
“Het leven bracht mij 
waar ik zijn moest! ”

Geen geraniums 
maar cijfers a.u.b. 

Na vele jaren teksten schrijven voor het IKT-katern in Twentevisie, zit ’t erop 
voor Loes Grooters van Partners in tekst. Twentevisie wordt vanaf volgend 
jaar op een nieuwe leest geschoeid. IKT blijft weliswaar betrokken bij de 
uitgave, maar het eigen katern (met eigen redactie) verdwijnt. In deze laatste 
uitgave een kijkje achter de schermen. Wie is eigenlijk Loes Grooters?
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parttimebaan. Het lot besliste opnieuw: 

de baan stopte en vanaf dat moment (juni 

2001) draaide het 100 procent om mijn 

bedrijf. Sindsdien heb ik me als zelfstandig 

tekstschrijver enorm ontwikkeld. Zo 

kreeg ik al snel de kans een offerte uit te 

brengen aan de KvK voor het schrijven 

van de Kamerkrant. Ik vergeet het nooit 

meer… de toenmalige manager zei: ‘Je 

krijgt de opdracht, maar jouw offerte is te 

laag!’ In eerste instantie schreef ik voor 

de Kamerkrant Twente. Later ook voor 

de Veluwe en nog later (na een pitch met 

een respectabel tekstbureau) voor Zwolle. 

Uiteindelijk deed ik zelfs de volledige 

projectcoördinatie voor drie kranten. Na tien 

jaar stopte de KvK met deze mooie krant.”

Via de Kamerkrant kwam Loes ondertussen 

bij de VIT en IKT om te schrijven. Daarnaast 

groeide ze in 17 jaar uit tot schrijver van 

teksten met overtuigingskracht en teksten 

die websites beter vindbaar maken (SEO). 

Ook traint ze onder meer overheden 

begrijpelijker te schrijven. 

Haar boodschap aan Twente en instanties? 

“Maak je rapporten, uitnodigingen voor 

bijeenkomsten en klantinformatie 

aantrekkelijker, doelgerichter en begrijpelijk 

voor iedereen. Hoe? Daarover zijn 

veel misverstanden. Check enkele via 

overtuigendeteksten.nl/taalniveau-b1.

Loes Grooters (48, of zoals ze zelf zegt: 

“Tel de rimpels en deel door twee”) is 

geboren in Borne. Loes: “Na de havo wist 

ik eigenlijk niet goed wat ik wilde. Mijn 

aanmelding bij de Toneelschool mislukte, 

net als bij de Politieacademie. Daarna ging 

ik aan het werk. Gek genoeg moest ik vanaf 

toen (door faillissement of reorganisatie) 

steeds gedwongen keuzes maken in mijn 

loopbaan. Het leven bracht mij hierdoor 

waar ik zijn moest! Ik kreeg een baan bij 

Wegener; een commerciële functie. Al snel 

bleek dat ik meer affiniteit had met de 

inhoud (tekst) van de advertenties dan de 

verkoop ervan. In die tijd huisde de lokale 

omroep bij Wegener. Voor ik het wist schreef 

ik wervende radiocommercials. Dát vond ik 

leuk! 

Nog leuker was mijn volgende baan… 

wervende personeelsadvertenties 

schrijven. Een collega (mijn huidige partner) 

adviseerde me destijds om voor mezelf 

te beginnen. Ik volgde zijn raad op, maar 

voor de zekerheid in combinatie met een 

“Ik wilde na mijn middelbare 

schoolopleiding eigenlijk de reclame in”, 

begint Arné. Maar na een paar mislukte 

sollicitaties belandde hij in Deventer bij 

accountantskantoor Klynveld Kraayenhof, 

het huidige KPMG. Vanaf dat moment 

kreeg zijn carrière bijna elke zeven jaar een 

nieuwe loop. Na Deventer volgde een job 

in Hengelo bij de voorloper van PWC. “Ik 

volgde de opleiding SPD en dan weet je: 

je kunt niet doorgroeien naar accountant 

en dus niet blijven.” Toen zijn werkgever 

naar Oldenzaal verhuisde, ging hij ook privé 

mee. Best spannend, voor een geboren 

Diepenheimer … 

Terug bij eerste liefde 

Het bedrijf moest echter stoppen en toen 

kwam dé kans: werken als controller bij… 

een reclamebureau. “Het voelde alsof ik bij 

mijn eerste liefde terugkwam.” Helemaal 

toen hij de zaak met een compagnon 

kon overnemen. Later ontstond echter 

onenigheid en Arné vertrok met zijn klanten 

naar reclamebureau More. Omdat het 

ondernemerschap bleef kriebelen, startte 

hij uiteindelijk zijn eigen reclamebureau. 

“Prachtige beursgenoteerde bedrijven 

waren mijn klanten, tot mountainbikevriend 

en recruiter Jos Segerink me vroeg voor de 

rol van IKT-directeur.” Arné hapte.  

Grijze pakken, kale kruintjes 

“Bij mijn eerste IKT-bijeenkomst zag 

ik alleen maar grijze pakken en kale 

kruintjes. En geen vrouwen. Mijn missie 

werd dus: jonge mensen en vrouwen 

binden aan IKT.” Daarom toverde hij 

bijvoorbeeld het klassieke Twente Concert 

om in optredens met Ilse DeLange, 

Miss Montreal, Racoon en Xander de 

Buisonjé. Met succes; IKT onderging een 

verjongingskuur en steeds meer vrouwen 

vonden hun weg ernaartoe.  

Zijn boodschap 

Na zijn pensioen in 2015 pakte Arné – 

inmiddels mét kalende kruin - zijn oude 

administratievak weer op. Ook ging hij IKT-

artikelen schrijven voor Twentevisie. Dat 

laatste stopt nu. Maar op geraniums om 

achter te kruipen zit hij niet te wachten. 

Vanwege de braindrain uit Twente wil hij 

nog wel wat kwijt: “Slechts 3 procent van 

onze studenten kan een Twents bedrijf 

noemen. Ik roep op: zorg ervoor dat áls 

jongeren Twente na hun studie verlaten, 

ze in ieder geval weten wat hier te koop 

is. Dat is de verantwoordelijkheid van het 

Twentse bedrijfsleven.”

Hij heeft iets met het getal 7. Sowieso met alle getallen trouwens. 
En met reclame. Over wie dit gaat? Arné Bagerman: pensionado, 
oud-IKT-directeur, controller, reclameman én scheidend schrijver 
van Twentevisies IKT-katern. Een blik op zijn leven. 
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Loes Grooters 
daagt Twente uit 
begrijpelijker te 
communiceren

‘Mijn missie 
werd: jonge mensen 
en vrouwen binden 

aan IKT’


