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Henk de Beijer
‘Geen klonen van jezelf
om je heen verzamelen’
Leo Haentjes (Bello)
‘Ik vind het leuk om
boefjes te pakken’

Gelders Eiland
Energieneutraal
door samenwerking

20 jaar



 Vaste lage prijzen

 Door heel Nederland 

 Duurzaam in gebruik

 Milieuvriendelijk

 Snelle plaatsing 

 Geen KLIC-melding nodig

 Geen graafwerkzaamheden

 Makkelijk verplaatsbaar

Alle voordelen op een rijtje:

Projectbord.nl   -   Impact 8   -   6921 RZ  Duiven   -   026 - 325 25 02
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criminaliteit’

INHOUD

Lindus viert feest…
Het is inmiddels twintig jaar geleden dat ondernemersvereniging Lindus werd opgericht. Reden om feest te vieren! Op zowel dinsdag 16 juni als 
vrijdag 19 juni staan er festiviteiten gepland. In deze DUS is hier meer over te lezen. 

Op twee momenten staan we stil bij ons vierde lustrum. Op dinsdag 16 juni tijdens een regulier Happy Hour, dat voor de gelegenheid om 11.30 uur begint. 
Op dit moment wordt er gewerkt aan het programma dat op een speciale locatie wordt gehouden. Een ludieke duik in de geschiedenis van 
Lindus zal een van de onderdelen zijn. Daarnaast is de lustrumcommissie in gesprek met een bekende spreker. Op vrijdag 19 juni staat 
vervolgens een feestavond gepland in Kasteel Huis Bergh. Meer informatie volgt binnenkort.

Dan over naar de actualiteit van de dag. Het is mooi om in deze DUS te lezen dat ons trouwe lid Henk de Beijer de ene na de andere prijs in 
de wacht sleept. Hij begon op de lts en werkte zich via de mts en hts op tot een succesvol ondernemer. Een mooi voorbeeld voor onze 
 jongeren en vooral hun ouders: wanneer je goed bent in techniek kun je veel bereiken. Daarom vraag ik ook aandacht voor Techniekdag 
De Liemers die dit jaar op 18 april op de agenda staat. Het decor vormt het bedrijfspand van Müller European Truck & Trailer Care aan de 
Dijkgraaf 24 in Duiven. Daar presenteren bedrijven uit de regio zich aan toekomstige technici. Een aanrader!
In DUS ook aandacht voor Groene Allianties de Liemers (GAdL), dat positief is gestemd over de plannen om samen met stichting Wiek-II 
het Gelders Eiland energieneutraal te maken. Een prachtig initiatief waarin de strijd wordt aangegaan tegen fossiele brandstoffen, 
waarbij elke partij zijn eigen rol pakt. Ondernemers Vandersanden, Wezendonk en BKC stellen hun terrein beschikbaar voor het 
opwekken van energie. Een mooi initiatief!
Tot slot nog even aandacht voor Young Lindus. Leden van Lindus mogen buiten hun vaste contactpersonen zonder extra kosten 
twee jonge ondernemers of high potentials laten aansluiten bij Young Lindus. Ze zijn dan niet alleen welkom bij Young Lindus-
evenementen, maar ook tijdens onze reguliere  Happy Hours.

Veel leesplezier,

Henk Dekker, Voorzitter Lindus

17
Thierry Tiedink
‘Ik verleg als ondernemer 
graag grenzen’

6
Henk de Beijer
‘Ik wil producten 
maken die er toe doen’

12
Henri Polman (Gilde)
‘In elke branche 
marktleider worden’



Het waren allemaal vragen die besproken wer-
den tijdens de raadsledendiscussie op donder-
dag 6 februari bij Party- en Bowlingcentrum de 
Griethse Poort in Zevenaar. Dit initiatief van 
Lindus wordt om de twee jaar gehouden om 
een brug te slaan tussen bedrijven en politiek. 
Ook dit keer was de belangstelling groot. Totaal 
gingen zo’n vijftig raadsleden uit  Doesburg, 
Duiven, Westervoort en Zevenaar met elkaar in 

gesprek. In kleine groepjes werd over uiteenlo-
pende onderwerpen gesproken. 

