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Frank Gesthuizen

‘Ik ben een nogal
impulsief type’
Martin Maatkamp (Van Dorp)

‘Met een pluche
beer op pad’

Joost Bouman (innovatiemakelaar)

‘Je mag jezelf soms
best op de borst kloppen’

NIEUW IN
DUIVEN
KEUZE UIT ONZE TOPPERS

Schnitzel met gebakken ui en
champignons 225 gram

GRAND CAFÉ

voor groepen vanaf 15 personen:

3 uur onbeperkt dranken
arrangement

Remigiusplein 5, Duiven
Open: dinsdag t/m zaterdag vanaf 10 uur
zondag vanaf 11 uur

Spies van kippendij

per gerecht

3-gangen keuzemenu
€

26,95

€

14,95

pp

BBQ arrangement
inclusief live cooking
€

12,50

pp

Complete feestavond
inclusief:

Angus Burger 200 gram

14,95

Vanaf

Vanaf

Saté van botermalse kippendij
225 gram

€

VIP ARRANGEMENTEN

pp

Vier uw gelegenheid als VIP
Wij maken graag een afspraak!
Contact:

10% korting

0316 - 71 32 76
info@bijwellingduiven.nl
www.bijwellingduiven.nl

• Koffie/thee of prosecco
bij binnenkomst
• 4 uur onbeperkt dranken
arrangement*
• Luxe hapjes gedurende
de avond
• Broodjes pulled pork,
beenham en pulled chicken
Vanaf

€

* binnenlands
* gedistilleerd

24,95

pp

Speciale

VIP

ruimte

ONTBIJT - LUNCH - DINER - BORRELEN - RECEPTIES - JUBILEA - FEESTEN - PRIVATE DINER - BUSINESS MEETINGS

Al lid?

Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
T 0316 - 34 20 65
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Voorwoord
Een nieuw verenigingsjaar
Met het begin van een nieuw verenigingsjaar, vinden er traditioneel altijd wat wisselingen plaats in de diverse besturen. Bij Lindus is het niet
anders. Wij nemen in oktober afscheid van onze penningmeester Piet Nass. Na twee termijnen van totaal zes jaar - die Piet op voortreffelijke wijze
heeft ingevuld - gaat hij nu meer tijd besteden aan zijn woning in Zweden. Tijdens de ledenvergadering hopen we zijn opvolger te kunnen
presenteren.
Ook het bestuur van de Stichting Belangenbehartiging Bedrijventerreinen de Liemers (SBBL) ondergaat het komend jaar enkele
wijzigingen. Wij zijn blij dat platformcoördinator Cees Hommes en oud-wethouder Anja van Norel van de gemeente Zevenaar hebben
aangegeven het bestuur van SBBL oftewel Bello te gaan versterken. Verder zijn er in de Sociëteitscommissie van Lindus enkele
mutaties, maar daar kom ik in een volgende DUS op terug.
Het nieuwe verenigingsjaar grijpen we aan om DUS van een nieuw sausje te voorzien. Zo kent ons magazine vanaf dit nummer drie
leuke, nieuwe rubrieken: Kan niet zonder, Portret en Goed Doen. Verrassend en informatief! Wat niet verandert, zijn de interviews met
onze leden, reportages en achtergrondverhalen. Bijvoorbeeld over een ‘verborgen’ parel in de Liemers, het bedrijf Von Gahlen of de
achtergrondartikelen over onze samenwerkingspartners The Economic Board en VNO NCW.
Interviews ontbreken er dit keer ook niet. Het gesprek met Joost Bouman is de moeite waard. Ik had destijds wat twijfels toen
Martin Stor vanuit de Achterhoek óók werd aangesteld als innovatiemakelaar voor de Liemers. Temeer omdat onze focus meer ligt
bij The Economic Board. Daarom doet het me goed dat we met Joost Bouman weer een eigen innovatiemakelaar hebben. Wij
wensen hem veel succes in deze mooie regio.
Het interview met Frank Gesthuizen laat tenslotte zien wat hij in ruim dertig jaar heeft bereikt. Hij bouwde zijn bedrijf ‘Plok’ op uit
de oude Stoommolen in Oud-Dijk. Drie decennia later bestaat de Ploccos Horeca Groep uit vier prachtige locaties, die hij samen
met zijn echtgenote en kinderen runt. Een bijzonder verhaal van een bijzondere ondernemer.
Veel leesplezier!
Henk Dekker, Voorzitter Lindus
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Techniekdag
Upgrade eerste taalaanbieder
de Liemers dit
Taalakkoord Werkgevers
jaar op 28 oktober Als eerste taalaanbieder in de regio Foodvalley heeft Upgrade zich aangesloten bij
VNO-NCW Midden en Lindus tekenen ook
dit jaar voor de organisatie van
Techniekdag de Liemers in samenwerking
met regionale onderwijsinstellingen en
ondernemers uit de Liemers. Dit jaar
vormt de Markthal in Didam het decor.
Tijdens de Techniekdag wordt de boeiende
wereld van bèta en techniek in alle sectoren
uitnodigend aan een breed publiek getoond.
Op deze dag worden vooral de jeugd en hun
ouders benaderd die nog een keuze moeten
maken voor een bepaalde opleiding. De Techniekdag heeft als doel om jeugd tot zestien jaar
enthousiast te maken voor een opleiding en
beroep in de bèta en techniek. De verschillende
technische sectoren worden op een uitdagende
en speelse manier voor het voetlicht gebracht.
Alle niveaus komen aan bod: van praktijkschool
tot en met universiteit. Deelnemers kunnen zich
aanmelden via de website www.techniekdag.nl.
De Techniekdag vindt plaats tussen 10.00 uur en
16.00 uur en is voor iedereen gratis toegankelijk.
Om 10.00 uur opent burgemeester de Baat van
Montferland de Techniekdag.

T aalakkoord Werkgevers. Dit is een initiatief van het Ministerie van SZW en heeft als doel
de lage taalvaardigheid op de werkvloer niet alleen bespreekbaar te maken maar ook om
er echt wat aan te doen.
Als taalaanbieder treedt Upgrade daarmee toe
tot de voorhoede van taalaanbieders die het
landelijk Taalakkoord Werkgevers onderschrijft.
Bijna 14% van de werknemers in Nederland
heeft moeite met lezen en schrijven. Dat komt
neer op zo’n 1,1 miljoen werknemers. Het betreft zowel mensen met een migrantenachtergrond als autochtonen. Vooral laag opgeleiden,
maar ook hoger opgeleiden, die moeite hebben
met de Nederlandse taal. Circa 9% van de werknemers (740.000) is zelfs laaggeletterd.
Het doel van het Taalakkoord Werkgevers is het
gebruik van de Nederlandse taal op de werk-

vloer te verbeteren. Met het ‘Taalakkoord’ geven
werkgevers aan de taalvaardigheid van hun
medewerkers belangrijk te vinden. Upgrade
zorgt, in samenwerking met ROC A12, voor een
op de vraag afgestemd aanbod waardoor de
taalvaardigheid van de medewerkers toeneemt.
Dit heeft naast de directe sociale voordelen ook
gunstige effecten op bijvoorbeeld veiligheid en
het voorkomen van uitval.
Upgrade verzorgt, in samenwerking met ROC
A12, opleidingen voor volwassenen. Dat kunnen
werkenden zijn, maar ook niet-werkenden.

Palazzo opent
derde vestiging
Architecten/bouwmanagementbureau Palazzo
heeft in Amerongen een derde vestiging
geopend. Palazzo, vijftien jaar geleden opgericht
door Martin Kemper, was al gevestigd in Duiven
en Holten. Palazzo is actief in de woningbouw,
utiliteitsbouw, retail, recreatie, zorg en transformatie. Bij Palazzo werken dertig medewerkers.

Erik de Graaf (links) van het landelijk Taalakkoord Werkgevers overhandigt het certificaat
van aansluiting bij het Taalakkoord aan directeur Peter Broens van Upgrade.

Ontsluiting Groot Holthuizen richting 7Poort
De gemeente Zevenaar gaat de uitstraling van BusinessPark 7Poort aanpakken. Daarnaast worden diverse voorzieningen
geoptimaliseerd. Het college van B en W van Zevenaar wil het bedrijventerrein meer in het oog laten springen en hiermee de verkoop
van kavels stimuleren.
Een van de eerste maatregelen is het aanpakken
van de wegenstructuur. Er worden twee hoofdwegen aangelegd: 7Poort en Giga. Ook wordt
onderzocht of de hoofdlaan richting de woonwijk Groot Holthuizen kan worden doorgetrokken, om deze gebieden met elkaar te verbinden.
Deze aanpassing zorgt voor een tweede ontsluitingsroute voor bewoners van Groot Holthuizen
4
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en dient als calamiteitenroute voor 7Poort.
Het viaduct aan de Spoorallee wordt verstevigd,
waarbij alvast rekening wordt gehouden met de
benodigde ontsluiting voor de komst van de
Fashion Outlet.
Om het BusinessPark vanaf de A12 meer zichtbaar te maken, krijgt de grondwal een nieuw
aanzicht. De zogeheten ‘Wal Masqué’ wordt het

visitekaartje van 7Poort en krijgt een herkenningspunt voor passanten van en naar Duitsland.
Wethouder Gerard Hendriksen van de gemeente
Zevenaar: “Met deze maatregelen krijgt
Businesspark 7Poort een frisse en herkenbare
uitstraling. Hiermee willen we het vestigings
klimaat voor bedrijven die op zoek zijn naar
grote kavels bevorderen.”

Column

‘Ik onderneem eerlijk’
Wellicht was u er bij op die koude novemberavond eind 2016 in de ver
warmde loods van de Isolatieshop. Het Happy Hour over ondermijning.
Waarin we lieten zien dat de criminaliteit ook oprukt naar bedrijven
terreinen. ‘Het kan zomaar je buurman zijn’.
Wat in de Liemers klein begon, heeft inmiddels grote gevolgen gekregen
tot ver buiten Gelderland. Die bewuste bijeenkomst vormde het start
punt om in een veel groter gebied met gemeenten, politie, professionals
en ondernemers de handen ineen te slaan. Om ons weerbaarder te
maken! Ik neem u even mee in de ontwikkelingen.
Vlak na de bijeenkomst bij de Isolatieshop kwam de eerste (anonieme)
tip binnen, waarna onze veiligheidsdiensten gingen draaien. De samen
werking tussen alle partijen leverde meteen wat op. We konden een
restaurant sluiten, waarvan het misschien nooit de bedoeling is ge
weest om goed eten te serveren. We kregen meldingen van open ramen
op bedrijventerreinen net als lampen die daar in de nacht bleken te
branden. Het leidde ons tot een hennepkwekerij. We onderschepten op
één van de Lindus-industrieterreinen zelfs een busje met materiaal om
een nieuwe hennepplantage in te richten. We konden ingrijpen nog
voordat dit oneerlijke bedrijf ging draaien.
Inmiddels heeft dit initiatief, dat bij Lindus begon, een naam gekregen:
‘Ondernemers Alert’ en zijn we in de race voor de Heinroethofprijs die
uitgereikt gaat worden door de minister. Een prijs voor publiek-private
samenwerking gericht op het voorkomen van criminaliteit en sociale
cohesie. In zeven nieuwe gemeenten in Gelderland en Overijssel worden
inmiddels dergelijke Happy Hours georganiseerd en inmiddels is het
preventievirus ook overgeslagen naar Noord- en Zuid-Holland.
In de nationale Veiligheidsweek zetten we met Lindus een volgende stap
met een themabijeenkomst. Want juist verbinding maken en elkaar
kennen is hierbij van belang. Die Lindus-ondernemer die buurt gaat
maken bij nieuwe bedrijven in zijn omgeving. Zoals het in Liemerse
dorpen ook gebeurt. En een voorzitter van een ondernemersvereniging
zoals Henk Dekker die het lef had om dit onderwerp op de agenda te
zetten waardoor we er samen de schouders onder zetten. Mooi! Ik durf
te stellen dat wij in de Liemers eerlijk ondernemen!
Nicole Lieve
Programmaleider
Ondermijning
Politie
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RSD de Liemers
verhuisd naar Hal 12
De Regionale Sociale Dienst de Liemers (RSD de Liemers) is
verhuisd naar Hal 12 aan de Kerkstraat 27. Totdat Hal 12 volledig
verbouwd is, is de ruimte van de RSD tijdelijk bereikbaar via de
ingang van het gemeentehuis.
De vier Liemerse gemeenten Duiven, Westervoort, Rijnwaarden en
Zevenaar hebben samen één sociale dienst: de Regionale Sociale Dienst
de Liemers (RSD). Deze dienst is ondergebracht in een gemeenschappelijke regeling Samenwerking De Liemers (SDL).
De verhuizing van de RSD is een belangrijke stap in de nieuwe invulling
van Hal 12. Dit lokale monument en beeldbepalende cultureel erfgoed
transformeert komende jaren tot een centrum voor samenwerking op
sociaal, cultureel en maatschappelijk gebied. Zo draagt het oude
BAT-complex straks bij aan de levendigheid in de gehele Liemers.
Met de verhuizing naar Kerkstraat 27 is de RSD beter bereikbaar met
openbaar vervoer wegens nabijheid bus- en treinstation. Algemene informatie, uitbetaaldata en vacatures zijn te vinden in de gratis app van de
RSD. Deze is te downloaden in de appstore door te zoeken op ‘mijnRSD’.

