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Een bijzonder verenigingsjaar
’t Is weer voorbij die mooie zomer. Dat zong Gerard Cox al in 1973. De zomer van 2019 is inmiddels ook voorbij. Voor Lindus betekent dat het begin 
van een nieuw en tevens bijzonder verenigingsjaar. Een jaar waarin onze vereniging twintig jaar bestaat en dat is natuurlijk een prima reden om 
met elkaar een feestje te vieren. Een speciale commissie is inmiddels bezig met de organisatie hiervan en staat open voor goede suggesties vanuit 
de leden. 

Van deze twintig jaar mag ik inmiddels alweer zeven jaar de voorzittershamer hanteren. Iets wat ik met veel plezier doe. Het voorzitter-
schap van Lindus was voor mij een compleet nieuw avontuur. Na ongeveer veertig jaar werkzaam te zijn geweest in de bouw, kende ik dat 
wereldje als geen ander. Maar in de rol van Lindus-voorzitter kom ik nog steeds nieuwe situaties tegen. Erg leuk en leerzaam. Het houdt je 
scherp. Met andere woorden: ik leer iedere dag weer van mijn rol bij Lindus en ik hoop dat Lindus profiteert van mijn opgebouwde onder-
nemerskennis. Ondertussen kijken we al wel heel voorzichtig naar de toekomst. Als mijn derde termijn van drie jaar erop zit - over precies 
twee jaar - moet ik aftreden. Dan moet er een ingewerkte opvolger klaarstaan. Ook daar houden we ons komend jaar mee bezig…

Dan de actualiteit van vandaag. Deze DUS staat vol met interessante verhalen over het bedrijfsleven in de Liemers, maar ook over 
duurzaamheid, de Mobiliteitstafel, het door Rabobank Arnhem en Omstreken geïnitieerde Arnhem Connect, het bedrijf Inter met haar 
gloednieuw Experience Center en Technoplaza, waar kinderen uit de groepen 6, 7 en 8 van alle basisscholen in De Liemers vier keer 
per jaar een halve dag aan techniek mogen ruiken. Met als achterliggende gedachte om meer jongeren te laten kiezen voor een vak 
in de techniek. Vanuit datzelfde Technoplaza komt de oproep richting het bedrijfsleven om nog meer samen te werken. Vanuit Lindus 
ondersteunen wij die oproep van harte.

Veel leesplezier.

Henk Dekker, Voorzitter Lindus
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Henk Jan Wegman (Rensa)
‘We werken graag met 
bedrijven uit de regio’ 
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Harry Yntema (Makro)
‘Je moet nieuwe 
wegen durven ontdekken’



Hiermee laat Inter niet alleen relaties zien wat de 
mogelijkheden zijn van systeemintegratie in 
combinatie met AV/IT oplossingen, maar ook hoe 
dit het werkproces kan ondersteunen. Het was 
overigens geen kleine verbouwing. In 
samenwerking met partners en een 
binnenhuisarchitect is er veel werk verzet. De 
techniek achter het Experience Center is bedacht 
door Solution Architects.
Het Experience Center werkt verbindend, zegt 
directeur Robbert van Rooij. “We nemen iedere 
bezoeker mee in een totaalbeleving waarin beeld, 
geluid en data samenkomen: de Experience. Iets 
wat continu in beweging is, dient als 

inspiratiebron en kan leiden tot verrassende 
uitwerkingen. Op deze manier proberen wij onze 
klanten en ons zelf uit te dagen om betere en 
slimmere oplossingen te bedenken.”
Het Experience Center moet een plek worden 
waarop Inter inzoomt op kritische processen, 
mens en techniek en de toenemende rol die 
systeemintegratie daarbij speelt. “Een prikkelende 
omgeving om van gedachten te wisselen, 
inspiratie op te doen of demonstraties en 
trainingen te volgen.”
Het Experience Center staat open staat voor 
bedrijven om te vergaderen of trainingen te 
verzorgen.

Inter opent nieuw Experience Center 
De ideeën waren er al langer als onderdeel van Inter’s toekomstvisie. Nu zijn de plannen 
vertaald in een gloednieuw Experience Center. 

Het Experience Center dient als inspiratiebron.
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Offset- en digitaaldrukkerij Antop heeft de 
machines voor grootformaat compleet 
vernieuwd. Een interne ‘update’ zorgt 
ervoor dat alle software en machines weer 
naadloos op elkaar zijn afgestemd. 

Twee nieuwe HP printers zorgen voor mooie 
grootformaat uitdraaien. Of het nu gaat om een 
A0 bouwtekening of een print van een full 
colour foto op canvas, gloss of zeil. Ze zijn in 
een handomdraai te maken. 
Er is gekozen voor machines met de nieuwste 
technologische ontwikkelingen. Zo kan er met 
behulp van de HPZ6 snel een groot aantal full 
colour posters worden gemaakt. Het meest 
bijzondere is dat deze posters er kant en klaar 
en schoongesneden uit komen. Er is geen 
nabewerking meer nodig. 
Naast deze printers is het machinepark ook 
uitgebreid met een GMP grootformaat 
lamineermachine. Een poster krijgt hierdoor een 
extra luxe uitstraling en een tekening van 
bijvoorbeeld een tuinarchitect wordt hierdoor 
beschermd zodat deze ook buiten te gebruiken is.

Ten Brinke Interieurbeplanting is verhuisd naar 
bedrijvenpark Hengelder in Zevenaar. Het bedrijf 
van Pascal ten Brinke groeide op 
bedrijventerrein Zuidspoor in Ooy uit haar jasje. 
Op de nieuwe locatie beschikt Ten Brinke na een 
grondige verbouwing over de allernieuwste 
IT-technologieën, open kantoorruimtes en 
verschillende flexplekken. Daarnaast is het 
kantoor ‘natuurlijk’ aangekleed met prachtige 
kantoorplanten, mos- en plantenwanden. Tevens 
is de gehele buitengevel van het pand 
geïnnoveerd en voorzien van een levende 
plantenwand, zodat direct zichtbaar is in welke 
branche het bedrijf zich begeeft.

Nieuwe machines
drukkerij Antop

Nieuw pand 
Ten Brinke 
Interieurbeplanting 

De komende maanden worden volgende 
stappen gezet in de totstandkoming van 
een Liemerse Economische Visie. Er is 
inmiddels een concept vastgesteld, waar 
ook Lindus aan heeft meegewerkt.

Wim Bless was als bestuursadviseur van Lindus 
nauw betrokken bij de totstandkoming van de 
visie. “De vijf gemeenten Duiven, Westervoort, 
Zevenaar, Montferland en Doesburg gingen in 
2017 samen de uitdaging aan om één Liemers 
economisch beleid op te tuigen”, vertelt Wim 
Bless. “Lindus is regelmatig ingeschakeld om dit 
proces te ondersteunen. Voor Lindus was het 
belangrijk om ondernemers zich te laten 
herkennen in het nieuwe beleid en de keuzes die 
daarin gemaakt zouden worden. En dat de 
oorspronkelijke doelen - meer samenhang, meer 
samenwerking en meer vraagsturing - goed in 
het vizier bleven. Dat is gelukt.”
De visie zoals deze nu in concept ligt, is 
gebaseerd op een analyse van de belangrijkste 

regionale economische kencijfers. “Bij het 
formuleren van de actiepunten is een focus 
gelegd op drie kansrijke sectoren in de Liemers: 
logistiek, maakindustrie en vrijetijdseconomie, 
waaronder detailhandel.
Daarnaast is een Liemerse Ambassade in 
oprichting die onder meer een belangrijke rol 
kan gaan spelen in het optimaliseren van de 
arbeidsmarkt door het samenbrengen van 
Liemerse initiatieven.”
De komende maanden zijn volgens Wim Bless 
cruciaal voor het vervolgtraject. “Want goede 
plannen vragen ook om passende investeringen. 
Het zal niet verrassend zijn, dat het met de 
financiën in de diverse gemeentehuizen niet 
rooskleurig is gesteld. Nu wordt gekeken of alle 
plannen uit de visie in alle gemeenten op korte 
termijn haalbaar zijn en we de visie ook naar 
buiten kunnen brengen. Maar hoe dit ook 
afloopt, het gezamenlijk optrekken in het proces 
op weg naar deze gezamenlijke visie is op zich al 
een bijzonder resultaat.”

Volgende stap in Liemerse 
Economische Visie
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Van het bestuur

‘Stem van de 
Liemerse ondernemers’
In het afgelopen jaar heb ik van dichtbij mogen meemaken wat Lindus 
als ondernemersvereniging bijdraagt aan het algehele 
ondernemersklimaat in de Liemers. Natuurlijk is het bij onze leden 
bekend dat er een negental Happy Hours wordt georganiseerd, waarbij 
een bedrijfsbezoek of een lezing de netwerkavond aanvult. Maar wat 
wel eens over het hoofd gezien wordt is de rol van belangenbehartiger. 
Lindus wordt makkelijk gevonden door de Liemerse gemeenten en de 
provincie Gelderland. Zo wordt Lindus gebruikt als klankbord en als 
‘stem van de Liemerse ondernemers’. 
Deze rol houdt ook in dat de leden van Lindus zaken kunnen aankaarten 
waarmee zij als individueel bedrijf geen gehoor vinden. Neem als 
voorbeeld de ontwikkeling van een migrantenpension op Mercurion, 
waarbij de op dat terrein gevestigde ondernemers behoefte hadden 
aan toelichting van de ontwikkelaar en gemeente. Maar ook de aanpak 
van de verkeersproblematiek op bedrijventerrein Nieuwgraaf met de 
verwachte komst van circa 1 miljoen extra bezoekers door het vestigen 
van twee nieuwe publiekstrekkers. 
Vanuit mijn bestuursportefeuille Veiligheid & Beveiliging zie ik tevens 
het belang van een sterk collectief, in de vorm van SBBL Bello. Door het 
individuele belang van iedere onderneming (een veilig bedrijventerrein) 
te bundelen, kan er een collectieve maatregel genomen worden in de 
vorm van surveillance. Dit collectief optreden zorgt er tevens voor dat 
de contacten met politie en brandweer nauwer worden.
Al met al heeft dit de afgelopen twaalf jaar als resultaat dat de Liemerse 
bedrijventerreinen momenteel relatief veilig zijn. Bij de 350 deelnemers 
van de collectieve beveiliging zijn er in 2018 slechts 11 inbraken 
geweest. Maar zoals wij ondernemers onze producten en diensten 
verder ontwikkelen, zo ontwikkelt de criminaliteit zich ook. Door de 
leden te informeren over deze risico’s en de mogelijke 
preventiemaatregelen biedt collectiviteit ook hier zijn meerwaarde.
Naast het invullen van bovengenoemde portefeuille, ben ik actief bij de 
commissie Young Lindus. Dit om de ‘volgende generatie’ bekend te 
maken (en te houden) met alle moois dat de Liemers te bieden heeft 
voor een ambitieuze young professional. Vier keer per jaar wordt een 
laagdrempelige bijeenkomst georganiseerd. Door de jonge talenten (tot 
40 jaar) de mogelijkheid te bieden een netwerk op te bouwen met 
gelijkgestemden, zorgen we ook in de toekomst 
voor een sterk verenigd 
bedrijvennetwerk in de 
Liemers. 

