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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

COLUMN - JAAP SPOORENBERG -  

Deze column is dan ook een mooie 

gelegenheid om te reflecteren. Wat hebben 

we gedaan, wat hebben we bereikt en hoe 

ziet de toekomst eruit? Over de toekomst 

gesproken… gelukkig kan ik IKT met een 

gerust gevoel achterlaten. De lokale kringen 

en de Business Connection Groep staan 

garant voor inspirerende en vernieuwende 

bijeenkomsten en ik ben blij met mijn 

opvolger Regina Nieuwmeijer. Zij voldoet 

optimaal aan onze profielschets: verbindend, 

ondernemend en vernieuwend. Is zelf 

ondernemer en bekend met de netwerken. Ik 

wil Regina heel veel succes wensen! 

Toen ik aantrad als voorzitter, heb ik 

samen met vice-voorzitter Arjan van Liere, 

de besturen en uiteraard met Annerie 

Bemthuis-Langezaal onze ambities 

uitgesproken: blijven vernieuwen, inspirerend 

verbinden, samenwerken met andere 

netwerken en aantrekkelijk blijven voor onze 

900 deelnemers door verbindingen om te 

zetten in concrete resultaten. Hier hebben 

wij mooie stappen in gezet. En... uit de vele 

gesprekken met ondernemers blijven steeds 

twee sleutelwoorden hangen: samenwerken 

en kennis delen. Een mooi voorbeeld hiervan 

is de jongste mechatronica-opleiding die 

door Saxion is opgezet samen met een 

aantal IKT-bedrijven. Momenteel volgen 

maar liefst 35 studenten deze opleiding. 

Met een goed gevoel kijk ik terug op 

een aantal IKT-initiatieven die verder 

uitgegroeid zijn en staan als een huis, 

zoals het IKT Concert, Twente aan Tafel 

en de Rode Loper. Het laatste event 

is dé nieuwjaarsbijeenkomst voor 

Ondernemend Twente geworden, met dit 

jaar inspirerende voorbeelden van duurzaam 

ondernemerschap (Earth is Calling Twente). 

Maar we mogen ook trots zijn op tal van 

nieuwe initiatieven. Wat te denken van de 

oprichting van de Green Business Club 

Twente, waar de IKT-deelnemers Gerard 

Schröder en René Veenendaal de kar 

trekken. En, last but not least, hebben wij 

als IKT een belangrijke rol in Ondernemend 

Twente en de Twente Board. Meer dan ooit 

zullen de drie O’s in Twente samen moeten 

optrekken om Twente als technologische 

topregio op de kaart te zetten. De urgentie  

is hoog en hier mag nog wel ‘een tandje  

bij’. Wij zullen meer snelheid moeten  

maken en iedereen moet mee doen, maar 

wat mij betreft geldt ook hier dat ‘het glas 

half vol’ is.

Tot slot wil ik u graag bedanken voor uw 

support. Ik heb het werk voor IKT met heel 

veel plezier en toewijding gedaan. Vanaf 

deze plek wil ik iedereen een hele mooie 

zomer toewensen!

Jaap Spoorenberg,

Voorzitter IKT

STICHTING INDUSTRIELE KRING TWENTE  |  JAAP SPOORENBERG

Mijn laatste column!
Na zestien jaar actief te zijn geweest in diverse bestuursfuncties binnen 

IKT (de laatste vier jaar als voorzitter van het stichtingsbestuur), wordt het 

tijd om het stokje over te dragen. Onbewust vraagt het voorzitterschap 

van IKT best veel tijd en die tijd wil ik vanaf nu gaan besteden aan mijn 

zakelijke adviespraktijk en... aan mijn kleinkinderen! 

Spin in het economische web van 
Twente!

De stichting Industriële Kring Twente (IKT)
versterkt de economie van Twente door 
bedrijven te verbinden met elkaar en met 
de overheden, kennisinstellingen en andere 
(zakelijke) netwerken. Bij IKT zijn meer dan 
1.000 Twentse bedrijven aangesloten.
 

Stichting Industriële Kring Twente 

Campus Business Center

Jan Tinbergenstraat 270

7559 ST Hengelo

E.: secretariaat@ikt.nl 

‘Ik ben blij met 
mijn opvolger 

Regina 
Nieuwmeijer'
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Spreekuur & contactinfo

MKB-Ondernemersadviseurs

Campus Business Center

Jan Tinbergenstraat 270

Inloop zonder afspraak:

Elke vrijdag 09.00-12.00 uur

Nicoline van der Schaft 

E. nicoline@ondernemendtwente.nl

T: 06-22442241 

Gerjan Bremmer

E. gerjan@ondernemendtwente.nl

T: 06-27342087
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 - MKB-ONDERNEMERSADVISEUR

MKB-ONDERNEMERSADVISEUR

Nicoline van der Schaft en Gerjan 

Bremmer worden ingezet namens 

Ondernemend Twente, een 

samenwerking van 24 Twentse 

netwerkorganisaties. Doel? Het 

vertegenwoordigen van ‘de stem 

van de Twentse ondernemer’. 

Je zult maar juf of meester in het basisonderwijs zijn, niets afweten 

van techniek en je er ook niet voor interesseren. Hoe maak je de 

kinderen uit die klas dan warm voor techniek? Of je bent een technisch 

bedrijf en weet alles van je vak, maar je mist voor het onderwijs de 

maatschappelijke inpasbaarheid van techniek in zijn context, zijn 

omgeving. Hoe breng je je technische kennis dan over op kinderen. 

Simpel. Met virtual reality. 

Als MKB-Ondernemersadviseurs mochten 

wij aan de wieg staan van een bijzondere 

samenwerking in Twente tussen drie 

verrassende partijen. Namelijk van een 

bedrijf in virtual reality, TechYourFuture als 

expertisecentrum voor techniekonderwijs 

en Consent als beheerder van alle 

openbare basisscholen in Enschede, 

Oldenzaal, Losser en Dinkelland. 

Hoe zoiets tot stand komt? Eigenlijk door 

onze ogen en oren open te houden. 

Iemand uit ons netwerk kreeg een baan 

bij het bedrijf in virtual reality. Hij vroeg 

om weer eens bij te praten en vertelde 

toen enthousiast over de nieuwe 

techniek en mogelijkheden voor educatie. 