Anja van Norel en
Cees Hommes nieuwe
bestuursleden Bello
Oud-wethouder Anja van Norel van de gemeente Zevenaar en
platformcoördinator Cees Hommestreden toe tot het bestuur
van de Stichting Belangenbehartiging Bedrijventerreinen de
Liemers (SBBL) oftewel Bello. Het bestuur bestaat verder uit
John Aaldering (voorzitter), Sylvia Verhaar, Ilco den Ouden,
Marcel Wildekamp. Met als bestuursadviseur politiefunctionaris
Anton Janssen.
SBBL maakt zich sterk voor een goede beveiliging van de bedrijven
terreinen in de Liemers. Op dit moment zijn er meer dan driehonderd
ondernemers lid van Bello en daardoor kan Securitas alle bedrijven
terreinen beveiligen. “De laatste jaren zijn we gegroeid, maar er ligt nog
een uitdaging om alle ondernemers aan de collectieve beveiliging te binden”, zegt voorzitter John Aaldering.
Een tegenvaller is de aanstaande sluiting van de Regionale Toezichtsruimte
(RTR) in Nijmegen. Daarmee gaan de plannen om ook in de Liemers met
intelligente camera’s de snelwegen en het onderliggende wegennet te
beveiligen de ijskast in. “Wij vinden het ongelofelijk jammer en onbegrijpelijk dat de politie heeft besloten om de toezichtsruimte te sluiten. Daar
komen namelijk alle beelden binnen en kan er snel geschakeld worden.
Temeer omdat de systemen zijn gekoppeld aan de landelijke databestanden van het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). Daarbij worden
deze beelden door het Openbaar Ministerie als bewijsmateriaal geaccepteerd. Bewezen is dat de criminaliteit van snelwegen met intelligente
camera’s drastisch is gedaald. De regio Eindhoven waar de systemen al
jaren draaien bewijst dat. Nu de RZR sluit, moeten we onze eigen oplossingen gaan bedenken. Daar buigen we ons de komende maanden over.
Maar ik vind het nog steeds eeuwig zonde.”
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Frank Gesthuizen, directeur Ploccos Horeca Groep

‘Ik ben een nogal
impulsief type’
Door Sjoerd Geurts

Hij tikt binnenkort de zestig aan. Maar aan stoppen moet
Frank Gesthuizen (59) van Ploccos Horeca Groep in Oud-Dijk
voorlopig nog niet denken. Samen met zijn echtgenote Geerte
leidt hij al meer dan dertig jaar het familiebedrijf dat met de
vierde locatie – Waldhotel Elten – een nieuw hoofdstuk aan
de toch al rijke geschiedenis voegt. Naar verwachting opent
het hotel volgend jaar de deuren.
Frank Gesthuizen is een kleurrijk ondernemer.
Opgeleid als boekhouder leerde de Liemers
hem in zijn jonge jaren vooral kennen als diskjockey en organisator van diverse muziekfestivals, zoals bij het Didamse Baggergat (het huidige Nevelhorst) en De Markthal. Maar hij wilde
meer. Ondernemen! Nieuwe dingen doen! Dus
kocht hij in 1986 de in verval geraakte horecagelegenheid De Stoommolen in Oud-Dijk. Hij
doopte het bedrijf Plok – zijn bijnaam op de
middelbare school – en een succesverhaal was
geboren. Inmiddels telt de Ploccos Horeca
Groep vier locaties (Partycentrum Plok, Steak’m,
Jan & Jan en Waldhotel Elten) en werken de vier
kinderen van Frank en Geerte ook in het bedrijf.
De groei kent amper grenzen.
Op het terras van Jan & Jan in Didam verklapt
Frank Gesthuizen dat hij decennia later nog
steeds bruist van plannen. Niet dat er meteen
een vijfde locatie binnen zijn ‘horeca-imperium’
valt te verwachten, maar er zijn wel ideeën over
een nieuw popfestival en hij duikt binnenkort
zelfs weer achter de draaitafel. Waar het ooit
begon…. Al lijkt dat eenmalig! Lachend: “Ik heb
mijn platencollectie nog steeds. Maar ik ga echt
niet meer als dj toeren. In november draai ik op
een jubileumavond van carnavalsvereniging De
Geinskop. Leuk om een keer te doen.”

In 2014 heb je het Waldhotel Elten gekocht.
Wanneer kunnen we de opening verwach
ten?
“We hebben nooit haast gemaakt. Daarnaast
valt het niet mee om alle benodigde vergunningen rond te krijgen. Duitsland ligt naast de deur
maar blijft buitenland met eigen wetten en regels. Heel anders dan Nederland. Dat hebben
we gemerkt. Ik heb goede adviezen gehad van
bijvoorbeeld Freddy Heinzel, Honorair Consul
der Nederlanden gehad, maar het werkt in
Duitsland nu eenmaal anders. Dat betekent
geduld hebben. Overigens is de vertraging niet
per se negatief. Die heeft ook nieuwe inzichten
gegeven. Zo gaan we nu een groter terras maken en hebben we een tegenover gelegen pand
gekocht waar extra appartementen in komen.
De plannen zijn dus door de vertraging wat
gewijzigd. Beter geworden! Maar in 2018 moeten de deuren toch wel open gaan.”

Jij staat samen met je echtgenote Geerte
aan het hoofd van de Ploccos Horeca
Groep. Jouw vier kinderen Floor (29),
Juul (27), Bram (26) en Pleunie (25) werken
allemaal in het bedrijf. Heb je ze ge
dwongen…?
Lachend: “Nee hoor. Ze zijn er natuurlijk wel
mee opgegroeid en besloten allemaal in deze
richting verder te gaan. De opleidingen die ze
hebben gevolgd – HAN, middelbare hotelschool,
Saxion Toerisme – hebben ook allemaal een link
met de horeca. Maar we hebben ze nooit ergens
toe verplicht. Ze móeten van ons niks. Geerte en
ik vinden het vooral belangrijk dat de kinderen
het leuk vinden wat ze doen. Het naar de zin
hebben. Volgens mij is dat het geval.”
Waren ze allemaal blij met de aankoop
van het Waldhotel?
“Haha, niet echt. Ik ben een nogal impulsief
type. Ze schrokken wel een beetje toen ik het
vertelde, maar ik zie kansen in het hotel. Ik geef
toe dat ik er binnen de familie best commentaar
op heb gehad. Niet iedereen was even enthousiast om een Duitse locatie aan het geheel toe te
voegen, maar ik wil er iets moois van maken en
dat gaat lukken.
Even terug naar het begin. Plok
Partycentrum viel meteen in de smaak?
“Ik denk dat er in die tijd in de regio behoefte
was aan een goed muziekcafé met een leuke
zaal. De feestjes liepen vanaf de eerste dag goed
en hetzelfde gold voor het carnaval en schuttersfeest. Met de bekende showband Take it Easy.
Partycentrum Plok, Didam
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hotel Elten wordt nu onze vierde locatie. Ik kijk
echt uit naar de opening. Maar eerst nog even
geduld betrachten.”

Ook het muziekcafé trok veel jongeren. Eerlijk
gezegd wist ik toentertijd helemaal niet zoveel
van horeca. In de praktijk hebben we het allemaal geleerd. Eerlijk gezegd leer ik nog elke dag.
Dat is ook belangrijk. Op het moment dat je
denkt dat je er bent, gaat het mis. Je moet je
blijven ontwikkelen. Daarom volg ik samen met
twee dochters nu ook de opleiding tot vinoloog.
Om ook op het wijnvlak een toegevoegde waarde te kunnen zijn voor de gast.”
Vanaf de opening ruim dertig jaar
heb je dus nooit stilgezeten?
“Bij Plok Partycentrum hebben we elk jaar iets
verbouwd. Langzaam zijn we gegroeid tot een
locatie met verschillende zalen met allemaal
eigen terrassen. Daarnaast veranderde de wens
van de klant in de loop van de tijd. De café
functie verdween en de themafeesten kwamen
opzetten. Daar zijn we op ingesprongen. Persoonlijk vond ik het organiseren van concerten
en evenementen het mooist. We hebben topacts
gehad zoals Rory Gallagher, Herman Brood,
Toontje Lager, Golden Earring en Rowwen Hèze.
Geweldig! Tegenwoordig zijn goede bands
amper nog te betalen.”
Er kwam al snel een tweede en
derde locatie bij?
“Die zijn me overkomen. Zalencentrum De
Knots in Nieuw-Dijk was een concurrent en ging
failliet. Op amper twee kilometer van ons vandaan. Een grote feestzaal. We hebben besloten
de zaal over te nemen. Natuurlijk beconcurreer
je dan jezelf, maar je hebt er wel regie over. We
zijn daar in het begin themafeesten gaan organiseren. Als aanvulling op het bestaande aanbod
bij Plok. Een goede beslissing. Later hebben we
de restaurantfunctie uitgebouwd. Steak ‘m, zoals
de Knots tegenwoordig heet, is best populair.
Hetzelfde gebeurde toen Het Zwijnshoofd in
Didam failliet ging. Een populaire locatie in het
hart van het dorp. We zijn daar tegenwoordig
zeven dagen in de week vanaf 9 uur ’s morgens
open, 120 uur in de week. Jan & Jan, zoals het
nu heet, trekt dagelijks veel mensen. Dat geldt
voor zowel het terras, als het café en de zaal.
Alle locaties vullen elkaar aan.”
Je was ook nog even eigenaar van
De Heerenboer in Zeddam?
“Die hebben we tien jaar gehuurd. De eigenaar
wilde niet verkopen. Ik wilde niet blijven huren
dus hebben we daar afscheid genomen. Wald-

De Ploccos Horeca Groep is flink gegroeid?
“We hebben totaal zo’n vijftig fte. Dat is best
veel voor een Liemers horecabedrijf. Verdeeld
over 38 fulltimers en zestig parttimers. Daarnaast hebben we twee bouwvakkers in dienst
die voor alle locaties worden ingezet. Hoe we dit
allemaal managen? We praten veel met het
personeel. We hebben een open cultuur en als
het niet loopt, dan durven we beslissingen te
nemen. Of ik in de loop van de jaren ben veranderd? Mmm, dat moet je eigenlijk mijn familie
vragen. Ik denk dat ik rustiger ben geworden,
maar nog steeds een beetje impulsief.”
Wanneer stop je er mee?
“Moeilijke vraag. Ik blijf voorlopig nog wel werken omdat ik het leuk vind. Wel zijn we net met
de familie een paar dagen bijeen geweest om
strategische keuzes te maken. Onze vier kinderen staan nu op de loonlijst, maar willen graag
verder in de zaak. Ook Mark, de partner van
Juul, werkt mee. We kijken hoe we in de toekomst het bedrijf moeten overdragen. We hebben op dit moment een holding boven de verschillende werkmaatschappijen die
corresponderen met de verschillende locaties. In
de Beheer BV zit het onroerend goed. Het wordt
zeker geen eenvoudig proces. Je moet straks
allemaal door één deur kunnen. Als familie wil
je het gezellig houden, maar iedereen heeft zijn
eigen visie. We kijken nu welke kant we opgaan.