Erik Hendriks
Bestuurslid 
Veiligheid & Beveiliging

Vijf burgemeesters, een magazine en gedetailleerde welvaartscijfers 
voor deze regio. De bijeenkomst Arnhem Connect in het Arnhemse 
Musis Theater was afgelopen juni in verschillende opzichten de 
moeite meer dan waard. 

Met de wetenschap dat er in de regio veel uitdagingen liggen die opgepakt 
moeten worden, lanceerde Rabobank Arnhem en Omstreken drie jaar 
geleden Arnhem Connect om te komen tot een nieuwe regionaal 
perspectief op de toekomst. Arnhem Connect leidde inderdaad tot nieuwe 
verbindingen. Gemeenten, bedrijven en instellingen vonden elkaar en 
werken sindsdien op concrete punten nog nauwer samen.
Tijdens het vervolg van Arnhem Connect in Musis werden een nieuw 
onderzoek en actuele welvaartscijfers gepresenteerd. Een groot aantal 
burgemeesters en wethouders nam het onderzoeksmagazine Arnhem 
Connect in ontvangst. De regio was goed vertegenwoordigd met Ahmed 
Marcouch (Arnhem), Luciën van Riswijk (Zevenaar), Carol van Eert 
(Rheden), Agnes Schaap (Renkum), Peter de Baat (Montferland) en loco-
burgemeesters Johannes Goossen (Duiven) en Theo Kampschreur 
(Westervoort). Namens Rabobank Nederland schoof directeur Wiebe 
Draijer aan.
Belangrijk onderdeel van de bijeenkomst was de landelijke presentatie van 
de Brede Welvaartsindicator die voor het eerst ook regionale cijfers liet 
zien. Tijdens de bijeenkomst lichtten professor Bas van Bavel van de 
Universiteit van Utrecht en Rabobank-onderzoeker Otto Raspe de cijfers 
toe. Belangrijke conclusie: deze regio loopt met haar welvaartscijfers in de 
pas met Nederland, maar kent onderling verschillen met het hoge 
welvaartsgevoel in Rozendaal, terwijl de stad Arnhem juist achterblijft. In de 
Liemers is het welvaartsgevoel vergelijkbaar met de rest van Nederland. 
Jan Ummenthum (Rabobank): “Dit onderzoek biedt een prima startpunt 
om in gezamenlijkheid verder te werken aan initiatieven die de regio 
versterken. Arnhem Connect bewijst dat we samen sterk staan.”

‘Samen blijven werken 
aan de regio’ 

Architectenbureau Palazzo uit Duiven is betrokken bij projecten die samen 
één miljoen vierkante meter bedrijfsruimte tellen. Dat is omgerekend 
ongeveer tweehonderd voetbalvelden. Het gaat om circa vijftig projecten 
waar grote distributiecentra aan gekoppeld zijn. “Een paar projecten tellen 
ruim 100.000 vierkante meter en dat telt natuurlijk flink door” vertelt 
Martin Kemper van Palazzo. 

Megaproject voor 
architect Palazzo



Door Sjoerd Geurts 

Een jaar of vier geleden ondergingen verschillende 
vestigingen van Makro in Nederland, waaronder Makro 
Duiven, een metamorfose. De hoge, volgepakte stellingen 
maakten plaats voor een overzichtelijke belevingswereld met 
veel aandacht voor horeca, versproducten en persoonlijk 
advies. De man die de landelijke operatie mede aanstuurde 
was Harry Yntema (62). Sinds twee jaar weer 
vestigingsmanager van Makro Duiven.

Makro nieuwe stijl valt in de smaak, zo is 
inmiddels gebleken. Na deze opdracht voor het 
hoofdkantoor - inmiddels twee jaar geleden - 
pakte Harry Yntema zijn oude functie in Duiven 
weer op. Samen met zijn echtgenote Marijke 
keerde hij terug naar de Liemers.

Terug op het oude nest. Toch wel 
verrassend?
“Ik werk nu 26 jaar voor Makro, waarvan in mijn 
eerste periode zeven jaar in Duiven. Destijds 
kreeg ik de vraag om mijn loopbaan elders 
binnen Makro voort te zetten. Ik werd eerst 
vestigingsmanager van Makro Amsterdam, wat 
ik zeven jaar heb gedaan, waarna ik landelijk 
aan de slag ging voor Makro in diverse functies. 
Vanuit mijn laatste rol was ik als projectleider 
verantwoordelijk voor de verbouwing van de 

vestigingen. Ik woonde in die tijd in Almere en 
daar hebben we het als gezin geweldig naar de 
zin gehad. Almere is een mooie stad. Toch bleef 
de Liemers trekken. Op de plek waar je kinderen 
opgroeien liggen je roots. Wij wilden terug naar 
Duiven, waar veel vrienden en bekenden 
wonen. Toevallig kwam op dat moment de 
functie van vestigingsmanager in Duiven vrij. Ik 
heb meteen ja gezegd. En inderdaad kan ik nu 
weer op de fiets naar mijn werk, haha.”

Het bevalt goed?
“Ja hoor, ik voel me hier helemaal op mijn plek. 
Daarbij is het ontzettend leuk om weer 
vestigingsmanager te zijn. Toen ik de ver-
bouwingen deed, was ik vooral strategisch bezig. 
Nu heb ik weer een eigen team en het werken 
met mensen is toch het leukste wat er is.”

Werkt Makro 2.0 in de praktijk echt zoals 
je het hebt bedacht?
“Jazeker! De horeca is en blijft heel belangrijk 
voor ons. We hebben daarom meer ruimte 
gegeven aan onze versafdelingen, waardoor we 
nu een groter assortiment kunnen presenten en 
er ruimte is voor een betere presentatie en een 
stuk beleving. Verder hebben we op iedere 
vers afdeling vakspecialisten aan het werk: van 
slagers en visspecialisten tot groenteboeren en 
wijn kenners. Die voegen iets toe en bieden de 

ondernemer echt oplossingen. Onze klant heeft 
het rechtstreekse telefoonnummer van de 
vakspecialist, zodat ze snel om advies kunnen 
vragen.”

De beleving gaat ver: ik kan midden in de 
winkel eten?
“In een wereld waarin er steeds meer online 
wordt verkocht, moet de winkel inspiratie 
bieden. Met name food georiënteerd. Daarom 
zijn we een foodcourt en koffiebar begonnen. 
De foodcourt is een keuken met professionele 
koks, waar je voor een klein bedrag kunt eten. 
Daar staan onze foodprofessionals klaar om 

‘Ondernemen 
is tijd steken  
in je klanten’

Vestigingsmanager Harry Yntema van 
Makro Duiven voelt zich thuis in de Liemers

INTERVIEW
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ieder gerecht - samengesteld uit honderd 
procent eigen producten - ter plekke vers te 
bereiden. Het is daar altijd druk. Ondernemers 
ontmoeten elkaar in de foodcourt. Verder 
verzorgen we veel demo’s, masterclasses en 
proeverijen. Om toegevoegde waarde te bieden. 
Dat kenden we tien jaar geleden niet. Ik ben blij 
dat het ook echt aanslaat. Natuurlijk worden er 
soms foutjes gemaakt. Maar gaat er iets mis, 
dan proberen we het op te lossen. We zijn 
anderhalf jaar geleden gestart met het 
benaderen van onze klanten na een bezoek aan 
de winkel. Ze krijgen een e-mail waarin ze 
feedback kunnen geven. Wij vragen dan of ze 

teruggebeld willen worden als ze een opmerking 
hebben. Dat doen wij dan ook. Gaat het over de 
vis dan belt geen callcenter medewerker maar 
de visspecialist terug. Gaat het over de hele 
foodafdeling, dan belt de manager terug. Korte 
en directe lijntjes. De klant moet je serieus 
nemen en vaak levert het informatie op waar je 
iets mee kunt.” 

Jullie bezorgen ook?
“Je moet nieuwe wegen durven ontdekken. We 
zijn een aantal jaren geleden gestart met onze 
horeca bezorgservice. Vanuit vestiging Duiven 
rijden we dagelijks met zeven vrachtauto’s rond 

en brengen we met eigen chauffeurs 
bestellingen bij onze horecaklanten tot in de 
keuken”

Nóg meer aandacht voor de klant?
“Wij zijn een ‘mensenbedrijf’. Daarin willen we 
ons onderscheiden. Iedereen hier heeft direct 
contact met de klant. Ik zelf ook. Mijn kantoor zit 
ook niet ergens weggestopt, maar vlak bij de 
horeca ingang waar de klant mij kan zien en 
aanspreken. Wij willen dat stapje extra zetten. 
Onze grote horecaklant heeft een aparte ingang, 
overdekte parkeerplaats en eigen kassa. Voor 
deze groep is de winkel al om 7.00 uur open.”
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Vestigingsmanager Harry Yntema van 
Makro Duiven voelt zich thuis in de Liemers

Harry Yntema: 
“Ik mag weer werken met een eigen team en 

het werken met mensen is toch het leukste wat er is.”
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Hebben jullie binnen Makro vrijheid om je 
eigen assortiment te bepalen? 
“95 procent van het assortiment ligt vast. 
Daarnaast is zeker ruimte om in te spelen op de 
lokale behoefte. We bieden op de groenten-, 
vlees- en kaasafdeling streekproducten aan. De 
klant mag zelf zijn wensen kenbaar maken, die 
wij proberen te realiseren. Binnen de kaders van 
Makro kunnen wij dus prima ondernemen. Alles 
draait om de aandacht die je schenkt aan je 
klant. Ondernemen is in mijn ogen tijd steken in 
je klanten. Oprecht geïnteresseerd zijn.”

Dat vergt ook wat van medewerkers, die 
zich anders moeten bewegen dan tien jaar 
geleden?
“De verantwoordelijkheid ligt steeds lager op de 
werkvloer. Hier werken 270 mensen, die worden 
aangestuurd door een zevental managers. Als je 
werkt op een afdeling dan is dat jouw winkel. 
Daar ben je zelfstandig verantwoordelijk voor. 
Qua presentatie, kwaliteit en contact met de 
klant. Onze mensen kunnen dat aan en vinden 
dat leuk. Ze mogen hun mening en visie geven, 
waar we ook echt iets mee doen. We zouden 
gek zijn als we niet naar onze mensen luisteren, 
want de medewerker is de voice van de klant. 
Kortom: ik ben niet belangrijk, dat zijn mijn 
mensen!”

