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‘Transportwereld verdient
een vrouwelijke touch’
Bennie Geurts (Mesys)

‘Schone lucht is
ons handelsmerk’

Cybercrime

‘Ondernemers zetten hun
digitale achterdeur open’

TRAINING & OPLEIDING

UW SPECIALIST
IN MAATWERK!
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 nascholingscursussen/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

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

28-02-19 15:54

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
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Voorwoord
Gedragsverandering om fileleed te beperken
De A12 wordt drukker en drukker. Dat zal de komende jaren niet minder worden met alles wat er op ons af komt. Om te voorkomen dat het verkeer
op deze belangrijke verkeersader niet de hele dag stilstaat, moeten we samen werken aan een betere doorstroming. Ook voor bedrijven in de
Liemers is het van essentieel belang om hier een bijdrage aan te leveren.
Een paar jaar geleden is op initiatief van Lindus-bestuurslid Stefan de Jong en mobiliteitsmakelaar VNO-NCW Midden Arno van der Steen
de Mobiliteitstafel A15 opgericht. Om via dit podium samen met alle betrokkenen de verkeerssituatie te monitoren en te werken aan op
lossingen. In de oktoberuitgave van ons ledenmagazine DUS stond een interessant artikel over de activiteiten van deze Mobiliteitstafel.
Toch slagen de maatregelen pas echt als alle bedrijven in de regio meedoen.
Elke werkgever heeft te maken met woon-werkverkeer van medewerkers en veel bedrijven kennen zakelijk verkeer in de vorm van personen-, bestel-, vrachtauto’s en overig materieel. Daarnaast krijgen en versturen bedrijven goederen, komen bedrijven langs voor het uit
voeren van diensten en verplaatsen we ons in de regio. In die gedachte moeten we niet denken dat andere bedrijven het probleem ‘wel
oplossen’. We moeten het samen doen. Want naast de werkzaamheden aan de A12, A15 en het onderliggende wegennet worden er nog
meer grote infrastructurele projecten in de regio uitgevoerd, die impact gaan krijgen. We moeten daarom werken aan een blijvende
gedragsverandering. Maatregelen waar je aan kunt denken? Op de fiets naar het werk, de spits mijden, het optimaliseren van
snelfietsroutes, carpoolen, aanpassen van openingsuren, noem maar op.
Vanuit de provincie zijn sinds kort twee logistiek makelaars - Christiaan Zweers en Mark Luikens - actief. Zij kijken samen met
bedrijven in de regio waar het zakelijk verkeer efficiënter en duurzamer kan. Zij gaan contact opnemen met onze leden voor een
afspraak. Lindus werkt hier graag aan mee.
In deze DUS treft u weer boeiende verhalen aan zoals de bedrijfsreportage over Mesys, de winst van ClimateBooster, GerbertWubs
als nieuwe directeur bij opleidingsbedrijf IW Rivierenland Achterhoek, een oud bekende van ons, en De Liemerse Ambassade.
Ik wens u veel leesplezier, fijne feestdagen en een gezond en succesvol 2020.
Henk Dekker, Voorzitter Lindus
DUS magazine. Veertiende jaargang, december 2019. Nummer 59.
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Parkeerverbod
vrachtwagens
in Duiven en
Westervoort
In de gemeenten Duiven en
Westervoort is het voortaan verboden
om binnen de bebouwde kom
vrachtwagens op de openbare weg te
parkeren. Dit geldt ook voor alle
bedrijventerreinen.
Tot voor kort mocht er nog tussen 8.00 uur
en 18.00 uur worden geparkeerd. Het
algehele parkeerverbod is er mede ge
komen op verzoek van ondernemers op de
bedrijventerreinen. Zij ervaren regelmatig
hinder van deze geparkeerde vrachtwagens, die soms ook zorgen voor gevaarlijke
situaties. De borden die chauffeurs wijzen
op het parkeerverbod zijn inmiddels op
alle locaties in de gemeenten Duiven en
Westervoort geplaatst. Voortaan wordt hier
steekproefsgewijs op gehandhaafd.

Het Experience Center dient als inspiratiebron.

Platformoverleg:
De Liemers in beweging
Landgoed Halsaf vormde op 28 oktober het sfeervolle decor voor het Lindus Platformoverleg.
Veel actuele onderwerpen die het Liemerse bedrijfsleven aangaan, passeerden de revue. Zoals
de verduurzaming van de Liemers, de Liemerse
Economische Visie en de vorderingen van de
Liemerse Ambassade. Op alle fronten is de Liemers in beweging.

Het Lindus Platformoverleg wordt meerdere
keren per jaar gehouden. Alle platformcoördinatoren van Lindus, die de bedrijventerreinen in
hun gemeente vertegenwoordigen, komen dan
bij elkaar voor overleg. Naast het bestuur van
Lindus schuiven ook de gemeenten, SBBL/Bello
en Groene Allianties de Liemers aan zodat er op
verschillende thema’s snel spijkers met koppen
kunnen worden geslagen.

Schoonmaakbranche en Scalabor slaan de handen in elkaar
Scalabor heeft samen met de grootste schoonmaakbedrijven uit de regio een ‘traject naar
werk in de schoonmaakbranche’ ontwikkeld. Scalabor zorgt voor een deel van de
opleiding, de schoonmaakbedrijven bieden een leerwerkplek en bij goed doorlopen van
het traject een baan.
De arbeidsmarkt is krap en werkgevers in de
schoonmaakbranche zitten te springen om goed
gekwalificeerd personeel. Ondertussen staan er
helaas ook mensen werkloos langs de kant. Met
deze intensieve samenwerking tussen het bedrijfsleven en het arbeidsontwikkelbedrijf snijdt
het mes aan twee kanten: werkzoekenden krijgen de kans om weer duurzaam aan de slag te
gaan en de schoonmaakbedrijven krijgen er
geschoold en gemotiveerd personeel bij.
Hoe het in de praktijk werkt? Werkzoekenden
starten met een periode van een maand in het

arbeidsonderzoekscentrum van Scalabor. Daar
wordt bepaald wat zij al kunnen en welke werknemers- en vakvaardigheden ze nog moeten
leren. Na die eerste maand leren de werkzoekenden bij Scalabor in een veilige en rustige
omgeving in drie maanden de fijne kneepjes van
het schoonmaakvak. Daarnaast volgen zij de
RAS-basisvakopleiding voor een erkend vakdiploma. Als dat diploma behaald is, kan de kandidaat zich verder ontwikkelen op een leerwerkplek bij één van de zeven schoonmaakbedrijven.
Bij goed functioneren biedt het schoonmaakbe-

Nieuwe directeur voor
Dachser Air & Sea Logistics
Na jarenlange ervaring als Managing Director van de regio Azië-Pacific, is Edoardo Podestá nu verantwoordelijk voor de wereldwijde lucht- en zeevrachtactiviteiten van Dachser. Hij is benoemd als Chief
Operations Officer (COO) van het businessfield Air & Sea Logistics. Podestá vervangt Jochen Müller in
deze positie.
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drijf aansluitend een werkplek. Zo leren werkzoekenden in zeven maanden tijd een vak. Mèt
een baangarantie bij gebleken geschiktheid.
Om dit mogelijk te maken bieden zeven schoonmaakbedrijven leerwerkplekken. Het gaat om
Antonio Shining Places, CSU, Succes, Nederrijn,
SMB Willems, Asito en Novon. Gezamenlijk
stellen de schoonmaakbedrijven zeventig leerwerkplekken beschikbaar. Scalabor-directeur
Marcel Hielkema is enthousiast: “Het samen
ontwikkelen van trajecten met werkgevers zodat
meer werkzoekenden aan het werk kunnen,
past precies binnen het nieuwe strategisch arbeidsmarktplan van de regio en de Perspectief
op Werk-plannen van staatssecretaris Van Ark.
Het is mooi dat de eerste trajecten nu van start
kunnen.”