Onmiddellijk borrelde bij ons als adviseur 

het expertisecentrum van TechYourFuture 

op; een club die kinderen liefst al in de 

peuterspeelzaal kennis laat maken met 

techniek. Wat zou het mooi zijn als we die 

twee…

Natuurlijk brachten we deze partijen met 

elkaar in contact. Op hun beurt kwam 

TechYourFuture op het idee oom uit hun 

netwerk Consent er bij te betrekken. Drie 

gesprekken verder was de samenwerking 

tussen de drie organisaties een feit. En 

nu? Nu wordt er druk gewerkt aan een 

reality-app voor een educatief technisch 

onderwijsprogramma. Dus… misschien 

krijgen ook uw kinderen binnenkort wel 

de smaak van techniek te pakken dankzij 

3D-beelden in de klas.

Zonder eigen  
kennis kinderen  
techniek leren?!

TEKST   |   ONDERNEMEND TWENTE, GERJAN BREMMER & NICOLINE VAN DER SCHAFT 



JULI 2018 - NR.03 - TWENTEVISIE.NL

Interessante bijeenkomsten voor in de agenda! -  IKT VOORUITBLIK BIJEENKOMSTEN 

VOORUITBLIKKEN 
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TEKST  |  PARTNERS IN TEKST    FOTOGRAFIE  |  DE WILMERSBERG, REGGESTEYN COLLEGE, CAROLIEN ABBINK

Netwerken en elkaar ontmoeten is één ding,  

ongedwongen kennismaken tijdens een laagdrempelig  

programma maakt dit nog makkelijker en leuker.  

Kom daarom naar de informele zomerbijeenkomst van  

IKT-Oldenzaal. Hier vindt u een combinatie van sportieve  

elementen en creatieve activiteiten. Meteen een mooi  

moment om het werk even los te laten en uzelf voor te  

bereiden op de zomervakantie.

Vorig jaar vond hij voor de 25e keer plaats: het IKT Twente 

Concert met diner. Ook voor 2018 staat het muzikale 

hoogtepunt van het jaar op stapel. Dit keer, anders dan 

anders, op een vrijdag. Namelijk vrijdag 9 november. 

Reserveer dus alvast deze datum in uw agenda. Of we  

de komst van Trijntje Oosterhuis van 2017 kunnen 

overtreffen? Ervaar het binnenkort als u de officiële 

uitnodiging ontvangt. Die vormt meteen het startsein  

om uw kaarten te reserveren.

Sportief en creatief 
uw zomer in

Da’s pas on(der)wijs 
ondernemen!

Met IKT naar 
muzikaal hoogtepunt

Feit: Onderzoeks- en afstudeerprojecten leiden tot  

innovatie. Feit: De studiekeus van leerlingen bepaalt de  

latere beschikbaarheid voor uw branche. Feit: Stages en 

traineeships zijn beroepsvormend. Vraag: welk feit  

hebt ú als reden nodig voor een bezoek aan on(der)wijs  

ondernemen op 28 september? Hier vindt u namelijk een 

informatiemarkt, plenaire sessies en talloze initiatieven van 

onder meer ROC, Saxion, UT en WIMM (traineeshiptraject  

van participatiemaatschappij Wadinko). Ook voor niet-

deelnemers van IKT. Dus nodig zakenrelaties uit!



 - BESTUURSWISSEL
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• Mede-oprichter/bestuurder 

Talentgroep Twente

• Bestuurder Cooperation For 

Complex Change

• Directeur Veha Plastics

• Twentse Zakenvrouw 2012

• Mede-kartrekker Platform 

Ondernemend Twente 

• Zangeres ‘Red Band’  

Rode Loper 2018

• Master bedrijfskunde

HIGHLIGHTS REGINA 
NIEUWMEIJER

‘Ik breng mijn enthousiasme,  
een groot netwerk en  

strategische kennis mee’ 
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-  BESTUURSWISSEL

Dat ze kan zingen, dát weet ondernemend Twente sinds nieuwjaarsbijeenkomst de Rode Loper 

van 2018. Hoe ze als voorzitter is, dat gaan de circa negenhonderd deelnemers van IKT vanaf 

deze maand merken. Regina Nieuwmeijer neemt deze rol namelijk over van Jaap Spoorenberg. 

Tijd voor een voorzittersvooruitblik en -terugblik.

Zingende voorzitter 
helpt IKT verjongen

TEKST   |   PARTNERS IN TEKST        FOTOGRAFIE   |  CAROLIEN ABBINK

BESTUURSWISSEL

“Netwerken werken nu meer 

sámen.” Dát is volgens Jaap 

Spoorenberg een van de grootste 

veranderingen in zijn zestien jaar 

bestuurslidmaatschap. Eerst bij 

IKT-Enschede, de laatste vier jaar 

als voorzitter van het hoofdbestuur. 

“In het begin kwam het voor dat de 

ene netwerkorganisatie bijvoorbeeld 

een dag naar Brussel ging voor een 

politiek gesprek. Een dag later deed 

een ander netwerk hetzelfde. Nu 

hebben we op initiatief van TKT, 

VNO-NCW, KVK en IKT gelukkig 

Ondernemend Twente, waarin 

24 netwerken samenwerken en 

de activiteiten meer op elkaar 

afstemmen”, stelt hij trots. 

Eerste & tweede viool

Uit Ondernemend Twente rolde  

ook een andere mooi initiatief: de 

MKB-Ondernemersadviseurs. “Ze 

zijn er met dank aan de provincie 

en zouden er ook zonder IKT wel 

komen”, voegt hij toe, “maar we 

faciliteren ze en zijn er nauw bij 

betrokken.“ Dit illustreert de rol van 

IKT. “We hoeven niet altijd eerste 

viool te spelen in Twente, maar 

we zitten er wel altijd bij.” Deze en 

andere mijlpalen maken dat Jaap 

‘zijn’ club in vertrouwen achterlaat. 

Oók omdat Regina als medeoprichter 

van haar eigen bedrijf –Talentgroep 

Twente – volgens hem ‘met de poten 

in de ondernemersmodder’ staat. 