Is het altijd hosanna geweest bij Plok?
“Nee hoor, in de crisis rond 2013 ging het echt
niet goed met de Dieckse Heeren. Toen heeft
mijn dochter Juul een nieuw concept bedacht
voor het restaurant. Met meer vleesmenu’s en
hogere kwaliteit. Dat heeft Dieckse Heeren, die
vanaf dat moment de naam Steak’m is gaan dragen, op de kaart gezet en weer een toekomst
bezorgd. Daarnaast zijn we dankzij mijn kinderen meer gebruik gaan maken van internet en
sociale media. Daar heb ik zelf niet zoveel mee,
maar je moet als bedrijf natuurlijk wel mee. Ik
denk dat we de nieuwe media nu goed benutten. Verder zijn we het bedrijf gaan automatiseren. De nieuwe systemen met vingerscans, een
interne app, automatische evenementenprogramma’s en planningssoftware worden op alle
locaties gebruikt. De ouderwetse dikke agenda
is langzaam aan het verdwijnen. Ja, daar moest
ik wel aan wennen, maar ook ik moet mee. Het
functioneert in ieder geval allemaal heel goed.”
Wordt Waldhotel een vijfsterrenhotel?
“Nee hoor. Het wordt een mooi restaurant in
het midden segment met
een groot terras en
een mooi uitzicht,
waar je lekker kunt
eten en heerlijk
kunt verblijven.
Het hotelgedeelte
zal meer bijzaak
zijn, maar maakt
het bedrijf meer
dan compleet.”

“We praten veel met het personeel. We hebben
een open cultuur en als het niet loopt, dan
durven we beslissingen te nemen.”
Daar nemen we de tijd voor. Op dit moment is
het allemaal eenvoudig. Geerte en ik hebben de
leiding, dus bij eventuele discussies hakken wij
de knoop door. Als wij er niet meer zijn, zou dat
in een nieuwe situatie kunnen leiden tot conflicten. Teveel kapiteins op één schip. Dat willen we
voorkomen door open met elkaar te communiceren en nu alles goed te regelen.”

Steak’m, Didam

Jan & Jan, Didam
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Directiewisseling bij Synerlogic

CV
Naam Jeroen Giezen
Geboortedatum 17 maart 1978
Geboorteplaats Leiderdorp
Woonplaats Westervoort
Burgelijke staat (getrouwd met?
Kinderen?) Samenwonend met Ellis, twee
dochters: Robin (6) en Bo (3)
Gestudeerd VWO, HEAO Bedrijfseconomie,

Henk Kwakman (links) draagt het
stokje over aan André Kwakman.

HEAO Accountancy (AA),
Federatie Belastingadviseurs

Henk Kwakman heeft het stokje van familiebedrijf Synerlogic in Duiven overgedragen aan
zijn zoon André Kwakman. De wisseling van de wacht vond in februari van dit jaar plaats.

Arbeidsverleden Elf jaar Deloitte

het bedrijf een enorme groei meegemaakt van
veertig naar 270 medewerkers. André Kwakman
heeft zijn eerste maanden als nieuwe CEO van
Synerlogic er op zitten: “Zeventien jaar geleden
begon ik als assistent inkoper bij CA FNZ. Daarna ben ik mijn horizon gaan verbreden. Na
diverse marketing- en salesfuncties en een aantal jaar als zelfstandig consultant te hebben
gewerkt, ben ik vier jaar geleden teruggekeerd
bij Synerlogic. Eerst voor een consultancy opdracht, daarna als Sales & Marketing Director.
Synerlogic is op dit moment bezig met het zetten
van een ijzersterk fundament voor de toekomst.”

Vanaf 2009 zelfstandig voor To Count On

Henk Kwakman begon zijn carrière in 1978 als
inkoper bij CA-FNZ. Hij groeide door tot algemeen directeur, een functie die hij vanaf 1990
bekleedde. In 1995 nam Henk Kwakman het
bedrijf door een management buy out over van
de coöperatieve zuivelindustrie en ontstond
Synerlogic. Synerlogic ontwikkelt, produceert en
verkoopt voornamelijk ingrediënten en chemie
voor de levensmiddelenindustrie. De producten
vinden hun weg via Lely Consumables, In2Food
en K-apex.
Synerlogic is nog altijd een familiebedrijf. In de
26 jaar met Henk Kwakman aan het roer heeft

Helga van Leur en Ellie Lust op
event Veiligheid & Energietransitie
De Dag van de Duurzaamheid valt ook dit jaar midden in de week van de Veiligheid.
Lindus heeft samen met de Stichting Belangenbehartiging Bedrijventerreinen de Liemers
(SBBL) en Groene Allianties de Liemers besloten om samen het event Veiligheid &
Energietransitie in het leven te roepen.
Het gaat allemaal gebeuren op 10 oktober bij
Liander in Duiven. Met als kopstukken politiefunctionaris Ellie Lust - tevens bekend van het
televisieprogramma Wie is de Mol - en Helga van
Leur, voormalig weervrouw van RTL.
John Aaldering (SBBL): “We gaan de thema’s
veiligheid en duurzaamheid op 10 oktober met
elkaar verbinden. Waar ooit de mannen van het
A-Team met hun busje dwars door Amerika
trokken in hun strijd tegen criminelen, hebben
10
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we nu ons eigen E-Team & V-Team! Tijdens het
event beantwoorden deze expertiseteams zoveel
mogelijk vragen van bezoekers rondom veiligheid en energietransitie. Dat gebeurt op een
ludieke manier.”
Het event Veiligheid & Energietransitie begint
10 oktober om 17 uur. Voor de opening van het
event is ruimte gereserveerd in de agenda van
staatssecretaris Klaas Dijkhoff.
Meer informatie: info@lindus.nl.

(Emmen en Doetinchem/Arnhem).

Accountants & Belastingadviseurs.

HET PORTRET

JEROEN
PASSIE “Ik doe graag mee aan een marathon of triatlon. Je stelt doelen en zet samen met specialisten gestructureerd en slim een traject uit. Voor
bereiden, aanpassen, anticiperen en uiteindelijk uitvoeren, waarbij je volledig op jezelf bent aangewezen. Het zijn allemaal elementen die in één
‘passiebegrip’ te vangen zijn, maar ondertussen ook toepasbaar op veel andere situaties.”
SOCIAL MEDIA “Facebook en Instagram privé, zakelijk gebruik ik LinkedIn. Ik neem mezelf wel steeds voor wat minder te kijken.”
KRANT “NRC valt iedere dag in de bus en op de iPad lees ik het Financieel Dagblad.”
BIERTJE “Lekker hoor!”
VAKANTIE “Zuid Afrika. Daar ben ik al eens geweest en wil ik graag naar terug. Maar ik stuur mezelf en mijn gezin ieder jaar naar Toscane en daar
heb ik het ontzettend naar mijn zin.”
ALTIJD OP ZOEK NAAR “Een slimme manier om gezin, werk en sport vloeiend in elkaar over te laten lopen.”
IK HOU NIET VAN “Sinds ik samen met Ellis kinderen heb, trek ik het slecht als er nieuwsberichten verschijnen waarbij kinderen iets wordt aan
gedaan.”
GROOTSTE BLUNDER “Ik zal ze ongetwijfeld (veel) maken, maar kan er zo geen opnoemen. Dat zegt wel iets over hoe ik ze registreer. Wie er nog
één weet, mag het me melden, dan kunnen we er samen om lachen.”
VERRASSEND “Dat ik geëmotioneerd raakte toen Dirk Kuyt in de kampioenswedstrijd van Feyenoord in de eerste minuut met een overtuiging die je
zelden ziet een vol stadion deed ontladen en een carrière afsloot op een manier die de beste jongensboekenschrijver niet zou verzinnen.”
ONTMOETEN “In een steeds verdergaande digitale tijd is het persoonlijk ontmoeten van mensen nog steeds daar waar het om gaat.”
RESTAURANT “Om de hoek Huis ter West in Westervoort en voor een mooie Italiaanse keuken Ristorante Da Claudio in Huissen.”
WEBSHOPS “Perfecte aanvulling op een onderneming waar je zaken doet met de ondernemer zelf.”
LAATSTE BOEK “Mijn gevecht van Thijs Zonneveld.”
TV-PROGRAMMA “Pauw afgewisseld met Jinek.”
DROOM “Daar ben ik te nuchter voor.”
DUURZAAM “Ik geloof dat mijn kantoorstreven om zoveel mogelijk papierloos, efficiënt en onafhankelijk van plaats en tijd te werken, negatief wordt
gecompenseerd door mijn gedrag op de weg…

‘DE LIEMERS IS EEN PRACHTIGE OMGEVING OM TE WONEN EN WERKEN’
ONTSPANNING “Sport.”
DRIVE “Ooit met een ijzer 4 of 5 maar die staan nu op zolder. Voor ingewijden: drive vertaal ik naar de betekenis van afslaan bij golf.”
DAGJE RUILEN MET “Met Jan Frodeno, de beste lange afstand triatleet van dit moment. Hij beschikt over een combinatie van onwaarschijnlijk talent, groot werkethos, nuchterheid/bescheidenheid en leiderschap. Ik ben benieuwd hoe hij bijvoorbeeld een belangrijke wedstrijddag ervaart.”
ONTMOETEN “Mark Rutte. Hij lijkt zich ogenschijnlijk makkelijk te bewegen in een complex speelveld, waarbij veel kikkers in de
kar gehouden moeten worden. Ik ben razend benieuwd wat hem drijft.”
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Gifts for Business

Werkgeverschap professioneel
& efficiënt geregeld
● Flexibele urenafname
● Vrij van afkoopfee na overname medewerker
● Minder werkgeversrisico
● Minder administratie
● Vrij van inlenersaansprakelijkheid
● Je medewerker kan rekenen op perfect werkgeverschap

Anouk de Valois
Payroll@Work BV
Schoolstraat 3
6901 HD ZEVENAAR
Tel. 0316 - 58 08 70
M. 06 - 18 94 01 82
info@payrollatwork.nl
www.payrollatwork.nl

Lithograaf 39 6921 VA Duiven Tel.: (0316) 28 28 31

WWW.TEZET.NL

WWW.SINTSHOP.NL • WWW.PASENSHOP.NL • WWW.KERSTGESCHENKSHOP.NL

De zekerheid van een betrouwbare dienstverlener
• ABU lid
• Nen 4400-1 gecertiﬁceerd

GOED DOEN
Martin Maatkamp (Van Dorp Installaties) zet zich in voor Bio Vakantieoord

Met een pluche beer op pad
Een grote pluche Bio Beer staat bij hem op kantoor. Maar
het dier gaat ook regelmatig mee op pad. Dan plaatst
Martin Maatkamp van Van Dorp Zevenaar hem in de gordel
op de passagiersstoel. Allemaal ter ondersteuning van de
stichting Bio Vakantieoord.
Naamsbekendheid
Martin Maatkamp vond dat er iets aan
de naamsbekendheid van de Stichting
Bio gedaan moest worden. Vandaar
dat door Martin een nieuw initiatief
werd bedacht, genaamd: ‘Bio Beer on
Tour’. “Dit hield in dat de Bio Beer
voor een periode van veertien dagen
bij relaties van Van Dorp Zevenaar werd
geplaatst. Via social media werden nieuwe
‘verhuizingen’aangekondigd. Zo heeft de beer
tal van adressen in de regio aangedaan. Van het
Musiater en Cito Benelux in Zevenaar tot
Burgers Zoo in Arnhem, Van der Valk in Duiven en Beter Horen in Doesburg.

Veel mensen herinneren het zich nog. De ‘biobus’ waarmee jaren geleden in de bioscoop geld
werd ingezameld voor gehandicapte kinderen.
De gele collectebus die voor de hoofdfilm door
de zaal ging. De opbrengst werd besteed aan
vakanties voor kinderen met een handicap.
De stichting Bio Vakantieoord bestaat nog
steeds. Martin Maatkamp voelt zich verbonden
met de stichting. Hij is de commerciële man bij
Van Dorp Zevenaar, maar noemt zich het liefst
‘duurzame verbinder’. Hij was het die ook een
verbinding legde met de Stichting Bio.
“In 2013 heeft Van Dorp onderhoudscontracten
overgenomen uit de failliete boedel van het
bedrijf Maessen en Hendriks. Toen kwam de
Stichting Bio Vakantieoord in beeld. Een locatie
in de bossen aan de Wekeromseweg in Arnhem
waar geestelijk en lichamelijk verstandelijk gehandicapten samen met hun familie van een
onbezorgde vakantie kunnen genieten. Er ontstond meteen een klik tussen de stichting en Van
Dorp Zevenaar. Daarbij voel ik ook persoonlijke
betrokkenheid.”