De conclusie was glashelder: bedrijfsleven en 
overheden hebben elkaar nodig. Ook in een 
bloeiende economie. Want nog steeds heeft de 
regio te maken met krimp en vergrijzing. En juist 
dan is een goede interactie tussen overheid en 
bedrijfsleven van belang!

Het ontwerp is gemaakt door Palazzo. De bouw 
is inmiddels van start gegaan. Het vernieuwde 
Besselink Licht opent eind dit jaar de deuren. 
Het idee van uitbreiding ontstond in 2017 toen 
‘buurman’ wasserij Lips stopte en de grond te 
koop aanbood. Besselink Licht was meteen 
geïnteresseerd, maar er mocht op het perceel 
geen verkoop aan particulieren plaatsvinden. 

Dit probleem werd met hulp van de gemeente 
Duiven opgelost door de verplaatsing van Light 
Depot, de outletwinkel van Besselink Licht naar 
de Hornbach-locatie. “De gemeente heeft 
 ontzettend goed meegedacht, ze hebben echt 
 maximale support gegeven”, zegt Marcel de 
Vries, die het bedrijf samen met zijn zwager Paul 
Besselink runt.
De uitbreiding/nieuwbouw is een ontwerp van 
architectenbureau Palazzo. “Wij hebben een 
transparant gebouw ontworpen dat door de 
volledig glazen gevel een spectaculaire show-
room wordt voor de verlichtingsproducten van 
Besselink Licht”, aldus Palazzo-directeur Martin 
Kemper. Op de begane grond komen twee units 
van duizend m2, waarvan er één al verhuurd is, 
plus een unit van 600 m2 die verbonden wordt 
met de bovenverdieping van 2000 m2. Dit ge-
deelte gaat Besselink Licht zelf gebruiken, moge-
lijk samen met een woonwinkel. Duurzaamheid 
was een belangrijk uitgangspunt bij het ontwerp. 
Onder andere een warmtepomp en zonnepane-
len op het dak zorgen ervoor dat het pand in de 
eigen energiebehoefte kan voorzien. Er komt 
geen gasaansluiting.

Ondernemers in gesprek 
met Liemerse raadsleden

Palazzo ontwerpt 
nieuwbouw Besselink Licht
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Willems technisch adviesbureau 
breidt haar diensten uit met een 
 energiemonitor voor bedrijven en 
instellingen. Deze nieuwe dienst kan 
worden uitgebreid met een advies op 
maat op basis van het energie
verbruik.
 
Bedrijven en instellingen zijn verplicht om 
energie te besparen. Dat staat in het wette-
lijke Activiteitenbesluit Milieubeheer. Vanaf 
1 juli moeten bedrijven die per jaar vanaf 
50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aard-
gas verbruiken hier ook actief over com-
municeren. De overheid heeft hiermee als 
doel om de energiebesparing te versnellen.
“Wil je energie besparen, dan moet je dat 
monitoren”, vertelt Jeroen Willems. “Wij 
bieden voortaan ons eigen energiemonito-
ringssysteem aan, dat we eenvoudig kop-
pelen aan de slimme meter. Op het gekop-
pelde dashboard valt af te lezen wat het 
gas- en elektraverbruik is in een afgeba-
kende periode. Maar ook hoeveel CO2 er is 
uitgestoten en wat de zonnepanelen heb-
ben opgeleverd. Alles wordt gekoppeld aan 
elkaar. Wij bieden vervolgens aan om 
vanuit onze vakkennis periodiek - een of 
twee keer per jaar - de cijfers door te ne-
men om te kijken waar specifiek winst te 
halen valt. Dat is een belangrijke toege-
voegde waarde omdat veel ondernemers 
vol goede moed starten met energiebespa-
ring, maar daarna de teugels laten vieren. 
Terwijl de besparing voor het oprapen ligt.”

Willems 
lanceert nieuwe 
 energiemonitor 
 

Hoe denken nieuwe raadsleden over de bereikbaarheid van de regio, welke rol moet de 
nieuwe Liemerse Ambassade gaan  spelen, welke circulaire kansen heeft de Liemers en 
hoe geven we de arbeidsmarkt nieuwe impulsen?