Wat is jouw rol?
“Ik probeer zichtbaar te zijn voor iedereen. Ik 
ben een verbinder. Een bedrijf wordt niet gerund 
vanuit een kantoor. Ik begin de dag altijd met 
een rondje door de winkel. Dan zie ik wie er in 
huis zijn en hoor ik wat er aan de hand is. Ik wil 
mijn mensen ondersteunen en de voorwaarden 
scheppen zodat zij hun werk goed kunnen 
doen.”

Heeft de Makro je gevormd?
“Zeker. Ik ben praktisch en positief ingesteld. Ik 
ben niet ingewikkeld. Ik probeer problemen 
redelijk eenvoudig te maken, zodat je er echt 
wat mee kunt. Voor alles is een oplossing. Die 
zoek ik graag samen met anderen. Ik vind het 
bijvoorbeeld heerlijk om ondernemers te 
verbinden. Samen ergens de schouders 
onderzetten. Dat kan alleen als je in de regio 
woont en werkt.”

De Liemers is tijdens jouw afwezigheid 
verder gegroeid?
“De Liemers is een mooi gebied met 35 
fantastische bedrijventerreinen langs de 

verkeersader A12. De Liemers heeft een 
zuigkracht wat betreft werkgelegenheid en 
winkelend publiek. De overheden hebben prima 
werk verricht om zoveel mooie bedrijven hier 
naar toe te halen en die ook nog te bundelen in 
bijvoorbeeld logistiek in Zevenaar en 
Montferland en retail in Duiven.”

Maar er zijn ook verkeersproblemen. 
Bijvoorbeeld op bedrijventerrein 
Centerpoort-Nieuwgraaf? 
“Ik maak me echt zorgen over de 
bereikbaarheid van ons bedrijventerrein. Zeker 
nu er grote bedrijven zoals Hornbach en Loods 
5 bij komen. We praten daarover met een aantal 
ondernemers, Lindus en de gemeente Duiven. 
Er moet echt wat gebeuren anders slibt het hier 
dicht. Er wordt nu onderzocht wat er binnen de 
huidige infrastructuur mogelijk is. Eerlijk gezegd 
vind ik de huidige infrastructuur al niet 
toereikend. Tachtig procent van de bezoekers 
komt via de A12-afslag Westervoort het terrein 
op. Die moeten allemaal een rondje rond de 
Makro maken om bij IKEA of Media Markt te 
komen. En dan komen er nog nieuwe bedrijven 
bij. Achter mijn pand ligt maar één rijbaan voor 
verkeer dat naar alle bedrijven gaat. Wij zien in 
de huidige situatie dat deze volloopt op drukke 
dagen. De gemeente is aan zet, maar dat traject 
duurt erg lang. Dat is voor een ondernemer, die 
snel dingen in gang wil zetten, niet eenvoudig. 
Dat zorgt voor de nodige zorgen.”

Aan welke maatregelen denken jullie?
“Verbreden van de wegen. Rijbanen waar 
mogelijk toevoegen, de ingang bij Loods 5 
breder maken. Genoeg opties. Er wordt 
overigens gewezen naar een verkeersrapport uit 
2012, maar de situatie is sindsdien veranderd. 
De economie heeft een vlucht genomen en het 
aantal bedrijven dat veel publiek trekt is 
toegenomen. Er liggen hier trouwens meer 
logistieke uitdagingen. Steeds meer mensen 
bezoeken dit terrein, zetten hun auto ergens 
neer en wandelen vervolgens naar andere 
bedrijven. Daar is dit terrein niet op ingericht en 
het zorgt voor onveilige situaties. Ook daar 
moeten we iets mee.”

Is de rol van Lindus in dit traject 
belangrijk?
“Zeker. Lindus is de verbindende factor. Zeker 
als er problemen op een ‘hoger vlak’ komen, 
kan Lindus een cruciale rol spelen. De rol van 
Lindus in de regio is sowieso belangrijk. Ze 
geven bedrijven een podium en brengen 
ondernemersverenigingen bij elkaar. Ze zetten 
alle neuzen dezelfde kant op. Dat is belangrijk.”

Zelf de draai ook weer gevonden?
“Als ik door Zevenaar of Duiven wandel, kom ik 
altijd bekenden tegen. Dat ‘ons kent ons’ bevalt 
me wel. De balans tussen werk en privé is hier 
goed. Ik vermaak me met fietsen en klussen 
rond het huis. Ik ben een bezige bij en ik houd 
van reizen met de caravan. En ons gezin krijgt 
veel aandacht. Marijke en ik hebben drie 
kinderen: Martin (38), Rick (36) en Jos (27). 
Zij wonen met hun gezinnen en onze vier 
kleinkinderen in Eindhoven, Den Bosch en Den 
Haag. Helaas niet in de buurt. Ze hebben het 
verhuizen van hun ouders meegekregen, haha. 
Maar regelmatig bezoeken we ze en soms zijn 
de kleinkinderen een weekend bij ons. 
Erg leuk!”

Geen docent maar manager
Harry Yntema studeerde wiskunde, natuurkunde en scheikunde met als doel voor de klas te gaan 
staan. Hij maakte deze hbo-opleiding niet af. Na zijn militaire dienst stond hij niet voor de klas maar 
ontdekte het bedrijfsleven hem. Na zeven jaar bij We International (herenmode) en zeven jaar Vroom 
& Dreesmann kwam hij 26 jaar geleden terecht bij Metro (Makro) om daar nooit meer te vertrekken.

DUS magazine 9



Grip staat voor Grip. Voor wat we 

zijn. Gedreven om onze cliënten 

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. 

Door betrokken te zijn en echt 

 geïnteresseerd in de mensen voor  

wie we werken. Omdat alleen dan 

advies echt  Persoonlijk is.

www.gripadviseurs.nl

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

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

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

aanjager tegelijk. Multidisciplinair samenwerkend om lijnen kort te houden,  

gedreven opererend om uw grip op de zaak tijdig te versterken.  

Hoeveel Grip wilt ú eigenlijk op de zaak?
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Rabo Lease
Groeimiddel voor
ondernemers
Je groei versnellen? Investeer in machines of
apparaten. Met Rabo Lease zijn die gewoon van
jou. Bereken je maandbedrag op:

Rabobank.nl/Lease



Internet bureau Blik op online bestaat 
binnenkort tien jaar. Oprichter Pascal Lindeman 
startte op 1 januari 2010 het bedrijf in Zevenaar. 
“Bij grote online partijen zoals Wehkamp heb ik 
mijn ervaring opgedaan. Ik wilde deze kennis 
graag delen met Liemerse partijen en daarom 
ben ik voor mezelf begonnen”, aldus Pascal 
Lindeman. 

In tien jaar tijd is Blik op online uitgegroeid 
tot een volwaardig internetbureau dat is 
gevestigd aan de Zuiderlaan in Zevenaar. 
Een plek die inmiddels is gevonden door veel 
Lindus-leden, maar ook door grote partijen 
zoals kleertjes.com, de Rijnbrinkgroep en Stern. 
“Allemaal bedrijven die stuk voor stuk willen 
groeien in hun online zichtbaarheid. Daar 
kunnen wij ze mee helpen. De koers die we 
hebben ingezet, blijkt succesvol. Reden te meer 
om nu te proosten op tien jaar Blik op online.“

Een jaar nadat de schop in de grond ging, is de nieuwbouw van Hulkenberg bv in ’s-Heerenberg in 
gebruik genomen. Bij het bestaande pand aan de Ulenpasweg 2 zijn een nieuwe opslaghal, een 
werkplaats en twee kantoorlagen gerealiseerd. De ruim 1950 m2 extra opslagruimte is inmiddels 
gevuld met duizenden gekleurde kunststof stapelbakken in alle voorkomende formaten. In totaal 
heeft Hulkenberg 12.000 m2 aan magazijnruimte met daarin de voorraad van duizenden unieke 
producten. Van kunststof pallets, palletboxen en vaatwaskorven tot racks voor onderdelenreiniging. 

Nieuwbouw Hulkenberg gereed

Tweede lustrum
Blik op online

NIEUWS

De AtmR groep neemt voor vijftig procent 
deel in Derksen Verhuizingen. Door de 
samenwerking zijn beide bedrijven beter 
in staat om samen logistieke concepten te 
ontwikkelen en uit te voeren. 

De markt van projectinrichting verandert in een 
hoog tempo. “Het schuift meer op naar 
dienstverlening waarbij de vraag naar logistieke 
diensten hand over hand toenemen”, vertellen 
Marijn Nieuwenhuis en Rob Hasselbach van de 
AtmR Groep. “Door onze toetreding in Derksen 

Verhuizingen zijn we nog beter in staat om op te 
schuiven van transactiepartner naar 
procespartner voor onze relaties.”
“De deelneming van de AtmR Groep BV biedt ons 
enorme kansen”, zegt ook Harold Hofman van 
Derksen Verhuizingen. 

AtmR Groep neemt deel in Derksen Verhuizingen 

Ten Brinke Slot Projectontwikkeling ontwikkelde 
de plannen in nauw overleg met de gemeente 
Duiven. Het concept ‘fast casual dining’ bestaat 
uit diverse horecaformules, die versheid en 
snelheid in verschillende sferen aanbieden aan 
de winkelende consument. 
In totaal wordt circa 6.000 m2 ontwikkeld op een 
kavel van ruim 17.000 m2. Voor de gasten zijn 
circa 275 autoparkeerplaatsen beschikbaar en 
een groot aantal fietsenstallingen. Tevens komen 
er een Tourist Information Point, oplaadpunten 
voor elektrische fietsen en krijgt het terrein een 
‘groene’ uitstraling. 

Duiven haalt ‘fast casual dining’ binnen

Tijdens de Provada werden de contracten ondertekend 
door vanaf links directeur Erwin Slot van Ten Brinke 
Slot Projectontwikkeling, burgemeester Rik de Lange 
van de gemeente Duiven en directeur Edwin ten Brinke 
van Ten Brinke Vastgoedontwikkeling.

Bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf in Duiven wordt uitgebreid met het nieuwe 
concept ‘fast casual dining’. Tijdens vastgoedbeurs Provada op 6 juni werden de contracten 
voor de plannen ‘Fresh & Fast’ getekend door Ten Brinke Slot Projectontwikkeling en de 
gemeente Duiven.
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Rensa Family verbindt 
bedrijven aan elkaar

BEDRIJVIG

Vestigingen in Didam en Doetinchem worden fors uitgebreid

Door Sjoerd Geurts

De groei zit er flink in. De laatste jaren nam de omzet van de ‘Rensa Family’ jaarlijks met zo’n tien 

procent toe. Reden genoeg om de locaties in Didam en Doetinchem fors uit te breiden. “We liepen 

tegen onze grenzen aan. Met de verbouwing in Didam en nieuwbouw in Doetinchem kunnen we 

volgende stappen zetten”, legt ceo Henk Jan Wegman van de Rensa Family uit.