De relaties die de beer een plek gaven, werden
uitgenodigd om bij de Stichting Bio Vakantieoord een kijkje te nemen en zo groeide de bekendheid. Erg bijzonder.”
Inmiddels is ook de betrokkenheid van Van Dorp
Zevenaar verder gegroeid. De Van Dorp
Foundation sponsort de stichting en regelmatig

worden er projecten uitgevoerd. “Ik heb laatst met mijn
collega Robby de Reus (directeur) met een
vrachtwagen van Van Dorp tweedehands meubilair voor de stichting opgehaald in Amsterdam
en met een deel van het personeel hebben we
ons een dag ingezet op locatie. B omen snoeien,
technische klusjes, schilderen. Noem maar op.
Erg leuk om te doen.”
Martin Maatkamp geniet van het werk van de
Stichting Bio en zet zich ook persoonlijk in om
verbindingen te leggen met partijen die iets
kunnen betekenen. “Een volgende wens die we
hebben is een paard voor op de manege daar.
Mocht iemand iets kunnen betekenen, dan hoor
ik het graag.”
Meer informatie: maatkamp@vandorp.eu

Martin Maatkamp
DUS magazine
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Wij maken je bedrijf online zichtbaar, vindbaar en
herkenbaar voor je doelgroep
www.doitonlinemedia.nl

NIEUWS

‘De economische
slagkracht van de Liemers’
Er gebeurt in de Liemers heel veel. Voor de kersverse Liemerse Economische Raad reden om de
economische slagkracht van deze regio beter in beeld te krijgen. De speciale bijeenkomst op 1 juni bij
het Liemers College, locatie Landeweer gaf een mooi overzicht van alle initiatieven en activiteiten op
economisch gebied.
Liemers Achterhoek, Platform Onderwijs
Arbeidsmarkt de Liemers en Werkgevers
Servicepunt Midden Gelderland.
“Er is een mooi beeld geschetst van wie wat
precies doet in de Liemers”, vertelt voorzitter
Axel Jansen van de Liemers Economische Raad.
“We gaan nu volgende stappen zetten. De aankondiging om een startnotitie te ontwikkelen
voor een regionale economische visie viel in
goede aarde. Aan de andere kant moeten we
nog wel de toegevoegde waarde van een
Liemers Economische Raad verder onder
bouwen.”

Samenstelling
Voorzitter Axel Jansen van de Liemerse Economische Raad heet de gasten welkom.

De Liemerse gemeenten adopteerden twee jaar
geleden jaar het idee van Lindus om tot een
Liemerse Economische Agenda te komen. Deze
zou moeten leiden tot meer en effectievere
samenwerking tussen de Liemerse gemeenten,
onderwijsinstellingen en ondernemers op
sociaal-economisch gebied. De Liemerse
Economische Raad wil aan de hand van deze
nieuw op te zetten agenda een bijdrage leveren
aan de economische ontwikkeling van de Liemers.

De bijeenkomst bij Landeweer had als doel om
een aantal prominente initiatieven in beeld te
krijgen met als extra uitdagingen om verbindingen te ontdekken tussen alle initiatieven. Onder
het toeziend oog van vertegenwoordigers van
bijvoorbeeld de Euregio, Provincie Gelderland,
The Economic Board, Lindus, MKB, onderwijs en
gemeenten werden er diverse pitches verzorgd
door De Liemers Helemaal Goed, Groene
Allianties de Liemers, Logistiek Innovatiehuis

De Liemers Economische Raad bestaat uit
vertegenwoordigers van de drie O’s (overheid, ondernemers, onderwijs) en telt vijf
personen. Naast voorzitter Axel Jansen
(directeur/eigenaar JAZO bv) zijn dat
Harco Eising (regionaal directeur
Oost-Nederland DSV Solutions Nederland
bv), Rik de Lange (burgemeester ge
meente Duiven), Loes van der Meijs
(burgemeester gemeente Doesburg) en
Marc Mittelmeijer (voorzitter college van
bestuur Quadraam).
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The Economic Board bundelt bedrijven, kennisinstellingen en overheden

‘Er gebeuren interessante
dingen in de Liemers’
De ambitie is groot. Nadat er
een definitief punt werd gezet
achter de Stadsregio ArnhemNijmegen werd besloten om de
samenwerking in de regio op
een andere manier voort te
zetten. The Economic Board
fungeert als ‘nieuwe’
innovatiemotor in de sectoren
food, health en energy.
Directeur Sigrid Helbig
16

DUS magazine

In The Economic Board komen vijftien ver
tegenwoordigers vanuit kennisinstellingen, het
bedrijfsleven en de overheden uit de regio
Arnhem-Nijmegen, inclusief Wageningen
samen. Ook alle Liemerse gemeenten, inclusief
Montferland, maken deel uit van The Economic
Board. Net als de Liemerse ondernemers
vereniging Lindus.

The Economic Board wordt ondersteund door
een projectbureau dat kantoor houdt
op campus Heyendaal in Nijmegen. Directeur is
Sigrid Helbig. “Wij laten zien dat deze regio the
place to be is als je echt vooruit wilt op het
gebied van food, health en energy”, zo laat ze
weten. “We vertegenwoordigen de regio op
beurzen en events, we faciliteren handelsmissies en nodigen buitenlandse partijen uit om
kennis te maken met onze regio. The Economic
Board als matchmaker met een uitgebreid
netwerk. Om partijen met elkaar in contact te
brengen en houden.”
Liemerse connectie
Lindus committeerde zich samen met vijf andere ondernemersverenigingen uit de regio al vrij
snel na de start aan The Economic Board. Sigrid
Helbig: “Daar zijn wij heel erg blij mee. Er is
periodiek contact met de verschillende onder-

NIEUWS

The Economic Board op bezoek bij Lindus tijdens
B2B de Liemers. Vanaf links Richard Dobbelmann,
Piet Nass, Emina Joosten Beslagic en Henk Dekker.

nemersverenigingen. Bovendien gebruiken wij
elkaars netwerken; bijvoorbeeld bij het uitzetten van de vragenlijsten voor de economische
barometer of bij het uitnodigen van events,
zoals het door ons georganiseerde bezoek aan
de Hannover Messe. Verder zijn er natuurlijk
contacten met de bestuurders van de Liemerse
gemeenten, bijvoorbeeld tijdens de regioreis
van de Regio Arnhem-Nijmegen.”
De focus van The Economic Board ligt op de
sectoren food, health en energy. “In de Liemers
gebeuren er diverse interessante dingen in die
sectoren, zoals op InnoFase in Duiven. We zijn
altijd op zoek naar goede projecten in deze
sectoren, zodat wij die verder kunnen brengen
met onze labels ‘recommended by’, ‘supported
by’ en ‘approved by’. Verder werken wij op de
achtergrond aan het verbeteren van het vestigingsklimaat, waarbij VNO-NCW Midden vaak
de partij is die hier in het openbaar aandacht
voor vraagt. We werken nauw samen. Het gaat
dan bijvoorbeeld om de infrastructuur, zoals de
doortrekking van de A15 en het verbeteren van
de ICE-verbinding Amsterdam-Arnhem-
Frankfurt. Hier profiteert ook het Nederlandse
spoor van, dus ook de Liemers.”
In het eerste jaar van The Economic Board zijn
er diverse projecten van labels voorzien en

verder gebracht, volgens Sigrid Helbig. “Verder
hebben we verschillende events georganiseerd,
zoals een inhoudelijke lunch voor Tweede
Kamerleden uit de regio, het bezoek aan de
Hannover Messe en een groot openingsevent.
Daarnaast verbeteren we de profilering van de
regio door beter promotiemateriaal. Het mooiste voorbeeld is de virtual reality film die op
16 juni zijn première beleefde: via deze internationale film ervaart de kijker alle innovatieve
locaties en innovaties in de regio in 360 graden.”
Plannen
The Economic Board wil een boost gegeven aan
de economische ontwikkeling van de regio, net
als aan de werkgelegenheid. “Wij jagen de
economische ontwikkeling aan in de sectoren
Food, Health en Energy en de cross-overs hiertussen. We communiceren over de kansen van
de regio en verbinden partijen met elkaar.
Daarvoor hebben we het strategisch plan
‘Krachten Bundelen’ opgesteld. Waarin we
aangeven dat we de parels uit deze regio willen
etaleren, zoals toonaangevende bedrijven en
topinstituten. We gaan de deuren in Brussel,
Den Haag en Düsseldorf openen en benutten
onze strategische positie. Ook die van de
Liemers.”

VNO-NCW komt op voor
regionaal bedrijfsleven
VNO-NCW is een belangrijke partner voor The Economic Board. Met het oog op de
komende gemeenteraadsverkiezingen benaderde VNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen
raadsleden en bestuurders uit de regio om aandacht te vragen voor actuele onderwerpen.
Deze zijn tot stand gekomen samen met ondernemersverenigingen zoals Lindus.
Opvallend. Lindus-bestuurslid John Aaldering is ook bestuurslid van VNO-NCW regio
Arnhem-Nijmegen.

VNO-NCW Arnhem-Nijmegen is de regionale
belangenbehartiger voor ondernemers in de
regio. “Wij behartigen de ondernemers
belangen op het gebied van de regionale
economische agenda, mobiliteit & infrastructuur en onderwijs & arbeidsmarkt”, vertelt John
Aaldering. “De focus ligt het komend jaar op
samenwerking in de regio. Zaken die bij ons op
de agenda staan, brengen wij weer in bij The
Economic Board dat er mee aan de slag gaat.”
De komende gemeenteraadsverkiezingen - In
Zevenaar vanwege de fusie met Rijnwaarden
zelfs al in november - zijn voor VNO-NCW
reden om aandacht te vragen voor een aantal
specifieke thema’s. “Nu de economie in de lift
zit, willen we dat de focus blijft op de voortgang
van de economie en dat er besluitvaardigheid

Belangrijk onderdeel van de partij politieke
wordt getoond. We moeten inzetten op de
programma’s zou volgens VNO-NCW regio
kracht van de regio. Daarom is een regionale
Arnhem-Nijmegen de aandacht voor de
economische agenda van belang. In de Liemers
arbeidsmarkt moeten zijn. “De economie trekt
zijn we wat dat betreft op de goede weg met de
snel aan, maar het wordt steeds lastiger om
plannen om een Liemerse Economische
vacatures in te vullen. Dit belemmert de
Agenda op te stellen. Vervolgens kan
economische groei. We moeten inzetten op het
The Economic Board deze regionale agenda’s
verhogen van de instroom van technische
ondersteunen.”
opleidingen.”
Bereikbaarheid van de regio is volgens
Tenslotte vraagt VNO-NCW regio Arnhem-
John Aaldering één van de speerpunten van
Nijmegen aandacht voor de circulaire econoVNO-NCW regio Arnhem-Nijmegen. “Naast het
snel doortrekken van de A15 en het verbreden
mie. “Duurzaamheid en economie gaan hand
foto vanaf
linkserBert
Huegenwordt
(mobiliteitsmakelaar),
Martin Visser,
Steven
van deOp
A12dewillen
we dat
ookJan
gekeken
in hand. Er gebeurt
steedsMarcel
meerHielkema,
op dit vlak,
Broeren, José Vermeulen (secretaresse), John Aaldering, Pieter de Boer, Ed Velthuis en Bernard de
naar alternatieve manieren van vervoer. Via de
maar er liggen nog kansen die we kunnen
Graaf. Op de foto ontbreekt bestuurslid Josée Koreman.
ICE en in de vorm van snelfietspaden. Daar kan
grijpen door samen met het bedrijfsleven te
een regionale mobiliteitsmakelaar een rol in
werken aan de verduurzaming van de econospelen.”
mie. Denk in kansen, niet in beperkingen.”
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Solar Energy Booster genomineerd
voor Jan Terlouw Innovatieprijs 2017

Solar Energy Booster uit Duiven is genomineerd voor de Jan Terlouw Innovatieprijs. Uit meer dan 25 inzendingen selecteerde de vakjury
in twee categorieën drie innovaties. De vakjury is onder de indruk van zowel de hoge kwaliteit als de innovativiteit van de inzendingen.
De Jan Terlouw Innovatieprijs is een initiatief van
Stichting Kiemt en wordt dit jaar voor de zesde
maal uitgereikt. Met deze prijs wil Kiemt
innovaties en nieuwe bedrijvigheid op het gebied van duurzame Energietransitie en Circulaire
Economie in Oost-Nederland extra onder
steunen. De Jan Terlouw Innovatieprijs omvat
10.000 euro prijzengeld en ruime media-
aandacht. De ambitieprijs omvat 5.000 euro
prijzengeld, vijf dagen advies en ondersteuning
door Kiemt en gratis huisvesting voor de start-up.
Solar Energy Booster is producent van het
SWEP-paneel, een unieke warmtewisselaar die
achter vrijwel ieder PV-paneel geklikt kan
worden om er een hybride-paneel van te
maken. Zo’n hybridepaneel levert 11% meer
kWh elektriciteit op en kan daarnaast tot 30% op
energieverbruik voor verwarming besparen.