Met de uitbreiding en nieuwbouw van 
Besselink Licht krijgt het Duivense 
 bedrijventerrein CenterpoortNieuwgraaf 
er een blikvanger bij.

Marcel de Vries (links) en Martin Kemper op de bouwplaats van 
de door Palazzo ontworpen nieuwbouw/uitbreiding van Besselink 

Licht op bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf.

Tijdens een drukbezocht nieuwjaarsgala van 
Ondernemend Westervoort in Zalencentrum 
Wieleman is Mediaz Creatie | Communicatie 
verkozen tot ondernemer van het jaar 2019. 
Uit handen van burgemeester Van Hout 
 ontvingen Diana van Kesteren en Mendy 
 Tiemissen de bijbehorende trofee. 

Mediaz: 
ondernemer 
van het jaar in 
Westervoort
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Van het bestuur

Laten we in 2020 
veel samenwerken!
Als bankier en bestuurslid van Lindus hou ik mij bezig met de manier 
waarop wij communiceren met onze achterban en de verbinding met de 
leden. Zeker met de vele mondiale, landelijke en regionale ontwikkelin-
gen die we op ons af zien komen zijn communicatie en samenwerken 
key. Als ondernemer ben je gewend om te leiden, eigen baas te zijn. Hoe 
ga jij om met al die zaken die op je af komen? Als bestuurslid van Lindus 
ben ik met mijn mede-bestuursleden continu aan het kijken hoe wij 
jullie goed kunnen ondersteunen. Want ondernemen is ‘topsport’, 24 uur 
per dag, 7 dagen in de week. 
Justin Trudeau sprak op het World Economic Forum de volgende pas-
sende en treffende passage uit: ‘The pace of change has never been this 
fast, yet it will never be this slow again’. Denk daar eens over na.
 
Met die wetenschap is het voor een individuele ondernemer bijna onmo-
gelijk om alleen te acteren. Het lukt je niet meer om alle kennis, ontwik-
kelingen en ervaring in je eentje te verwerken. Lindus kan daarbij hel-
pen. 
 
Want samenwerken is noodzakelijk. Samenwerken met je personeel, 
met je bedrijventerrein en met de regio is wat mij betreft de uitkomst. 
Meer dan ooit moeten we ons individualisme inleveren voor ‘samen-
werken’. Alleen dan kunnen we de uitdagingen aan. Lindus wil daarbij 
helpen door ondernemers op bedrijfsterreinen bij elkaar te brengen en 
de regio te vertegenwoordigen bij belangrijke zaken die dat specifieke 
terrein belangrijk vindt. Zaken als logistiek, scholing en verduurzaming. 
Ik ben daar trots op en zet me daar als bestuurslid graag voor in. Door 
de individuele krachten van de ondernemers te bundelen en samen met 
onze platform coördinatoren zaken aan te pakken komen we een stapje 
verder. Dat doen we samen met de overheid en de onderwijsinstellingen 
voor jullie. Op dit moment kijkt het bestuur naar onze organisatie en 
thema’s voor de komende jaren. We zullen proberen nog betere aanslui-
ting te vinden bij jullie wensen als collectief. 

Als je het nog niet bent: word daarom lid van Lindus en werk samen met 
je mede-ondernemers aan een betere en duurzamere regio, want die 
begint bij jouw eigen bedrijfsterrein. Laten we in 2020 veel samenwer-
ken!

Cris van Arkelen
Bestuurslid organisatie/communicatie

Het is twintig jaar geleden dat ondernemersvereniging Lindus 
werd opgericht. Reden om feest te vieren! Op zowel dinsdag 
16 juni als vrijdag 19 juni staan er festiviteiten gepland.