12 DUS magazine

In de Liemers kennen we Rensa al sinds jaar en 
dag als groothandel op het gebied van 
verwarming en ventilatie. Het bedrijf positioneert 
zich de laatste jaren echter steeds nadrukkelijker 
als Rensa Family. Een mooi moment om eens in 
Didam bij Henk Jan Wegman op de koffie te 
gaan. We duiken eerst in de geschiedenis van het 
familiebedrijf, die begint in 1953 in Eibergen, 
wanneer de familie Heijink het bedrijf inschrijft 
bij de Kamer van Koophandel. Wat niet veel 
mensen weten, is dat de naam Rensa vanaf dag 
één staat voor ‘Rijwielen, Elektra, Naaimachines, 
Sanitair en Aanverwante artikelen’. Een bonte 
verzameling activiteiten. Al wordt de focus snel 
verlegd naar gas. Dat heeft mede te maken met 
de ontdekking van de gasbel in het Groningse 
Slochteren in 1959. In een hoog tempo worden 
alle woningen in Nederland voorzien van een 
aansluiting op het aardgasnet. Hiermee ontstaat 
een nieuwe afzetmarkt voor gaskachels en 
centrale verwarming. Een markt waar 
Rensa slim op inspeelt. Het bedrijf 
ontwikkelt zich tot een landelijk 
opererende groothandel met anno 2019 
acht verkoopkantoren en twintig 
servicebalies. De centrale 
distributiecentra staan in 
Doetinchem en Didam. 

Nieuwe uitdagingen
Rensa zoekt volgens Henk Jan 
Wegman continu naar 
nieuwe uitdagingen in de 
wereld van de 
energietransitie, waarin 
niemand écht weet 
waar het naar toe 
gaat. 

Met de Rensa Family worden nieuwe grenzen verlegd. “De Rensa 
Family bundelt een groep van gespecialiseerde bedrijven in 
de installatiewereld in binnen- en buitenland. Door 
overnames hebben we deze bedrijven aan 
ons verbonden. We noemen het de 
Rensa Family omdat wij van 
origine een 
familiebedrijf zijn 
net als veel 
aangesloten 
bedrijven. 

Henk Jan Wegman: 
“We mogen best wat 
trotser zijn op onze eigen 
regio en dat uitdragen.”



Alle bedrijven zijn ons eigendom, maar mogen 
zelfstandig werken en houden hun eigen naam 
en specialisme. We vullen elkaar aan en samen 
zorgen we als een echte familie voor 
meerwaarde en dat het voor de klant ‘goed 
komt’. Welk soort bedrijven er onder de Rensa 
Family vallen? Bijvoorbeeld bedrijven in de 
sanitair- en watertechniek, zonnepanelen, buizen 
en fittingen, meetinstrumenten en klimaat. Vanuit 
Didam en Doetinchem ondersteunen we deze 
partners vanuit de Rensa Family Company, een 
centrale dienstverlenende organisatie die onder 
één paraplu zorg draagt voor diensten zoals 
logistiek, administratie, communicatie, ict en 
personeelszaken. Dankzij de Rensa Family staan 
we samen sterk in de turbulente wereld van de 
energietransitie.”

Energietransitie
Inderdaad gebeurt er veel op het gebied van 
energie. Zo heeft de overheid hoge ambities: 
Nederland moet in 2030 van het gas af zijn! “De 
ambities zijn hoog”, vindt Henk Jan Wegman, 
“maar als je ze niet stelt, gebeurt er ook niets. 
Hoe wij daar op anticiperen? Wij ontwikkelen 
ons mee in de markt en kijken - om 
toekomstbestendig te blijven - naar de behoeften 
en uitdagingen van de professionele installateur. 
Zo hebben we nog niet zo lang geleden de 
grootste zonnepanelenimporteur van Nederland 
binnen de familie gehaald. Daarnaast bouwen 
we nu een groot magazijn voor de transitie van 
gasketel naar warmtepomp. Dat geeft gevolgen 
voor de producten die we leveren, maar ook 
voor de opslagcapaciteit. Op een pallet passen 
acht tot tien verwarmingsketels, terwijl je voor 
een warmtepomp twee palletplekken nodig hebt. 
We hebben dus meer opslagruimte nodig en 
precies dat is de reden van de huidige 
uitbreiding. We bouwen in Doetinchem een 
nieuw magazijn van 17.000 m2 en verdubbelen in 
Didam - binnen de bestaande oppervlakte - de 
opslagcapaciteit voor kleinere producten. De 
totale opslagcapaciteit bedraagt straks 
100.000 m2. Daarbij maken we gebruik van state 
of the art techniek. In oktober wordt het nieuwe 
systeem in Didam in gebruik genomen en later 
dit jaar de nieuwe hal in Doetinchem.” 
Henk Jan Wegman neemt ons mee voor een 
rondje door het bedrijf zodat we met eigen ogen 

kunnen zien hoe de nieuwe techniek werkt. We 
ontdekken tussen lange rijen stellingen moderne 
robots die met hoge snelheid en precisie bakken 
op de juiste plekken ‘bezorgen’ zodat ze gevuld 
kunnen worden en klaar zijn voor verzending. 
“Rensa zet in op nieuwe technieken omdat de 
klant dat vraagt. In het digitale tijdperk liggen de 
verwachtingen van de klant hoger dan ooit. Met 
een appje bestellen we producten die we 
dezelfde dag verwachten. Dat kan alleen met 
nieuwe technieken en daarom zetten we hoog in 
op ict en logistiek. We willen het beste jongetje 
van de klas zijn. Een mooi voorbeeld is ons RFID-
systeem. Daarmee kunnen installateurs heel snel 
op hun device zien welke producten ze nog in de 
bus hebben en welke er aangevuld moeten 
worden. Die informatie wordt dan automatisch 
verwerkt in een order.”
 
Gevaren op de loer
Bij de Rensa Family werken totaal zo’n 1.500 
mensen, waarvan ongeveer 250 bij de Rensa 
Family Company in Doetinchem en Didam. De 
gezamenlijke omzet van de bedrijven in de 
familie passeert dit jaar de 800 miljoen euro. De 
groei kent geen grenzen zo lijkt het, maar er 
liggen ook gevaren op de loer, weet Wegman. 
“Ook wij hebben te maken met een krappe 
arbeidsmarkt. We spelen daarop in door onze 
medewerkers goed te belonen en veel 
bewegingsvrijheid te geven. Ze zijn redelijk 
zelfstandig binnen hun eigen functie. Daarnaast 
kunnen ze zich hier ontwikkelen op het gebied 
van bijscholing en innovatie. Aan de andere kant 

zoeken we binnen de Rensa Family Company 
naar wegen om efficiënter te werken. We hebben 
een prefab afdeling die zaken in eigen huis 
voorbereidt zodat deze door een installateur op 
de werkvloer alleen nog aangesloten hoeven te 
worden. Zoals een radiator die we in onze eigen 
werkplaats al voorzien van een knop en de 
buisjes. Of een complete energie unit die we in 
de werkplaats klaar maken. Dat scheelt de 
installateur, die al handjes te kort komt, tijd op 
de werkvloer. Al blijft zijn vakmanschap altijd 
onmisbaar.”

Mentaliteit
Rensa Family Company typeert zich volgens 
Henk Jan Wegman graag als Liemers én als 
Achterhoeks bedrijf. “Wij voelen ons hier thuis. 
De mentaliteit in deze twee regio’s verschilt niet 
zoveel. Van Zevenaar tot Doetinchem worden de 
mouwen opgestroopt en heerst een goede 
arbeidsmoraal. Als bedrijf werken we graag 
samen met andere bedrijven uit de regio. Daar 
zitten veel leden van Lindus bij. Wat dat betreft is 
de rol van Lindus, die bedrijven bij elkaar brengt, 
niet te onderschatten. Natuurlijk hebben we nog 
genoeg te wensen en klachten. De wegen slibben 
dicht, maar ik heb vertrouwen dat hier echt wat 
aan gedaan wordt. Ook Lindus maakt zich daar 
sterk voor. En we mogen best wat trotser zijn op 
de eigen regio en dat uitdragen. Zodat meer 
mensen dat inzien en hier blijven. Het is hier 
prachtig. Een mooie omgeving, veel te doen en 
voldoende fantastische bedrijven waarmee je 
graag wilt werken.”

Rensa Family verbindt 
bedrijven aan elkaar

Vrachtwagens op frituurvet
Duurzaamheid wordt door de Rensa Family 
met hoofdletters geschreven. Henk Jan 
Wegman: “Wij werken aan een toekomst 
waarin we energie- en CO2-neutraal zijn. We 
hebben een eigen wagenpark waarvan onze 
tien vrachtwagens op gebruikt frituurvet 
rijden. Daarnaast kennen we het Groene 
Onderdelen Programma, waarbij 
gereviseerde onderdelen een tweede leven 
krijgen. Hergebruik kan op veel meer fronten 
dan we vaak denken.”
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Samen de koers
              bepalen

Kab. Daar boekt u meer resultaat mee.                              

Didam | Doetinchem | Warnsveld                                     

www.kabaccountants.nl

24 UURS
POSTBEZORGING

72 UURS
POSTBEZORGING

Voor meer info:

Tel. 0313-670 290 
E-mail: sales@sbpost.nl  www.sbpost.nl

▶  kjileppahcstaaM  verantwoord Ondernemen

▶ Achteraf betalen per factuur

▶  Al meer dan 1100 relaties in de Achterhoek en de Liemers

Bespaar nu direct op
uw zakelijke post!

   Couverteerwerkzaamheden

Drukwerk

Koeriersdiensten

Specialisten op het gebied van ICT & 
Audiovisuele toepassingen

•  ICT Advies
•  IT Hardware/software
•  Audiovisuele ondersteuning
•  Digitale communicatie
•  Professionalisering

www.doit.eu
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Tjerry Verhoeven is Pieter de Boer 
opgevolgd als regiomanager bij VNO-NCW 
Midden voor de regio Arnhem-Nijmegen. 
Tjerry (33) werkte hiervoor als 
programmamanager bij 
werkgeversvereniging Zorg en Welzijn in 
Gelderland. Haar rol was het verbinden en 
intensiveren van de samenwerking van 
Zorg en Welzijn met onderwijs en overheid. 
Daarnaast zette ze zich de afgelopen jaren 
in voor de Techniekdagen om te laten zien 
hoeveel technologie er ook binnen de 
zorgsector is. 
“Ik heb ontzettend veel zin in mijn nieuwe 
uitdaging als regiomanager bij VNO-NCW 
Midden”, zo laat Tjerry Verhoeven weten. 
“Dit was een kans die ik niet aan me 
voorbij kon laten gaan. Ik ben ervan 
overtuigd dat het niet meer de tijd is om 
alleen te werken, maar dat we samen 
sterker staan, zodat Arnhem en Nijmegen 
een krachtige regio is en blijft. Ik kom dan 
ook graag langs om kennis te maken.”

