Als het in 

het voetbal kan, kan het 

overal.”

8: Wouter Stadhouders 

(StadLandWater) gaat 

vanuit global goal 6 voor 

‘nul op de watermeter.’ “Ik 

hoop dat er geen druppel 

drink- of regenwater meer 

in het riool komt. Wees dus 

voortaan bewuster als je de 

kraan opendraait.”



We gaan graag jouw uitdagingen aan op het 
gebied van sales. Laat onze helden concrete 
afspraken voor je realiseren. Onze persoonlijke 
telemarketingaanpak werkt voor jouw bedrijf!

Saleshelden 
veranderen 
kansen in 
klanten

heroes in sales 

www.saleshelden.nl
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Bedrijf: 

Odin Groep

Persoon: 

Hans Lesscher

Functie:

Algemeen directeur

Vestigingsplaats:

Hengelo

Website:

www.odin-groep.nl

PASPOORT INFO

NIEUWE DEELNEMER

‘Onze nek 
uitsteken om 
IT’ers te houden’

1. Wat doet Odin Groep?

“Als groep bestaan we uit drie bedrijven: 

Previder, Winvision en Heutink ICT. Elk met 

een eigen IT-vak, gericht op de Nederlandse 

markt. Met bijna vijfhonderd man in dienst 

en een groot kantoor, logistiek centrum en 

datacenter op de plek van het voormalig 

Expo Center langs de A1 hebben wij alle 

expertise die de drie bedrijven en hun 

klanten nodig hebben.”

2. Voor wie werkt Odin Groep?

“Winvision werkt vooral voor klanten in de 

zorg, lokale overheid en bouw en infra. 

Previder richt zich op bedrijven en Heutink 

ICT is specialist voor het onderwijs. Voor 

die laatste tak ontwikkelen we onder 

andere online platformen waar 450.000 

leerlingen op inloggen voor digitaal 

onderwijs.”

3. Wat is de kracht van het bedrijf?

“Wij zijn de ideale partij voor organisaties 

die alles bij één IT-leverancier willen 

onderbrengen. Van dataopslag in eigen 

datacenters – echt uniek! – tot inloggen op 

Of we nu digitaal les willen geven, jeugdhulpverleners in één 
systeem laten werken of data van gemeenten in de cloud 
opslaan – het draait allemaal om IT. En dát is het specialisme 
van Hans Lesscher. Met zijn organisatie Odin Groep houdt 
hij vele IT-ballen in de lucht. Maak hier kennis met deze 
ambitieuze ondernemer. 

TEKST  |  PARTNERS IN TEKST        FOTOGRAFIE  |  ODIN GROEP Hans Lesscher, Algemeen directeur Odin Groep

NIEUWE DEELNEMER: Als IKT’ers willen we graag zien en gezien worden. Dat gaat 
makkelijk via ikt.nl, waar u de profielen van leden aantreft. Toch gaat er niets boven het 
echte kennismaken. Bijvoorbeeld bij de colleges, cafés, lezingen en bijeenkomsten van 
IKT. Ook in Twentevisie stellen nieuwe IKT-deelnemers zich voor.

NIEUWE DEELNEMER -

een digitale werkplek en cloudomgeving. 

Sinds de AVG-wet hebben veel klanten ook 

vragen op privacygebied. Hiervoor hebben 

we zelfs een eigen security officer.”

4. Wat is úw kracht in de organisatie?

“Het ondernemerschap zit van jongs 

af in mijn bloed. Strategische visie, 

het vooruitdenken en inspelen op 

ontwikkelingen in de markt zijn mijn 

grootste kracht.”

5. Wat staat de regio dankzij  

Odin nog te wachten?

“Twee op de drie IT’ers verlaten de regio. 

Daarom houden we intern focus op 

ontwikkeling van onze medewerkers en 

starten we daarnaast met andere partijen 

een talentenprogramma om IT-studenten 

studieschuldvrij te laten studeren. Zo steken 

we onze nek uit om IT’ers in de regio te 

houden.”