Versterking

“Ik breng mijn enthousiasme, een 

groot netwerk en strategische  

kennis mee”, zegt Regina 

Nieuwmeijer zelf. Ze krijgt daarbij 

versterking van André Oude 

Weernink, die al actief is binnen 

IKT en Arjan van Liere opvolgt als 

vicevoorzitter. Samen met het 

verdere bestuur willen zij werken 

aan diverse speerpunten. Zoals 

Ondernemend Twente uitbouwen, 

jong talent aan de regio binden en 

de duurzame Green Business Club 

versterken. 

Muziek 

Werkt Regina verder stiekem weer 

aan de gelegenheidsband waarmee 

ze optrad tijdens de Rode Loper? 

Ze lacht. “Muziek is een mooi 

verbindend element. Maar dit soort 

verrassingen moet geen gewoonte 

worden.” Wat van haar wél een 

gewoonte mag worden? “Dat 

jonge ondernemers zich betrokken 

voelen bij IKT. Die verjonging zie 

je ook al binnen de groep van 

45 bestuurders in de regiobrede 

Business Connection Group en 

lokale kringen. Ook zie ik graag dat 

die nieuwe generatie ondernemers 

bij ons inspiratie en samenwerking 

vindt. Datzelfde geldt voor eenpitters 

die meer willen. Want naast groeien 

door mensen aan te nemen, kun je 

ook in samenwerking veel doen.” 

Geraniums

En Jaap, gaat hij nu achter de 

geraniums zitten? “Haha, nee, ik 

geef ze liever weg!” Om serieus te 

vervolgen: “Ik ben steeds drukker met 

mijn adviespraktijk en wil daarnaast 

meer tijd voor mijn kleinkinderen 

hebben.” Hij heeft nog wel een 

boodschap voor de leden: “Neem 

de tijd voor reflectie en blijf elkaar 

opzoeken om elkaar te versterken en 

nieuwe initiatieven te ontwikkelen, 

want partnerships worden steeds 

belangrijker.”
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‘Meer pannetjes 
op het vuur houden’

Hoe houd je als bouwbedrijf na 45 jaar én de economische crisis je ‘keuken’ op 

orde? Bij familiebedrijf Droste weten Maarten en Floris het wel. Samen met zus 

Petra (op de achtergrond) bouwden zij in tien jaar hun aandeel in het bedrijf op om 

de zaak in 2007 helemaal over te nemen van pa; sindsdien pruttelen de pannetjes 

vastgoedontwikkeling, aannemerij en onderhoud continu op het vuur.

TEKST  | PARTNERS IN TEKST           FOTOGRAFIE  |  CAROLIEN ABBINK

FAMILIEBEDRIJF FAMILIEBEDRIJVEN: Twente zit er vol mee. En da’s maar goed 
ook, want zij presteren meestal beter. Wat kunnen andere (familie)
bedrijven van hen leren? En waar liggen de valkuilen? 

Maarten (links) en 
Floris (rechts) Droste

‘We willen niet 
groter worden. 

Hoe houden we 
dat in balans?’ 
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Maarten Droste 44 jaar Floris Droste 40 jaar

Wat is je oudste herinnering aan het bedrijf? 

Welke persoonlijke uitdaging overwon je sinds je het bedrijf samen runt?

Doe je dingen anders dan je vader?

Waar zie je voor het bedrijf de komende tijd de grootste uitdaging?

Heb je tot slot een boodschap voor andere ondernemers?

Wat is het geheim achter het succes van familiebedrijf Droste?

Wij zoeken geen eendagsvliegen als klant, maar gaan voor de 

langetermijnrelatie. Dat betekent: ‘nee’ durven zeggen. Ook gaan 

we als bedrijf voor plezier. We luisteren daarbij naar onze mensen 

als ze zeggen dat er niet meer werk bij kan.

We kunnen niet trots zijn als we veel geld verdienen; geld verdwijnt, 

maar onze bouw staat er over dertig jaar nog. Dus kiezen we 

projecten waar we volledig achter staan. Sommigen noemen dit 

eigenwijs. Ik noem het: je eigen weg kiezen.

FAMILIEBEDRIJF

‘s Zaterdags hielp ik mijn vader in de werkplaats met vegen, 

schoonmaken en kozijnen opstapelen. Vanaf m’n 13e deed ik er 

ook vakantiewerk, zoals putten graven en meterkasten plaatsen. 

Aan overname dacht ik totaal nog niet…

In de crisis moest ik mensen -soms met lange dienstverbanden 

-ontslaan. Dat was zwaar, maar ik deed het bewust zelf; ik wilde ze 

gedag kunnen zeggen als ik ze later zou ontmoeten. Nu het weer 

beter gaat, konden we sommigen mede daardoor terughalen.

Pa dacht: hoe groter en hoe meer personeel, hoe beter. En hij was 

gevoelsmatig 24 uur per dag met de zaak bezig, werkte vaak over. 

Ik kies meer voor mijn gezin en werk gemiddeld een avond per 

week door. 

Ik zie gas als aandachtspunt. Gasloos bouwen is een nieuwe 

trend, maar er zijn nog te weinig alternatieven. En de bestaande 

alternatieven zijn te duur en hebben veel nadelen. Verder blijven 

we graag een regionale speler. Zo hoeven onze medewerkers 

niet anderhalf uur te rijden voor een bouwproject. Nu er 

personeelskrapte is, helpt dat om mensen te behouden.

Zorg dat je -zoals wij met onze aannemerij, onderhoud én 

vastgoedontwikkeling- niet afhankelijk bent, zodat je je eigen 

koers kunt varen.

Als kind maakten we in de werkplaats bulten van zaagsel. Daar 

renden we dan doorheen. En toen ik een jaar of 10 was, liepen 

mijn vader en ik door het bijna lege Gerardus Majella ziekenhuis, 

dat we net hadden verworven voor woningbouw. Heel bijzonder. 

Ik heb geleerd meer mezelf te blijven. Vroeger kon ik me enorm 

opwinden als een contactpersoon niet wilde meewerken. Nu raak 

ik niet meer gefrustreerd en ga ik verder met projecten waar wél 

schot in de zaak zit. 