Lindus ontstond ooit uit een fusie van Industrieel Contact de Liemers (ICL) 
en Ondernemerssociëteit Duiven/Westervoort (OSDW). Onder leiding van 
de eerste voorzitter Rob de Leeuw ontstond er een ondernemers-
vereniging, die zich vanaf dag één sterk maakte voor de bedrijven die 
veelal op de Liemerse bedrijventerreinen waren gevestigd. Het hoofddoel 
in die tijd was het ‘ondernemers- en vestigingsklimaat in de Liemers te 
bevorderen’ en de ‘samenwerking met gemeentelijke overheden verder te 
intensiveren’. Twee doelstellingen die tot op de dag van vandaag actueel 
zijn. Lindus schuift tegenwoordig overal aan tafel waar er zaken worden 
besproken die de Liemerse ondernemers aangaan.
Op twee momenten wordt er stilgestaan bij het twintigjarig bestaan. Op 
dinsdag 16 juni tijdens een regulier Happy Hour, dat voor de gelegenheid 
om 11.30 uur begint. Op dit moment wordt er gewerkt aan het programma 
dat op een speciale locatie wordt gehouden. Een ludieke duik in de ge-
schiedenis van Lindus zal een van de onderdelen zijn. Daarnaast is de 
lustrumcommissie in gesprek met een bekende spreker.  
Op vrijdag 19 juni staat vervolgens een feestavond gepland in Kasteel Huis 
Bergh. Meer informatie volgt binnenkort.

Rijn IJssel en Fashion Outlet Zevenaar gaan samenwerken. Het is 
de bedoeling dat Rijn IJssel de belangrijkste opleidingspartner 
wordt van het personeel in de Fashion Outlet.

Inmiddels is de intentieovereenkomst getekend tussen de partijen. Direc-
teur Kees Woltering van Stable International, dat samen met Veluwezoom 
Verkerk Vastgoedontwikkeling de ontwikkelingscombinatie FOZ vormt, 
benadrukt het belang van goed personeel in de winkels. “Een dagje outlet 
is een dagje uit en dan wil je als bezoeker een fijne dag hebben, met een 
hoog serviceniveau. Deze samenwerking is dan ook een uitgelezen kans 
om vanaf dag één te streven naar een zo’n hoog mogelijk serviceniveau, 
waarbinnen iedereen zich thuis voelt.”

Samenwerking Rijn IJssel 
en Fashion Outlet Zevenaar

Lindus maakt zich op 
voor lustrumfestiviteiten

De lustrumcommissie met v.l.n.r. Pierre Schreven, Renate Berndsen, Sylvia Verhaar, Henk Dekker, 
Marieke de Jong en Sjoerd Geurts



Door Sjoerd Geurts 

Hij is inmiddels 68 lentes jong. Aan stoppen wil Henk de 
 Beijer eigenlijk nog niet denken. Zijn drive om product
innovaties te ontwikkelen op het gebied van duurzaamheid 
en thermodynamica is nog te groot. Daarbij rijgt zijn bedrijf 
De Beijer RTB  dat in 2020 precies veertig jaar bestaat  
de successen aaneen. “Het is té leuk om mooie, nieuwe en 
 duurzame producten te ontwikkelen, waar we met z’n allen 
ook echt iets aan hebben. Om mijn kleinkinderen te kunnen 
vertellen dat opa er alles aan heeft gedaan om deze aarde zo 
goed mogelijk achter te laten.”

In 2010 won je in Abu Dhabi een award 
voor je innovatiewerk en nog niet zo lang 
geleden mocht je de Jan Terlouw Innova-
tieprijs in ontvangst nemen! Van harte!
Henk de Beijer: “Dankjewel! Een stukje waarde-
ring is altijd mooi, toch gaat het mij daar niet 
om. Ik wil vooral producten maken die er toe 
doen. En dat is bij de ClimateBooster het geval. 
Het is een van de vele innovatieve uitvindingen 
die we hebben gedaan. De ClimateBooster is 
een soort ventilator die eenvoudig aan een 
radiator te bevestigen is. Hierdoor zijn de gewo-
ne radiatoren klaar voor lage temperatuurver-
warming omdat de warmte die bij lage tempera-
tuur moeilijk omhoog komt, op deze wijze toch 
door de ruimte wordt geblazen.”

