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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.”
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