Ik ga geen politieagentje spelen in het bedrijf. Dus niet kijken  

hoe laat de medewerkers beginnen en naar huis gaan. Verder 

bepaal ik mijn eigen agenda zonder dat mensen mij vertellen  

wat ik moet doen.

Op de korte termijn zie ik personeel, levertijden en planning als 

uitdaging. Voor de iets langere termijn moeten we meerdere 

pannetjes op het vuur houden bij mogelijke opdrachtgevers. Bij 

gemeenten duurt het bijvoorbeeld soms lang voor een beslissing 

valt. Daarnaast ligt er uitdaging in de omvang van ons bedrijf.  

We willen niet groter worden. Hoe houden we dat in balans? 

Doe dingen waar je energie van krijgt en laat je de kop niet gek 

maken. Mijn vader leerde me bovendien: als je iets écht wilt, kun je 

het bereiken. 



In de weken in aanloop naar 25 mei, ontving ik tientallen 

e-mailings van bedrijven met de vraag of ze me in de toekomst 

mochten blijven mailen. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar  

ik betrapte mezelf erop dat ik de meeste weg klikte nog voordat  

ik het einde van het bericht las. De impliciete vraag ‘ben ik 

relevant genoeg voor je’ beantwoordde ik met ‘nee’ door op  

de delete knop te drukken. 

De nieuwe GDPR-wetgeving lijkt een golf van paniek te 

veroorzaken. Voor veel ondernemers is het (nog) onduidelijk 

wat wel en niet mag in de nieuwe situatie. Je zorgvuldig 

opgebouwde database lijkt ineens minder waard of zelfs 

verloren. Want nee, je mag niet meer zomaar berichten 

versturen naar eenieder van wie je een mailadres hebt, je  

moet duidelijk en transparant zijn over waarom je 

persoonsgegevens bewaart én je wordt geacht die goed te 

beveiligen. De consument is blij met de nieuwe wetgeving. 

‘Er komt een einde aan al die zinloze en zogenaamde 

gepersonaliseerde mailings en aanbiedingen waar ik niet op  

zit te wachten en waar ik vaak niet eens om gevraagd heb.’ 

Het hebben van een goed gevulde database leek de afgelopen 

jaren een doel op zich. Klantgegevens, transactiegegevens én 

mailadressen waren het goud van de organisatie. Begrijp me 

niet verkeerd: het ís waardevolle data. Het vertelt je precies 

hoe succesvol je was over de afgelopen periode. Het zegt 

echter niets over de actuele behoeftes van je klanten. Over 

de toekomst van jouw organisatie. Des te onbegrijpelijker dat 

we onze klanten wekelijks bleven mailen met producten en 

diensten die wíj graag onder hún aandacht wilden brengen, 

maar waar ze zelf helemaal niet naar op zoek waren. 

Nieuwe wetgeving of niet, je publiek komt pas in beweging 

als je boodschap, product of dienst voor hen relevant is. 

Hun persoonlijke wens, voorkeur of gevoel op een specifiek 

moment is doorslaggevend. En deze kunnen we niet uitlezen 

of vastleggen in interne data. Waar je deze wensen, interesses 

en behoeftes wel vindt? Buiten de muren van je organisatie. 

Externe Big Search & Social Data vertelt je precies waar je 

publiek op zit te wachten. Waar ze van wakker liggen en wat 

hen bezighoudt. Deze geanonimiseerde data vertelt je niet wíe 

er wakker ligt, maar wel wat, waar, waarom, hoe en wanneer 

je publiek zoekt in relatie tot jouw merk, product of markt. 

Als je dat weet, componeer je de juiste boodschap, op het 

juiste moment, via het juiste kanaal. Ben je aanwezig op het 

moment dat het er om gaat. Weet je welke producten je op 

welk moment in de schappen moet hebben. En verras je de 

consument, in plaats van dat je hem achtervolgt. 

Misschien moeten we ons dus niet langer enkel blindstaren  

op die interne data, maar GDPR zien als een kans op een 

frisse, nieuwe start. Om de consument te bevrijden van alle 

ongevraagde historische ballast, maar vooral voor onszelf,  

om zo nóg relevanter te worden voor onze bestaande en 

toekomstige klanten.

Martijn Huve 
is oprichter van Trendata en maakt 

met Real Life Market Insights 
het gebruik van externe big 

search & social data inzichtelijk en 
toepasbaar voor grote en kleine 

organisaties. Trendata werkt o.a. 
voor Asito, Intratuin, Leen Bakker, 

Nedap, Huiskes-Kokkeler en Pentair. 
www.trendata.nl

>REAGEREN?  kan via twentevisie.nl of rechtstreeks naar de auteur:  m.huve@trendata.nl

GDPR: kans 
op een frisse, 
nieuwe start
TWENTEVISIE  |  MARTIJN HUVE

50 TWENTEVISIE.NL  - NR.03 - JULI 2018

 - COLUMN - TRENDATA



JULI 2018 - NR.03 - TWENTEVISIE.NL

Richard Nieuwenhuis, Niverplast
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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

Naam: 

Niverplast

Bedrijf:  

Richard Nieuwenhuis

Functie:  

doen we niet aan

Vestigingsplaats:  

Nijverdal

Website:  

www.niverplast.com

PASPOORT INFO

NIEUWE DEELNEMER

Collega’s lopen 
met portemonnee 
in de hand’

1. Wat doet Niverplast

“Wij bouwen verpakkingslijnen. Een groot 

deel van het –bevroren en weer vers 

afgebakken – brood in de supermarkt komt 

van onze verpakkingslijnen. Verder zijn we 

actief in alle sectoren waar in bulk verpakt 

wordt.”

2. Waar werkt Niverplast

“Je ziet onze machines van Australië tot 

Amerika en van Singapore en Duitsland 

tot Spanje. Het gaat van het verpakken 

van kiwi’s tot infuuszakken en alles wat 

daartussen zit.”

3. Wat is de kracht van het bedrijf?

“Onze machines zijn belangrijk, maar 

onze mensen maken het verschil. 

Daarom kennen we geen hiërarchie en 

functienamen en werken we niet met 

budgetten, targets en prognoses. Iedereen 

kan bij ons beslissen; alle collega’s lopen 

met de portemonnee van Niverplast in de 

hand. Wat ze nodig hebben, bestellen ze.” 

