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Het is een aanrader voor elke onderneming met groeipotentie of 

ambitie: eens sparren met een adviseur. In Twente zijn hiervoor nu twee 

MKB-Ondernemersadviseurs, die kosteloos klaarstaan. Nicoline van 

der Schaft versterkt namelijk sinds kort collega Gerjan Bremmer vanaf 

de nieuwe uitvalsbasis Campus Business Center in Hengelo.

“Twente is een geweldige omgeving 

om te leven, te wonen en te werken. 

Daarom wil ik hier graag mijn voeten in 

de klei zetten om er een bijdrage aan 

te leveren.” Dat zegt Nicoline van der 

Schaft (48). “Als ondernemersadviseur 

fungeer ik als klankbord voor mkb-

ondernemers. Het is mijn opdracht ze te 

inspireren, nieuwe inzichten te geven en 

te verbinden met ondernemers, overheid 

en kennisinstellingen. Ook wijs ik ze op 

samenwerkingsverbanden en regelingen.”

De boer op

Het bestaan van de MKB-

Ondernemersadviseurs is in Twente 

overigens nog niet zo bekend. Daarom 

gaan Gerjan en Nicoline de boer op. 

Naar wens van de provincie richten 

zij zich daarbij vooral op kansrijke 

mkb'ers. Van familiebedrijven, snelle 

groeiers en innovatieve of duurzaam 

gerichte ondernemingen tot bedrijven 

die financiering zoeken voor groei. Die 

rol ligt Nicoline goed. “Ik kom uit een 

ondernemersfamilie, studeerde heao 

management economie en recht, en was 

zeven jaar mkb-adviseur voor het IMK. Ook 

runde ik jaren mijn eigen bedrijf.” 

Uit routine stappen

Haar vertrekpunt is helder: “Ik heb de 

mooiste ervaringen als ik mijzelf ben en 

oprechte belangstelling heb voor mijn 

omgeving. Als ik zonder angst voor het 

onbekende opensta voor wat er op mijn 

pad komt. Af en toe uit je dagelijkse 

routine stappen en eens iets heel anders 

ondernemen zijn daarbij belangrijk om 

de energiebalans en creativiteit op peil te 

houden.”

I have a dream…

Wat ze verder met haar taak wil bereiken? 

“Dat Gerjan en ik, naast de doelen die 

de provincie stelt, iets nalaten wat zo 

succesvol blijkt voor Twente, dat we dat 

de toekomst in kunnen meenemen. Wat 

dat precies is, gaan we de komende tijd 

uitvinden. Als je met bezieling in deze 

functie stapt, ben ik ervan overtuigd dat 

zoiets op ons pad komt.”

Nieuw groeimiddel’ 
voor Twentse 
economie
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Nicoline van der Schaft wordt 

samen met Gerjan Bremmer 

ingezet namens Ondernemend 

Twente, een samenwerkingsver-

band van 24 Twentse netwerkor-

ganisaties. Met dank aan een sub-

sidie van de provincie Overijssel is 

ook zij als MKB-ondernemersad-

viseur voor Ondernemend Twente 

aan de slag. 