6. Heeft u een advies voor IKT-ers?

“Onze regio heeft zo veel moois te bieden. 

Toch kiest men vaak voor samenwerking 

met partijen honderden kilometers 

verderop. Mijn advies luidt daarom: kies 

meer voor lokale samenwerkingen.”

‘Kies meer 
voor lokale 

samenwerkingen’ 

We gaan graag jouw uitdagingen aan op het 
gebied van sales. Laat onze helden concrete 
afspraken voor je realiseren. Onze persoonlijke 
telemarketingaanpak werkt voor jouw bedrijf!

Saleshelden 
veranderen 
kansen in 
klanten

heroes in sales 

www.saleshelden.nl
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Programmamanager Louis Oosterik 

De loopbaan van Louis Oosterik kan gerust 

afwisselend genoemd worden. Na acht 

jaar als docent Economie voor de klas te 

hebben gestaan (MBO), werkte hij acht jaar 

als beleidsadviseur bij de Gemeente Almelo. 

En waar een ambtenaar normaal gesproken 

verre van blijft, stortte Louis zich in 1998 op 

het zelfstandig ondernemerschap met zijn 

adviesbureau Atlas Advies. Louis Oosterik: 

"Ik begon destijds met vier medewerkers. 

In 2005 waren dat er maar liefst 21. 

Tijdens de crisisjaren moesten we echter 

weer afslanken tot gemiddeld zo'n tien 

medewerkers.” In het voorjaar van 2017 werd 

bij Louis darmkanker geconstateerd. Na 

een zware operatie met veel complicaties, 

klom hij geleidelijk weer uit het dal. Louis: 

“Gelukkig kan ik nu zeggen dat ik weer 

TEKST  |  ARNÉ BAGERMAN        FOTOGRAFIE  |  CAROLIEN ABBINK

‘Mijn grootste wens 
is om het onderwijs 
meer te betrekken 

bij GBCT’

- GREEN BUSINESS CLUB

vitaal en volledig gezond ben. Als gevolg 

van mijn ziekte heb ik Atlas Advies verkocht 

aan Vindsubsidies in Goor, waar het bedrijf 

nu nog steeds onderdeel van uitmaakt." 

Louis Oosterik was met Ton Beune en 

Gerard Schröder één van de oprichters van 

GBCT. Toen hij dan ook zijn interesse voor 

de rol als programmamanager kenbaar 

maakte, was de keus snel gemaakt. Louis: 

"Duurzaamheid staat bij veel bedrijven en 

overheidsinstanties weliswaar hoog op de 

‘Jaardag GBC Twente in 
teken van klimaatneutraal 
ondernemen!’

Sinds augustus vorig jaar is Louis Oosterik aangesteld als 
programmamanager van de Green Business Club Twente. Aan hem 
de taak om GBCT te laten groeien van de huidige 36 naar honderd 
participanten. Een uitdaging! Echter, omdat duurzaamheid steeds hoger 
op de agenda van zowel publieke als private instanties komt te staan, 
moet deze doelstelling haalbaar zijn. 

agenda, maar eigenlijk weet niemand goed 

hoe ze er handen en voeten aan moeten 

geven. Daarom was de presentatie van de 

calculatie-module voor de berekening van 

de CO2 footprint tijdens de laatste jaardag 

op 21 november jongstleden. een schot in 

de roos.”

Jaarplan 2019

Louis: "Op 7 maart aanstaande - tijdens de 

eerstvolgende Participantenbijeenkomst bij 

Odin Groep – zullen wij het Jaarplan 2019 

presenteren. Dat plan zal in het teken staan 

van elkaar ontmoeten en van elkaar leren. 