4. Wat is úw kracht in het bedrijf?

“Zorgen dat de collega’s gelukkig blijven. 

Ik vraag bijvoorbeeld hoe ze zich voelen 

en welke mensen we bij elkaar moeten 

zetten om tekortkomingen op te lossen. 

Ook geef ik handvatten om collega’s vanuit 

een autonome gedachte zelf dingen te 

laten beslissen. Jonge mensen probeer ik te 

coachen om ze op dit pad te krijgen.” 

5.  Wat staat de regio met Niverplast 

nog te wachten?

“We zitten bij De Pioniers Overijssel, een 

club ondernemers waar sociale innovatie 

hoog op de agenda staat. Als club geven we 

meer ruchtbaarheid aan dit thema. Sociale 

innovatie is namelijk een uitstekende 

manier om talent binnen te krijgen, juist in 

deze tijd. Waar andere bedrijven kampen 

met tekorten, hebben wij bijvoorbeeld nog 

een ‘stapeltje’ mensen liggen die bij ons 

willen werken…”

6. Heeft u een advies voor IKT’ers?

“Als mensen bij ons komen en de vrijheid 

zien die collega’s krijgen, vinden ze het 

vaak geweldig. Maar als ze ermee aan de 

slag moeten, lukt dat vaak niet… Ik raad ze 

daarom de kunst van het loslaten aan.”

‘We kennen geen 
functienamen en 
iedereen kan bij 
ons beslissen’ 

Voor nieuwe collega’s ligt er bij Niverplast een handboek klaar. 

Daarin staat: ‘Ons bedrijf gaat anders te werk dan een ‘normaal’ 

bedrijf… Met dit handboek proberen we … te voorkomen dat je niet 

gillend wegrent na de eerste week.’ Richard Nieuwenhuis loopt er 

al jaren niet gillend, maar juichend rond en stelt zich graag voor. 

TEKST  |  PARTNERS IN TEKST        FOTOGRAFIE  |  NIVERPLAST
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NIEUWE BESTUURSLEDEN

Naam: 

Jeroen Bemelmans

Bedrijf:  

Demcon

Functie:  

Associate executive director

PASPOORT INFO

Naam: 

Jules van Straaten

Bedrijf:  

Müller Fresh Food Logistics

Functie:  

CFO

PASPOORT INFO

FF voorstellen: nieuwe IKT-bestuurskanjers

Wat doet Müller Fresh Food Logistics?

“Al tachtig jaar werkt ons familiebedrijf als 

fullservice logistieke dienstverlener van 

geconditioneerde levensmiddelen door heel 

Europa. Daarbij hebben we nu vier vesti-

gingen, waaronder een warehouse bij een 

grote klant in een ketensamenwerking. Om 

‘Ontwikkelen vanaf het bierviltje’

‘In de dierentuin voel ik me een kind’

Wat doet Demcon?

“Kort gezegd lossen we als R&D-bedrijf 

uitdagingen voor klanten op met highend-

technologie. Daarbij ontwikkelen we 

uiteindelijk producten vanaf het ‘bierviltje-

idee’ tot aan de serieproductie en nazorg. Of 

we bedenken alleen deeloplossingen, zoals 

modules voor machines.”

het intermenselijke contact te intensiveren, 

organiseren we elk jaar een klantenseminar 

met sprekers uit de foodwereld.”

Waarom zet jij je in voor IKT?

“In Twente roepen we regelmatig dat we zo’n 

enorme netwerkdichtheid hebben en weinig 

beslissingen nemen. IKT is een waardevol 

orgaan met een breed draagvlak dat mis-

schien wel leidend is op dit gebied. Om hier 

als deelnemer en als regio van te profiteren, 

dragen wij als bedrijf en ook ik persoonlijk 

graag ons steentje bij.”

Wat is het best bewaarde 

geheim over jou?

“Al sinds mijn jeugd ben ik gek op de apen in 

een dierentuin. De processen van apen in de 

Waarom zet jij je in voor IKT?

“De regiobrede Business Connection Group 

zocht versterking vanuit de industrie. Daarom 

probeer ik mijn visie toe te voegen op hoe je 

als industrie naar netwerkevenementen kijkt. 

Ik stel dus kritische vragen over activiteiten, 

want ze moeten wat toevoegen voor de 

deelnemers. Daarbij let ik ook op een haal- 

en brengplicht; je moet bij een evenement 

wat kunnen brengen en halen, zoals inspira-

tie opdoen. Het zou volgens mij niet puur om 

het netwerken moeten gaan.” 

Wat is het best bewaarde  

geheim over jou?

“Het is cliché, maar mijn gezin maakt het 

mogelijk dat ik mijn werk doe. Wij hebben 

twee kinderen. Mijn vrouw werkt 32 uur 

en maakt het dankzij 'achtervang' mogelijk 

groep blijven leuk en soms vergelijkbaar met 

het groepsproces bij mensen. En al ben ik nu 

volwassen, in de dierentuin voel ik me nog 

steeds een kind.”

Wat zegt de hier  

gepubliceerde foto over jou?

“Deze is gemaakt bij de Golden Gate Bridge. 

Ik ga namelijk graag op vakantie om te 

genieten van natuur en nieuwe omgevingen. 

Of ik nu op stedentrip, boven in de Alpen 

of in de nationale parken in Amerika ben, ik 

geniet hier enorm van.”

dat ik dan toch bijvoorbeeld ’s avonds naar 

evenementen kan. Ja, mijn vrouw zorgt voor 

stabiliteit thuis om de dingen te doen die ik 

doe.”

Wat zegt de hier  

gepubliceerd foto over jou?

“Er is niets mis met hard werken, maar dat 

gaat het beste als je het afwisselt met leuke 

dingen doen met gezin en vrienden. Zoals 

skiën dus.”

TEKST  |  PARTNERS IN TEKST        FOTOGRAFIE  |  JEROEN BEMELMANS, JULES VAN STRAATEN
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Inderdaad… geen DenkTank maar een 

DoeTank. Op 18 juni jongstleden heeft 

de GBC Twente haar eerste DoeTank 

georganiseerd. Gelet op het tijdstip van 

verschijnen van deze TwenteVisie, 

kunnen wij u helaas geen resultaten 

melden. Wel waarom en hoe deze 

DoeTank tot stand is gekomen. De 

GBCT heeft haar participanten 

- bijna veertig bedrijven die 

duurzaamheid hoog in het 

vaandel hebben – uitgenodigd om 

deel te nemen. Maar ook niet-

participanten konden deelnemen. 