Column
Van het bestuur

‘Prachtige ontwikkelingen
duurzaamheid en innovatie’
“We kunnen er niet meer omheen, dagelijks ontstaan er nieuwe initiatieven op het gebied van duurzaamheid en innovatie, zowel landelijk als
regionaal. Het blijft gelukkig niet meer bij praten. Het tijdperk van doen
is aangebroken. Ook in de Liemers zien we de resultaten van veel overleg, wat resulteert in mooie initiatieven.
Wat dat betreft is de Liemers een prachtig gebied. Niet alleen om in te
wonen en werken, maar ook als we kijken naar de draag- en daadkracht die we op dit moment zien bij zowel bedrijven, overheden als
particulieren. Het draait tegenwoordig bij duurzaamheid en innovatie
om ‘actie en doen’. We gaan een periode in waarbij veel wensen werkelijkheid zullen worden.
De diverse initiatieven op het gebied van duurzaamheid en innovatie
mogen steeds meer deelnemers verwelkomen. Zo is er ‘Zon op je dak, de
collectieve inkoop van groene energie en het plan ‘Regie op energie’.
Graag nodig ik u als ondernemer uit om de site van Groene Allianties De
Liemers eens te bezoeken. Om de initiatieven te bekijken en - mocht u
dit nog niet gedaan hebben - u daarvoor aan te melden.
Op de dag van de duurzaamheid - 10 oktober - werd nog maar eens
goed duidelijk welke ontwikkelingen we op dit moment doormaken. We
moeten in Nederland met z’n allen van het gas af. Ook in de Liemers
staan we voor deze opgave. Samen met enkele experts werden thema’s
als waterstof, zonne-energie en windenergie besproken als alternatieven en werd nogmaals duidelijk welke ontwikkelingen de rijksoverheid
in gang gaat zetten en voor welke uitdagingen we de komende jaren
staan in onze regio.
Daarnaast waren we getuige van de ondertekening van het energieverbond. Het Gelders Eiland gaat voor een duurzaam energielandschap
van, voor en door burgers en bedrijven. Een uniek initiatief waarbij
bedrijven, woningcorporatie en University of Applied Science met ondersteuning van onder andere Groene Allianties de Liemers gaan zorgen
voor een energieneutraal Gelders Eiland met lokaal opgewekte stroom.
Prachtig!
Kortom er gebeurt veel. Ik zou willen zeggen: blijf aangehaakt en onderzoek ook uw mogelijkheden en kansen. Die zijn er volop.”
Nicole Heuff,
Bestuurslid Duurzaamheid en Innovatie
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ClimateBooster wint
Jan Terlouw Innovatieprijs 2019
ClimateBooster heeft de Jan Terlouw Innovatieprijs 2019 in de
wacht gesleept. Tijdens het Kiemt-congres op 30 september ontving directeur Henk de Beijer daarnaast een cheque van 10.000
euro.
De jury had de keuze uit drie genomineerden: Save Plastics, Be O Bottle en
ClimateBooster. Jan Terlouw reikte de prijs zelf uit aan Henk de Beijer “De
ClimateBooster maakt de energietransitie tastbaar en is voor iedereen, ook
mensen met een kleine portemonnee betaalbaar”, aldus Jan Terlouw.
Met de ClimateBooster levert Henk de Beijer een ventilator die eenvoudig
aan een radiator is te bevestigen. Hierdoor daalt het energiegebruik onmiddellijk en de bekende cv is tevens klaar voor lage temperatuurverwarming. ClimateBooster sprong er volgens de jury uit vanwege hun integrale
aanpak: “Ze zetten het abstracte van de energietransitie om in een praktische en betaalbare toepassing.”
Stichting Kiemt reikte de Jan Terlouw Innovatieprijs voor de negende keer
uit. Deze heeft als doel innovaties en nieuwe bedrijvigheid op het gebied
van energietransitie en circulaire economie in Oost-Nederland te stimuleren. De prijs geeft de winnaar een extra stimulans doordat de innovatie in
de spotlights wordt gezet.

Rabobank
ondersteunt Lindus
Rabobank Arnhem en Omstreken ondersteunt ook de komende twee jaar
Lindus. De handtekeningen hiervoor zijn gezet door voorzitter Henk Dekker
van Lindus (links op de foto) en directievoorzitter Jan Ummenthum van
Rabobank en Omstreken (rechts op de foto), onder toeziend oog van Linduspenningmeester Sjef Holland. De overeenkomst houdt in dat Lindus wordt
ondersteund met een geldbedrag dat de ondernemersvereniging kan ge
bruiken voor haar activiteiten in de Liemers. Het bestuur van Lindus is blij dat
de samenwerking met de Rabobank voortgezet wordt.

Kaumera winnaar
innovatie award
Kaumera Nereda Gum is de grote winnaar van de toonaangevende Aquatech
Innovation Awards 2019. Deze nieuwe biobased grondstof, die wordt ge
wonnen uit het korrelslib afkomstig van het Nereda-zuiveringsproces, won in
de categorie ‘Innovatie - nog niet op de markt’. Bovendien is Kaumera de
overall winnaar. Kaumera kan als grondstof water afstoten en absorberen en
is brandvertragend. Projectpartners in de ontwikkeling van Kaumera zijn
Royal HaskoningDHV, TU Delft, Waterschap Rijn en IJssel, Waterschap Vallei
en Veluwe, STOWA en Chaincraft.
DUS magazine
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INTERVIEW

Cindy Visser, een vrouw in mannenwereld ‘Visser Duiven’

‘Transportwereld verdient
een vrouwelijke touch’

6
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Door Sjoerd Geurts

Een vrouwelijke directeur in een mannenwereld. Cindy Visser (31) kwam precies vier jaar
geleden als vierde generatie familiebedrijf Visser Duiven binnen. Samen met vader Marcel
Visser staat ze tegenwoordig aan het roer. Het waren turbulente eerste jaren voor Cindy,
waarin ze het bedrijf leerde kennen, een bedrijfsovername meemaakte, toekomstplannen
uitstippelde, moeder werd van zoontje Bruce en twee maanden geleden het honderdjarige
bestaan van het familiebedrijf vierde.
Er is nogal wat gebeurd. Zowel zakelijk als
privé. Hoe gaat het met je?
Cindy Visser: “Het gaat goed. We zijn als bedrijf
volop in ontwikkeling en het is hard werken,
maar ik haal daar veel energie uit. Ik voel me
prima op mijn plek bij het familiebedrijf. En ook
thuis gaat het prima. Bruce is nu een jaar oud en
doet het heel goed. Het lukt me om het moederschap te combineren met een drukke baan.
Tegenwoordig zit er wel een eindtijd aan de dag,
die twee jaar geleden nog oneindig leek. Dat is
wel even wennen, maar ik geniet met volle
teugen. Ik vind het bijzonder wat er met je gebeurt als je moeder wordt. Je verandert op alle
manieren. Toch kan ik het goed matchen. Ik ben
er op het werk voor honderd procent, maar
thuis ook...”
Is Bruce de vijfde generatie in het
familiebedrijf?
“Haha, dat zou maar zo kunnen. We hebben
onlangs het honderdjarig bestaan gevierd en
daar heb ik ook een woordje gedaan. Daar heb
ik gezegd dat de mogelijk vijfde generatie is
geboren. Al weten we natuurlijk nooit hoe het
allemaal gaat lopen.”
Een mooi eeuwfeest gehad?
“Geweldig. Samen met collega’s, klanten, leveranciers en andere relaties én hun gezin hebben
we er een fantastisch feest van gemaakt. De
middag begon met ontvangst in de sfeervolle
loods waar naast mij ook de vorige generaties
- opa Gerrit en vader Marcel - enthousiast het
woord hebben gevoerd. De loods was omgetoverd tot een gezellig circus met spectaculaire
acts. Onder het genot van een drankje en de
vele hapjes hebben we genoten van de artiesten
van het circus. Het was een onvergetelijke dag,
waar we lang en met veel plezier op terug zullen
kijken. Het was bijzonder dat ook opa Gerrit er

op 90-jarige leeftijd bij was. En trots dat hij
was…”
Ook op zijn kleindochter?
“Opa zegt die dingen niet zo snel, maar straalt
het aan alle kanten uit. Hij geniet oprecht. ‘Mooi
hè’, zegt hij dan. Opa haalt nog steeds de post
op en komt mij dan ook altijd even gedag zeggen. Zoals hij bij mijn vader ook al jaren doet.
Bijzonder toch!”
Hoe ben jij vier jaar geleden eigenlijk
begonnen?
“Ik begon met een uitgebreide inwerkperiode
waarin ik het bedrijf heb leren kennen en de
mensen binnen het bedrijf mij. Ik viel vervolgens
met de neus in de boter, omdat Visser Duiven
collega transportbedrijf Middelkoop had overgenomen. Hierdoor groeiden wij substantieel en
werd ons dienstenpakket uitgebreid. Naast palletdistributie bieden wij sindsdien ook pakketdistributie en warehousing aan. Er stond een integratietraject van twee bedrijven voor de deur.
Daarnaast hebben we samen met Marcel de
klanten verdeeld, Marcel was verantwoordelijk
voor de top-20 en ik voor de overige 100+. Dat
was een mooie manier om het bedrijf, onze
werkzaamheden en de klanten te leren kennen.”
Je woonde in Finland en Australië en
werkte bij verschillende bedrijven. Was
dat de bagage die je nodig had?
“Voor mijn studie heb ik inderdaad een tijd in
het buitenland gezeten, wat een geweldige
levenservaring is geweest. In het laatste jaar van
mijn studie vroeg Marcel mij of ik binnen het
bedrijf wilde komen werken. Daar was ik vroeger nooit mee bezig geweest. Ik had wel interesse, maar ik kon nog geen concreet antwoord
geven op die vraag. Om erachter te komen of de
branche mij aansprak, heb ik eerst een trainee-