En dat betekent dus bedrijfsbezoeken bij 

participanten als onder andere Steggink 

Infrastructuur en Telva Vakkleding.” Louis’ 

grootste wens is om het onderwijs meer 

te betrekken bij GBCT. ROC Twente is al 

participant en op dit moment is hij dan ook 

in gesprek met Saxion en de Universiteit 

Twente. Naast de nieuwe bestuursleden 

Olaf Pothoven (Telva Vakkleding) en 

Bart Breedijk (Heijmans), zal André Oude 

Weernink (vice voorzitter IKT) op interim-

basis René Venendaal opvolgen als 

voorzitter. “Hieruit blijkt nog maar weer eens 

het belang dat IKT hecht aan GBCT.”

Voor meer informatie of  

aanmelding als participant: 

www.greenbusinessclub.nl/twente  

of 0622501301
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BESTUURSLEDEN IKT -

Even voorstellen…

Dorothée Loorbach (43) is single moeder 

van dochter Emma (14) en zoontje Miles 

(1). Ze woont in Enschede en is al acht jaar 

bestuurslid van de Business Connection 

Group binnen IKT. Dorothée: “Ik ben geboren 

in Brabant. Mijn vader werkte in de bouw en 

voor zijn werk verhuisden we naar Twente. 

Van mijn dertiende tot mijn zeventiende 

heb ik in Haaksbergen gewoond. Na mijn 

middelbareschooltijd wilde ik de wereld in 

en belandde op het minst wereldse plekje 

Jan Haafkes werd geboren in Lemselo, 

is 53 jaar en getrouwd met Cynthia. Ze 

hebben samen twee zoons. Mart van 

18 studeert geneeskunde in Groningen. 

Luc is 21. Hij studeert Econometrie in 

Tilburg. Jan: “Toen Luc voor zijn studie in 

HongKong was, hebben we hem daar 

nog een week opgezocht. Een geweldige 

ervaring!” Jan Haafkes werkt al vanaf 1991 

bij Heisterkamp Transportation Solutions. 

Jan: “Ik solliciteerde destijds op de functie 

van administrateur/controller. Dan hoop je 

natuurlijk op een uitnodigingsbrief, maar 

op aarde... Wyoming USA. Terug in Enschede 

besloot ik verder te gaan in de marketing-

communicatie. Ik kreeg een baan bij Surface, 

een klein reclamebureau in Enschede. Wel 

leuk, maar niet echt spannend. Toch maar 

weer naar het buitenland. In Londen heb ik 

nog een tijdje in een hotel gewerkt. Terug 

in Nederland ging ik werken bij Nijkamp & 

Nijboer Huisstijlmanagement. Vervolgens 

bij een reclamebureau in Lochem en daarna 

bij Brunel ICT. Eerst als accountmanager en 

die bleef uit. In plaats daarvan belde Bennie 

Heisterkamp me persoonlijk. Tijdens het 

gesprek klikte het meteen en dus werk 

ik nu al bijna 28 jaar bij Heisterkamp. Op 

de dag dat ik bij Heisterkamp begon, kon 

ik meteen meehelpen met de verhuizing 

van het Stationsplein in Oldenzaal naar de 

Hanzepoort. In die tijd was Heisterkamp 

al best een groot bedrijf, met 120 trucks 

voor transport en een aparte afdeling 

Truckservice. Dit jaar bestaan we honderd 

jaar en in die jaren is Heisterkamp 

uitgegroeid tot Europees marktleider op 

TEKST  |  ARNÉ BAGERMAN        FOTOGRAFIE  |  D. LOORBACH EN J. HAAFKES

In deze rubriek willen we graag mensen aan u voorstellen die zich 
verdienstelijk maken als bestuurslid binnen de IKT-organisatie. Dit keer is het 
de beurt aan Dorothée Loorbach, bestuurslid van de Business Connection 
Group en Jan Haafkes, bestuurslid van IKT-Oldenzaal.

‘Na mijn middelbareschooltijd wilde  
ik de wereld in en belandde op het minst 

wereldse plekje op aarde... Wyoming USA’

het gebied van trailertrucking en daarnaast 

actief met verhuur, handel en onderhoud van 

transportmaterieel. Eigenlijk ben ik al die jaren 

meegegroeid met het bedrijf.” Jan Haafkes is 

een natuurmens. Fietsen is zijn grote hobby. 