Meer informatie via e-mail: 
verhoeven@vno-ncwmidden.nl of via het 
verenigingsbureau van VNO-NCW Midden 
in Apeldoorn, 055 - 522 26 06.

Tjerry Verhoeven
regiomanager 
VNO-NCW 

De gemeenten Duiven en Westervoort hebben het startschot gegeven voor de campagne 
Samen 1Nergie. De symbolische aftrap vond plaats met het oversteken van twee thematisch 
aangeklede zebrapaden door wethouders Gemma Tiedink (Duiven) en Hans Breunissen 
(Westervoort) in gezelschap van schoolkinderen.

Samen 1Nergie is het duurzaamheidsprogramma van de gemeenten Duiven en Westervoort. Om aan 
de duurzaamheidsambities te voldoen moeten alle inwoners en ondernemers in beide gemeenten 
duurzamer omgaan met hun leefomgeving, grondstoffen en energie. Met Samen 1Nergie laten de 
gemeenten zien hoe mensen concreet kunnen besparen op grondstoffen en energie, welke 
maatregelen daarvoor nodig zijn en welke subsidies er beschikbaar zijn. Op de Samen 1Nergie 
website staan voorbeelden en tips om je eigen huis, tuin, wijk of bedrijf klaar te maken voor de 
toekomst: www.samen1nergie.nl.

Duiven en Westervoort:
Samen 1Nergie

Grasfalt, een biobased asfaltmengsel dat is 
ontstaan uit een samenwerking tussen 
Miscancell en NTP, is opgenomen als één 
van de maatregelen van Urgenda. Urgenda 
is de organisatie voor innovatie en 
duurzaamheid die Nederland, samen met 
bedrijven, overheden, maatschappelijke 
organisaties en particulieren, sneller 
duurzaam wil maken.

Het 40-puntenplan is afgelopen zomer 
gepresenteerd en overhandigd aan het kabinet. 
De veertig maatregelen van Urgenda zijn een 
handreiking en laat zien dat het mogelijk is om 
25% CO2 te reduceren voor eind 2020. Het 
fietspad bij het Witte Kruis in Zevenaar is het 
eerste fietspad dat is gemaakt van Grasfalt. 
Grasfalt is een innovatief asfaltmengsel waarin 
het bitumen is vervangen door het bio-based 
bindmiddel lignine dat afkomstig is uit 
olifantsgras.

Urgenda omarmt Grasfalt

Het certificaat werd gevierd tijdens een 
personeelsbijeenkomst, in het bijzijn van een 
delegatie van Netterden Zand en Grind en 
adviesbureau Will2Sustain, dat Wezendonk 
ondersteunt bij CSC en MVO. Het ‘Concrete 
Sustainability Council’ keurmerk maakt 
duurzaamheid aantoonbaar in de gehele 
betonketen. Met het keurmerk kunnen 
betonproducenten aantonen dat niet alleen de 
eigen productie, maar ook de bestanddelen van 
het product met oog voor People, Planet en 
Prosperity zijn geproduceerd.
Hoewel het bewust omgaan met de omgeving 
en het energieverbruik al veel verder teruggaan 
in het bedrijf, is Wezendonk sinds 2018 actief 
met maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. Daarmee geeft Wezendonk 
duurzaamheid een vaste plek. Hierin passen de 
ontwikkelingen van een drijvend zonnepark en 
het natuur- en recreatiegebied Carvium Novum, 
dat in samenwerking met de gelijknamige 
stichting wordt ontwikkeld.

Met het ondertekenen door directeur Wiely 
Albers de MVO van de Zelfverklaring verklaart 
Wezendonk dat het zichzelf heeft getoetst aan 
de ISO 26000 richtlijn voor maatschappelijk 
verantwoord ondernemen.

De producten van Wezendonk Zand en Grind BV zijn gecertificeerd met een bronzen 
CSC-keurmerk. Daarmee draagt Wezendonk bij aan een duurzame betonketen.

Wezendonk behaalt CSC-keurmerk Brons

Vanaf links Wiely Albers van Wezendonk Zand en Grind BV, 
Johan Heutinck van Netterden Zand en Grind BV, 
Sander de Kraker van adviesbureau Will2Sustain.

De Isolatieshop heeft in Duitsland een 
‘Dämmstoffshop’ geopend. Met deze 
gloednieuwe Duitse webshop Daemmstoffshop.
de, een Duitstalig callcenter en 500.000 m2 aan 
isolatiemateriaal, wil De Isolatieshop op deze 
manier ook Duitsland bedienen. Enige tijd 
geleden breidde De Isolatieshop al uit naar 
België. Met succes. Op dit moment komt een 
belangrijk deel van de omzet van De 
Isolatieshop daar vandaan. Steeds vaker kreeg 
De Isolatieshop ook vanuit Duitsland de vraag 
om isolatiemateriaal te leveren. 

De Isolatieshop 
opent webshop 
in Duitsland



    
Bruisend feest 
of sfeervol dineren...

Bruiloft (erkende trouwlocatie) • Feest • Receptie • Jubileum
Koffietafel • Vergadering • Diner • Koud- en warm buffet  
Barbeque • Partyverhuur • Diverse spelen • Zomertuin • Airco

Dorpstraat 78 • Babberich
Tel.: 0316 24 72 13 • www.centrumreijmer.nl

Restaurant • Zalen • Catering

Bekijk onze nieuwe website
blikoponline.nl

webshops • websites
optimalisatie • online promotie

advies • projectbegeleiding

Al 10 jaar

een succesvolle

blik op online!

Fullservice internetbureau uit de Liemers!

100 jaar geleden begon ‘opa Jan’ met een boodschappendienst met paard & wagen in 

het centrum van Zevenaar. Nu, 100 jaar later, en 4 generaties verder binnen het bedrijf, 

is Visser Duiven uitgegroeid tot een vooraanstaand professioneel logistieke dienstverlener.

www.visserduiven.nl
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HET PORTRET

Naam Mark Hofman, 

Prick & Van Houtum notarissen

Geboren 16 april 1973, Oosterbroek.

Woonplaats Arnhem.

Burgerlijke staat Samenwonend met Maritte. 

Vader van Isabel (15), Pepijn (13) en Fabian (1). 

De vierde is op komst. 

Gestudeerd Rechten aan 

de Rijksuniversiteit Groningen.

Bedrijf  Prick & Van Houtum notarissen is 

een notariskantoor dat zich bezighoudt met 

alle voorkomende werkzaamheden op het gebied 

van registergoederen, personen, familierecht 

en het vennootschapsrecht.

PASSIE? “Mensen helpen met ingewikkelde notariële vraagstukken. Momenteel zien we 

regelmatig mensen worstelen met vragen omtrent de eigen bijdrage voor zorg. Als hier tijdig 

op wordt ingespeeld, zijn problemen vaak te voorkomen.” 

Social media? “LinkedIn en Facebook. Facebook gebruik ik privé. Ik ben geen actieve 

gebruiker. LinkedIn gebruik ik zakelijk.”

Biertje? “Ik ben liefhebber van speciaalbieren.”

Vakantie? “In de afgelopen jaren zijn wij twee keer naar Amerika geweest. Dat waren 

bijzondere ervaringen. Daarnaast ben ik een skiliefhebber.”

Altijd op zoek naar? “Nieuwe uitdagingen, waarbij het de kunst is om nieuwe ideeën ook 

daadwerkelijk om te zetten in daden.”

Grootste blunder? “Toen ik net in het notariaat werkzaam was, had ik een bespreking met 

iemand wiens vader was overleden. Op de overlijdensakte stond echter een vrouwennaam, 

waarop ik zei: ‘Je bedoelt dat je moeder is overleden?’ Nee, antwoorde hij, het is mijn vader 

maar die heeft zich tijdens zijn leven om laten bouwen tot vrouw. Sindsdien ben ik erg 

voorzichtig met het trekken van snelle conclusies.”

Vertel iets verrassends over jezelf? “Ik ben vader van drie kinderen en de vierde is op 

komst. Als ondernemer is het de kunst om een goede balans te vinden tussen werk en privé. 

Hoewel dit niet altijd makkelijk is, merk ik dat me dat steeds beter afgaat.”

Wie zou je graag ontmoeten? “Roger Federer. Ik vind het knap dat hij al zo lang op het 

allerhoogste niveau topsport bedrijft, toch voldoende aandacht voor zijn gezin heeft en toch 

heel gewoon is gebleven.”

Favoriet restaurant? “Brasserie Zypendaal in Arnhem.”

Televisie? “Expeditie Robinson, Netflix en Videoland.”

Droom? “Ik zou nog wel eens willen emigreren naar Amerika.”

Webshops? “Bol.com.”

Laatst gelezen boek? “Ik zou het niet weten. Wegens tijdgebrek kom ik hier 

veelal niet aan toe.”

Duurzaam? “Wij wonen in een huis uit 1928 wat we de afgelopen jaren 

grondig hebben verbouwd. In ons bedrijfspand zijn we momenteel bezig 

met zonnepanelen.”

Liemers? “Ons kantoor ondersteunt veel stichtingen, verenigingen en 

activiteiten in De Liemers op het gebied van sport en cultuur. Daarnaast 

verzorgen wij regelmatig aanvragen via de Liemerse Uitdaging.”

CV MARK

‘Ik zou wel willen emigreren naar Amerika’
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Mobiliteitstafel A15 wil overlast 
die ontstaat bij aanleg A15 verzachten

Door Sjoerd Geurts

Het idee komt uit de koker van Lindus-bestuurslid Stefan de Jong. 
Terwijl hij zich verbeet in de zoveelste file in deze regio en daarbij 
dacht aan de grote A15-bouwput die het leed nog groter gaat maken, 
ontpopte bij hem een bijzonder plan. De regio moest een ‘echte vuist’ 
gaan maken om de verkeersoverlast te verzachten. Enkele jaren later 
blijkt ‘Mobiliteitstafel A15’ een succes.