Het thema was ‘Verduurzaming 

van bestaand vastgoed’ met 

name gericht op de energie-

opgave. De doelstelling was tweeledig:

• De deelnemers lopen aan het eind  

van de avond de deur uit met een idee 

waar ze morgen mee aan de slag  

kunnen gaan.

• De deelnemers moeten antwoord  

geven op de vraag ‘Waar denk je dat  

je volgend jaar rond deze tijd van  

wakker ligt?’

Om Twente qua duurzaamheid in beweging 

te krijgen, is het van belang om juist 

simpele, eenvoudige ideeën met elkaar 

te delen. Ideeën die direct tot resultaat 

leiden. Maar natuurlijk zullen tijdens de 

DoeTank ook grotere onderwerpen het licht 

zien. Onderwerpen die buiten de macht 

van de individuele bedrijven liggen, maar 

die zeker de moeite waard zijn om nader 

te onderzoeken. Voor deze onderwerpen 

GREEN BUSINESS CLUB TWENTE

TEKST  |   ARNÉ BAGERMAN        ILLUSTRATIE  |  GREEN BUSINESS CLUB TWENTE/CLIMATE NEUTRAL GROUP

Zij die de verrichtingen van de Green Business Club Twente een beetje volgen, kennen het motto 

van deze club… Geen woorden, maar daden! Dus geen vage vergezichten of eindeloze stippen op 

de horizon. Gewoon duurzaam ondernemen met toepassingen waarmee je morgen aan de slag 

kunt. Dat was één van de doelstellingen van de DoeTank die op 18 juni jongstleden werd gehouden.

Van DenkTank naar DoeTank!

wordt in een later stadium een zogenaamde 

Design Sprint georganiseerd. 

Een Design Sprint zoekt de verbinding 

tussen jonge/frisse denkers uit de creatieve 

wereld aan de ene kant en gevestigde 

bedrijven/participanten aan de andere 

kant. Mindt Creative uit Enschede zoekt de 

jonge creatieve geesten. Het bestuur van de 

Green Business Club Twente zorgt voor de 

aanwezigheid van de bedrijven. De DoeTank 

is daarmee een opstap naar de Design 

Sprint die later dit jaar zal worden gehouden.

Tijdens de DoeTank zijn kennis en 

ervaringen gedeeld over vier onderwerpen:

1. Met behulp van de zogenaamde 

CO2-calculator wordt allereerst de CO2-

footprint van de deelnemende bedrijven 

berekend (0-meting).

2. Aan een tweede tafel wordt gekeken 

hoe de bedrijven (technisch gezien) CO2 

zouden kunnen besparen.

3. Besparing van CO2 vraagt om de inzet en 

loyaliteit van alle medewerkers. Zijn we in 

staat het gedrag van onze medewerkers 

te beïnvloeden? 

4. “Van Gas Los” ofwel… Hoe doen we dat 

dan?

Na verloop van tijd, bijvoorbeeld een jaar, 

kan de CO2-footprint van het bedrijf 

opnieuw worden berekend, zodat de 

besparing van CO2 concreet zichtbaar 

wordt. Hoe leuk is het om op deze manier 

de uitdaging met elkaar aan te gaan wie de 

grootste besparing heeft gerealiseerd…



TWENTEVISIE.NL  - NR.03 - JULI 201854

 - TECHNIEK & OPLEIDINGEN

Hoe vindt en bindt u jong technisch talent? TechYourFuture helpt hierbij én zorgt voor een 

betere aansluiting vanuit het onderwijs. Want: “We leiden niet meer op voor een beroep, zoals 

treinmachinist of metselaar, maar voor de toekomst.” Maria Hendriks (academic director) en  

Jos Brunninkhuis (managing director) van het centrum geven daarom vijf tips om 

aantrekkelijker te worden voor jonge technici.

Zo wordt u aantrekkelijker 
voor jonge technici

TEKST   |   PARTNERS IN TEKST        FOTOGRAFIE   | HENRY FABER

1. Geef jongeren wat vrijheid

“Jongeren hebben voor hun stage 

duidelijke eisen en verwachtingen. 

Ze willen wel hard werken, maar ook 

wat autonomie krijgen en serieus 

genomen worden. Dus niet altijd 

om half 9 beginnen en als jongste 

bediende behandeld worden”, begint 

Brunninkhuis. “Bij metaalbedrijf Itter 

zijn ze daarom bijvoorbeeld niet 

bezig met wanneer mensen werken, 

alleen met wanneer het werk af 

moet zijn.”

2.  Kies welk type  

techneut u zoekt

“Investeer minder in dure recruitment 

en meer in je personeel zélf, zodat ze 

niet meer weglopen”, tipt Hendriks. 

“Wil je bijvoorbeeld allemaal nerds 

als techneut? Of ga je voor diversiteit 

en zoek je dus ook de sociale 

techneut en de probleemoplosser?” 

Hendriks raadt aan jongeren bewust 

te maken van welk type techneut 

ze zijn en ze te begeleiden bij hun 

banenkeus vóór ze al tijdens hun 

studie worden weggekaapt. “Als ze 

ontdekken waar ze passen, blijven ze 

langer.” 

3. Maak uw bedrijf vrouwproof

“Vrouwen zijn beter in het fijne ict-

werk. Maar hbo-vrouwen gaan vaak 

gauw weer weg bij een bedrijf”, stelt 

Hendriks. “Ze missen vertrouwen in 

hun eigen kunnen en voelen zich niet 

thuis in de mannencultuur. Creëer 

daarom onder meer rolmodellen. Zet 

een vrouw bij de selectieprocedure. 

Laat op je site vrouwen aan 

het werk zien en benadruk het 

maatschappelijk nut van hun werk.”