Waar komt die drive vandaan om duurza-
me innovaties te bedenken?
“Het zit in me. Astronauten Wubbo Ockels en 
André Kuipers hebben vanuit de ruimte gezien 
hoe klein onze planeet is. Ze hebben geen twee-
de planeet aarde ontdekt waar we naar toe 
kunnen als het hier mis gaat. Dat betekent dat 
we zuinig moeten zijn met wat we nu hebben. 
Dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid en 
daar draag ik graag een steentje aan bij. Vanuit 

mijn werk bij een ingenieursbureau, één van 
mijn eerste baantjes, kreeg ik de smaak van 
innovatie al te pakken. Geleidelijk heb ik me 
gespecialiseerd in fijnmechanica, werktuigbouw, 
thermodynamica en bedrijfseconomie. Ik mocht 
werken met vooraanstaande hoogleraren en 
kreeg op deze wijze steeds meer kennis in de 
verschillende technieken.”

Maar een diploma heb je nooit gehaald?
“Haha. Dat klopt. Eigenlijk had ik nooit zoveel 
met leren. Techniek vond ik wel leuk. Ik sleutel-
de vroeger graag aan mijn brommer. Ik ben 
vanaf de lagere school via de lts en mts naar de 
avond hts gegaan. Daar heb ik veel geleerd. En 
ik mocht bij mijn eerste baan cursussen volgen 
op de TU Delft, TU Eindhoven en het Erasmus 
Rotterdam. Op mijn eigen manier heb ik veel 
kennis vergaard en veel meegemaakt. Zo mocht 
ik in 1980 een lezing houden voor ambtenaren 
over de invoering van stadswarmte in 
 Nederland. Uit mijn analyse die ik voor het 
ministerie had gemaakt voorspelde ik dat er 
500.000 woningen en gebouwen in Nederland 
op deze manier konden worden aangesloten. De 
ambtenaren hadden de minister echter voorge-
houden dat het er wel anderhalf miljoen konden 

‘Je moet geen klonen van 
jezelf om je heen verzamelen’

 

Henk de Beijer (68) van De Beijer RTB 
en de drive om te innoveren

INTERVIEW
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zijn. Dus mij werd ingefluisterd dat ik mijn con-
clusie maar moest aanpassen. Daar was ik het 
niet mee eens en dat heb ik laten weten. Tech-
nisch en bedrijfseconomisch rammelde het 
verhaal. Ik was bang dat dit mijn baan zou kos-
ten, maar mijn baas was het helemaal met me 
eens. Sterker nog. De directeur-generaal van het 
ministerie had in de zaal gezeten, was onder de 
indruk van mijn verhaal en nodigde me uit te 
komen praten. Ik kreeg uiteindelijk de opdracht 
om meerdere grote nationale energieprogram-
ma’s te gaan toetsen. Sindsdien is de bal steeds 
harder gaan rollen.”

Wat leidde tot je eigen bedrijf in 1982?
“In dat jaar heb ik adviesbureau De Beijer RTB 
opgericht in Arnhem. Later zijn we verhuisd naar 
Duiven. Ik durf te beweren dat we één van de 
meest innovatieve bedrijven van Nederland zijn. 
Er staan diverse productinnovaties op het gebied 
van duurzaamheid en thermodynamica op onze 
naam. Innovaties die voor zowel de consument 
als de installatietechniek een bijdrage leveren 
aan een duurzame samenleving.”

Hoe groot is De Beijer RBT?

We hebben ongeveer tien technische specialis-
ten in dienst, maar de schil daaromheen is veel 
groter. We werken graag samen met andere 
partijen. Verbindingen tussen verschillende 
partijen brengt iedereen verder. We zijn gefocust 
op duurzame energie en dat heeft geleid tot 
producten op het gebied van warmtepomptech-
niek, zonne-energie, energieopslag en stadsver-
warming. Een groot deel van de door ons ont-
wikkelde producten zijn via grote multinationals 
op de markt gebracht.”

‘Je moet geen klonen van 
jezelf om je heen verzamelen’
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Waar-
om meer 

zorgen ClimateBoosters 
ervoor dat een ruimte gelijkmatiger 

én tot 2x sneller opwarmt. Koude plekken horen 
daarmee tot de verleden tijd.