ship gedaan bij een andere logistieke dienstverlener. Vervolgens heb ik diverse rollen vervuld
binnen andere logistieke bedrijven. Hierdoor
maakte ik heel bewust de keuze voor de transport en het familiebedrijf. Na vier jaar vond ik
dat mijn rugzak voldoende was gevuld om bij
het familiebedrijf aan de slag te gaan. Deze
bagage komt nog iedere dag goed van pas.”
En je zit niet rustig achterover?
“Daar krijg ik de kans niet voor, haha. De ontwikkelingen om ons heen gaan snel en de
mogelijkheden hierin ontwikkelen zich in een
snel tempo. Ik kies ervoor om mee te gaan in
deze snelle ontwikkeling. Samen met collega
directeur Sven Baars hebben we een uniek
concept ontwikkeld; een database gestuurd IT
landschap die voorspellende data creëert, waarmee ons proces nóg strakker georganiseerd
wordt en we onze klanten uiteindelijk nóg beter
van dienst zijn. Tijdens het ontwikkelen van dit
concept hebben we niet alleen naar de mogelijkheden binnen de logistieke sector gekeken,
maar ook daarbuiten. Deze methodiek komt uit
de ziekenhuiswereld, waar alles strak georganiseerd móet zijn. Nu gaan we dit toepassen in
onze organisatie. Er bestaat nog geen andere
logistieke dienstverlener, die dit concept op deze
manier in gebruik heeft. Overigens kun je de
automatisering nog zo goed op orde hebben,
het blijven mensen die het verschil maken en
DUS magazine
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Ook investeren in
vernieuwing?
Ondernemen = vernieuwen. Heb je al plannen? We denken graag
met je mee, met vernieuwende financieringsmogelijkheden.

Bekijk hoe op Rabobank.nl/groei

aan de knoppen draaien. Juist in een technisch
gestuurde omgeving. Onze mensen hebben we
daarom onderdeel gemaakt van deze ontwikkeling en verandering.”
Hoe dan?
“Het meenemen van de mensen in dit verandertraject is van groot belang. Hier gaan we zorgvuldig mee om. Zo informeren we de organisatie
van alle zichtbare en onzichtbare ontwikkelingen
en gaan we als directie regelmatig langs de
verschillende afdelingen om toelichting te geven
en de gelegenheid om vragen te stellen. Daarbij
komt veel naar boven, waar wij weer mee aan
de slag kunnen. Dit werkt goed.”
Een vrouw in een mannenwereld. Hoe
druk jij een stempel op het bedrijf?
“Hier werken 170 mensen. Het aantal vrouwen
kun je op twee handen tellen. Toch denk ik niet
dat ik per se als vróuw wat toevoeg, maar wellicht wel als persoon. Als jonge generatie. De
mensen kunnen bij mij makkelijk en laagdrempelig binnenlopen. Ik sta open voor ideeën,
maar ook voor kritiek. Mensen maken het bedrijf. Het feit dat ik jong en vrouw ben, werkt
overigens niet altijd voordelig. Soms kom je
weleens bij een klant en dan bedanken ze je
voor het goede gesprek, om vervolgens voor
‘echte’ zaken toch mijn vader te bellen. Dat moet
groeien. Al merk ik dat ik bij sommige klanten
weer beter als contactpersoon pas. Ook bij
andere bedrijven nemen jongere generaties het
roer over. Dat schept nieuwe kansen. Vroegere
generaties keken als vanzelf vooral naar hun
eigen bedrijf, wij staan wat meer open voor
samenwerking.”

Cindy Visser: “Het transportvak is een mooi vak, maar onze branche heeft in mijn ogen niet het imago die het verdient.”

Hoe is het imago van de transportwereld
in jouw ogen?
“Het transportvak is een mooi vak, maar onze
branche heeft in mijn ogen niet het imago die
het verdient. Onze branche verdient een vrouwelijke touch. Geen dag is hetzelfde en het
kleinste detail kan grote gevolgen hebben, dat
maakt het enorm interessant om erin te werken.
Iedere schakel in de keten is even belangrijk en
doet er dus ook echt toe. Als individu maak je
het verschil. De toekomst van transportbedrijven
hebben we zelf in de hand. Op dit moment
kampen veel bedrijven met personeelstekort.
We zijn zelf verantwoordelijk voor de nieuwe
aanwas en ons eigen imago. Ik voel me zelf
mede verantwoordelijk voor het verbeteren van
het imago van de branche en zet me daar ook
voor in. Zo ben ik sinds kort bestuurslid van
VNO NCW en heb ik mobiliteit in mijn portefeuille.”
Dan maak je je dus ook sterk voor minder
files in de Liemers?
“Er moet hier echt wat gebeuren. We staan
dagelijks stil en het wordt steeds erger. Toch zijn
we als Liemers de gateway naar de rest van de
wereld en andersom voor de wereld de toegangspoort naar Nederland. Een uniek en
mooie regio.”

Tot slot, wanneer draagt vader Marcel
eindelijk het bedrijf eens over aan zijn
dochter?
De voorbereidingen voor de bedrijfsoverdracht
zijn enkele jaren geleden ingezet, maar mijn
vader is nog steeds eigenaar en ik ‘gewoon’
directeur. Marcel is 61. We hebben in 2015 afgesproken om eerst maar eens lekker samen te
gaan werken. Dat gaat in ieder geval heel goed.
Hij vraagt ook steeds vaker aan mij wat ik ergens
van vind voordat hij er mee de organisatie in
gaat. We zijn het over veel zaken eens en soms
verschillen we van mening. Op die momenten
laat hij meestal mij kiezen. Wel mooi! Hij zal me
daarbij bewust ook fouten laten maken, maar ik
besef dat dat er bij hoort. Vergeet niet dat hij
veertig jaar ervaring heeft. De overdracht zal de
komende jaren wel een keer gaan spelen. Het is
een natuurlijk proces.”

‘Ons nieuwe IT-systeem leert van fouten’
Visser Duiven is gespecialiseerd in de distributie van pallets en pakketten binnen 24
uur binnen Nederland en biedt als aanvullende service Warehousing aan. Het nieuwe
systeem koppelt alles met elkaar. Cindy Visser: “Waar wij in voorop gaan lopen is
het proactief informeren van onze opdrachtgevers en de ontvangers als iets niet
gaat volgens plan. De focus ligt op het voorkomen van problemen in plaats van
het reactief reageren en oplossen. Het nieuwe IT-landschap voorziet hierin. De
database maakt zichzelf slimmer en leert van fouten. Als er een fout wordt gemaakt, wordt deze gecorrigeerd, en maakt het systeem deze fout in de toekomst niet meer. Daarnaast worden herhaaldelijke administratieve handelingen geëlimineerd waardoor we ons bezig kunnen houden met ons extra vak,
logistiek.”
DUS magazine
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Fu ll s erv i c e D i en stv er len i n g
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Marketing 43, 6921RE Duiven, info@hugen.com
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Isolatieshop vierde in Crossborder Top 30
De Isolatieshop uit Zevenaar staat op een
vierde plek in de Crossborder Top 30. De
Crossborder Top 30 is een ranglijst van
Twinkle en Dexport waarin Nederlands’
snelst groeiende internationale bedrijven
in kaart worden gebracht.
De Isolatieshop is een webshop op het gebied
van isolatiemateriaal. Naast Nederland levert De
Isolatieshop sinds enkele jaren isolatiemateriaal
in België en dit jaar opende het bedrijf met
www.dämmstoffshop.de ook in Duitsland haar
deuren. Het afgelopen jaar verdubbelde het
aantal buitenlandse bestellingen. De Isolatieshop is trots op de vierde plek, waarmee ze De
Bijenkorf en Rituals achter zich lieten.
Op nummer één eindigde Beerwulf.com; een
webshop die zich richt op speciaalbier, actief in
tien landen.
Martijn Aaldering (links) en Tim van Haaren (rechts)
zijn trots op hun 4e plek in de Crossborder Top 30.

Afsluiting toerit Velperbroek
richting Westervoort
In de nacht van maandag 9 op dinsdag
10 december worden asfaltzaagwerkzaamheden uitgevoerd op de A12 nabij Arnhem.
Daarbij wordt de toerit vanaf Velperbroek
in de richting van Westervoort/Duiven
afgesloten.
Het verkeer zal worden omgeleid via de af- en
toerit Arnhem-Noord. De toerit vanaf Westervoort wordt niet afgesloten. De werkzaamheden
vinden plaats tussen 22.00 en 05.00 uur, en
voor de nacht van maandag 16 december op
dinsdag 17 december staat een reservenacht
gepland.

De omleiding in beeld gebracht.