“Niks doen is geen optie”, luidt het credo van 
Stefan de Jong. “Ik kwam als bestuurder van 
Lindus enkele jaren geleden in contact met VNO-
NCW. Zij zijn betrokken bij het Bestuurlijk Overleg 
Mobiliteit (BOM), waar de provincie, gemeenten, 
Rijkswaterstaat, ProRail, Breng en de NS aan 
deelnemen. VNO-NCW had op dat moment al 
contact met ondernemersverenigingen voor input 
voor het Bestuurlijk Overleg Mobiliteit. Ik zag 
hierin een prima podium om samen ‘herrie te 
maken’. Zodat onze regio tijdens alle 
werkzaamheden bereikbaar blijft en niet verder 
dichtslibt. Zonder iets te doen, is de kans dat dat 
gaat gebeuren namelijk levensgroot. In de regio 
ligt een enorm wegennet met belangrijke 
verkeersaders zoals de A12, A18 en op termijn 
ook de A15. Wat zijn de gevolgen voor 
omliggende bedrijven? We vinden er allemaal iets 
van, maar kunnen we er ook iets mee?”
Bernard de Graaf is voorzitter van VNO-NCW. 
“Stefan de Jong benaderde ons met zijn plan”, 
vertelt De Graaf. “Vervolgens hebben we contact 

gezocht met ondernemersverenigingen zoals 
OKA (Arnhem), VERON (Lingewaard/
Overbetuwe), IG&D (Doetinchem). Het heeft 
geleid tot de Mobiliteitstafel. Het gaat verder dan 
je denkt. We werken bijvoorbeeld ook met veel 
subtafels - zoals ViA15 - omdat er meer te 
bespreken valt. Per onderwerp formeren we 
maatgericht waar nodig een nieuwe subtafel. Zo 
is er nu ook een tafel Duurzame Gedragsaanpak 
A12, waar ondernemersverenigingen kunnen 
aansluiten die daar een specifiek belang hebben. 
Dus niet één algemene tafel voor alle 
onderwerpen, maar maatwerk. Ook 
Rijkswaterstaat, Provincie Gelderland en Logistiek 
Innovatiehuis Liemers Achterhoek besloten aan te 
schuiven. Onze vuist wordt dankzij de 
mobiliteitstafels steeds groter!”

Invloed uitoefenen
Bernard de Graaf vertelt dat er inmiddels 
meerdere bijeenkomsten zijn geweest. Hij zit zelf 
de bijeenkomsten van de Mobiliteitstafel A15 

voor. “Het vertrekpunt is om te onderzoeken of 
en hoe we op positieve wijze invloed kunnen 
uitoefenen op het gehele ‘A15-proces’. Om de 
overlast tijdens ‘de verbouwing’ te minimaliseren. 
Rijkswaterstaat was meteen enthousiast over dit 
initiatief omdat afstemming met bedrijven lange 
tijd op een laag pitje had gestaan.”
Stefan de Jong: “We hebben ons bewust niet 
beperkt tot de Liemers omdat je de logistieke 
problemen niet alleen hier oplost. Je hebt elkaar 
nodig en in de grote regio moet je samen de 

‘Niks doen is geen optie’

Mobiliteit

Stefan de Jong (links) en Bernard de Graaf: 
“Niks doen is geen optie.”



De Slimme Jongens mag zich vanaf mei dit jaar een officieel erkend VEB 
beveiligingsbedrijf noemen. Veiligheid en een comfortabel gevoel staan 
hoog in het vaandel bij De Slimme Jongens en daarom is het bedrijf trots 
dat deze erkenning is uitgereikt. De VEB controleert haar leden op kwaliteit 
door jaarlijks een inspectie en kwaliteitsbegeleiding uit te voeren. Met de 
erkenning zijn klanten verzekerd van een goed en vakkundig advies en 
kwaliteitsgarantie. 

De Slimme Jongens 
VEB beveiligingsbedrijf

De werkzaamheden op en rond bedrijventerrein Hengelder in 
Zevenaar vorderen gestaag. Het parkeerterrein bij voetbal-
vereniging DCS en hockeyvereniging HVZ is inmiddels gereed.

Rijkswaterstaat werkt vanaf 2020 met het project ViA15 aan de verbreding 
van de A12 en de doortrekking van de A15. De gemeente Zevenaar zorgt 
in de periode daarvoor dat de toegangswegen klaar zijn en kunnen 
aansluiten op de vernieuwde snelwegen. De toekomstige inrichting zorgt 
voor een verbinding van 7Poort op de A12.
Er is inmiddels een flinke stap gezet met de tijdelijke ontsluiting, de 
zogenaamde bypass, voor Hengelder. Aan het fietspad langs de 
Marconistraat-Fahrenheitstraat wordt hard gewerkt. In het najaar wordt 
het verkeer via de bypass omgeleid, zodat de fietstunnel - onderdeel van 
de snelfietsroute - kan worden gemaakt. Die tunnel wordt eerder 
gerealiseerd, om de overlast in de toekomst zoveel mogelijk te beperken.
De weg Hengelder is een belangrijke verkeersader in de Liemers. “Een 
goede doorstroming krijgt dus veel aandacht”, zo laat de gemeente weten. 
Er is gekozen voor één weekendafsluiting van Hengelder (13 tot 16 maart) 
en er zijn twee nachtafsluitingen (23 en 24 maart) gepland voor Ringbaan 
Oost. In die periode zijn de bedrijven en sportverenigingen gewoon 
bereikbaar.
Hengelder is tevens een doorgaande fietsroute. Bijvoorbeeld voor 
scholieren van het Liemers college. In de nieuwe situatie hebben de 
fietsers alle ruimte: er komt een vrijliggend tweerichtingen fietspad.
Alle ontwikkelingen zijn te volgen via opweginzevenaar.nl. Er is ook een 
‘Op weg in Zevenaar app’ beschikbaar. Gebruikers krijgen een pushbericht 
bij belangrijk nieuws door in de app het project ‘Weg Hengelder’ als 
favoriet in te stellen. De app is te vinden in de App store en Google Play.

Omleidingen rond 
bedrijventerrein Hengelder 
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ellende en uitdagingen die op ons afkomen managen. We kijken op dit 
moment ook breder dan alleen de gevolgen van de aanleg A15. Zo komt de 
afsluiting van de Waalbrug in Nijmegen ook voorbij. Waarom? Omdat deze 
gevolgen heeft voor de infrastructuur en doorstroming in de hele regio. Het 
straalt dus ook op ons af. Verder kijken we niet naar ‘solitaire’ belangen 
oftewel alleen de gezamenlijke belangen worden besproken.”
Aan de Mobiliteitstafel A15 schuiven naast Rijkswaterstaat vooral bedrijven 
aan. De politiek heeft een apart overlegorgaan. “Maar daar waar nodig 
hebben we wel direct contact met portefeuillehouders. De lijntjes zijn heel 
kort. Verder zitten we als Lindus één á twee keer per jaar met de Liemerse 
colleges om de tafel voor ons bestuurlijk overleg. Ook dan staat de 
infrastructuur op de agenda.”

Aanbesteding
Terwijl de aanbesteding rond de A15 in volle gang is en er op dit moment 
even geen nieuws daarover te melden is, slibt de A12 steeds sneller dicht. In 
de ochtend- en avondspits staat het verkeer vrijwel dagelijks stil en als er een 
vrachtwagen overdag strandt, is het eveneens ellende op de weg. “De A12 
vormt een steeds groter probleem. Ook daar hebben we het aan de 
Mobiliteitstafel over. Net als de maatregelen die we nog meer kunnen nemen 
tot de verbreding tot stand komt? De vluchtstrook die er nu ligt, is niet 
geschikt om in gebruik te nemen, die rijden we dan kapot. Dan kijk je naar 
een stuk gedragsverandering. Rijkswaterstaat heeft uitgerekend dat als we vijf 
tot tien procent van de mensen uit de auto krijgen, de filedruk met 50% 
afneemt. Dat is interessant. Kunnen we dan bijvoorbeeld met maatregelen 
het openbaar vervoer of fietsen aantrekkelijker maken voor de mensen die 
niet zo ver hoeven te rijden? Bijvoorbeeld door middel van 
aanmoedigingssubsidies bij de aanschaf van een e-bike, het aanmoedigen 
van bedrijven om fietsplannen te introduceren en carpoolen te promoten. 
Mensen die veel fietsen verzuimen minder uren is gebleken. Dat is ook 
interessant voor een bedrijf.” Rijkswaterstaat en de Provincie Gelderland 
werken inmiddels aan een projectplan met betrekking tot de infrastructuur in 
de regio en de uitdaging om gedragsverandering bij verkeersdeelnemers in 
gang te zetten. “Mobiliteitstafel A15 vormt bij dit plan een sparringpartner 
voor deze partijen. Ik geloof echt dat we hiermee iets kunnen bereiken. 
Mensen veranderen vaker hun gedrag op de weg. Als Rijkswaterstaat 
voorspelt dat er iets op de weg staat te gebeuren, vallen de files vaak mee 
omdat mensen hun gedrag aanpassen. Misschien moeten we in de vorm van 
een app informatie verstrekken over de te verwachte files van morgen en 
veel meer gaan aangeven welke werkzaamheden waar staan te gebeuren 
zodat we er rekening mee kunnen houden en naar andere oplossingen 
kijken?”

NIEUWS



Volledig ontzorgd worden bij het besparen van energie én tegelijk voldoen aan wettelijke 
verplichtingen. Dat is de procesaanpak ‘Regie op Energie’, een initiatief van 
samenwerkingsverband Groene Allianties de Liemers.

Regie op Energie telt al 75 deelnemers

Groene Allianties de Liemers bespaart 
duizenden euro’s voor ondernemers

Groene Allianties de Liemers biedt drie 
verschillende diensten aan: Regie op Energie, 
Inkoop van energie en Zon op je Dak. Op deze 
wijze helpt en ontzorgt Groene Allianties de 
Liemers ondernemers en organisaties in hun 
duurzame ambities. Ook bij de aanvraag van 
een provinciale subsidie weet Groene Allianties 
de Liemers de weg. Steeds vaker wordt een 
beroep gedaan op één van de diensten. Zo telt 
Regie op Energie al 75 deelnemers. “Daarmee 
mogen we zeggen dat de belangstelling groot 
is”, vertelt Wim Nabbe namens Groene 
Allianties de Liemers. “De deelnemers zijn een 
mooie mix van scholen, overheden, industrie en 
horeca.” 
Het is volgens Wim Nabbe noodzakelijk dat 

bedrijven en instellingen op dit vlak stappen 
zetten. “Wanneer je jaarlijks meer dan 
50.000 kwh elektra of 25.000 m3 gas verbruikt, 
moet je sinds 1 juli van dit jaar verplicht 
voldoen aan de door de overheid ingestelde 
landelijke informatieplicht. Met Regie op 
Energie regelen we dat voor ondernemers en 
organisaties.”

Forse besparing 
De hulp van Groene Allianties de Liemers richt 
zich eveneens op het inkopen van groene 
energie en ook dat werpt zijn vruchten af. “Wij 
hebben voor één ondernemer € 35.000 terug 
kunnen vorderen bij zijn energiemaatschappij 
dankzij onze controle op zijn energiefactuur. 