ClimateBooster

Kijk voor meer informatie op:

www.ClimateBooster.nl

De beste radiatorventilator van Nederland

Geschikt voor bestaande radiatoren en 
convectoren (zowel wand als put)

• Tot 80% meer warmte
• Tot 15% lagere energie rekening
• 2x Snellere opwarming van de ruimte
• Lengte van 50cm tot 300cm (ook maatwerk)
• Modulerende regeling, fluisterstil
• Ook geschikt voor radiatorkoeling
• Nu al geschikt in combinatie met een 
       (toekomstige) warmtepomp

Comfortverhogend

Energiebesparend

Toekomstbestendig

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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De ClimateBooster kennen we inmiddels. 
Noem nog eens wat voorbeelden?
“Bijvoorbeeld de SolabCool, een systeem dat 
kan koelen op basis van warmte. De SolabCool 
maakt gebruik van de warmte die je in de zomer 
niet nodig hebt. Bijvoorbeeld stadsverwarming, 
warmte als bron van energie. Hierdoor voorkom 
je hoog elektriciteitsverbruik voor airconditio-
ning . Je kunt dit systeem gebruiken in bedrijfs-
gebouwen en woningen. Iedere ruimte krijgt 
hierdoor een aangename temperatuur, voor een 
relatief lage prijs. 
Een andere innovatie is de Sun-Ridge. Dit is een 
unieke zonneboiler die ongeacht het dak altijd 
oriëntatie richting de zon heeft en dus altijd een 
maximale opbrengst genereert. Dit systeem 
levert door middel van zoninstraling duurzaam 
warm tapwater voor woningen. Het collector 
gedeelte en het opslag gedeelte zijn geïnte-
greerd op de nok van het dak van een woning. 
Hierdoor is er in de woning geen ruimte nodig 
om een opslagvat te plaatsen. Daarnaast maakt 
de locatie van de Sun-Ridge het mogelijk om het 
schuine dakvlak te benutten voor extra zonnepa-
nelen.”

Hebben jullie al de oplossing voor 
opslag van energie?
“Ik denk niet dat we de stroom die we in de 
zomer teveel opwekken met zonnepanelen 
kunnen bewaren tot de winter. Daar is het net-
werk van de energiebedrijven niet voor geschikt. 
Maar met Heat & Cold Storage hebben we wel 
een manier gevonden om grote hoeveelheden 
warmte en koude op te slaan om deze later te 
kunnen gebruiken. Het kan nu al een week, 
maar we willen eigenlijk deze periode verlengen 

naar een paar weken. Allemaal gebaseerd op 
een chemische reactie van een zoutachtige stof 
in combinatie met water.”

Al jullie uitvindingen hebben jullie 
 ondergebracht in aparte BV’s?
“Dat is een bewuste keuze. Wij kunnen wel alles 
bedenken, maar als het er eenmaal is, moet het 
in de markt gezet worden. Daarnaast heb je dan 
een distributiekanaal nodig. Dat kan allemaal 
eenvoudiger vanuit aparte BV’s. Maar ze vallen 
wel allemaal onder De Beijer RTB.”

Waar worden de innovaties bedacht?
“We hebben een eigen onderzoekslaboratorium 
in Duiven, waar we onze kennis omzetten in 
gerichte oplossingen. Hier voeren we ook testen 
en simulaties uit. Daar blijft het niet bij. We 
engineeren onze innovaties zelf en vanuit onze 
productielocatie bouwen we prototypes.”

Opvallend is dat je naast je bedrijf ook een 
bedrijf gericht op het mkb bent begonnen?
“Veel mensen kennen dat onder de naam MKB 
Winstpunt. Dit bedrijf heeft al meerdere namen 
gehad, maar de kern is dat grote bedrijven vaak 
eenvoudig hun weg vinden naar innovatie en 
advies. Kleinere bedrijven hebben daar meer 
moeite mee. Op deze manier wilden we het mkb 
bereiken en bedrijven ondersteunen in hun 
innovatie en ontwikkeling. Twee studenten waar 
we mee samenwerkten, zijn tegenwoordig de 
eigenaren.”