Welling realiseert nieuw kantoorgebouw voor Exonet
Welling Bouw, Onderhoud en Schilderwerk heeft voor Exonet een nieuw kantoor g erealiseerd op bedrijvenpark 7Poort in Zevenaar.
Tot voor kort was het bedrijf g evestigd in Doetinchem.
Exonet is een dienstverlenend bedrijf voor hosting totaaloplossingen. Door de
sterke groei werd besloten een nieuw en groter kantoor te bouwen. “In samenwerking met onze bouwteampartners InTex Architecten Arnhem, JVZ
Raadgevend Ingenieursburo Nijmegen en Van Dorp Installaties Zevenaar

hebben we dit project in bouwteam gerealiseerd”, laat Welling weten.
Het nieuwe kantoor is 1.200 m2 groot. De inrichting van de buitenruimte rondom het kantoor werd ook door Welling verzorgd. Van de aanleg van groen en
het realiseren van parkeerplaatsen tot de oplaadpalen voor elektrische auto’s.

DUS magazine
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BEDRIJVIG
Mesys Industrial Air Systems in Herwen maakt succesvolle doorstart

‘Schone lucht is
ons handelsmerk’

Mark Rutten (links) en Bennie Geurts wekten
Mesys Industrial Air Systems weer tot leven.

Door Sjoerd Geurts

Vorig jaar leek het doek te vallen voor Mesys Air Systems. Het
tweede faillissement in de geschiedenis van het Herwense bedrijf
zou wel eens de definitieve nekslag kunnen betekenen, zo vreesden
betrokkenen. Hoe anders zou het lopen. Onder leiding van de ‘nieuwe’ directie - Bennie Geurts en Mark Rutten - werd onder de nieuwe naam Mesys Industrial Air Systems een succesvolle doorstart
gemaakt.
Reden genoeg om af te reizen naar Herwen,
waar Mesys al ruim 25 jaar gevestigd is op een
klein bedrijventerrein. De voormalige eigenaar
Cyp Wagenaar is met het laatste faillissement
definitief van het ‘podium’ verdwenen. Twee
trouwe medewerkers namen het stokje over. Ze
bereikten overeenstemming met de curator,
12
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maakten afspraken met de verhuurder van het
bedrijfspand en wisten medewerkers te behouden en deels zelfs terug te halen. Ook kregen ze
klanten zover om toch verder te gaan met het
vernieuwde Mesys.
Het effect werd meteen zichtbaar! Mesys schrijft
vanaf dag één zwarte cijfers. “Het was best span-

nend”, geeft Bennie Geurts anderhalf jaar na
dato toe, “maar we zijn blij dat we Mesys in de
lucht hebben kunnen houden. Dit is een bijzonder bedrijf dat unieke systemen ontwerpt en
bouwt waar ook echt behoefte aan is. Dat merken we iedere dag weer.”
Waar het bij Mesys Industrial Air Systems eigenlijk om draait? “Schone lucht is ons handelsmerk”, zegt Mark Rutten. “Wij gaan geen enkele
luchttechnische uitdaging uit de weg. Wij ontwerpen, bouwen en installeren installaties in de
ontstoffings- en filtertechniek, die op de werkplek
optimale luchtkwaliteit garanderen, waarbij ook
de ‘afblaas’ naar de atmosfeer voldoet aan de
norm. Dit doen we vooral voor de wat grotere
industrie. Voorbeelden van bedrijven waar we
onder andere voor werken zijn Heineken, AVR,
Rockwool, Tata Steel en Douwe Egberts. Allemaal
aansprekende bedrijven.”

Emissienormen

Technieken

Uitgerekend op het moment dat in Nederland de
discussie over stikstof is losgebarsten, neemt de
vraag naar de ‘zuiveringssystemen’ van Mesys
toe. Bennie Geurts: “Al heeft dat niet zoveel met
elkaar te maken. Wij zorgen dat de lucht in de
gebouwen schoon is en dat de lucht die vervolgens naar buiten wordt geblazen voldoet aan de
emissienormen. Alleen bij dat laatste onderdeel
speelt stikstof in ons geval een kleine rol. Niet
noemenswaardig. Al worden de door de overheid gestelde eisen wel steeds strenger. Dus het
kan maar zo zijn dat we er in de toekomst wel
wat nadrukkelijker mee te maken krijgen. Dat is
nu nog niet het geval.”
Mesys Industrial Air Systems wordt door indus
triële bedrijven vooral ingeschakeld wanneer er
luchttechnische problemen in het bedrijf ontstaan. De specialisten in Herwen beginnen met
een grondige analyse van de situatie ter plaatse
om er vervolgens een oplossing bij te bedenken.
Het ‘probleem’ wordt vervolgens op de tekenkamer vertaald in een installatie. Dat kunnen grote
industriële stofafzuigsystemen zijn voor op productieafdelingen in de industrie, zogenaamde
‘push-pull’-afzuigsystemen als het gaat om grote
oppervlakten, natfilters die voor de reiniging
water gebruiken of zogenaamde cyclonen. Bennie Geurts: “Wij kijken welke oplossing het beste
is, ontwerpen de oplossing en bouwen de installatie vervolgens in eigen huis. Met dat maatwerk
onderscheiden we ons. Niet iedereen kan of wil
namelijk specialistische producten zoals zuig- of
blaaskappen maken. De meeste bedrijven werken met standaardproducten. Overigens richten
we ons niet alleen op de luchttechnische oplossingen zelf, maar ook op de aanverwante systemen. We leveren een project zo compleet mogelijk op.”

We maken een rondje
door de zaak. We zien de
kantoren en werkplaats
waar door de medewerkers hard
gewerkt wordt. Een aantal systemen staat in
een testopstelling. Op diverse locaties is bedrijvigheid. Bennie Geurts: “Na de overname hebben we flink moeten investeren in het pand, de
systemen en de voertuigen waarmee we de weg
op gaan. Dat was een tijdlang niet gebeurd.
Maar nu zijn de voorwaarden weer aanwezig om
topkwaliteit te kunnen leveren. Daarnaast zijn we
in de gelukkige omstandigheid dat we goed
personeel hebben. Dat is feitelijk het belangrijkste kapitaal van je bedrijf. We hebben er nog
geen moeite mee om nieuwe mensen te vinden
en we werken erg prettig samen met het Graafschap College, Rijn IJssel College en de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Regelmatig blijven
stagiaires hier hangen. Waarom? Omdat het
werk ze aanspreekt, maar zeker ook het bedrijf
zelf en de ontspannen werksfeer.”
Mesys maakt gebruik van geavanceerde technieken. De eigen engineering gaat volgens Mark
Rutten ver. Met mooie resultaten. “We kunnen
stoffen met behulp van lucht scheiden en zijn
een van de weinige bedrijven in Nederland die
garanties durft af te geven voor het behalen van
emissiewaarden (stof uitstoot naar de atmosfeer)
en grenswaarden (stofconcentratie in een productiehal) die door de overheid zijn opgelegd.
Dat is belangrijk voor een bedrijf in een tijd
waarin de autoriteiten meer gaan handhaven.
Dit is alleen maar mogelijk als je maatwerk levert
op een hoog niveau.”

Zowel Bennie Geurts als
Mark Rutten zijn in
naam dan wel directeur, maar in de praktijk vooral op de
werkvloer te
vinden. Bennie en Mark
zijn beiden
meer dan 25 jaar
in dienst van
Mesys. Zij weten
door hun jarenlange
ervaring waar ze over
praten. Bennie: “Onze
kennis over luchttransport en het gedrag van deeltjes in
de lucht is groot. Daarom wilden we het
bedrijf vorig jaar niet zomaar laten omvallen.
Lucht is een lastige materie. Wij sparren graag
met onze opdrachtgevers over de juiste oplossing. Daarbij zijn we niet gebonden aan enkele
technieken. Vanuit de beste oplossing voor het
probleem bouwen wij de systemen. Vaak tot
opluchting van bedrijven die al jarenlang met
een luchtprobleem te kampen hebben. Schone
lucht is ook een onderwerp dat je vandaag de
dag niet moet onderschatten. Veel bedrijven
doen er nog steeds lacherig over en komen pas
in actie als de overheid normen stelt. Maar werken in schone lucht is echt cruciaal voor een
goede gezondheid en de daaraan gekoppelde
optimale prestaties. We kennen allemaal wel
verhalen van mensen die ziek zijn geworden op
het werk...”