Andere ondernemers zijn inmiddels blij met 
duizenden euro’s besparing die dit traject 
oplevert, terwijl ze toch gebruik maken van 
groene energie.”
Samen met de Vaste Lasten Consulent (VLC) 
organiseert Groene Allianties de Liemers verder 
ook de inkoop van groene energie voor MKB-
ers in de Liemers. Daarnaast wordt er concrete 
hulp geboden bij de duurzame kansen die er 
liggen. Bijvoorbeeld waar het gaat om 
zonnepanelen, die niet alleen stroom 
opwekken, maar ook zorgen voor verkoeling tot 
zo’n vijf graden celsius en in een koude periode 
voor extra isolatie. “Met onze partner Energie 
van Hollandsche Bodem en Liemerse 
ondernemers organiseren wij het duurzaam 
opwekken van zonne-energie. Daarbij bieden 
wij voor ondernemers verschillende manieren 
van financiering en verdienmodellen aan; van 
zelf investeren tot het beschikbaar stellen van 
dakoppervlakte of grond. Met de provincie zijn 
we daarom het traject ‘Verzilver je dak’ 
begonnen.”
Voor bedrijven wordt het steeds aantrekkelijker 
om zonnepanelen te installeren omdat ook de 
provincie - naast de SDE+ subsidie - onder-
nemers ondersteunt met een subsidie tot 
5.000 euro. 

Meer informatie: 
www.groeneallianties-deliemers.nl

NIEUWSNIEUWS

Regelmatig worden er door Groene Allianties 
de Liemers bijeenkomsten georganiseerd 
om ondernemers te informeren.
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Intervracht Nederland BV uit Zevenaar 
(bedrijventerrein 7Poort) is al ruim twintig jaar 
gespecialiseerd in wereldwijde zee- en 
luchtvrachtexpeditie, wegtransport, warehousing 
en douanezaken. Voor alle exportzendingen 
wordt een uitvoeraangifte opgemaakt en voor 
zendingen die de Europese Unie verlaten, is het 
belangrijk om een Confirmation of Exit (CoE) te 
krijgen. Dat is dankzij de koppeling met de 
douane nu sneller en efficiënter te regelen voor 

klanten van Intervracht.
“De Confirmation of Exit is het bewijs dat een 
zending de EU heeft verlaten en daadwerkelijk 
een BTW nul-tarief heeft”, vertelt Terry Hendriks 
van de afdeling Customs van Intervracht. “Het 
komt vaak voor dat deze er niet is. Als de 
Belastingdienst vraagt om dit aan te tonen, 
voorkom je met deze status van de 
exportaangifte een onterechte BTW 
naheffingsaanslag.” 

Directe verbinding 
Intervracht met douane
Intervracht Nederland BV 
heeft sinds kort een 
directe verbinding met de 
douane. Het operationele 
systeem van het 
Zevenaarse bedrijf is 
namelijk gekoppeld aan 
het douane AGS systeem. 
Voor de klant betekent 
dit een snelle en 
efficiënte afhandeling.

Dachser Air & Sea Logistics betreedt de Zweedse 
markt met een nieuwe vestiging in Göteborg 
voor lucht- en zeevracht. Dachser, dat ook in 
Zevenaar is gevestigd, verstevigt hiermee haar 
positie op de Scandinavische markt, vertelt 
Jochen Müller, COO, Air & Sea Logistics. “Tot op 
heden had Dachser lucht- en zeevracht al 
vestigingen in Denemarken en Finland. Ons 
nieuwe kantoor in Göteborg geeft ons de 
mogelijkheid om onze Zweedse klanten toegang 
te bieden tot wereldwijde markten.”

Dachser breidt 
uit naar Zweden
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KAN NIET ZONDER

“Na mijn wethouderschap in de gemeente Rijnwaarden ben ik nu weer akkerbouwer. Het werken in de 
natuur, met de bodem en het weer als compagnon of opponent vind ik heerlijk. Ik woon in Herwen op 
mijn oudershuis. Ik ben de vierde generatie die hier op de terp woont. De boerderij draagt de naam ‘De 
Scholvert’. Ik run de boerderij samen met mijn vrouw Ans. Wij telen vrij extensieve gewassen die geen 
dagelijkse aandacht vergen. Wij telen wintertarwe en voor de zaaizaadteelt telen wij graszaad, koolzaad 
en mosterdzaad. Daarnaast hebben we pootaardappelen. De bestaande gebouwen gebruiken we als 
caravanstalling. Verder verhuren we paardenboxen. We zijn dagelijks bezig op de boerderij, maar nemen 
ook tijd voor andere zaken. Ik vind het heerlijk om op de trekker te rijden. Het geeft je tijd om te 
ontspannen en filosoferen en het noopt tot relativeren. Ik vind het best bijzonder dat de familie Lamers 
hier al meer dan honderdvijftig jaar woont. Vroeger was het tevens een veerhuis aan de Rijnoever en 
tijdens de tachtigjarige oorlog stond hier een redoute. Deze omgeving kent een rijke historie die van 
grote invloed is geweest in Noord West Europa. De Vikingen, Romeinen, Spanjaarden, Fransen, Duitsers, 
kortom vele legers hebben bij dit splitsingspunt gestreden om de macht over de delta. Als bewoners 
moeten we trots zijn op de unieke natuur op het Gelders Eiland, maar ook op de rijke historie.”

Jos Lamers is 
voormalig wethouder 
in de gemeente Rijnwaarden 
en nu weer akkerbouwer.

‘Heerlijk om op de trekker te rijden’



Technoplaza:  

Stoplichten programmeren, tassen 
maken en solarhuisjes bouwen

Door Sjoerd Geurts

Technoplaza ondergaat een metamorfose. Het 

technieklokaal waar basisschoolleerlingen uit de 

Liemers kennis kunnen maken met het vak 

techniek biedt met ingang van dit schooljaar - in 

nauwe samenwerking met het bedrijfsleven - 

nieuwe innovatieve technieklessen aan. “Je moet 

met de tijd mee”, vindt ook coördinator en 

vrijwilliger Huub Traag.

Technoplaza was ruim vier jaar geleden een initiatief van Lindus, het Liemers 
College, Liemers Novum, de Liemerse gemeenten en Platform Onderwijs en 
Arbeidsmarkt (POA) de Liemers. Als onderdeel van Techniekpact Achterhoek 
De Liemers. Met als ultieme doel om kinderen te interesseren en kennis te 
laten maken met het vak techniek. 
In het nieuwe schoolgebouw Landeweer van het Liemers College werd een 
speciaal lokaal ingericht waar leerlingen van de Liemerse basisscholen 
sindsdien technieklessen kunnen volgen in de hoop dat ze geïnteresseerd 
raken in het vak en hiermee de toekomst van de technische bedrijvigheid in 
de regio gewaarborgd blijft. Onder leiding van projectleider Harry Klein 
Koerkamp, innovator en docent Joost Grol en een grote groep vrijwilligers 
werd Technoplaza een groot succes. Nu staan we echter op een kantelpunt. 
Het is de tijd om volgende stappen te zetten, zo vinden betrokkenen.
Huub Traag: “Wij leren de kinderen boren, solderen, lijmen, timmeren en 
zagen. Maar de markt ontwikkelt zich zo snel, dat je dit bijna kunt scharen 
onder lessen handvaardigheid. Het heeft niks met de werkelijkheid van 
techniek en technologie te maken. Daarom hebben we voor een nieuwe 

nieuwe dimensie  in techniekwonderwijs

Workspace 
designers

Nicole Heuff

Office Design Projectinrichters BV
Leigraafseweg 2 - 6983 BP Doesburg

0313 - 48 49 50 
info@office-design.nl - www.office-design.nl

info@tezet.nl

0316 28 28 31

Lithograaf 39

6921 VA Duiven

Een onverwachte traktatie 
voor iedereen!

Zo wordt de wereld om ons 
heen een beetje gelukkiger.

Verrassende seizoenspakketten en relatiegeschenken

tezet.nl

Sintshop KerstshopPasenshop Zomershop Speciale dagen Relatiegeschenken
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koers gekozen, waarbij we het bedrijfsleven nauw betrekken. We zijn 
begonnen met nieuwe tafelprojecten. Met hulp van bedrijven die zelf ook 
beseffen dat er iets nieuws moet gebeuren om jeugd te interesseren in dit 
mooie vak.”
Technoplaza maakt gebruik van de website ‘Weg van Techniek’, waar alle 
technieklokalen in de Liemers en Achterhoek gebruik van maken. Huub 
Traag: “Wij hebben meegewerkt aan de vernieuwde website Weg van 
Techniek en maken hier gebruik van bij het maken van werkstukken. 
Leerlingen bereiden zich in hun eigen klas met behulp van deze website voor 
met behulp van opdrachten en vragen en gaan hier in ons lokaal vervolgens 
praktisch aan de slag.” 
 
Tassen maken
Er zijn inmiddels diverse projecttafels ingevuld. Met Buitink Technologie is 
het project bedacht om leerlingen van gerecycled zeildoek tassen te 
maken. “Die lessen beginnen al op school met het ontwerpen van een 
tas. Daar maken wij vervolgens een mal van, die hier in Technoplaza 
wordt gebruikt om die tas zelf ook echt te maken. Buitink ondersteunt 
ons met materiaal, machines en begeleiding. Een nieuwe dimensie in 
techniekonderwijs.”
Een tweede projecttafel wordt verzorgd door Kremer 
Elektrotechniek in ’s-Heerenberg. De leerlingen gaan 
stoplichten maken en programmeren. Er wordt 
geprogrammeerd in de programmeertaal Arduino. Het is de 
bedoeling dat de verkeerslichten op school worden 
voorbereid en in Technoplaza daadwerkelijk worden 
gebouwd. Het gaat zelfs zover dat er ook wordt gevraagd 
om vijf tot zes stoplichten onderling met elkaar te 
verbinden. Materiaal en ondersteuning komen van Kremer 
Elektrotechniek.
Op de derde projecttafel worden er solarhuisjes gebouwd. “Het 
idee ontstond toen de scholen van Quadraam werden uitgerust 

met zonnepanelen. Wij hebben het bedrijf Slim Opgewekt Arnhem 
benaderd met het idee om dit onderwerp te vertalen naar technieklessen. Ze 
reageerden heel enthousiast en er is een prachtig plan uitgerold dat ook op 
de scholen zelf begint en in Technoplaza een echt solarhuisje oplevert. 
Prachtig.”
De vierde en vijfde tafel zijn wellicht niet helemaal nieuw, maar wel 
uitdagend voor leerlingen. Zoals de bouw van een zenuwspiraal, waar 
diverse technieken samenkomen. Elektrotechniek, solderen, boren en het 
buigen van staal. 
De laatste projecttafel is gereserveerd om periscopen te maken. Een kijker 
waarmee je om het hoekje kunt kijken. Vanuit een verborgen positie. “Leuk 
te maken omdat het technisch helemaal moet kloppen voordat het werkt.” 