4. Pas op met wat u zegt

“Leef u goed in als kinderen 

op bedrijfsbezoek komen. Een 

techbedrijf liet eens enorme 

machines zien en vroeg kinderen de 

kosten hiervan te raden”, illustreert 

Brunninkhuis. “‘Wel 1000 euro`, 

dachten ze. Waarop de manager 

vertelde dat ze 400.000 euro 

kosten, een getal dat kinderen niet 

begrijpen. Vergelijk zoiets liever met 

de prijs van twee huizen. Spreek dus 

de taal van hun wereld.”

5. Lonk samen naar personeel

Voor kleinere bedrijven zonder 

hr-afdeling ziet Hendriks meer 

perspectief in samenwerking. “Wij 

brengen ze graag met elkaar in 

contact en laten ze anders denken. 

Roof bijvoorbeeld als installatiebedrijf 

bij een grotere klus niet mensen 

bij elkaar weg, maar schakel 

concullega’s in. Maak je samen sterk 

voor een gezamenlijke vraag zonder 

angst dat een ander met de beste 

mensen aan de haal gaat.”

Gratis advies dankzij scan

Voor bedrijven die aantrekkelijk(er) 

willen worden voor de nieuwe 

generatie technici, heeft 

TechYourFuture ook de Scan 

Aantrekkelijk Werkgeverschap voor 

jonge medewerkers. Die geeft binnen 

tien minuten praktische adviezen op 

maat. “Verder organiseren we onder 

meer dialoogsessies tussen bedrijven 

en onderwijs om helder te krijgen wat 

studenten in het bedrijf en wat ze op 

school moeten leren. Ook staan we 

open voor alle andere vragen”, besluit 

Brunninkhuis. “Wij verbinden graag.”

www.techyourfuture.nl 

en www.talentinbedrijf.nu/scan

TECHNIEK & OPLEIDINGEN
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• Expertisecentrum voor 

techonderwijs

• Doel: (vasthouden van) meer én 

betere technici

• Initiatief van UT, Saxion en 

Windesheim

• Kennis en tools leveren die 

werkgevers aantrekkelijker 

maken voor jong technisch 

talent

OVER 
TECHYOURFUTURE

‘Wij brengen ze graag 
met elkaar in contact en 
laten ze anders denken’ 

Maria Hendriks
academic director 
bij TechYourFuture

Jos Brunninkhuis
managing director
bij TechYourFuture
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 -
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. 

DE AMBASSADEUR!

Na twaalf actieve jaren als bestuurslid van IKT-Haaksbergen, waarvan de laatste vier jaar als 

voorzitter, neemt Mark Leferink afscheid van de Industriële Kring Twente. Uiteraard blijft Leferink 

Office Works deelnemer aan IKT-Haaksbergen, maar zijn persoonlijke ambities wil Mark deze zomer 

afbouwen. Een portret van een IKT-ambassadeur pur sang… 

’t Huis van 
Leferink!

Mark Leferink (46 jaar) werd geboren als 

oudste in een gezin met drie kinderen. De 

opvolging was voor vader Anton binnen het 

familiebedrijf niet echt een probleem. De 

drie broers waren het er namelijk unaniem 

over eens dat Mark het bedrijf van hun 

vader zou voortzetten. Na zijn studie Small 

Business in Haarlem, ging Mark in 1996 

in dienst bij InfoProducts, een bedrijf met 

600 medewerkers. Mark: “Ik had het geluk 

dat ik in een projectgroep kwam te werken 

die rechtstreeks rapporteerde aan de 

toenmalige directie. Bijzonder leerzaam. Het 

was onze taak om de software van Baan te 

implementeren in de organisatie. Daarom 

kreeg ik al snel de bijnaam ‘Baantjer’. Ik heb 

er gewerkt tot februari 2000. Ze wisten van 

meet af aan dat ik ooit in het familiebedrijf 

zou stappen, dus bij mijn afscheid zei men 

dat ze nog nooit zolang een stagiair hadden 

gehad!”

Familiebedrijf

Wat is eigenlijk het geheim van een 

familiebedrijf? Mark: “Goede afspraken 

maken. Het eerste dat mijn vader en ik 

hebben gedaan toen ik in het bedrijf kwam 

werken, is een goede rolverdeling met 

elkaar afspreken. Zo hebben we bijna 3,5 

jaar samen gewerkt. Het overnameproces is 

daardoor op een natuurlijke en fijne manier 

verlopen, met een goede begeleiding van 

onze commissarissen.”

Organisatie

't Huis van Leferink is georganiseerd 

in drie aparte vennootschappen: KP 

Interieur (samen met compagnon Jeroen 

Schopman), Leferink Office Works en 

ICT Spirit, op locaties in Haaksbergen, 

Emmen en Deventer. In totaal werken 

er 125 medewerkers. Mark: “Ik hou van 

overzicht. Vandaar de verschillende 

labels, ondergebracht in drie aparte 

ondernemingen. Specialisten zijn 

belangrijker geworden dan generalisten. 

Over specialisten gesproken… ICT Spirit is 

onlangs door Computable verkozen tot 

meest aantrekkelijke werkgever voor IT-

personeel!”

Crisisjaren 

De crisisjaren heeft Mark ervaren als een 

leerzame periode: “Je moest keuzes maken, 

vooruitkijken, kansen zien en doorpakken. 

Het mooie van de diversificatie binnen ons 

bedrijf is dat daardoor de risico’s gespreid 

zijn. ICT Spirit heeft relatief gezien weinig 

last gehad van de crisis. Dat gold ook voor KP 

Interieur. Maar dat kon bepaald niet gezegd 

worden van de kantoorinrichtings-tak.

Misschien was de crisisperiode nog wel het 

moeilijkst voor mijn vader, ondanks het feit 

dat hij al tien jaar uit de zaak was. Je moet er 

wel tegen kunnen.” 