In de winter op de mountainbike en zomers 

op de racefiets. Jan: “Dit jaar hebben we nog 

een fantastische reis gemaakt met onze 

zoons door Canada. Eerst naar New York, 

daarna via Calgary naar Vancouver Island. 

Prachtig! Het klinkt vreemd, maar de bergen 

daar zijn anders. In Oostenrijk staat altijd wel 

ergens een huis op een berg. Daar dus niet!”

daarna als HR-manager. Na Brunel heb ik 

in 2006 de stap gezet naar het zelfstandig 

ondernemerschap met de oprichting van 

mijn huidige bureau SOUNDOFCONFETTI. 

Daarnaast werkte ik nog als marketing 

manager bij Quality Online, maar omdat 

SOUNDOFCONFETTI zo snel groeide kon 

ik me na zes maanden al volledig op mijn 

eigen bureau richten. Ik begon met copywri-

ting en branding en ben nu gespecialiseerd 

in personal branding en internal branding. 

Ik help mensen beter worden in zichzelf te 

zijn, om vervolgens daarin te excelleren. Dat 

geldt ook voor merken. Dus ik vraag de hele 

dag: wat wil je, wie ben je, wat kun je, wat 

geloof je, wat beloof je en waar kom je je 

bed voor uit? En dat verveelt nog lang niet!”

‘Op de dag dat ik bij Heisterkamp begon, kon ik 
meteen meehelpen met de verhuizing van het 
Stationsplein in Oldenzaal naar de Hanzepoort’
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- DE AMBASSADEUR!
IKT AMBASSADEUR: Een ambassadeur is iemand met een bijzondere affiniteit tot IKT. 
Mensen die IKT in hun hart hebben gesloten omdat ze aantoonbaar goede contacten, 
kennis en frisse ideeën opdoen. Echte fans dus! Het zijn die mensen die we hier graag 
aan het woord laten. 

‘IKT is net familie. 
Altijd een feestje 
met bekenden!’
“De Ambassadeur” is een vaste rubriek in Twentevisie die is ingeruimd 
voor mensen die IKT een warm hart toedragen. Echte fans dus. Dit 
keer staat de schijnwerper op Carla Marcelis, de rechterhand van Bart 
Monster, algemeen directeur MEPD in Hengelo. Ik had met beiden een 
zeer onderhoudend gesprek. Carla: “IKT is net familie. Altijd een feestje 
met bekenden!”

TEKST  |  ARNÉ BAGERMAN        FOTOGRAFIE  |  CAROLIEN ABBINK

‘Bij IKT hoor je er 
niet bij als je alleen 
komt om te halen!’

wordt. Wie heeft er nog een baan voor het 

leven? Als je stil blijft staan is de kans groot 

dat je op een bepaald moment buitenspel 

komt te staan. Blijf in beweging. En... 

ontwikkelen en groeien maakt blij!” 

IKT

Carla Marcelis is een belangrijke schakel in 

de organisatie van MEPD. Zij is de 'verbinder' 

pur sang. Carla: “Ik ken weliswaar heel veel 

mensen, maar eigenlijk ben ik me nooit echt 

bewust geweest van deze verbindende 

rol. Binnen MEPD maak ik in elk geval 

dankbaar gebruik van deze vaardigheid. 

We werken dagelijks met mensen, waar ik 

mogelijkheden voor zie en zoek. Misschien 

voel ik me daarom ook wel zo thuis bij het 

IKT. Het is elke keer weer een feestje met 

bekenden. En wat mij ook altijd opvalt... bij 

IKT hoor je er niet bij als je alleen komt om 

te halen!” 

Werk maken van je leven

MEPD is groot geworden met outplacement. 

Ontslag is een klap die hard aankomt. 