Opwaartse spiraal is ingezet
In 1990 nam Cyp Wagenaar de smederij van de Gebroeders Van Megen in Spijk over. Veel medewerkers werden in die tijd uitgeleend. Bijvoorbeeld aan omliggende steenfabrieken. Wagenaar
besloot in 1993 ook machines te gaan bouwen die bijvoorbeeld stof konden afvangen in fabrieken. De ‘uitzendtak’ werd geleidelijk afgestoten en de naam veranderde datzelfde jaar in Mesys,
wat staat voor Megen Systems.
In 2014, net voor het vierde lustrum, ging het bedrijf voor het eerst failliet. In 2018 voor de tweede
keer, waarna Cyp Wagenaar vertrok. Onder leiding van de nieuwe directie Bennie Geurts (systeemspecialist) en Mark Rutten (projectleider) is de opwaartse spiraal ingezet. Tegenwoordig
staan er twaalf medewerkers op de loonlijst en wordt er ook nog gewerkt met diverse zzp’ers.
Mesys is VCA-** gecertificeerd.

DUS magazine

13

RENOVATIE/
SERIEMATIG
UTILITEITSBOUW HERBESTEMMING RENOVEREN

DUURZAAM
RENOVEREN

SCHADE HERSTEL

MUTATIE
ONDERHOUD

KOENDERS TOTAALBOUW STAAT VOOR
KWALITEIT

DUURZAAMHEID

SAMENWERKING

INNOVATIE

Koenders Totaalbouw B.V. • ‘t Holland 8 • 6921 GW DUIVEN • 0316 26 33 41 • Info@koenderstotaalbouw.nl

NIEUWS
Arthur Boone volgt Ellen Mulder op als wethouder in Doesburg

‘Blij dat ik
weer met
voeten in
de ‘klei’ sta’

Arthur Boone:
“Waar ik me sterk voor ga maken is sámenwerken.”

Arthur Boone (55) is terug in de gemeentepolitiek. Niet in zijn eigen
Westervoort, waar hij acht jaar als VVD-wethouder de gemeente
bestuurde, maar in Doesburg. In de Hanzestad volgt Boone de eerder
dit jaar opgestapte wethouder Ellen Mulder op.
Arthur Boone had zijn draai na de verloren gemeenteraadsverkiezingen in 2017 al weer snel
gevonden. Als lid van Provinciale Staten en directeur van Fort Pannerden was zijn agenda binnen
mum van tijd gevuld. Tot de lokroep uit Doesburg
kwam, waar de plaatselijke VVD-afdeling hem
benaderde toen Ellen Mulder opstapte. Hij hoefde
er niet lang over na te denken. “Ik heb het bij de
provincie en Fort Pannerden prima naar de zin
gehad, maar ben toch wel blij dat ik weer tussen
de mensen, met de voeten in de klei mag staan.
Dat past me toch het best.”
Arthur Boone pakt in Doesburg de portefeuilles
economie, werk & inkomen, recreatie & toerisme,
ruimtelijke ordening en kunst en cultuur op.
Wat zijn de speerpunten de komende
jaren?
“Met bijna een miljoen toeristen per jaar lijkt me
toerisme een aardig speerpunt voor Doesburg.
Verder wil ik er voor het bedrijfsleven zijn. Ik heb

zelf twintig jaar commerciële ervaring in het
bedrijfsleven. Ik spreek de ondernemerstaal en
durf te stellen dat ik ook een zakelijk instinkt heb,
ook al was ik zelf nooit ondernemer. Waar ik me
sterk voor ga maken is sámenwerken. Om voor
jezelf en anderen het juiste te doen in Doesburg
zodat iedereen een goede boterham kan verdienen. Niet navelstaren, maar samen de schouders
er onder zetten. Dan ontstaan kracht en doorzettingsvermogen en bereiken we het meest. Niet
tegen elkaar maar met elkaar.”
Hoe Liemers wordt Doesburg met jou als
wethouder?
“Doesburg is een mooie zelfstandige stad aan de
rand van de Liemers in ons mooie Gelderland. Ik
ben wethouder van Doesburg, dus vanzelfsprekend staat dat belang voorop! Maar als ere-ambassadeur van De Liemers Helemaal Goed mag je
verwachten dat ik de Liemers een warm hart
toedraag.”

Zijn ze bij de provincie en Fort Pannerden
blij met je?
“Bij de provincie staat met Peter Hendriks uit
Rheden een goede opvolger klaar. Veel mensen
kennen hem van de Kamer van Koophandel. Het
is wel jammer dat ik te kort in Provinciale Staten
heb gezeten om mezelf te kunnen bewijzen. Bij
Fort Pannerden zijn ze inderdaad niet zo blij dat
ik weg ga. Met pijn in het hart doe ik het toch.
Daarom heb ik afgesproken dat ik tot het einde
van het jaar één dag in de week aanblijf, om alle
zaken goed achter te laten, voor opvolging te
zorgen en alles goed over te dragen. Je kunt het
ook andersom bekijken. Niemand stond te juichen dat ik weg ging dus ik zal wel iets goeds
gedaan hebben.”
Zien we je weer bij Lindus?
“Jazeker. Voorzitter Henk Dekker en vele anderen
hebben me al gefeliciteerd en zijn blijkbaar blij
dat ik weer op het toneel verschijn. Dat ben ik zelf
ook. Ik zal regelmatig de bijeenkomsten van
Lindus bezoeken om zo met de ondernemers in
gesprek te komen.”
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Nicole Heuff

HET PORTRET

CV RICO
Naam Rico Megens
Geboren 27 januari 1967, Zevenaar
Woonplaats Duiven
Burgerlijke staat Al 26 jaar gelukkig getrouwd
met Bianca. Wij hebben één dochter Nikki (19).
Gestudeerd MEAO-MBA-SPD-Accountancy
Arbeidsverleden: 4 jaar ABTB Onderwijs
(later Onderwijs Service Bureau) en vanaf 1992
Grip Accountants en Adviseurs

Waar kennen we je van? “Ik was jarenlang penningmeester van MKB Duiven. Verder ben
ik regelmatig aanwezig bij diverse businessclubs. Verder kennen mensen mij natuurlijk als
directeur van Grip Accountants en Adviseurs.”
Wat doet Grip Accountants en Adviseurs? “Wij hebben vestigingen in Duiven aan de
Visserlaan en in Doetinchem aan de Koopmanslaan. Bij ons werken ongeveer 65 mensen.
Naast de reguliere full service accountancywerkzaamheden, adviseren wij onze klanten over
een breed perspectief. We kennen meerdere pijlers: financieel, fiscaal en juridisch.”
Wat maakt jullie bijzonder? “Onze medewerkers zijn gewend over grenzen heen te
kijken. Door de nauwe samenwerking onderling zijn de mensen van Grip allrounders in hun
vak. Of het nu gaat om jaarcijfers, fiscale zaken, juridische issues, overnames, mediation,
pensionering of bedrijfsopvolging.”
Passie? “Mijn gezin, daar leef ik voor. Grip, dat adem ik dag en nacht. Wielrennen en
Formule 1, dat vind ik een heerlijke ontspanning.”

‘Dagje ruilen met wethouder financiën’
Kranten? “De Gelderlander voor het landelijk en regionaal nieuws, het Financieel Dagblad
om op de hoogte te blijven van de financiële wereld en de Duiven Post voor alle lokale
nieuwtjes.”
Biertje?“Ja, liefst een speciaal biertje. Maar thuis drink ik in het weekend af en toe een glas
wijn.”
Houdt niet van? “Bananen. Van kinds af aan gaat dat er bij mij al niet in.”
Grootste blunder? “Secretaresse gefeliciteerd met haar zwangerschap vanwege haar buikje. Ze was alleen niet zwanger.”
Sociale netwerken? “Lindus, MKB Duiven, De Graafschap, VNONCW.”
Wie zou je graag ontmoeten? “Ilse de Lange.”
Laatst gelezen boek? “Eindspel van David Baldacci. Ik lees graag zijn boeken en andere
literaire thrillers.”
Liemers? “Helemaal goed! Geboren en getogen en daar ga ik ook nooit
meer weg. Hier zijn veel voorzieningen, rust en mooie natuur.”
Dagje ruilen met? “Wethouder van financiën. Ik vind het interessant te
weten tegen welke uitdagingen hij dagelijks aanloopt.”
Wat is je grootste uitdaging? “Beklimmen van de Mont Ventoux in
2020. In 2012/2013 maakte ik deel uit van Team Duiven ‘Grip op de Alpe’,
waarmee wij met zestien gedreven mensen voor Alpe d’HuZes € 60.000
bijeen hebben gefietst en gelopen voor de strijd tegen kanker. We zijn
een vriendengroep geworden. Eén lid van onze groep, Ingo Bouman,
heeft in het jaar daarop de Mont Ventoux beklommen met in de bak van
de fiets André, die aan de ziekte ALS leed. De ziekte ALS heerst in de
familie van Ingo en helaas heeft Ingo begin dit jaar te horen gekregen
dat ook hij getroffen is door deze ziekte. Als team hebben wij besloten
om Ingo in 2020 mee naar de top van de Mont Ventoux te nemen, om zo
een bijdrage te kunnen leveren aan het onderzoek voor genezing van ALS,
omdat ook zijn twee dochters van 5 en 7 jaar oud het risico lopen om deze
ziekte te krijgen. In de aanloop naar de tocht op 11 juni 2020 hopen wij mooie
herinneringen met Ingo en zijn gezin te maken en een mooi bedrag bij elkaar
te krijgen voor onderzoek tegen ALS.”
DUS magazine
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Brainstormsessies geven input voor opzet