Beroep Westervoort
tegen windpark en zonneveld
Het college van burgemeester en wethouders van Westervoort heeft besloten om beroep
aan te tekenen bij de Raad van State in Den Haag tegen de besluiten van het bestemmingsplan ‘Windpark en zonneveld Koningspleij-Noord’ en de omgevingsvergunning die
is verleend voor de bouw van vier windturbines in Arnhem.
Het college maakt zich zorgen over geluidsoverlast, het uitzicht en hinder door slagschaduw die
dit oplevert in het meest gebruikte uitloop-/
recreatiegebied van de gemeente Westervoort
en een aantal nabijgelegen wijken.
“Wij maken ons grote zorgen over de aantasting
van de leefbaarheid in ons dorp als de windturbines op de voorziene locatie in Arnhem worden
geplaatst. Bovendien vinden wij dat de gemeen-

te Arnhem onze zorgen in het voorbereidingstraject niet altijd serieus heeft genomen. Er zijn
weinig inspanningen gedaan om bestuurlijk
draagvlak te verkrijgen bij de gemeente Westervoort voor deze plannen. Ook zijn er volgens
ons wel betere plaatsen voor de windturbines
denkbaar, dan op zo’n zevenhonderd meter
afstand van de woonwijken in onze gemeente”,
zegt wethouder Hans Breunissen.

Tweede lustrum
Bureau de Clou
Precies tien jaar geleden stond
Marieke de Jong aan de basis van
Bureau de Clou in Duiven.
Na de oprichting sloeg zij al snel de handen
ineen met Guido Groot Obbink. Samen
bundelen ze hun ervaring op het gebied van
communicatie, creatie, organisatie en
productie.

Derde lustrum
Palazzo

Mainfreight breidt
Europees netwerk uit

Palazzo in Duiven bestaat vijftien jaar. In
2002 stond Martin Kemper aan de basis van
het bedrijf dat met vier werknemers begon.
Inmiddels is Palazzo uitgegroeid tot een
architecten-, engineerings- en bouwmanagementbureau met drie vestigingen en dertig
medewerkers.

Mainfreight heeft een nieuwe Air & Ocean vestiging in Milaan geopend. Hiermee wordt het Air &
Ocean netwerk in Europa verder uitgebreid. Een belangrijk voordeel van deze uitbreiding is dat
Mainfreight fysiek dichter bij de klant aanwezig is. Doordat Mainfreight de supply chain van haar
klanten ‘end-to end’ beheert, kan een hoogstaande kwaliteit en customer service gegarandeerd
worden.
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Logistiek Innovatiehuis in transitie
naar Logistics Valley Gelderland
De ontwikkelingen van Logistiek Innovatiehuis Liemers Achterhoek gaan zo snel, dat er
een transitie aan zit te komen richting Logistics Valley Gelderland. Op deze manier
kunnen er meer projecten in groter verband worden uitgerold.
Logistiek Innovatiehuis Liemers Achterhoek
ontstond begin dit jaar. De vereniging is opgericht op de fundamenten van het voormalige
Logistiek Expertise Centrum de Liemers. Ondernemer Tjeerd Middelkoop is kwartiermaker.
Logistics Valley Gelderland is het samenwerkingsverband tussen innovatiehuizen in regio’s
Liemers Achterhoek, Arnhem-Nijmegen en
Rivierenland.
Tjeerd Middelkoop: “In gesprekken met ondernemers hebben wij gemerkt dat er behoefte is
om slagvaardiger en daadkrachtiger de branding
van Logistiek in Gelderland te kunnen neer
zetten. Zeker internationaal gezien is dit van
groot belang. Als bestuur hebben wij daarom de
handschoen opgepakt om het voortouw te nemen om de transitie in gang te zetten van
Logistiek Innovatiehuis Liemers Achterhoek naar
Logistics Valley Gelderland. Op termijn zullen wij
onze naam aanpassen, om zo een betere
aansluiting en een duidelijke marktpositie met
de andere regio’s te krijgen. Vanzelfsprekend
blijven wij wel sterk opereren in en vanuit de

regio Liemers Achterhoek.”
Voor Logistics Valley Gelderland is per 1 oktober
Tom Runhaar als acquisiteur aangetrokken. Hij
zal in nauwe samenwerking met de verenigingen new business naar de regio’s proberen te
halen. De eerste handelsmissie staat in het
kader van Logistics Valley Gelderland staat gepland op 20 november. Dan reist een gezelschap
onder leiding van gedeputeerde Michiel Scheffer
af naar China. “Tijdens dit bezoek zullen de
eerste twee vrachtcontainers vanuit Gelderland
- die per rechtstreekse spoorverbinding via de
zogenaamde Nieuwe Zijderoute zijn vervoerd aankomen in de hoofdstad Wuhan van de
provincie Hubei. Voor de Logistiek in Gelderland
zijn dit nieuwe kansen.”
Projecten
Ondertussen gaat het ook goed met de bestaande projecten van Logistiek Innovatiehuis Liemers
Achterhoek. “Het loopt tot dusver voortreffelijk.
We zijn projecten aan het ontplooien, langs de
doellijnen arbeidsmarkt, innovatie, duurzaam-

heid, markt- en business development en fysieke
bedrijfsomgeving. We hebben bijvoorbeeld
opdracht gegeven tot het haalbaarheidsonderzoek ‘brandstoftransitie naar Zero-emissie’. Met
als doel om waterstof te produceren in de regio.
Er moet in de regio een vulpunt komen, dat
wordt gebruikt door transportondernemers die
rijden met zware vrachtwagens. Zij kunnen deze
brandstof afnemen om zo met nuluitstoot te
kunnen rijden.”
Op het gebied van de arbeidsmarkt is er nu een
maatwerkopleiding voor logistiek op MBO 4+
niveau in de maak. Daarnaast wordt het project
‘Summer School Logistiek’ in het leven geroepen. “Summer School is een Engelse benaming
voor cursussen die plaatsvinden in de zomer.
Dergelijke opleidingen worden vaak gesponsord
door een school of bedrijf. Wij vertalen dit naar
het opleiden van mensen die nu geen werk
hebben. We doen dit niet in de zomer, maar in
najaar, winter en voorjaar. Omdat in de sector
grote behoefte is aan medewerkers voor in de
magazijnen, crossdocks en chauffeurs, maar
deze niet voldoende beschikbaar zijn, willen wij
vanuit het Logistiek Innovatiehuis samen met
ondernemers mensen die zonder werk zitten
versneld opleiden.”

Impeco brengt spullen Olympiërs naar winterspelen
Het NOC*NSF kiest opnieuw voor Impeco. De logistieke expert uit Duiven gaat de grote hoeveelheid materialen versturen die
de Nederlandse topsporters bij de komende Olympische winterspelen in Zuid-Korea nodig hebben.
Behalve de Olympische sporters, de officials en
andere betrokkenen reist straks ook hun
uitgebreide uitrusting naar Pyeongchang in
Zuid-Korea, de plaats waar de winterspelen van
9 tot 25 februari 2018 plaatsvinden. Het
NOC*NSF wees Impeco Sport & Event Logistics
net als de vorige keer aan als ‘Preferrend
Logistics Partner’ om de materialen naar
Zuid-Korea te verschepen. Impeco werkte al
eerder samen met NOC*NSF. Zo verzorgde het

bedrijf de logistieke operatie voor de vorige
editie van de Olympische Winterspelen in Sotsji
en de Olympische Zomerspelen in Rio.
Impeco verzorgt ook de logistiek voor de
Paralympische Winterspelen in Zuid-Korea, in
maart 2018. De keuze voor Impeco is begrijpelijk
gezien het specialisme dat het bedrijf heeft
ontwikkeld in de logistiek rond internationale
evenementen in de sportwereld en de entertainment business.

Impeco weet wel raad met de vracht van de topsporters.

Samenwerking VNO-NCW Midden en Jong Management
De verenigingen Jong Management en
VNO-NCW Midden hebben besloten hun
samenwerking te intensiveren. Door deze
samenwerking ontstaat een nog sterker
ondernemersnetwerk in Midden- en
Oost-Nederland.

Al langere tijd werken de twee verenigingen
samen, bijvoorbeeld bij gezamenlijke bijeenkomsten. Beide netwerken willen elkaar versterken, zowel in de lobby/belangenbehartiging, als
in zakelijke contacten. In de nieuwe samenwerking worden alle bijeenkomsten en netwerkevenementen gezamenlijk georganiseerd. Daarnaast
zal meer afstemming plaatsvinden over de

( regionale) ondernemersagenda, door ook een
bestuurlijke samenwerking aan te gaan.
In het werkgebied van VNO-NCW Midden kent
Jong Management de volgende kringen:
Flevoland, Zwolle, Stedendriehoek, Amersfoort,
Utrecht, Gelderse Vallei, Twente/Salland,
Achterhoek en Arnhem/Nijmegen.
DUS magazine
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KAN NIET ZONDER

‘Zonder hoed voel ik me kaal’
“Als kind keek ik vol bewondering naar mijn opa die mooie hoeden droeg. Op
zijn 42e liep ik in een winkel in Eindhoven tegen een hoed aan en besloot deze
te kopen. Sindsdien draag ik hoeden. Ik heb er nu ongeveer vijftien in de kast
liggen. Ik voel me er lekker bij. De hoed is een onderdeel van mijn zijn. Dat geldt
eigenlijk ook voor mijn schoenen. Ik kijk ook elke dag weer opnieuw welke hoed
ik ga dragen. Welke past bij mijn outfit. Vroeger rookte ik er net als mijn opa ook
nog een sigaartje bij, maar dat kan natuurlijk niet meer in deze tijd, haha. Ik ga
nooit zonder hoed de deur uit. Dat voelt kaal. Een hoed zit behaaglijk. Ik laat mijn
hoeden ook aanmeten. Dan zitten ze als gegoten. De hoed is een onderdeel van
mij…”

Jan van Hekke is eigenaar van interieurontwerpbureau Concepts
& Images in Westervoort dat hij samen met zijn echtgenote
Marie-José runt. Ze houden kantoor in De Verzameling, een
belevingsruimte annex concertzaal en galerie.
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Lindus nieuws
Bijeenkomst Lindus Platform Ondernemersbelangen toont bedrijvigheid

‘Er gebeurt veel op de
Liemerse bedrijventerreinen’
Door Sjoerd Geurts

Het is maandagmorgen 8 uur. Bij Hotel Gieling in Duiven loopt de vergaderruimte vol. Vandaag komt
het Platform Ondernemersbelangen van Lindus bijeen. Twee keer per jaar wordt er in deze setting
vergaderd om van elkaar te horen wat er op de Liemerse bedrijventerreinen allemaal gebeurt. En dat
is best veel, zo blijkt ook dit keer.
Hoe zit de organisatie precies in elkaar? 
De Liemers telt 34 bedrijventerreinen in zes
gemeenten. Lindus streeft er naar om in iedere
gemeente een platformcoördinator aan te stellen. Deze vertegenwoordigt de bedrijven
terreinen binnen die bewuste gemeentegrenzen.
Daarnaast zijn er op diverse bedrijventerreinen
zelf ook werkgroepen actief, waarin lokale
ondernemers praten over de zaken die hun
terrein aangaan. Deze werkgroepen worden
meestal voorgezeten door de betreffende
platformcoördinator van Lindus.
In het Platform Ondernemersbelangen komen
alle platformcoördinatoren samen, aangevuld
met bestuursleden van Lindus en bedrijfs
contactfunctionarissen van de gemeenten. Op
deze wijze ontstaat er een overzichtelijk beeld
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van alle ontwikkelingen op de Liemerse
bedrijventerreinen. “Hierdoor kun je ervaringen
uitwisselen, elkaar van advies voorzien en
initiatieven verbinden” aldus Henk Dekker,
voorzitter van Lindus.
Het is een paar minuten na achten wanneer
Henk Dekker de bijeenkomst officieel opent.
Verder aanwezig zijn Cees Hommes (platform
coördinator gemeente Zevenaar), Inge Martens
en Renate Berndsen (Lindus), Werner van Dinter
(bedrijfscontactfunctionaris gemeente
Montferland), Peter Hiemstra (bedrijfscontactfunctionaris gemeente Zevenaar), Mark
Willemsen (bedrijfscontactfunctionaris
Westervoort), Luc Velhorst (strategisch beleidsadviseur gemeente Duiven), Nicole Heuff (bestuurslid Lindus), Henk Nijland (platformcoördi-

nator Duiven), Harald Wiggers (bestuurslid
Lindus) en Wim Nabbe (Groene Allianties de
Liemers).