Hulp bij het zoeken naar een nieuw 

toekomstperspectief is dan ook zeer 

welkom. Bart Monster: “Er zit veel verborgen 

leed bij mensen. Na twintig jaar trouwe 

dienst sta je ineens op straat. En eigenlijk 

kun je maar één trucje. Daarom zien we 

de laatste jaren steeds meer verbreding 

binnen ons vakgebied. Naast persoonlijke 

ontwikkeling speelt ook de vergrijzing een 

belangrijke rol. En dan komen we op het 

thema duurzame inzetbaarheid. Hoe blijf 

je - ondanks veranderingen - uitdagingen 

vinden in je eigen functie. Zodat je met 

plezier naar je werk blijft gaan. En zorgt dat 

je bij ouder worden je energie anders gaat 

aanwenden. Bij MEPD noemen we dat ‘werk 

maken van je leven’.”

Kernwaarden

Bij MEPD hebben ze heel goed nagedacht 

MEPD

Op initiatief van Hollandse Signaalapparaten 

(het huidige Thales) werd in 1992 door 

werkgevers- en werknemersorganisaties 

de stichting Metalektro Personeelsdiensten 

opgericht. Doel: medewerkers uit de 

techniek die om welke reden dan ook hun 

baan kwijtraken, helpen een nieuwe job te 

vinden. Het liefst binnen de sector, zodat 

deze vakkrachten behouden zouden blijven 

voor de branche. Een paar jaar geleden 

werd Metalektro Personeelsdiensten 

omgedoopt tot MEPD. Bart Monster: “Er 

is veel veranderd, maar ook weer niet. 

We vernieuwen, maar onze passie blijft 

organisaties en mensen helpen. Wij 

begeleiden mensen in de techniek bij een 

nieuwe start na ontslag of ziekte. Wat we 

de laatste jaren wel steeds meer zien, is dat 

persoonlijke ontwikkeling steeds belangrijker 
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DE AMBASSADEUR! -

over de kernwaarden van de organisatie: 

Sociaal - Toegankelijk - Persoonlijk 

- Ambitieus. Elke kernwaarde wordt 

vervolgens langs de meetlat gelegd. 

Zo wordt te weinig persoonlijk gezien 

als afstandelijk/formeel. Maar te veel 

persoonlijk kan weer te privé worden. 

Enzovoort. Bart: “Aan de laatste kernwaarde 

hebben we het hardst moeten werken. 

Ambitieus, bevlogen, weten wat je waard 

bent, bewustzijn... daar zijn we zelf nooit zo 

goed in geweest. We koesterden iets teveel 

het oude vertrouwde. Anderzijds moet je 

ook oppassen dat te veel ambitie niet leidt 

tot afbrokkeling van de andere kernwaarden. 

Ik denk dat we die balans inmiddels goed 

weten te vinden. Zonder opsmuk laten we 

de wereld weten over onze grote passie: 

Mensen en organisaties verder helpen bij 

hun ontwikkeling. Met hart en ziel.” Carla: 

"En je ziel voeden doe je met mensen om je 

heen. Dan kom je toch weer uit bij IKT!”
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- ONDERNEMEND TWENTE

Ondernemend Twente 
krijgt een heus boegbeeld!
Hoezo... weer een praatclubje? Waar ooit gezegd werd dat de vele netwerken in Twente 
verstikkend zouden werken, zien we nu een samenwerking tussen diezelfde netwerken die zijn 
weerga niet kent! Ondernemend Twente. Stem van de gezamenlijke Twentse netwerken. De 
enige vraag was: wie en waar is die stem? Dat is nu helder. Han ten Broeke, tot voor kort lid van 
de Tweede Kamer, wordt het boegbeeld van Ondernemend Twente! 