Hoe lukt het om zoveel bedrijven in de 
lucht te houden?
“Door goede mensen om me heen te verzame-
len. Ik teken altijd een propeller. De vier bladen 

bestaan uit techniek, financiën, markt/sales 
en organisatie. Voor ieder thema heb je 
iemand nodig die met de ander durft te 

sparren. Je moet geen klonen van 
jezelf om je heen verzamelen. De 

techneut moet af en toe een 
sacherijnige boekhouder te-

genover zich hebben, die 
moeilijke vragen durft te 
stellen. En sales moet niet 
teveel beloven, waardoor 
de productie het niet kan 
bijhouden. Een propeller 
moet in evenwicht zijn om 
een bedrijf goed te laten 
draaien. Zo organiseren 

we het. Daarbij doen wij het echt samen. Een 
voorbeeld. Tijdens de lunch zitten we allemaal 
aan dezelfde tafel te praten over voetbal, het 
weer, of dingen die ons zijn opgevallen. De 
medewerkers van Scalabor zitten naast de stu-
denten en ingenieurs!”

Ben jij thuis ook zo duurzaam bezig?
“Haha, een gewetensvraag die ik met ja kan 
beantwoorden! Ons huis is een grote proeftuin 
voor allerlei nieuwe producten. Er zijn weinig 
producten die ik thuis niet heb uitgetest. Een 
leuke anekdote: ik was ooit in het buitenland 
toen onze cv-ketel het begaf. Mijn vrouw Liduin 
en de drie kinderen zaten in de kou. De plaatse-
lijke installateur die de kast opentrok, zag alle-
maal vreemde kabels en leidingen en kon het 
niet maken, haha. Een collega van mijn bedrijf 
heeft het uiteindelijk opgelost…”

Word je vrouw er niet gek van?
“Nee hoor ze is het gewend. En mijn drie kinde-
ren Paulin, Rob en Maike weten niet anders. 
Maike doet onze reclame en logo uitingen en 
Rob is zelfs een beetje besmet met mijn virus. 
Hij werkt ook in het bedrijf. Alles waar een 
draadje aan zit vindt hij interessant. Hij trekt op 
dit moment het project Delta Pro. Dat is een 
radiator inregelset, waar de professional heel 
blij mee zal zijn. Vaak zie je dat radiatoren slecht 
zijn ingeregeld. Dit systeem ziet in één oogop-
slag of alle radiatoren goed ‘meelopen’ oftewel 
voldoende warmte krijgen.” 

Nog tijd voor hobby’s?
“Jazeker. Vroeger heb ik landelijk gehandbald bij 
Swift in Arnhem. Ik heb nog bij Henk Groener in 
het team gezeten, de huidige bondscoach van 
het Duitse damesteam. Ik probeer af en toe te 
golfen en heb ik bij mijn woning in Huissen een 
grote tuin. Ik zal me niet snel vervelen.”

Als geboren Arnhemmer ben je toch in de 
Liemers terechtgekomen?
“Het bevalt me hier. De mensen zijn gezellig en 
recht voor de raap. Zoals het hoort. Ook bij 
Lindus vind ik het altijd prettig om te komen en 
met andere ondernemers van gedachten te 
wisselen.”

Voorlopig zullen we je daar dus nog zien, 
want het afscheid is nog niet in zicht…?
“Ik wilde eerst op mijn zestigste stoppen. Vervol-
gens op mijn 65e. Inmiddels houd ik zeventig 
aan. Ik vind het nog te leuk, maar heb wel mijn 
medewerkers aangegeven dat ze over de toe-
komst moeten denken. Als ze samen door willen 
gaan, doe ik mijn stinkende best om dat voor 
elkaar te krijgen. Voorlopig ben ik er echter nog. 
Met z’n allen vervuilen we op dit moment onze 
aardkloot. Ik heb de drive om iets goeds achter 
te laten...”
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Rabo Lease
Wat wil jij aanschaffen?
Die ene machine of bedrijfswagen waarmee je bedrijf doorgroeit:
met Rabo Lease kun je nu al de trotse eigenaar worden.