IKT

Mark: “Ik heb graag tijd vrij gemaakt 

TEKST  |  ARNÉ BAGERMAN       FOTOGRAFIE  |  LEFERINK OFFICE WORKS

‘ICT Spirit is onlangs door Computable 
gekozen tot meest aantrekkelijke 

werkgever voor IT-personeel!’ 
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voor IKT. Ik ben van mening dat als je 

een netwerk optimaal wilt benutten, je 

bestuurswerkzaamheden moet gaan  

doen. Je ontmoet veel mensen, waardoor  

het relatief makkelijk is om een netwerk op  

te bouwen. Je aanwezigheid bepaalt het 

succes van een netwerk. Als je er weinig 

bent, haal je er ook weinig uit. Door de  

vele netwerken in Twente valt er ook veel  

te kiezen. Dat betekent dat elk netwerk 

steeds opnieuw zijn bestaansrecht  

moet bewijzen. En dat bestaansrecht 

staat of valt met een goed programma, 

interessante sprekers en goede locaties. En 

dat is niet altijd even gemakkelijk"

Derde generatie

Mark Leferink is getrouwd met Janneke. 

Samen hebben ze een zoontje van 8, Marius. 

Op de vraag of Marius de derde generatie 

zal zijn binnen het familiebedrijf, antwoordt 

Mark: "Ik weet dat dit een diplomatiek 

antwoord is, maar die jongen moet zijn eigen 

keuzes maken. En het is mijn taak om een 

toekomstbestendig bedrijf neer te zetten. 

Wie het overneemt zien we dan wel weer..."

-  DE AMBASSADEUR!

Mark Leferink
Algemeen directeur 

Leferink Office Works
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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

Scope STICHTING INDUSTRIELE KRING TWENTE

Nieuwe deelnemers  
 
IKT-Enschede
Ontwerpstudio Hans van Os
Karel Doormanstraat 21
7482 BJ Haaksbergen
Contactpersoon: dhr. H van Os

IKT-Hengelo-Borne
Enerpac Heavy Lifting 
Technology B.V.
Spinelstraat 15
7554 TW Hengelo
Contactpersoon:  
dhr. M. van der Poel
Is ook deelnemer geworden  
van Almelo en Enschede

Pritech B.V.
Opaalstraat 3
7554 TS Hengelo
Contactpersoon:  
dhr. B.J. Prins
Is ook deelnemer geworden  
van Enschede en Haaksbergen

Nijssen Advies
Molenstraat 63
7471 CK Goor
Contactpersoon:  
dhr. Drs.ing. C.E.G.E. Nijssen

EEN GASTVRIJ WELKOM
IN HOLLAND CASINO ENSCHEDE!

ONTDEK DE SPANNENDE WERELD IN 
HET ENIGE ÉCHTE CASINO MIDDEN 
IN HET CENTRUM VAN ENSCHEDE 
 
•  Holland Casino is 364 dagen per jaar geopend van 12.00 tot 03.00 uur. 

Alleen op 31 december is het casino gesloten.
•  Er staan circa 390 speelautomaten en 28 speeltafels waar u Black Jack, 

Amerikaanse Roulette, Poker of Punto Banco kunt spelen.
•  Het restaurant in ons casino is uitmuntend met een beoordeling 

van 9,2! Opvallend zijn de openingstijden tot laat middernacht.
•  Van personeelsfeest tot teamuitje: Holland Casino biedt unieke 

arrangementen op maat met speluitleg, toernooien, drankje & hapje 
of een diner inbegrepen.

•  Sluit de week goed af met de vrijdagmiddagborrel bij Holland Casino. 
Mogelijk vanaf 20 personen voor € 15,00 p.p. inclusief 5 drankjes, 
warm borrelgarnituur en speluitleg. 

•  Kraak de kluis in onze Escape Room, het perfecte groepsuitje, 
minimaal 40 personen.

 
www.hollandcasino.nl/vestigingen/enschede

HOLLANDCASINO.NL
VOOR MEER INFORMATIE EN ONZE VOORWAARDEN

Koningsplein 8, 7512 KZ Enschede
T  053-7502750 
E  enschede@hollandcasino.nl
W www.hollandcasino.nl/vestigingen/enschede

Holland Casino (Enschede)
@hollandcasino

Openingstijden speelzaal casino:
Dagelijks van 12.00 tot 03.00 uur

Openingstijden restaurant:
Zo t/m do: 17.00 - 01.00 uur
Vrij t/m za: 17.00 - 02.00 uur

HOLLAND CASINO ENSCHEDE

Adv Holland Casino_A4.indd   1 28-03-18   09:02

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 in de komende uitgaven 

van TwenteVisie informeren.

Wist u dat de voorzitter van IKT ook een zetel heeft in het bestuur van de Twente Board?

Wist u dat IKT ook de VIT en de GBC Twente secretarieel en administratief ondersteunt? 

Wist u dat bestuursleden van de kringen regelmatig overleg hebben met B&W in hun gemeente? 

Twente Board wil de regionale economie stimuleren door te investeren in innovatiekracht met een focus 

op techniek. Doel is om Twente te laten doorgroeien tot een toonaangevende technologische topregio 

in Europa. Om de regionale arbeidsmarkt verder te versterken, richt de Board zich uiteraard ook op het 

bestaande bedrijfsleven, met belangrijke sectoren als agri, tech en food.

De professionele backoffice van IKT zorgt natuurlijk allereerst voor een perfecte organisatie van haar eigen 

bijeenkomsten. Maar deze backoffice is ook uitermate flexibel in het ondersteunen van externe partijen. Zo 

verzorgt zij de administratie en het secretariaat van VIT en tevens voert zij de administratie van de Green 

Business Club Twente. Tja… wie volgt?

Minimaal één keer, maar meestal twee keer per jaar, hebben de besturen van de zes lokale IKT-

kringen in Twente overleg met het College van B&W in hun gemeente. Aangezien IKT West Twente 

meerdere gemeenten vertegenwoordigt, is het overleg daar beperkt tot de burgemeesters. Wat dat 

oplevert? Bijvoorbeeld IKT-Hengelo-Borne heeft onderzocht wat het DNA is van de bedrijven op de 

verschillende industrieterreinen. Resultaat: een leaflet waarmee gericht acquisitie kan worden gepleegd 

richting bedrijven met een soortgelijk DNA. In Enschede heeft het overleg geleid tot het zogenaamde 

100-banenplan. En in West Twente was het burgemeestersoverleg aanleiding tot het zoeken naar een 

praktisch MBO Schakelpunt... een digitaal loket waar beschikbare MBO-ers en mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt worden aangeboden aan het bedrijfsleven.

Meer “Wist u dat…” in de volgende uitgave van TwenteVisie!