Rondje Liemers
Henk Dekker toont zich blij met de grote
opkomst, maar wijst in zijn openingswoord wel
op de ‘gaten’ die het platform op dit moment
kent. De gemeenten Montferland, Doesburg en
Westervoort hebben geen platformcoördinator.
“In Montferland hebben we iemand op het oog.
Die gesprekken lopen nu.”
Het ‘Rondje Liemers’ begint vervolgens bij
‘bestuursadviseur’ Wim Nabbe, tevens coördinator bij Groene Allianties de Liemers. Hij praat de
aanwezigen bij op het gebied van duurzaamheid
en innovatie. “De energietransitie in de Liemers

is ingezet. Mede dankzij de subsidie vanuit het
Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling
(EFRO) zijn we op enkele bedrijventerreinen
bezig met mooie projecten in het kader van de
Trias Energetica. Oftewel in de volgorde
besparen, delen en opwekken.”
Wim Nabbe vertelt honderduit. Bijvoorbeeld
over de businesscase op bedrijventerrein
Zuidspoor in Zevenaar, waar de warmte dat het
ene bedrijf uitstoot, wordt gekoppeld aan een
bedrijf dat extra warmte nodig heeft. “Een
nieuwtje is dat we dit najaar ook gaan kijken wat
er op bedrijventerrein Het Ambacht in
Westervoort mogelijk is op het gebied van
duurzaamheid.”
Heel bijzonder is volgens Nabbe de pilot in het
kader van de Liemers Energie Prestatie Keuring
(EPK). De Wet Milieubeheer verplicht
Nederlandse bedrijven om energiebesparingen
die binnen vijf jaar kunnen worden terug
verdiend ook daadwerkelijk door te voeren. “De
bekendheid van deze verplichting is echter laag.
In de pilot betrekken we de accountant van de

ondernemer. Die kijkt wat er al gebeurt en wat
er nog moet gebeuren waar het gaat om energiebesparing. Vervolgens adviseert hij de onder
nemer om de eigen installateur maatregelen te
laten doorvoeren die binnen vijf jaar kunnen
worden terugverdiend. De pilot loopt bij twintig
bedrijven en het enthousiasme is groot.”

Montferland
Er is nog geen platformcoördinator in
Montferland, maar bedrijfscontactfunctionaris
Werner van Dinter van de gemeente
Montferland heeft genoeg te vertellen. Over het
innovatiefonds dat vorig jaar door de gemeente
Montferland is ingesteld en over bedrijventerrein Docks NLD, dat inclusief gronden in optie al
vol is met grootschalige logistieke bedrijven.
“Wij willen graag uitbreiden richting Netterden
en overleggen daarover met de gemeente 
Oude IJsselstreek. Alleen steekt de provincie er
nog een stokje voor. In de regio zijn voldoende
gronden beschikbaar en dus willen zij dat we in
gesprek gaan met gemeenten in de regio om
‘gronden uit te wisselen. Maar er zijn niet veel
kavels die groter zijn dan twee hectare.”
Platformcoördinator Henk Nijland (Duiven):
“Toch is het goed dat we binnen de Liemers nog
meer samenwerken. Bijvoorbeeld op dit onderwerp. Dan moet je niet teveel op gemeente
grenzen gaan zitten.” Harald Wiggers onderstreept de mogelijkheden via landruil. “Zoals de
ruilverkaveling in het verleden.”

Westervoort
Bedrijfscontactfunctionaris Mark Willemsen
(Westervoort) wijst naar de herstructurering van
bedrijventerrein Het Ambacht in Westervoort.
Lindus was nauw betrokken bij de oprichting
van de stichting Bedrijventerrein Westervoort.
“Inmiddels ligt er een revitaliseringsplan. Er is
veel draagkracht bij de ondernemers voor het
businessplan dat er nu ligt. Naar verwachting
beginnen de werkzaamheden in 2018.”
Willemsen noemt verder de economische kadervisie en het feit dat er een nieuwe eigenaar is
voor winkelcentrum De Wyborgh. Vervolgens is
het de beurt aan platformcoördinator
Henk Nijland (Duiven). Op de Duivense

bedrijventerreinen is veel beweging, zo begint
hij. “De revitalisering op Nieuwgraaf met veel
groen heeft veel positieve reacties vanuit de
ondernemers opgeleverd. Op
Centerpoort-Noord trekt Tjeerd Middelkoop de
kar van een actieve werkgroep. Het businessplan
voor dit terrein is eind september gepresenteerd
aan de ondernemers. En verder heeft de afronding van de Truckparking onze aandacht.”
Ambtenaar Luc Velhorst van de gemeente
Duiven vult Nijland aan. Hij komt met de mededeling dat er een ‘harde’ optie ligt van ATAG
voor een kavel van meer dan vijf hectare op
Seingraaf en de gemeente is in gesprek met
twee belangstellenden voor kavels op Graafstaete.
Luc Velhorst zegt ook dat – als Hornbach definitief op bedrijventerrein Nieuwgraaf in Duiven is
gevestigd – het laatste stukje fietspad en het
openbare groen daar worden afgerond. Velhorst: “Er gebeurt dus heel veel. In Groessen is
bijvoorbeeld bedrijventerrein De Helhoek overgegaan in andere handen. De nieuwe eigenaar
wil het terrein resoluut aanpakken. Kijken we
naar Innofase in Duiven dan loopt het daar nog
niet zo hard. Er zijn veel initiatieven omtrent
circulaire economie, maar het heeft wat meer
tijd nodig voordat het zich vertaalt in grote aantallen bedrijven die zich daar gaan vestigen.”

Zevenaar
Cees Hommes kijkt als Lindus-platformcoördinator naar de gemeente Zevenaar. Hij wordt hier
en daar aangevuld door de nieuwe bedrijfs
contactfunctionaris Peter Hiemstra. Het parkeren
bij de grenspost Beek vergt met de bijkomende
overlast aandacht, net als de leegstand op
Mercurion. De werkgroep Hengelder, gericht op
de toekomstige verkeersstromen bij komst van
de Fashion Outlet Zevenaar, heeft een eerste
overleg gehad. “De pilot waarin we vier
bedrijventerreinen in Zevenaar hebben voorzien
van glasvezel - Tatelaar, Hengelder, 7Poort en
Mercurion – was een groot succes. Het onderhouden van het Keurmerk Veilig
Ondernemen-Bedrijven bij Transportcentrum
Babberich verloopt ook heel voorspoedig.”
Bestuurslid Nicole Heuff (Lindus) neemt bij
ontbreken van een platformcoördinator voor
Doesburg de honneurs waar. “Ik ben met mijn
bedrijf gevestigd op bedrijventerrein Beinum.
Voor dit terrein liggen nu revitaliseringspannen
die mooie vormen aannemen.”
Luc Velhorst en Mark Willemsen hebben als
vertegenwoordigers van Duiven en Westervoort
nog een uitsmijter. Er is een Economische Visie
voor de Liemers in voorbereiding. Die in samenspraak met de Liemers Economische Raad vorm
moet krijgen. Binnenkort meer nieuws!
Henk Dekker sluit na twee uur vol informatie de
vergadering. Er gebeurt heel veel in de Liemers.
Zoveel is wel duidelijk geworden…
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GROENE ALLIANTIES

Bezoek Green Business Club Nederland;
nieuwe initiatieven op bedrijventerrein Zuidspoor

Groene Allianties
de Liemers
timmert
aan de weg
Een bezoek van de Green B
 usiness Club Nederland,
bijeenkomsten met ondernemers van Zuidspoor in Zevenaar en
nieuwe onderzoeken naar energiebesparing. Groene A
 llianties
de Liemers timmert op verschillende fronten aan de weg.

Groene Allianties en Duurzaamheid Expertise
Centrum (DEC) Liemers sloegen precies een jaar
geleden de handen ineen. Beide organisaties
werken sindsdien samen onder de nieuwe naam
‘Groene Allianties de Liemers’. Met als doel te
werken aan een duurzame regio die moet leiden
tot een circulaire Liemerse economie in 2029.
Groene Allianties de Liemers werkt samen met
de Green Business Club Nederland (GBC). GBC
stimuleert op diverse plekken in Nederland
lokale samenwerking op het gebied van duurzaamheid. Op woensdag 5 juli waren bestuurders
en ondernemers - betrokken bij GBC’s uit alle
delen van het land – te gast in het Alliandergebouw in Duiven. Erik Zweers van Energie van
Hollandsche Bodem gaf daar een toelichting op
de met zonnepanelen overdekte parkeerplaats
van Alliander. Fred Hakvoort (BKC) vertelde over
de groenvoorziening die door Makro Duiven en
de gemeente Duiven gezamenlijk is opgepakt.
Verder nam het gezelschap een kijkje bij het
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snelfietspad van Westervoort naar Zevenaar.
Deze is op twee plaatsen verbonden met de
bedrijventerreinen. Tenslotte werd ook de koelmachine op het dak van de AVR toegelicht. Deze
zet warmte om in koeling. Deze warmte wordt in
de zomer gebruikt om ruimtes te koelen.
Enthousiasme op Zuidspoor
Coöperatie Industrieterrein Zuidspoor UA is door
Groene Allianties de Liemers enthousiast gemaakt om met energie aan de slag te gaan. Ruim
vier jaar geleden werd de coöperatie opgericht
en staken de bedrijven op industrieterrein
Zuidspoor in Zevenaar de koppen bij elkaar om
de kansen te bespreken op het gebied van afval,
beveiliging, groenonderhoud en gladheid
bestrijding. Inmiddels heeft dit tot concrete acties
geleid, vertelt ook directeur Axel Jansen van JAZO
Zevenaar. Zo wordt er op Zuidspoor door een
combinatie van groene inkoop en energie
besparende maatregelen geld en CO2 bespaard.

Op 28 juni
vond er bij
JAZO Zevenaar
een bijeenkomst plaats
met onder
nemers van
bedrijven
terrein Zuid
spoor. “Met
behulp van
Groene
Allianties de
Liemers wordt nu gekeken
naar energiebesparing, energieopwekking en het delen van energie. Door er met elkaar over te praten,
ontstaan er initiatieven. De ondernemers
hebben tijdens diverse sessies hun ideeën
gedeeld en dit heeft geresulteerd in een
aantal energiescans en enkele subsidie

De Green Business Club Nederland was onlangs te gast bij Groene Allianties de Liemers.