Liemerse Ambassade
krijgt steeds meer vorm
De Liemerse Ambassade gaat er komen. Drie boeiende brainstormsessie
bij Hotel Van der Valk in Duiven hebben geresulteerd in een houtskoolschets, waarin op hoofdlijnen de ambities, programma’s en organisatie
van De Liemerse Ambassade worden weergegeven. Het is de bedoeling
dat de Liemerse Ambassade op 1 januari 2020 operationeel wordt.
De Liemerse Ambassade wordt een project- en
netwerkorganisatie, gebaseerd op de samenwerking tussen de drie O’s, die fungeert als een
knooppunt in het regionaal economisch netwerk.
Met als doel dat partijen elkaar sneller weten te
vinden en vraagstukken integraal worden aangepakt.
De ambitie van de Liemerse Ambassade is een
sterke, duurzame en economische regio met een
aantrekkelijk klimaat voor wonen, werken en
recreëren. Te bereiken door de economische
kracht van de Liemers nog meer te bundelen.
Deze ambitie moet worden gerealiseerd vanuit
een herkenbaar Liemers profiel, zo valt te lezen in
de houtskoolschets. “We willen onder de vlag van
de Liemerse Ambassade projecten gaan uitvoeren die de regionale economie versterken en de
opgaven in de regio verbinden aan het beleid in
provincie, rijk en Europa”, zegt kwartiermaker
Dick Duimel. “Met mensen die de wegen en het
lobbycircuit kennen op alle niveaus.”
Dick Duimel (gemeente Duiven) begeleidt samen
met Arthur Schekermans (Platform Onderwijs en
Arbeidsmarkt De Liemers) en Bart van Asperdt
(gemeente Zevenaar) het traject dat leidt tot een
Liemerse Ambassade. Zij schreven op basis van
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de brainstormsessies de houtkoolschets en werken nu aan een concreet businessplan.

Vier sectoren
De Liemerse Ambassade gaat zich richten op de
vier sterke Liemerse sectoren vrijetijdseconomie,
logistiek, agrarische economie en maakindustrie.
Binnen deze sectoren wordt gestart met de drie
programma’s Economische vitaliteit en duurzaamheid, Onderwijs en arbeidsmarkt en Branding en acquisitie. Arthur Schekermans: “Binnen
deze programma’s worden programmalijnen
uitgevoerd met concrete projecten.”
Het is de bedoeling op korte termijn een bestuur
te benoemen met vertegenwoordigers uit onderwijs, overheid en ondernemers. Een professioneel
manager zal als ambassadeur en lobbyist de kar
gaan trekken en partijen verbinden aan elkaar.

initiatieven”, zo werd er bijvoorbeeld geopperd.
“En zorg dat bestaande initiatieven die goed
draaien er een plek in krijgen”, gaf een ander
aan.
Portefeuillehouders Belinda Elfrink (gemeente
Zevenaar) en Theo Kampschreur (gemeente
Westervoort) kijken tevreden terug op de brainstormsessies. “Het waren constructieve en open
bijeenkomsten die daadwerkelijk iets hebben
opgeleverd”, zegt Belinda Elfrink. “Overheid,
ondernemers en onderwijs gingen met elkaar in
gesprek. De energie spatte er vanaf.”
De brainstormsessies stonden onder leiding van
Bert Otten van Radar Advies. Als senior-adviseur
op het brede sociaal domein werkt hij aan het
verbeteren van de prestaties van overheden en
organisaties. Bert Otten: “Deze regio heeft een
enorme potentie, maar er blijven nu kansen
liggen. Het concept Liemerse Ambassade kan hier
verandering in brengen.”
Schema
De weg naar een Liemerse Ambassade is
ingezet. De planning ziet er als volgt uit:
April 2019

bijeenkomst Van der Valk

Brainstormsessies

Juni 2019

projectplan goedgekeurd

De brainstormsessies bij Van der Valk zorgden
volgens de kwartiermakers voor veel nuttige input
en concrete ideeën. Tijdens deze bijeenkomsten
kwamen er do’s en dont’s op tafel en werd er
veel gediscussieerd. “Laat de Liemerse Ambassade het projectbureau zijn voor mooie Liemerse

September 2019 brainstormsessies
November/
december 2019

Inrichting
Liemerse Ambassade

Januari 2020

Start Liemerse Ambassade
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Gerbert Wubs
directeur
IW Achterhoek
Rivierenland
Gerbert Wubs volgt Ron van
Stralendorff op als directeur
van opleidingsbedrijf IW
Achterhoek Rivierenland.
Wubs is geen onbekende in de branche. Hij
was de afgelopen jaren werkzaam als
regiomanager voor VNO-NCW in de regio
Brabant. In de jaren 2006 - 2014 was hij
namens de werkgeversorganisatie werkzaam in regio Arnhem/Nijmegen waar hij
de oprichter c.q. kartrekker was van de
succesvolle Techniekdagen. Daarnaast was
hij vertegenwoordiger van werkgevers in
diverse overlegorganen.
Gerbert Wubs zal de ingeslagen weg van
IW Achterhoek Rivierenland verder vormgeven. De focus ligt daarbij onder andere
op de verdere profilering van IW als het
opleidingsbedrijf in de regio voor de technische installatiebranche.
Ron van Stralendorff gaat per 1 januari met
vroegpensioen, na 22 jaar voor het opleidingsbedrijf actief te zijn geweest.

Samenwerking
Kiektan en
Hans-Peter Helder
Kiektan uit ’s-Heerenberg gaat samenwerken met Hans Peter Helder van
Toro Evenementen. Kiektan is de
grafische tak van multimedia bedrijf
Agrio.
De vraag van klanten om behulpzaam te
zijn bij het organiseren van evenementen
heeft geleid tot de samenwerking met
Hans-Peter Helder van Toro Evenementen.
Hans-Peter is de man achter grootschalige
events zoals Warm Winter Licht in Braamt,
Theaterfestival Buitengewoon in Doetinchem en de Naoberdagen in Lievelde.
Door de samenwerking heeft Kiektan nu
kennis en creativiteit in huis om van bedrijfsfeesten, jubilea maar ook bedrijfspresentaties op beurzen en evenementen een
‘contact-feestje’ te maken.

HSF brengt waterstoftechnologie
stap dichterbij voor huishoudens
HSF brengt waterstoftechnologie een stap
dichterbij voor huishoudens. Op 10 september ontving HSF van Kiwa een ‘Declaration
of Performance (DoP)’ overeenkomstig de
nieuwe keuringseis KE 214 voor waterstof.

Kiwa houdt zich bezig met testen, inspectie en
certificering. De prestatieverklaring voor HSF
geldt voor vijf gasnetproducten die als compleet
leidingsysteem een veilige verbinding moeten
garanderen tussen de hoofdleiding van een
toekomstig waterstofnetwerk en de meterkast.
Met de Declaration of Performance toont HSF
aan dat haar producten geschikt zijn voor waterstof.
Waterstof wordt steeds nadrukkelijker gezien als
een kansrijk alternatief voor aardgas. De brandstof van de toekomst, wordt waterstof genoemd.
Onderzoek heeft aangetoond dat aardgasnetwerken relatief eenvoudig geschikt gemaakt
kunnen worden voor de distributie van waterstof. Kiwa anticipeert met keuringseis KE 214 op
deze ontwikkelingen.

Op basis van deze keuringseis kan voor eerder
gecertificeerde aardgasproducten met een bijlage worden aangetoond dat ze ook geschikt zijn
voor waterstof.
“Deze keuringseis is een wereldprimeur, want
geen enkel ander land heeft zo’n kwaliteitsborgsysteem voor waterstof in de gebouwde om
geving”, aldus Ronald Karel, National Director
Assurance bij Kiwa Nederland tijdens de uit
reiking van de eerste elf prestatieverklaringen.
“Wij zetten de toon voor de rest van de wereld,
die misschien wel onze eisen gaat overnemen.”
Wereldprimeur
In het verlengde van de nieuwe keuringseis zijn
ook de prestatieverklaringen wereldprimeurs.
Zo is HSF de eerste fabrikant ter wereld die met
een DoP-verklaring onafhankelijk kan aantonen
dat de producten die zij toepast in de ondergrondse verbinding van hoofdleiding naar meterkast geschikt zijn voor het transport van waterstof. “Ons systeem is een belangrijke schakel
in de hele keten van een waterstofnetwerk. Met
de verklaring als kwaliteitskeurmerk geven wij netbeheerders het vertrouwen
dat zij onze producten in
principe veilig kunnen
toepassen”, zegt
directeur Theo
Kroon van HSF.