TEKST  |  ARNÉ BAGERMAN        FOTOGRAFIE  |  CAROLIEN ABBINK
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ONDERNEMEND TWENTE -

Boegbeeld

Ondernemend Twente werd begin 2017 

opgericht. Inmiddels zijn maar liefst 24 

netwerkorganisaties aangehaakt en 

mers in de Twente Board. Maar we moeten 

méér doen! We moeten ook harde feiten en 

ideeën verzamelen die het overheidsbeleid 

positief kunnen beïnvloeden. Om aan deze 

wens tegemoet te komen heb je eenvou-

digweg een kartrekker nodig. Iemand die 

de regio goed kent, die gemakkelijk ingang 

heeft binnen het Twentse bedrijfsleven 

en die een zekere statuur niet kan worden 

ontzegd. Han ten Broeke heeft aangegeven 

zijn netwerk en expertise graag te willen 

inzetten voor het Twentse bedrijfsleven. Het 

past op dit moment goed in zijn agenda. 

Inmiddels is ook hij zelfstandig ondernemer 

geworden. Kortom... het past perfect!”

Plan van aanpak

Regina: “We streven naar een represen-

tatieve agenda van en door de Twentse 

ondernemers, gebaseerd op feiten en 

cijfers! En we willen op zoek naar gedeelde 

belangen (win-win). De bedoeling is dat 

Han ten Broeke de komende maanden zo'n 

vijftig bedrijven gaat bezoeken. Die bedrijven 

moeten een afspiegeling vormen van het 

gehele Twentse bedrijfsleven (van corporate 

bedrijven, familiebedrijven, mkb’ers tot 

agrariërs). Op dit moment wordt hard 

gewerkt om deze grosslijst op te maken. 

Han ten Broeke zelf heeft de 'looplijnen' 

voor zijn gesprekken reeds uitgezet. In het 

kort… arbeidsmarkt, leefomgeving (wonen, 

recreëren, cultuuraanbod en duurzaamheid), 

infrastructuur (met A1 en N/A35 als prioriteit), 

onderwijs (met name de bekendheid en 

aantrekkelijkheid van het hoger onderwijs) 

en landbouw (innovatieve ontwikkelingen 

en de mogelijkheid duurzaamheidsdoelstel-

lingen te bereiken). Dit zijn de belangrijkste 

pijlers. Uiteindelijk is het de bedoeling om te 

komen tot een resumé, waarmee wij scher-

per onze keuzes kunnen maken!”

is deze club ‘alive & kicking’. Uit deze 

samenwerkende netwerkorganisaties heeft 

een kleine groep ondernemers zich sterk 

gemaakt om de stem van Ondernemend 

Twente te vertolken. En zie daar meteen 

het probleem. Deze ondernemers zijn 

stuk voor stuk van goede wil, hebben veel 

goede ideeën, maar zijn ook allemaal druk, 

druk, druk. Hoe kun je nu een en ander 

mobiliseren zonder dat deze mensen al te 

zwaar worden belast? Ik sprak met Regina 

Nieuwmeijer (voorzitter IKT) en Hans ter 

Steege (algemeen directeur Ter Steege 

Holding), samen kartrekker van die groep 

ondernemers. Regina: “Het idee om Han ten 

Broeke voor deze job te benaderen komt - 

dat mag gezegd worden - uit de koker van 

IKT. Echter de unanieme en enthousiaste 

instemming van de overige groepsleden 

verdient zeker ook de nodige waardering.” 

Aanleiding

Hans: “Als we als ondernemers kritisch naar 

onszelf kijken, dan moeten we concluderen 

dat we ons de afgelopen jaren te weinig 

hebben laten zien en daardoor te weinig 

invloed hebben gehad op de ontwikkelingen 

in Twente. We kunnen en mogen niet meer 

aan de kant blijven staan. De eerste stappen 

in die richting zijn gezet met meer onderne-

‘We streven naar een 
representatieve agenda van en 
door de Twentse ondernemers, 
gebaseerd op feiten en cijfers!’
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- SCOPE

Nieuwsrubriek over  

Twentse zaken en mensen.

Wanneer u deelnemer bent van IKT kan uw 

nieuws onder Scope worden opgenomen. 

Persberichten bij voorkeur per e-mail aan te 

leveren. 