‘Door met elkaar over
energiebesparing te
praten, ontstaan er
initiatieven’
aanvragen. Heel concreet is een proef
waarbij restwarmte van het ene bedrijf
wordt ingezet bij de buurman.”
Axel Jansen is blij met de initiatieven op
Zuidspoor. “Ik ben van kinds af aan geïn
teresseerd in alles wat met energie te
maken heeft. Het is dan ook geen toeval dat
wij als JAZO al vroeg beschikten over zonnepanelen, elektrische voertuigen en daglicht
gestuurde verlichting. Toen wij benaderd

 erden door Groene Allianties de Liemers heb ik
w
mijn medewerking direct toegezegd. Vooral de
hands-on aanpak bevalt mij en ik hoop ook dat
we snel tot realisatie van enkele individuele en
collectieve projecten kunnen overgaan.”
Kartrekkers van de diverse projecten op
Zuidspoor zijn Ten Brinke Interieurbeplanting BV,
JAZO Zevenaar BV, Kinkelder BV, Hulkenberg BV,
Bont & Bruyn, Holding Ariës Natuursteen BV,
Stocker Centrale Verwarming BV,
Hoevers Orthopedische Schoentechniek BV.
Groene Allianties de Liemers gaat ook op andere
bedrijventerreinen in de Liemers aan de slag met
energie. Meedoen of meer weten: 
www.gadeliemers.nl of mail naar 
info@gadeliemers.nl

Axel Jansen (JAZO Zevenaar)
DUS magazine
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BEDRIJVIG

Von Gahlen: van producent
naar kennisbedrijf

‘We maken de wereld
een beetje beter’

Alex (l) en Jaap Duiker

Verborgen parels. Ze zijn er nog steeds. Ook in de Liemers. Bedrijven, plaatselijk misschien wat
minder bekend, maar in hun vakgebied wereldspelers. Von Gahlen is zo’n onderneming: uniek in
Nederland en wereldwijd toonaangevend. “Wij leveren niet aan particulieren, maar opereren in een
niche markt. Veel mensen weten niet wat hier gebeurt”, glimlachen Jaap en Alex Duiker. Hoog tijd
voor een kennismaking met de Zevenaarse onderneming aan de Kelvinstraat.
“Von Gahlen is een moderne state-of-the art
producent van loodafschermende producten”,
steekt Alex Duiker van wal. De belangrijkste
doelgroepen zijn de radio farmaceutische indus
trie en de nucleaire geneeskunde. Von Gahlen
richt zich met haar producten op de hele keten
van medische isotopen, atomen die radioactief
worden gemaakt voor de behandeling en
diagnostiek van ziekten zoals kanker.
“We bedenken samen met de klant nieuwe
toepassingen en concepten. We bouwen wereldwijd productiefaciliteiten voor de radio farmaceutische industrie en we produceren
gecertificeerde verpakkingen voor het versturen
van deze isotopen. We ontwerpen en bouwen

complete laboratoriuminrichtingen voor academische ziekenhuizen die zelf de isotopen produceren in een ‘cyclotron’, een deeltjesversneller.
Dat doen we voor het VUmc in Amsterdam, het
UMCG in Groningen en Radboud UMC in
Nijmegen, maar ook voor ziekenhuizen in
bijvoorbeeld Perth, Australië. Voor de nucleaire
afdelingen leveren wij een breed pakket aan
straling beschermende producten. Wij creëren
een omgeving die veilig is voor laboranten en
patiënten. In Nederland is er geen enkel bedrijf
die dit doet, in de hele wereld maar vijf.”
Afnemers in de Liemers heeft Von Gahlen niet,
toch draagt het bedrijf deze regio een warm hart
toe. De broers Duiker huldigen het principe ‘wat
goed is hoef je niet van ver te halen’ en zoeken
hun toeleveranciers naast de deur. “We werken
eraan om deze samenwerking met lokale
bedrijven verder te structureren. Het werkt
sneller, het is duurzamer en je versterkt de
werkgelegenheid in de regio.”

Groeiproces
Alex (36) en Jaap (38) Duiker vullen elkaar
perfect aan. De oudste is de financiële man en
26
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beheert de operationele kant, de jongste doet de
commercie. In december 2016 maakten de
broers in één klap een familiebedrijf van Von
Gahlen door het stokje van vader Henk over te
nemen. Samen zetten ze de lijnen uit; Henk
Duiker speelt op de achtergrond nog steeds een
actieve rol als adviseur én als oppas van de
kleinkinderen. Dat zijn zoons hem zouden
opvolgen was overigens geen abc’tje, maar een
groeiproces. Vanaf 1982 gaf Henk Duiker gezicht
aan het bedrijf, in 2001 werd hij samen met
twee vennoten groot-aandeelhouder.

In 2007 maakte Jaap Duiker als controller bij
KLM de overstap naar Von Gahlen. “De toen
malige financiële man ging met pensioen. Dat
was hét moment om in te stappen”, blikt hij
terug. Alex volgde drie jaar later. Met een
afgeronde studie bedrijfskunde, richting small
business en ondernemerschap en vijf jaar saleservaring bij een software bedrijf was hij er klaar
voor om het bedrijf van zijn vader verder te
versterken. Het tweetal koos er bewust voor de
overdracht goed aan te pakken en de tijd te
nemen om het bedrijf te leren kennen. “Zeker
omdat we traditioneel geen familiebedrijf zijn.
Dat is een groeiproces. Medewerkers moesten
daar vertrouwen in krijgen.”

Klantsturend
De tijdspanne van medewerker tot directeur
werd door de broers ook aangegrepen om voor
te sorteren op de toekomst: van productiebedrijf
naar kennisbedrijf en van klantvolgend naar
klantsturend. Met succes: de orderportefeuille
nam in de afgelopen jaren toe, Von Gahlen
groeide van zestig naar tachtig medewerkers en
de complexiteit van de producten en de technische graad van het personeel namen enorm toe.
Stap voor stap vindt er productontwikkeling
plaats, zodat Von Gahlen haar klanten pro-actief
kan bedienen. Bij Europese aanbestedingen
scoort Von Gahlen daarom steevast hoog. Jaap
Duiker: “De farmaceutische industrie stelt hoge
eisen aan ons bedrijf en medewerkers. De
processen moeten professioneel zijn ingericht
met een hoge graad van automatisering. Er
moet een goed kwaliteitmanagementsysteem
zijn, het moet allemaal kloppen.”

Papierloze fabriek
Tweeëneenhalf jaar geleden
maakte Von Gahlen een
automatiseringsslag,
binnenkort volgt nog
een slag in de productie. “Uiteindelijk willen we een
papierloze
fabriek creëren.” De
recente
aanschaf

van een CNC-machine betekent een forse besparing van lood. De upgrade van het kwaliteitmanagementsysteem is in volle gang. De tekenkamer is v erdwenen, nu beschikt het bedrijf
over een afdeling engineering met twaalf hoogopgeleide technici. Projectengineering en productdevelopment worden gesplitst. 3D is de
norm. “In de huidige installaties zit heel veel
techniek. M
 ensen op onze werkvloer zijn allround en moeten over een combinatie van
verschillende ingenieursdisciplines beschikken:
elektrotechniek, werktuigbouwkunde, meet- en
regeltechniek en besturingstechniek. Wij zijn
voortdurend op zoek naar
goede ‘mechatronici’. Mensen die hier al langer
werken volgen trainingen
om al die techniek
vormen onder de knie te
krijgen.”

van het nieuwe Imaging Center bij het VUmc in
Amsterdam werd binnengehaald. Tegelijkertijd
overheerst het relativeringsvermogen. Alex
Duiker: “Wij bezoeken regelmatig wetenschappelijke congressen en meetings. Daar zien en
horen wij op welk hoog niveau de medische
wereld zich bevindt en hoe hard de ontwikke
lingen gaan. Wij willen daaraan meewerken
door innovatief te zijn en optimale kwaliteit te
leveren. Daarmee dragen wij bij aan het beter
maken van de mensen die ziek zijn, een hoger
doel. Dat is onze
drijfveer.” Lachend: “We
maken de wereld
echt een beetje beter.”

Hoger doel
Af en toe knijpen ze hun
handen dicht. Bijvoorbeeld op het moment dat de Europese
aanbesteding
voor de inrichting van het
laboratorium
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ALTOP KUNSTSTOFTECHNIEK
WIJ LEVEREN COMPLETE OPLOSSINGEN

AUTOBELETTERING
GEVELRECLAME
LICHTRECLAME
BINNENRECLAME
STICKERS
DIGITAL SIGNING
VLAGGEN
SPANDOEKEN

ENGINEERING

Onze nieuwe
blog-website al
bekeken?
www.altopgroep.nl

PRODUCTIE
MONTAGE
INSPECTIE &
ONDERHOUD
Doesburgseweg 19
6902 PL Zevenaar
T. +31 (0)316 33 40 50
www.cd-reclame.nl

info@altop.nl
www.altop.nl
+31 (0)316 - 820020

Zaterdag 28 oktober
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TECHNIEKDAG DE LIEMERS
BELANGRIJKER DAN OOIT!
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10.00 - 16.00 uur
Markthal Didam
Renate Berndsen (Lindus) & Pieter de Boer (VNO NCW Midden)

SAMEN MET VNO NCW ZET LINDUS ZICH IN VOOR TECHNIEK!

www.techniekdag.nl

INNOVATIE

TRAJECT partner
Blue Building Institute
Adviesbureau TRAJECT Adviseurs & Managers is partner
geworden van het Blue Building Institute (BBI). Met deze stap kan
TRAJECT haar kennis over de WELL Building Standard en de
gezondheid van de mens in gebouwen delen met partners en de
markt.

Bij WELL gaat het specifiek om de impact van een nieuw of bestaand gebouw op gezondheid, comfort en welzijn te verbeteren. In totaal hebben
zich acht nieuwe partners verbonden aan het BBI vanuit een gezamenlijke
visie op de toegevoegde waarde van gezondheid en welzijn in de gebouwde omgeving. Naast TRAJECT sluiten ook Vesteda, Albert Heijn Real Estate,
Deerns en Progam Bouwmanagement zich aan als Consulting Partners.
RICS en de Nederlandse Raad voor de Winkelcentra (NRW) worden
Industry Partners. Delos uit de Verenigde Staten, de grondlegger van de
WELL Building Certificate en oprichter van het International WELL Building
Institute, sluit zich aan als Strategic Partner.
Samen gaan de partijen de uitdaging aan om kennis en nieuwe businessmodellen te ontwikkelen op het grensvlak mens, gebouw en technologie.
Daarnaast zet BBI zich in om samen met haar partners en het International
Well Building Institute de WELL Building Standard toepasbaar te maken
voor de Nederlandse vastgoedmarkt en daarmee deze nieuwe leidraad
beschikbaar te maken ter ondersteuning van gezonde- en mens-
georiënteerde gebouwen en gebieden.

Smart Industry
Onlangs organiseerde ik voor 125 ondernemers uit de Gelderse
maakindustrie een bijeenkomst over ‘Smart Industry’. Smart Industry
is op dit moment hét thema in de maakindustrie. De plenaire spreker
was een trendwatcher, die een compleet andere, nieuwe wereld
voorspelde. Een paar van zijn prikkelende stellingen: ‘Banken, juristen
en accountants zijn straks niet meer nodig. Alles wordt geautomati
seerd.’ En: ‘Iedereen die werk doet dat een repeterend karakter heeft,
kan beter een andere baan gaan zoeken. Robots nemen namelijk je
baan over.’ Niet de meest motiverende uitspraken en wat mij betreft
zijn ze veel te negatief.
Ik weet niet hoe u er over denkt, maar dat er iets verandert, zie ik
iedere dag in de bedrijven die ik als innovatiemakelaar bezoek. Ik zie
het alleen veel positiever dan deze trendwatcher. Onze Gelderse
maakindustrie is enorm creatief en innovatief. Stuk voor stuk zijn deze
bedrijven bezig met het vertalen van nieuwe technologieën naar
betere producten, betere productieprocessen en nieuwe verdienmo
dellen. Wist u dat een Gelderse specialist in 3D printen tienduizenden
kunststof onderdelen print voor de Mini? En dat een ander bedrijf uit
onze regio een robot heeft ontwikkeld die volautomatisch duizenden
gaten boort in een nieuwbouwpand om alle installatietechniek te
kunnen verwerken? En dat niet eens vanwege de efficiency, maar om
de werkomstandigheden van de medewerkers sterk te verbeteren.
Het klopt dat nieuwe technologieën en robots een groot effect hebben
op de arbeidsmarkt. Steeds meer wordt geautomatiseerd. En inder
daad, een deel van de huidige banen zal ook geautomatiseerd wor
den. Aan de andere kant zie ik ook veel nieuwe banen ontstaan.
Doordat onze productieprocessen meer en meer geautomatiseerd en
gerobotiseerd zijn, zijn we in staat om steeds meer in onze regio te
produceren. Ik ben op dit moment betrokken bij zeven projecten
waarbij we vanuit China productie terug gaan halen naar Gelderland.
Het mooie is dat dat gewoon kan. Zo zie ik ook weer veel nieuwe en
andere banen ontstaan.
Wilt u ook weten waar uw kansen liggen? Hou dan onze website in de
gaten. Als u nog een stap verder wilt gaan, dan bent u van harte
uitgenodigd om met ons mee te gaan met de Smart Industry studie
reis naar Silicon Valley!
Joost Bouman
Innovatiemakelaar

TRAJECT als partner van het Blue Building Institute.
Tweede van links directeur Edwin Wiegerinck van TRAJECT en
derde van rechts directeur Hans Wienk van TRAJECT.
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Innovatie, we hebben onze mond er vol van. Maar welke bedrijven i nnoveren echt?
Wij maken voor deze rubriek een rondgang door de L iemers. Dit keer bezoeken we
Joost Bouman, innovatiemakelaar.