Bedrijfsleven
Liemers Novum heeft de regie over Technoplaza. Dankzij het bedrijfsleven 
en de vergoedingen die basisscholen voor deelname betalen kan 
Technoplaza haar huishoudboekje rond krijgen. Maar er is nog veel meer 
geld nodig, zegt Huub Traag. “We zoeken bedrijven die willen samenwerken, 
maar wellicht kunnen ze ons ook ondersteunen met financiële middelen, 
materialen en gereedschappen die je in deze moderne en innovatieve tijd 
nodig hebt.”
Het belang van Technoplaza is volgens Huub Traag vijf jaar na de oprichting 
nog steeds groot. “Het beeld dat leerlingen hebben van wetenschap en 
techniek wordt al op jonge leeftijd gevormd. Het beïnvloedt hun keuze in het 
voortgezet onderwijs, de vervolgopleiding en uiteindelijk hun beroepskeuze. 
Het is daarom belangrijk op jonge leeftijd bètatalent van leerlingen te 

stimuleren en ze  enthousiast te maken voor wetenschap en techniek. 
Dat is nodig omdat de samenleving om een steeds grotere kennis 
van wetenschap en technologie vraagt. Techniek leer je niet alleen 
op school. Opleidingen kunnen de ontwikkelingen niet meer 
bijbenen. De techniek gaat zo snel, dat technieklokalen 

verouderen. Leerlingen moeten steeds meer gaan leren bij de 
bedrijven zelf. Die moeten hun machinepark up te date 

houden. Daar gebeurt het. Wij zijn met Technoplaza 
het voorportaal daarvoor. Wij proberen de 

eerste interesse te wekken. Zodat de 
leerling ontdekt of het vak echt zo 
leuk is.” 

Technoplaza:  

Stoplichten programmeren, tassen 
maken en solarhuisjes bouwen

DUS magazine 23

ONDERWIJS

Met pensioen? Word vrijwilliger bij Technoplaza
Technoplaza draait op tientallen vrijwilligers. Vaak mensen die met 
pensioen zijn of veel tijd over hebben. Er worden nog steeds nieuwe 
vrijwilligers gezocht. Huub Traag: “Wellicht kunnen bedrijven een oproep 
doen onder hun eigen personeel of medewerkers die met pensioen gaan 
vragen om hun vakmanschap op deze wijze door te geven. Het is niet 
alleen belangrijk maar ook heel leuk om te doen. Wat we van onze 
vrijwilligers vragen? Dat ze het leuk vinden, kennis willen overdragen en 
met kinderen om kunnen gaan.”

nieuwe dimensie  in techniekwonderwijs

Huub Traag: 
“Je moet met de tijd mee”



TRAINING & OPLEIDING

Door goede scholing blijven uw medewerkers langer en beter inzetbaar. 
Expertise hiervoor vindt u bij Rijn IJssel. De overheid stimuleert een 
leven lang ontwikkelen ook op de werkvloer. Rijn IJssel en het  
Leerwerkloket Midden-Gelderland werken hierin nauw samen.
Wij voorzien u graag van alle informatie over onze bij- en nascholings-
cursussen/trainingen. Deze bieden wij aan voor diverse branches.  
Ook geven wij u informatie over onze taaltrainingen.

VOOR MEER INFORMATIE
026 3537260
training-opleiding@rijnijssel.nl
www.rijnijssel.nl/contractactiviteiten
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Lindus heeft het nieuwe jaar officieel geopend met 
een speciaal Happy Hour op dinsdag 17 september 
bij ’t Centrum Reijmer in Babberich. De 
bijeenkomst begon met het ‘ledenlaantje’, waar 
diverse bedrijven die het afgelopen jaar lid zijn 
geworden van Lindus zich konden presenteren. 

Het bleek een mooie informele manier om met 
andere ondernemers in gesprek te komen. 

Om precies 18.00 uur nam voorzitter Henk 
Dekker van Lindus het woord. Hij keek 

vooruit naar een nieuw verenigingsjaar waarin er voor Lindus 
op verschillende fronten veel gebeurt en de vereniging ook 
nog eens twintig jaar bestaat.
Hoofdgast van de bijeenkomst was Patrick van Gils, die de 
aanwezigen meenam in het geheim van een goede 
presentatie en een krachtige pitch. Hoe doe je dat en wat 
komt er bij kijken? De tips van Patrick van Gils vielen in de 
smaak. De bijeenkomst werd als vanouds afgesloten met een 
informeel gedeelte waarin er volop genetwerkt kon worden 
en er natuurlijk een hapje en drankje klaar stond. 

Ledenlaantje luidt 
nieuw verenigingsjaar in

Happy Hour september, ’t Centrum Reijmer - Babberich



NIEUWE LEDEN

A12 Personeelsdiensten, Duiven
A12 Personeelsdiensten is een intermediair 
voor werkgever en werknemer op het gebied 
van arbeidsbemiddeling. Gespecialiseerd in 
transport, logistiek, grond-, weg- en 
waterbouw, techniek en industrie. A12 
Personeelsdiensten wil vooral een partner zijn 
voor haar relaties. Een partner die meedenkt 
en adviseert. De medewerkers die via A12 
Personeelsdiensten bij opdrachtgevers werken, 
zijn enthousiast, professioneel en betrokken.  

Wienerberger, Pannerden
De wereld van Wienerberger is een bijzondere 
plek waar keramiek leeft. Vol toewijding wordt 
hier gewerkt met het authentieke en oer-
Hollandse product keramiek (gevel- en straat-
bakstenen, binnenmuurstenen, raamdorpels 
en dakpannen). Wienerberger is een beurs-
genoteerd onderneming met het hoofdkantoor 
in Zaltbommel en negentien productielocaties. 
Aan de Kijfwaard in Pannerden worden 
straatbakstenen geproduceerd.

Certiforce, Doetinchem
Certiforce certificeert examenfunctionarissen, 
-processen en -instrumenten. Daarnaast 
worden examenleveranciers voor het mbo-
onderwijs gevalideerd. Kwaliteitsborging 
examinering en advies en training zijn de 
pijlers van Certiforce.

Secure2Go, Duiven
Secure2Go levert mobiele alarmsystemen voor 
iedereen die tijdens het werk in gevaar kan 
komen. Bijvoorbeeld bij agressie, geweld, 
ongevallen en gezondheidsproblemen. Met de 
geavanceerde en betrouwbare noodknoppen 
van Secure2Go kun je eenvoudig en snel hulp 
inschakelen van collega’s, beveiliging of 
hulpdiensten.

Van Schip Hoveniers, Aerdt 
Van Schip Hoveniers uit Aerdt - vader, zoon en 
vijf medewerkers - kan aan alle behoeften op 
het gebied van tuinontwerp, -aanleg en 
-onderhoud voldoen. Van ontwerp tot 
onderhoud denken de enthousiaste en 
professionele medewerkers met de klant mee. 
Daarbij wordt gebruik gemaakt van 
gekwalificeerde materialen. Van Schip 
Hoveniers verzorgt ook ongediertebestrijding 
(bijvoorbeeld wespennesten en muizen). 

Frank Huijink

Michel Groenewegen

Leon van Belle

Thijs Wagenaar

Gijs van Schip



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. 

Nieuws te melden?
Een verhuizing op stapel? Een prijs gewonnen? Wanneer uw bedrijf nieuws te melden 

heeft, horen wij het graag. Stuur in dat geval een kort bericht naar e-mail: info@

lindus.nl. Onze redactie bepaalt al naar gelang de nieuwswaarde - die er natuurlijk 

wel moet zijn - of het bericht in onze digitale nieuwsbrief of in magazine DUS wordt 

geplaatst.

Colofon
Uitgever
Lindus, de ondernemersvereniging 
van de Liemers
Mercurion 3, 6903 PX  Zevenaar

Verschijning
DUS verschijnt vier keer 
per jaar en wordt verstuurd 
naar bedrijven in de Liemers.

Oplage
1.800 exemplaren

Advertentie acquisitie
• Dianne de Geus
 Mob. 06 18 17 05 79
• Renate Berndsen
 Tel. 0316 34 20 65 / 06 12 96 76 15
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Redactie DUS
Mercurion 3
6903 PX  Zevenaar
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Judith Bronkhorst (44) is de nieuwe 
medewerker Secretariaat en Relatie-
beheer van Lindus. Ze volgt in deze 
functie Inge Martens op. 

Judith gaat zich onder andere bezig houden 
met de leden- en debiteuren administratie. 
Ook het bezoeken van (potentiële) leden is 
onderdeel van haar takenpakket. Samen met 

Renate Berndsen zal ze het secretariaat ‘bevrouwen’. Judith gaat drie 
dagen aan de slag bij Lindus. Haar eerste werkdag was op 1 oktober, maar 
daarvoor liep ze al enige weken mee.
Judith Bronkhorst is geboren in Giesbeek en woont al achttien jaar in 
Zevenaar waarvan de laatste veertien jaar in Ooy. Ze woont samen met 

Marvin en is moeder van Simon (12) en Casper (10). “Ik heb zin in de 
nieuwe uitdaging”, vertelt Judith. “De afgelopen jaren werkte ik op de 
afdeling debiteuren en incasso bij Hörmann Nederland B.V. in Barneveld. 
Maar met de huidige verkeersproblematiek wilde ik graag dichter bij huis 
werken.”
Manager Audrey Jeurissen van de Liemerse Uitdaging wees Judith op de 
vacature. “Ik kende Lindus helemaal niet zo goed, maar de eerste weken is 
me wel duidelijk geworden dat het een dynamische ondernemers-
vereniging is waar heel veel gebeurt. Leuk om te zien. Ik kende al meer 
bedrijven en ondernemers dan ik van te voren gedacht had. Vanuit de 
Vrienden van de Martinusschool in Oud-Zevenaar - waar ik Audrey van ken 
- hebben we diverse bedrijfsbezoeken georganiseerd. De Liemers heeft 
veel mooie bedrijven en ik vind het erg interessant dat ik daar nu nog 
meer van ga zien.”

Judith Bronkhorst heeft zin in nieuwe uitdaging

Stichting Huis Bergh, ’s-Heerenberg
Kasteel Huis Bergh in ’s-Heerenberg is een van 
de grootste waterburchten van Nederland. 
Ooit was het imposante kasteel het stamslot 
van de machtige heren en graven Van den 
Bergh. In het kasteel is een laat-middeleeuwse 
kunstverzameling te bewonderen. Hier kunnen 
‘ook uw gasten’ vorstelijk worden ontvangen 
en daarbij is zelfs overnachten mogelijk in de 
voormalige verdedigingstorens.

Logobedrukken.nl, Zevenaar
Logobedrukken.nl heeft voor elke organisatie 
de juiste oplossing als het gaat om 
bedrijfskleding en promotionele artikelen. Dit 
door een nauwe samenwerking met 
gerenommeerde Europese fabrikanten. Marc 
van Heerde, als vaste aanspreekpunt, is uw 
gids in de wereld van de promotionele 
artikelen. Wij scheiden het kaf van het koren 
en selecteren de beste oplossingen voor uw 
organisatie. Milieuvriendelijke producten 
voor een eerlijke prijs.

Jacqueline Wissink

Marc van Heerde

Agenda
10 oktober  Stof tot Nadenken (Groene Allianties), 
 Liemers College locatie Landeweer

22 oktober  Cybercrime en Algemene Ledenvergadering, 
’t Heuveltje Beek

20 november (woensdag!) Bedrijfsbezoek Kamps de Wild