Directeur Theo Kroon van HSF
(links) neemt de Declaration
of Performance in ontvangst
van voorzitter Bart Vogelzang
van het College van
Deskundige Quality Approved.

Uitbreiding Altop Groep
In 2016 verhuisde Altop Groep van ’s-Heerenberg naar Beek. De nieuwe locatie op be
drijventerrein Matjeskolk is nu al te klein. Inmiddels is de bouw van twee nieuwe hallen
in volle gang.
Deze worden aan het huidige pand gebouwd. Eén van de hallen wordt extra hoog, zodat tanks
efficiënter kunnen worden geproduceerd. “De uitbreiding is dringend nodig”, zegt directeur Chiel
Berndsen van Altop. “Nu zijn we veel tijd kwijt aan het intern handelen van producten. Dat is niet
handig, maar het doet ook afbreuk aan de orde en netheid.”
De oplevering van het nieuwe gedeelte staat gepland voor het eerste kwartaal van 2020. Er wordt
feestelijk bij stilgestaan tijdens het 20-jarig bestaan van Altop Groep medio april. Meer informatie
over de uitbreiding: www.altopgroep.nl.
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Samen de schouders onder Centerpoort Noord
Er is de afgelopen jaren veel gebeurd op bedrijventerrein Centerpoort Noord in Duiven en
er is nog voldoende inspiratie om het terrein verder te vernieuwen. Dat bleek tijdens de
bijeenkomst van de werkgroep Centerpoort Noord bij Cascando op woensdag 30 oktober.

De werkgroep werd enkele jaren geleden opgericht door Lindus. In de werkgroep wordt door
ondernemers, Lindus en de gemeente Duiven
samengewerkt met als doel het bedrijventerrein
nieuw elan te geven en knelpunten op te lossen. Arcadis maakte een businessplan en er
werd overwogen om een Bedrijven Investerings Zone (BIZ) op te richten om
de benodigde financiële middelen
bij elkaar te krijgen. “Tijdens de
bijeenkomst hebben we verteld
wat er de afgelopen jaren allemaal
is gebeurd en wat de plannen zijn
voor de toekomst”, vertelt Leon
Waltmans van Cascando namens de
werkgroep. “Daarna hebben we
met elkaar gebrainstormd over

wat er nog meer moet gebeuren.”
Veel knelpunten zijn volgens hem verholpen.
“Het groen wordt beter onderhouden en de
rommel sneller opgeruimd. Daarnaast zijn er op
logistiek gebied grote stappen gezet. Wegen
kregen nieuw asfalt, verkeersborden zijn waar
nodig hersteld en stoepen gerepareerd. Er
kwam zelfs een nieuwe stoep zodat mede
werkers van TNT die met de bus komen niet
over de weg naar het bedrijf hoeven te lopen.”
Nieuwe uitdagingen liggen bijvoorbeeld op het
gebied van duurzaamheid. Leon Waltmans:
“Wethouder Gemma Tiedink van de gemeente
Duiven vertelde over de plannen die er zijn voor
windmolens en zonneparken. Ook op dit terrein
willen we onderzoeken wat er mogelijk is. Veel
panden zijn bijna 25 jaar oud. Dat betekent dat
daken vervangen moeten worden en dat is een
mooi moment op te kijken of er zonnepanelen
of wellicht sedum kan worden ingepast. Waar
mogelijk werken we op dit thema samen met
Groene Allianties de Liemers.”
De bijeenkomst eindigde met een borrel en
hapje.

Scholieren blijven welkom in Technoplaza
De Liemerse basisscholen blijven welkom
in Technoplaza, het technieklokaal in
Zevenaar dat deel uit maakt van het
Liemers College. De handtekeningen die
nodig zijn om daar ook de komende vijf
jaar technieklessen te geven zijn op
5 november gezet.

Technoplaza maakt deel uit van locatie
Landeweer van het Liemers College. In het
technieklokaal maken basisschoolleerlingen uit
de Liemers kennis met het vak techniek. Er
worden in nauwe samenwerking met het
bedrijfsleven innovatieve technieklessen gegeven met als doel dat meer kinderen kiezen voor

een technische opleiding. Per jaar maken ruim
1400 leerlingen uit de groepen 7 en 8 gebruik
van het technieklokaal.
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.

De handtekeningen die nodig waren om voor het verlengen
van de overeenkomst werden gezet door (op de foto vanaf
links) voorzitter Henk Dekker van Lindus, Pieter Jan Bühler,
lid van het college van bestuur van scholenkoepel Liemers
Novum, directeur Maarten Delen van het Liemers College en
wethouder Theo Kampschreur van de gemeente Westervoort
en POA de Liemers.
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KAN NIET ZONDER

‘Carnaval met paplepel ingegeven’
“Samen met mijn broer ben ik eigenaar van Dijkman Coating in ‘s-Heerenberg. Carnaval is ons met de
paplepel ingegeven. Mijn vader (83) is nog steeds fanatiek lid van d’Olde Waskupen. Hij was ook twee
keer prins carnaval. Als kind liepen we al in de optocht mee. Eerst met de buurt, later met vrienden.
Tijdens het carnaval struinden we daarna door ’s-Heerenberg. Mooie herinneringen. In mijn studietijd
was carnaval altijd een soort reünie, waarbij je oude bekenden tegenkwam. Ik heb carnaval nooit los
gelaten. Zelf ben ik nu voorzitter van d’Olde Waskupen. Het is leuk om een steentje bij te kunnen dragen
aan een groot sociaal gebeuren.
D’olde Waskupen heeft ruim honderd leden, die samen het ’s-Heerenbergse carnaval mogelijk maken.
Een geoliede machine van fanatieke carnavalisten. Ik loop al jaren mee. Ik begon bij de technische
commissie waar ik meehielp met het opbouwen en afbreken van het podium van de pronkzittingen.
Daarnaast ‘regelde’ ik het materiaal voor de technische commissie. Vorig jaar kwam de voorzittersfunctie
vrij en ben ik hiervoor gekozen. Het kost natuurlijk wat tijd. Veel vergaderingen, vooral rond de pronk
zittingen en carnavalsdagen. Maar wat is tijd als je samenwerkt met fanatieke en betrokken mensen. Een
van de mooiste ‘taken’ met het bestuur van D’Olde Waskupen is de rondgang langs buurten en straten
op de zaterdag voor carnaval. Dan zie je pas echt wat carnaval doet voor de sociale binding in
’s-Heerenberg. Prachtig!”
Roel Dijkman (58)
uit Stokkum is eigenaar
van Dijkman Coating
in ’s-Heerenberg.
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Boeiende presentatie
over cybercrime
tijdens Happy Hour

Beveiliging en Veiligheid in de Liemers
Mercurion 3 | 6903 PX Zevenaar | 0316 - 34 20 65

‘Ondernemers
zetten hun
digitale
achterdeur
wijd open’
Door Sjoerd Geurts

Bedrijven besteden flinke bedragen om hun
bedrijfspand veilig te maken. Maar hoe zit het met
de digitale veiligheid van de ondernemer en zijn
bedrijf? Die laat nog wel eens te wensen over luidt
de harde conclusie.

Samen de koers
bepalen

Het Happy Hour op dinsdag 22 oktober staat in het teken van cybercrime.
De avond bij Het Heuveltje in Beek wordt door Lindus georganiseerd in
samenwerking met beveiligingscollectief SBBL|Bello, Platform Veilig Ondernemen Oost-Gelderland, Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV)
en IT Forensics & Incident Response (NFIR).
Vooral de presentatie van cyber security consultant en student information
security Luc Pluimakers - pas 20 jaar - maakt indruk en opent veel ondernemers de ogen. Luc Pluimakers noemt zichzelf ethisch hacker en dat betekent
dat hij op verzoek van bedrijven systemen probeert te hacken en zo gaten in
de digitale beveiliging blootlegt.
De bijeenkomst wordt afgetrapt door Anja van Norel, voorzitter van SBBL
|Bello en beleidsadviseur Anton Jansen van Politie eenheid
Anja van Norel
Oost Nederland en het Platform Veilig Ondernemen OostGelderland. Anja van Norel benadrukt het succes van
Bello. “In 2018 zijn er bij deelnemers aan de Bello-beveiliging slechts elf inbraken geweest. Dat zijn
mooie, lage cijfers. Alleen is de digitale veiligheid
een heel ander verhaal.”

Digitale inbraken
www.kabaccountants.nl
Didam | Doetinchem | Warnsveld

Kab. Daar boekt u meer resultaat mee.