Joost Bouman nieuwe innovatiemakelaar voor de regio Liemers

‘Je mag jezelf soms
best op de borst kloppen’
Door Sjoerd Geurts

Hij is geboren in Zevenaar. Maar veel kan Joost Bouman daar niet meer van herinneren. Op
zijn vierde levensjaar verliet hij de regio, om daar nu als innovatiemakelaar weer terug te
keren. Hij volgt Martin Stor op die zich in dezelfde rol voortaan vooral richt op regio de
Achterhoek.
Na Jan van de Weerd en Martin Stor een
nieuw gezicht. Waarom deze wisseling van
de wacht?
Joost Bouman: “Het afgelopen jaar waren mijn
collega’s Martin Stor en Martine Boertien verantwoordelijk voor de Liemers. Maar in de praktijk
hadden ze hun handen vol aan de regio
Achterhoek. Daarom heb ik me persoonlijk sterk
gemaakt om de regio’s opnieuw te organiseren.
Ik denk dat er in de Liemers meer maak
bedrijven zijn dan we ons beseffen en op die

30

DUS magazine

bedrijven richten we ons. De Liemers verdient
meer aandacht en krijgt die nu ook.”
Hoe werkt het Regionaal Centrum
Technologie (RCT) Gelderland precies?
“Tot enkele jaren geleden kenden we zeven
Regionale Centra voor Technologie (RCT) in
Gelderland. Deze onafhankelijke netwerken zijn
nog niet zo lang geleden samen verder gegaan
als Regionaal Centrum voor Technologie
Gelderland. Dat zou efficiënter werken. Dat blijkt

in de praktijk inderdaad het geval. Ondernemers
kloppen steeds vaker bij ons aan wanneer ze
met een probleem kampen of nieuwe ideeën
willen toetsen. Vooral waar het gaat om innovatie. Wij proberen dan de verbindende factor te
zijn. Vaak ligt de oplossing voor een probleem
bij de bewuste ondernemer in de buurt, maar
heeft hij daar geen weet van. Wij gaan met
ondernemers in gesprek en verbinden ze met
elkaar. Maar wij gaan ook spontaan in gesprek
met bedrijven die we leren kennen. Meestal

INNOVATIE
iemand extra vrijgemaakt. Er komt een halve
formatieplaats bij. Omdat we denken dat we in
de Liemers veel kunnen bereiken! Vergeet niet
dat de Liemers een prachtige regio is, die zowel
richting de Achterhoek als richting A
 rnhem kan
bewegen. Dat schept kansen voor de onder
nemers hier. Daarbij is de Liemers een regio die
van aanpakken weet. Stiekem zijn de bedrijven
hier heel innovatief. Er gebeurt in de Liemers
veel. Maar om dan toch een kritiekpuntje te
uiten, dat dragen we niet uit. Liemerse bedrijven
mogen zichzelf best eens op de borst kloppen.
Vertel maar hoe goed je bent. Zo word je ontdekt door andere bedrijven en juist die contacten zijn belangrijk in je verdere ontwikkeling.
Wij zetten dan ook graag bedrijven bij elkaar.”
Jullie gaan ook spontaan op bezoek
bij bedrijven?
“Groot voordeel is dat wij geen commercieel
belang hebben. Wij sturen de ondernemer geen
rekening. Dan kom je makkelijker binnen en
krijg je eerder de informatie waar je naar op
zoek bent. Wat dat betreft moet je de rol van
een ondernemersvereniging als Lindus niet
onderschatten. Het is één van de weinige in
dustriële ondernemersverenigingen in de regio.
Daar kunnen bedrijven zich verenigen, elkaar
ontmoeten. Heel belangrijk!”

komt het gesprek op zaken, waar wij iets mee
kunnen.”
Wat weten jullie te bereiken?
“Innovaties gestimuleerd door de RCT
Gelderland hebben de afgelopen jaren
miljoenen aan nieuwe omzet, honderden
nieuwe bedrijven en bijna duizend nieuwe
banen opgeleverd. Dankzij de werkzaamheden
van RCT Gelderland in combinatie met private
investeringen en overheidssubsidies. Ik zie
mooie dingen gebeuren.”
Jij hebt als nieuwe innovatiemakelaar niet
alleen de Liemers, maar ook Arnhem en
Nijmegen in je portefeuille. Wel wat veel?
“Dat zou je in eerste instantie misschien denken. Maar de Liemers is echt een belangrijke
regio voor ons. Daarom wordt hiervoor nog

‘Kijk om je heen
en durf samen
te werken, de
oplossing ligt
veel dichterbij
dan je denkt’

Ik ken Kinkelder BV en Eijkelkamp. Twee prachtige Liemerse bedrijven waar veel innovatief
vermogen zit. Maar ik hoor daar ook de problematieken die er spelen. Daar proberen wij door
verbindingen te leggen een oplossing voor te
bieden. Die verbindingen kunnen tussen be
drijven onderling zijn, maar ook met kennis
instellingen.”
Noem eens voorbeelden van zaken die
RCT Gelderland al gerealiseerd heeft?”
“Dat zijn er teveel om op te noemen. Wat te
denken van het installatiebedrijf dat ging
samenwerken met een biologische expert. Het
leverde een vergistingsmachine op die etens
resten composteert tot biogas. Daar kun je mee
koken. Zo is er nu een Van der Valk-hotel die
zijn eigen afval composteert tot biogas om daar
weer mee te koken. Prachtig toch! En we hebben een gereedschappenbedrijf gekoppeld aan
een onderneming in medische attributen. Het
heeft geleid tot een innovatieve prothese die op
dit moment wereldwijd wordt getest.”
Welke tip zou je bedrijven
willen meegeven?
“Kijk om je heen en durf samen te werken. Ik
breng bijna wekelijks bedrijven in verbinding
met collega’s in de directe omgeving. De op
lossing ligt veel dichterbij dan je denkt. Gelukkig
is de Liemers een regio die openstaat voor
samenwerking en daar begint het allemaal mee.
De weg naar innovatief succes hoeft niet ver te
zijn…”

Waar ga je als ‘nieuwe’ Liemerse
innovatiemakelaar het eerst mee aan
de slag?
“Het is belangrijk een groot netwerk te creëren.
Dat betekent veel bedrijfsbezoeken. Ik wil
kennis maken met ondernemers en in
het bedrijf een kijkje nemen. Om te zien
over welke expertise en technieken bedrijven beschikken. Zodat we weten waar we voor
bepaalde zaken aan
kunnen
kloppen.
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Op een andere manier denken…
Zalencentrum Berentsen in Loo vormde het decor voor het eerste Happy Hour van het nieuwe verenigingsjaar.
Voorzitter Henk Dekker van Lindus verwelkomde de aanwezigen, deelde met het publiek de zaken waar Lindus
zich mee bezighoudt en bedankte Gustave Pol, die vertrekt als bedrijfscontactfunctionaris van de gemeente
Zevenaar. Peter Hiemstra is zijn vervanger!
Nadat het kersverse Lindus-lid Kirsten van Til van ACE Arnhem | Achterhoek | Liemers een korte pitch gaf,
was het tijd voor de hoofdact van de avond, illusionist en mentalist Jan Reinder. Vanuit zijn perspectief als
professioneel illusionist liet hij de aanwezigen zien hoe ze meer uit hun werk en leven kunnen halen. Hij verraste de zaal met bijzondere trucs. Zo lukte het Marie-José van Hekke van Concepts & Images | De Verzameling
in Westervoort tot haar eigen verbazing om achter haar rug een Rubiks-kubus op te lossen. Volgens Jan Reinder
moet je vooral ‘out of the box’ denken om het onmogelijke mogelijk te maken. Het lukte hem op een knappe wijze
het publiek uit te dagen op een andere manier te denken. De avond werd afgesloten met een hapje en drankje en
natuurlijk voldoende tijd om uitgebreid te netwerken.

Happy Hour september, Zaal Berentsen Loo
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“Door mijzelf in te leven
kom ik ieder keer weer tot
een boeiend eindresultaat”

Jacques Kok

Grip staat voor Grip. Voor wat we
zijn. Gedreven om onze cliënten

Wordt het niet eens tijd voor
méér Grip op de zaak?

zo goed mogelijk te helpen. We gaan
voor Resultaat , niet in kwantiteit,
maar in kwaliteit. We zijn Inventief
in advies. Elke dag, voor elke cliënt.

Als ondernemer wilt u graag focussen op de zaken waar ú goed in bent. Dat
doen wij ook bij Grip: u alle financiële, fiscale en juridische zaken uit handen nemen.
Daarin zijn we net zo ondernemend als u - zowel regionaal, nationaal als

Door betrokken te zijn en echt

internationaal. Resultaatgericht en inventief, maar ook persoonlijk en betrokken.

geïnteresseerd in de mensen voor

Met ruim 70 medewerkers in twee kantoren zijn we adviseur, sparringpartner en

wie we werken. Omdat alleen dan

aanjager tegelijk. Multidisciplinair samenwerkend om lijnen kort te houden,

advies echt Persoonlijk is.

gedreven opererend om uw grip op de zaak tijdig te versterken.
Hoeveel Grip wilt ú eigenlijk op de zaak?

www.gripadviseurs.nl

Postbus 158, 6920 AD Duiven | Postbus 337, 7000 AH Doetinchem

www.fotokok.nl
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Lindus, de ondernemersvereniging
van de Liemers
Mercurion 3, 6903 PX Zevenaar
Verspreiding
DUS verschijnt vier keer
per jaar en wordt verstuurd
naar bedrijven in de Liemers.

Redactiecommissie
Renate Berndsen
Marieke de Jong
Ton Joosten
Sjoerd Geurts (hoofdredacteur)

SB post, Duiven

SBPost wil als postbedrijf haar klanten ont
zorgen. Binnenlandse post, buitenlandse post,
mailingen, pakketten en aangetekende
stukken worden dagelijks of op afroep on
gefrankeerd gehaald bij klanten of gebracht
bij één van de afgiftepunten. SBPost telt,
weegt, sorteert, frankeert en bezorgt post
tegen aantrekkelijke tarieven.
Meer informatie: www.sbpost.nl.
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Marieke de Jong
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Vormgeving
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10+ Advies en Coördinatie

Tom ten Hoven

ACE Arnhem / Achterhoek / Liemers, Doetinchem
ACE is een onafhankelijk intersectoraal
werkgeversnetwerk, dat samenwerkt aan
duurzame inzetbaarheid, arbeidsmobiliteit en
HR-kennis in de arbeidsmarktregio Arnhem,
Achterhoek en Liemers.
Meer informatie:
www.acenetwerk.nl (voor werkgevers)
en www.acewerkt.nl (voor werknemers).
Annemieke Rexwinkel (rechts) en Kirsten van Til

De redactionele inhoud is met zorg samengesteld. Ten aanzien van eventuele onjuist
heden van bepaalde gegevens kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard.
Interesse?
Interesse in het lidmaatschap van Lindus? U mag als niet lid (maximaal 2 keer) naar
onze Happy Hours komen om kennis te maken met de vereniging. Wilt u vaker
komen dan is een lidmaatschap noodzakelijk. Neemt u gerust contact op met het
secretariaat voor meer informatie.
Opzegging
Opzegging van het lidmaatschap dient schriftelijk te geschieden (Lindus, t.a.v.
secretariaat, Mercurion 3, 6903 PX Zevenaar), dan wel middels een e-mailbericht aan
info@lindus.nl, met inachtneming van een opzegtermijn van 4 weken voorafgaand
aan het einde van het lopende verenigingsjaar. Het Lindus-verenigingsjaar loopt van
1 september tot 1 september.

Neem een
introducé mee!
Lindus is al ruim vijftien jaar de ondernemersvereniging van
de Liemers. De missie van Lindus is het bevorderen van het onder
nemersklimaat, het verbinden van ondernemers, overheden en
onderwijsinstellingen en het bieden van een goed netwerkplatform.

Agenda
5 oktober 		
		
10 oktober
17 oktober
28 oktober

Bijeenkomst Young Lindus,
Grand Café Rutgers, Lathum
Event Veiligheid en Energietransitie, Alliander Duiven
Algemene Ledenvergadering, De Griethse Poort
Techniekdag, Markthal Didam

28 november
		

Happy Hour in samenwerking met
Ondernemers Kontakt Arnhem (OKA), 		
Gelredome(aangepaste datum!)

Nieuwe leden zijn van harte welkom, hoe groter het netwerk,
hoe meer ondernemingskansen, hoe meer groeimogelijkheden.
Neem eens een introducé mee!
Samen staan we sterk!
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Een
goed plan

financieren
wij binnen
één dag.

Dus kom maar op met dat plan
Als ondernemer wil je niet wachten. Je wilt vooruit, je plan uitvoeren. En dat kan,
want de Rabobank financiert klanten met een goed plan binnen één dag. Dat geeft
duidelijkheid. Dus kom maar op met dat plan.

Ontdek hoe het werkt op Rabobank.nl/kommaarop
Een aandeel in elkaar