IKT Twentevisie 

T.a.v. Saskia Rikhof-Slot 

Jan Tinbergenstraat 270

7559 ST HENGELO

Tel.: 053 – 48 49 980

Email: secretariaat@IKT.nl

Wist u dat…
Wat doet IKT eigenlijk nog 

meer dan het organiseren 

van bijeenkomsten? Met de 

rubriek “Wist u dat…” willen wij 

u daarover graag informeren.

Wist u dat IKT het Ondernemersloket van de Provincie Overijssel faciliteert? 

Wist u dat u op de website van IKT gratis uw vraag en aanbod 
op het gebied van talent en kennis kunt posten?

Wist u dat IKT in het voorjaar altijd vijf golfmiddagen organiseert?

Wist u dat studenten van ROC, Saxion en UT graag 
geziene gasten zijn op de bijeenkomsten van IKT?

Het Ondernemersloket van de Provincie Overijssel levert aantoonbare resultaten door de inzet 

van twee MKB-ondernemersadviseurs te weten Gerjan Bremmer en Nicoline van der Schaft. 

Beide adviseurs zijn dagelijks op pad om Twentse ondernemers van (gratis) advies te voorzien. 

Zij opereren namens Ondernemend Twente, een hechte samenwerking van 24 Twentse 

netwerkorganisaties. Het Ondernemersloket is mede mogelijk gemaakt dankzij een subsidie 

van de Provincie Overijssel.

IKT Connect. Op de website van IKT vindt u een portal waar vraag en aanbod bij elkaar 

komen… IKT Connect. Stel u wilt zakendoen in Turkije, maar u hebt nauwelijks of geen ervaring 

met internationaal zakendoen. Of u zoekt een oplossing voor een specifiek (technisch) 

probleem. Of u bent op zoek naar een stagiaire. 'Post' uw vraag of aanbod op IKT Connect. 

Kost niets en we versterken elkaar!

Sport verbroedert! De golfmiddagen die IKT elk voorjaar organiseert zijn niet alleen heel erg 

gezellig, het zijn de momenten bij uitstek waar u in contact kunt komen met - in veel gevallen 

- de decision makers. De sportieve en ontspannen sfeer draagt natuurlijk bij aan deze 

manier van verbinden.

Moeite met het vinden van talent? De bijeenkomsten van IKT zijn bij uitstek geschikt om 

in contact te komen met studenten. Steeds vaker zien we dat studenten graag op onze 

bijeenkomsten komen om ondernemers te leren kennen en te ontmoeten.

Scope
STICHTING INDUSTRIELE KRING TWENTE

Nieuwe deelnemers 

IKT Almelo 

Solar Team Twente

Kanaalstraat 235

7547 AS Enschede

Contactpersoon:  

mevr. A. Dekker

Is ook deelnemer 

van: IKT-Enschede, 

Haaksbergen, Hengelo-

Borne, Oldenzaal en 

West-Twente

IKT-Enschede

Compete

H. Dunantweg 121

7161 WB Neede

Contactpersoon: Dhr. 

P. Smit

Apontoweil Consultancy

Uranusstraat 6

7521 ME Enschede

Contactpersoon: dhr. R. 

Apontoweil

Is ook deelnemer van: 

IKT-Oldenzaal en IKT 

West-Twente

Costum Solution

Hoge Bothofstraat 49

7511 ZA Enschede

Contactpersoon: Dhr. 

R.C.G.A. Koelen

A.S.V. Taste

Oude Markt 24a

7511 GB Enschede

Contactpersoon: Dhr. N. 

Meyknecht

De Vos Diensten

Het Lenfert 31

7547 SN Enschede

Contactpersoon: Dhr. R. 

Dieks

IKT-Haaksbergen

Frankenbos

Klaproos 33a

7483 AR Haaksbergen

Contactpersoon: Dhr. 

P. Bos

IKT-Oldenzaal

DURIA Installatieadvies

Denekamperstraat 25

7631 AA Ootmarsum

Contactpersoon: Dhr. P. 

Heerink

Effect 

Personeelsdiensten

Münsterstraat 17

7575 ED Oldenzaal

Contactpersoon:  

T. Oude Nijhuis