Hiermee maakt Anja van Norel een bruggetje
naar het onderwerp van de avond: cybercrime. Digitale bedrijfsprocessen maken
bedrijven en organisaties kwetsbaar. Naar
verwachting vindt binnen vijf jaar 60 tot 70
procent van alle inbraken digitaal plaats,

ONDERWIJS

Luc Pluimakers: “Het is niet verstandig om van alles
aan het internet te hangen. Leuk, maar gevaarlijk.”

vertelt Luc Pluimakers. Hij neemt de aanwezigen mee door een wereld vol
digitale gevaren en houdt ze meteen een spiegel voor. Want in de aanloop
van de bijeenkomst zijn er zogenaamde phisingmails naar bezoekers van
deze avond gestuurd. Voorbeelden van e-mails waarmee criminelen gegevens proberen te ontfutselen. “Hoe herken je deze e-mails”, vraagt Luc de
zaal, om zelf meteen het antwoord te geven: “Spelfouten, foute linkjes, niet
kloppende domeinnamen…”
Ondernemers blijken volgens het NFIR hun digitale voor- en achterdeur vaak
wagenwijd open te zetten. “Bijvoorbeeld met eenvoudige wachtwoorden.
Wees daarom creatief in je wachtwoord, zodat een hacker deze niet kan
achterhalen. Het meest gebruikte wachtwoord is nog steeds ‘Welkom1’. Dat
kan niet meer in deze tijd. Stel bijvoorbeeld een ‘twee-staps’ authentificatie
in, zodat je een extra controle hebt. Beveilig ook je eigen WiFi-netwerk en
maak nooit gebruik van openbare wifinetwerken waarvoor je geen wachtwoord hoeft in te geven. Anderen maken hier gebruik van omdat jouw computer of telefoon dit openbare netwerk onthoudt. Op die manier kunnen hackers jouw WiFi weer aftappen en
meeluisteren met jouw apparaten. Daar zijn handige
apparaatjes voor. Kortom: gebruik in de trein niet de WiFi
maar gewoon je 4G. Die kost bijna niets meer…”

Veilig het web op

Chrome, Firefox of Safari zijn wel veilig, net als e-mailprogramma’s Gmail,
Outlook en Apple Mail. Een goed Antivirusprogramma is ook een must.
Bitdefender, Norton by Symantex, Kaspersky en Eset zijn voorbeelden van
goede Antivirus-software, zegt Luc Pluimakers.
Wat we volgens deze ‘digitale brandweerman’ voortaan ook achterwege
moeten laten? “Om van alles aan het internet te hangen. Wasmachines,
lampen, smart-tv’s, camera’s en zelfs de auto is tegenwoordig gekoppeld
aan de digitale snelweg. Leuk, maar gevaarlijk. Op deze manier ben je hackbaar. Auto’s met een startstopknop worden op deze manier gestolen. Daar
zijn hele handige WiFi-kastjes voor te koop die de sleutel in de woning koppelt aan de auto op de parkeerplaats.”
In de zaal zijn steeds meer blikken van herkenning en soms bezorgdheid te
ontwaren. “Creëer binnen je bedrijf ‘awareness’. Je moet je verhalen kennen
en je naasten en familieleden informeren hierover. Want jij weet nu wat niet
verstandig is, maar jouw omgeving kan nog steeds de fout in gaan. Jouw
bedrijf zal niet de eerste zijn die gehackt wordt en wekenlang plat ligt. Maak
die fout niet door te makkelijk over digitale beveiliging te denken. Check
morgen meteen jouw IT-ondersteuner of alles up to to date is. Je voorkomt
hiermee grote problemen.”
Tijdens de informele borrel na afloop, is cybercrime vervolgens het gesprek
van het moment. Een aantal ondernemers laat
zijn smartphone checken door de aanwezige
jonge studenten die kijken of de instellingen
‘hackproof’ zijn. Niet iedereen krijgt groen
licht. Er is nog werk aan de winkel.

Luc Pluimakers

Anton Jansen

Goede accountbeveiliging bestaat volgens het NFIR allereerst
uit goede wachtwoorden. Je kunt hiervoor een zogenaamde password manager gebruiken zoals LastPass… of 1Password. Daarnaast is het van belang
om veilig het web op te gaan. Internet Explorer is volgens Luc Pluimakers niet meer van
deze tijd, maar browsers zoals Google
DUS magazine
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Grote belangstelling voor ledenvergadering
De algemene ledenvergadering op 22 oktober trok dit jaar veel belangstelling. In HCR ‘t Heuveltje werden de leden geïnformeerd over het
achterliggende jaar en keek het bestuur onder leiding van voorzitter Henk Dekker vooruit naar het nieuwe ledenjaar. Aansluitend aan de
ledenvergadering vond in de grote zaal de bijeenkomst over Cybercrime plaats. Elders in deze DUS is daar meer over te lezen.
Op woensdag 20 november vond er weer een bedrijfsbezoek plaats. Dit
keer opende Kamps de Wild in Zevenaar de deuren. Deze distributeur
van landbouwmachines is hier al sinds 1975 gevestigd. Tegenwoordig
in een gloednieuw pand. De leden van Lindus kregen een mooi
inkijkje in het nieuwe onderkomen. Daarnaast vertelde directeur
Dick Melissen over de strategie om nieuw te bouwen en vulde
Pola als bouwpartner een deel van de presentatie in.

Happy Hour oktober, ‘t Heuveltje - Beek

Happy Hour november, Kamps de Wild - Zevenaar
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Bespaar nu direct op
uw zakelijke post!
24 UURS
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Couverteerwerkzaamheden
Drukwerk
Koeriersdiensten

▶ Maatschappelijk verantwoord Ondernemen
▶ Achteraf betalen per factuur
▶ Al meer dan 1100 relaties in de Achterhoek en de Liemers

Voor meer info:
Tel. 0313-670 290
E-mail: sales@sbpost.nl

www.sbpost.nl

Gezellige feestdagen
en een
gezond & succesvol
nieuwjaar gewenst!
Bestuur & secretariaat Lindus

NIEUWE LEDEN

Colofon

CRM Consultants, Nijmegen

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

CRM Consultants wil de klant slimmer laten
werken met de inzet van tools en vaardig
heden? CRM Consultants biedt naast kennis
overdracht maatwerk, integratie van bedrijfs
data diensten en marketing automation
producten. Daarnaast is CRM Consultants
partner van diverse CRM software
oplossingen.

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
renate@lindus.nl

E2-Energie ontwikkelt, realiseert en onderhoud
zonne-energiesystemen. E2-Energie onder
scheidt zich in uitstekend project-, klant- en
omgevingsmanagement. “We geloven in de
kracht van samenwerking, met onze klanten,
hun omgeving en door een netwerk van
samenwerkingspartners op gebied van
financiering en installatie.”
Erik Brink

Fontein Personeel, Duiven

Fontein Personeel is gespecialiseerd in het
uitzenden van personeel met een focus op
arbeidsmigranten in de productie (handige
handjes). Daarnaast houdt Fontein Personeel
zich bezig met werving en selectie van
personeel, training en organisatieadvies.

Drukwerk
10+ Advies en Coördinatie
Verspreiding
SB Post

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.

Agenda
Arthur Renting

Mach4metal is een handelsonderneming in gebruikte metaalbewerkings
machines. Met 40.000 m2 opslag hallen en een kraancapaciteit van 100 ton.
Bastiaan Klein Herenbrink

Vormgeving
Bureau de Clou

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.

Ambiance Resec, Zevenaar

Mach 4 Metal, Babberich

Redactieadres
Redactie DUS
Mercurion 3
6903 PX Zevenaar
info@lindus.nl

Fotografie
Jacques Kok

De redactionele inhoud is met zorg samengesteld. Ten aanzien van eventuele onjuist
heden van bepaalde gegevens kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard.

Wim Fontein

Ambiance Resec is specialist op het gebied van
binnen- en buitenzonwering en de afgelopen
twee jaar uitgeroepen tot beste zonweringsbe
drijf van Nederland. Ambiance Resec biedt
maatwerk voor alle type zonwering, maar ook
voor rolluiken, terrasoverkappingen, raamde
coratie en horren. Daarnaast worden verschil
lende besturingssystemen geleverd zodat alles
automatisch kan worden aangestuurd. Klan
ten zijn verenigingen van eigenaren, scholen,
zorginstellingen, overheden en particulieren.

Redactiecommissie
Renate Berndsen
Marieke de Jong
Henk Vellekoop
Sjoerd Geurts (hoofdredacteur)
Tekst
Sjoerd Geurts

Hans Koenhen

E2-Energie, Duiven

Bladcoördinatie
Marieke de Jong

21 januari

Marlon Kicken in Hal 12

06 februari

Raadsledendiscussie

18 februari

Millenials op de werkvloer, Plok Didam

04 maart

LINdate

17 maart

Happy Hour

18 april

Techniekdag de Liemers

21 april

bedrijfsbezoek Rensa
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