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NIEUWE BESTUURSLEDENNIEUWE BESTUURSLEDEN

FF voorstellen: nieuwe    IKT-bestuurskanjers

Wat doet Morskieft Ontwerpers?

“In tegenstelling tot een reclamebureau 

helpen we niet met de verkoop van bij 

wijze van spreken onderbroeken via tv-

reclame. Wij schuiven in de voorfase aan 

om te ontdekken: wie is deze organisatie, 

wat zijn haar drijfveren, wat maakt haar 

uniek. Vanuit wetenschap ontwikkelen we 

dan een mentale merkidentiteit, inclusief 

brandstory en merkwaarden. Die vertalen 

we naar een visuele identiteit, een huisstijl, 

logo en projecteren wij op alle denkbare 

middelen.”

Waarom zet jij je in voor IKT?

“Als bestuurslid van de Business Connection 

Group verbreed ik graag mijn netwerk en 

wil ik de organisatie helpen veranderen, 

verjongen. Het valt me bijvoorbeeld op 

dat er hier veel ‘colbertjes’ zijn. Daarom 

Wat doet Hassink Drukkers? 

“Vroeger drukten we briefpapier en 

brochures en zo. Vijf jaar geleden werden 

we verpakkingsdrukker. Nu bedrukken we 

doosjes, omdozen en sleeves, oftewel 

wikkels. Om de maaltijdsalades van de Emté 

en Coop tref je bijvoorbeeld onze wikkels. 

We zitten nu in een nichemarkt – slechts 

Wat doet Euro Mouldings? 

“We produceren geblazen kunststof 

verpakkingen als � essen en jerrycans 

voor verschillende branches. Van 

de smeermiddelenbranche tot de 

foodindustrie. Wij leveren eigen modellen 

verpakkingen, ontwikkelen nieuwe 

verpakkingen voor klanten, leveren uit 

voorraad – meer dan 10.000 pallets gereed 

product - en ondersteunen de klant bij 

‘Ik hou niet van netwerken’

‘Anti-colbertjesdag bij IKT-Café’

‘Ik ben een leesmonster’ 

‘Altijd op reis naar nieuwe inzichten’

Wat doet Saleshelden?

“Bedrijven zijn altijd op zoek naar nieuwe 

klanten. Alle diensten die Saleshelden 

aanbiedt, leveren concrete afspraken 

en leads op. Wij geloven dat de beste 

salesfunnel gedreven is door een gerichte 

strategie met een combinatie van 

content, marketing automation (inbound) 

en telemarketing (outbound). De juiste 

lijkt het me leuk als er een anti-

colbertjesdag komt bij een IKT-Café, dus 

dat je een colbertje in de garderobe moet 

achterlaten.” 

Wat is het best bewaarde geheim over 

jou?

“Ik strijk thuis. En ik kijk altijd naar Spangas, 

de tv-serie over middelbare scholieren.”

Wat zegt de hier gepubliceerd foto 

over jou?

“Ik lees veel boeken en haal hier inspiratie 

en kennis uit. Op de foto lees ik een soort 

biogra� e van Dick Bruna, in het Centraal 

Museum in Utrecht. 

Een paar jaar eerder had ik dit boek ook 

in de hand en toen kocht ik ‘m niet. Nu 

kan ik er moeilijk aan komen of betaal ik 

de hoofdprijs…”

elf grote concurrenten – en een groeimarkt, 

want steeds meer plastic verpakkingen in de 

supermarkt worden karton.” 

Waarom zet jij je in voor IKT?

“IKT-lid werd ik voor mijn persoonlijke 

ontwikkeling. Binnen een familiebedrijf 

komt dat te gauw op het tweede plan. 

Bestuurslid van IKT-Haaksbergen ben ik, 

omdat ik het leuk vind contact te hebben met 

Haaksbergse ondernemers en ze met elkaar 

te verbinden.”

Wat is het best bewaarde geheim over 

jou?

“Dat ik een leesmonster ben. Ik lees voor mijn 

ontspanning en ontwikkeling. Op dit moment 

lees ik Straight-Line Leadership, over hoe je 

jezelf beter pro� leert als je eerlijk bent naar 

jezelf en een ander. Vind je het moeilijk om 

nee te zeggen? Dan straal je dat uit. Een 

verpakkingstechnische vraagstukken. 

Wij produceren 24 uur per dag, 7 dagen 

per week met 105 mensen. Vorig jaar 

produceerden we 52 miljoen stuks.”

Waarom zet jij je in voor IKT?

“Als voorzitter van IKT-West Twente help 

ik graag mee een brug te slaan tussen 

ondernemers, onderwijs en overheid. 

Hoe kunnen we die verbinden? Dat 

past heel erg bij mij; als kind haalde ik al 

leeftijdsgenootjes bij de groep als ze met 

niemand speelden.”

Wat is het best bewaarde geheim over 

jou?

“Ik ben altijd op reis naar nieuwe inzichten, 

ben breed georiënteerd en sta enorm 

open voor andere mensen en meningen. 

Hoe kan ik mezelf en EuroMouldings 

boodschap, op de juiste plek met de juiste 

opvolging. De combinatie maakt onze 

klanten – volgens mij – succesvol.”

Waarom zet jij je in voor IKT?

“Allereerst: ik denk dat de kracht van het 

IKT-netwerk nergens anders in Twente te 

vinden is. Dit geeft mij het gevoel dat ik 

waardevol kan zijn als bestuurslid van de 

kring Enschede. Met het oog op de toekomst 

is het een uitdaging om jonge ondernemers 

aan te trekken. In Enschede lukt dit aardig; de 

mix tussen jong en oud wordt steeds beter 

zichtbaar.”

Wat is het best bewaarde geheim over 

jou?

“Mensen denken dat ik goed kan netwerken. 

Dat is niet zo. Ik hou zelfs niet van netwerken. 

Het liefst verstop ik me en ouwehoer ik met 

andere manier is: gewoon eerlijk zeggen 

waar het op staat.”

Wat zegt de hier gepubliceerd foto over 

jou?

“Voetbal vind ik leuk om te zien. Daarom zit ik 

ook in het bestuur van de TOS Businessclub. 

Daar ben ik verantwoordelijk voor de 

� nanciën. Deze foto in de Grolsch Veste past 

dus goed bij mij.”

hiermee verbeteren?” 

Wat zegt de hier gepubliceerd foto over 

jou?

“Deze foto is gemaakt in het museum 

Vasarely in Boedapest. Daar was ik voor 

mijn hobby: een stedentrip met vriendinnen. 

De foto symboliseert bovendien dat ik 

van kunst en cultuur hou en ga voor het 

esthetische aspect.“

een bekende. ‘Hallo, wie ben je en wat doe 

je precies?’ vind ik altijd een ongemakkelijke 

vraag. Vraag liever: ‘Beetje naar je zin hier?’”

Wat zegt de hier gepubliceerd foto over 

jou?

“Drie jaar geleden begon ik met skiën, vele 

uren skiles en trips naar Oostenrijk om op 

niveau te komen. Daar is deze foto ook 

gemaakt.”
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