Bekijk de mogelijkheden op
www.rabobank.nl/lease



Er is een dringende behoefte aan technisch 
personeel in de regio. Tijdens de Techniekdag 
 laten bedrijven en instellingen zien hoe leuk, 
veelzijdig en interessant techniek kan zijn. Dat 
het vieze handen imago echt tot het verleden 
behoort. De organisatie van de Liemerse 
 Techniekdag is ook dit keer in handen van 
 VNO-NCW Midden en Lindus in samenwerking 
met regionale onderwijsinstellingen (Liemers 

College, Technoplaza, InstallatieWerk  Achterhoek 
Rivierenland), het bedrijfsleven (Welling Bouw | 
Onderhoud en Muller European Truck en Trailer 
Care, Kremer Installatietechniek).
De Techniekdag biedt doe-activiteiten voor 
 jongeren tot 16 jaar. Alle sectoren en niveaus 
komen deze dag aan bod. De arbeidsmarktvoor-
uitzichten zijn goed. Techniek en technologie 
raken steeds meer verweven in ons leven en de 

maatschappij. Techniek is ontzettend belangrijk, 
maar ook boeiend en precies dat probeert de 
Techniekdag te laten zien. Daarnaast wordt er 
een verbinding gemaakt met technologie. 
Müller European Truck & Trailer Care is voor het 
eerst gastheer voor de Techniekdag. “Een be-
wuste keuze”, zegt vestigingsmanager Teun 
Hofman. “De leegloop in de techniek is erg 
groot. Dat merken wij zelf ook. Vrachtwagen-
monteurs en koelmonteurs zijn amper te vin-
den. Daarom stellen we niet alleen graag onze 
deuren open voor de Techniekdag, maar laten 
we zelf ook zien hoe leuk techniek is.”
Müller European Truck & Trailer Care is een 
allround truck- en trailer reparatiebedrijf, dat 
ook raad weet met koelmachines en laadklep-
pen. “Van de voor- tot achterbumper kunnen wij 
trucks repareren. Tijdens de Techniekdag laten 
we daar ook iets van zien. Bijvoorbeeld door 
een kijkje te geven in onze geavanceerde 
 servicewagen vol techniek.”
Teun Hofman is enthousiast over het fenomeen 
Techniekdag. “Ons hoofdkantoor zit in Holten 
Overijssel. Daar kennen ze dit niet. Mijn 
 directeur vond het geweldig en was meteen 
enthousiast om mee te doen.”
 
Techniekdag de Liemers vindt plaats op zaterdag 
18 april tussen 10.00 en 16.00 uur op het terrein 
van Müller European Truck & Trailer Care aan de 
Dijkgraaf 24 in Duiven. 

Meer informatie en een overzicht van de deel-
nemers is te vinden op www.techniekdag.nl. 

‘Met techniek ben je verzekerd van een baan’
Techniekdag de Liemers op 18 april in Duiven

Techniekdag De Liemers staat dit jaar op 18 april op de agenda. Het decor vormt het 
 bedrijfspand van Müller European Truck & Trailer Care aan de Dijkgraaf 24 in Duiven. 
Daar presenteren bedrijven uit de regio zich aan toekomstige technici. 

Dachser streeft er volgens CEO Bernhard Simon 
van Dachser naar om de jonge logistieke specia-
listen na hun opleiding permanent in dienst te 
nemen. “De logistieke sector heeft het steeds 

moeilijker om voldoende gekwalificeerd perso-
neel aan te trekken. Het is onze plicht om men-
sen te inspireren om in deze boeiende sector te 
werken, maar ook om ze te behouden.”

Dachser Nederland biedt een breed scala aan 
stage- en leerwerkplekmogelijkheden aan op elk 
niveau en op bijna elke afdeling: BBL’ers, 
BOL’ers, derdejaars studenten en afstudeerders. 
Dachser werkt er samen met verschillende on-
derwijsinstellingen aan om jongeren te enthou-
siasmeren voor de logistieke sector. 

740 leerlingen kiezen voor Dachser 
Maar liefst 740 leerlingen kozen er dit schooljaar voor om hun opleiding bij Dachser te 
starten, waarvan 35 in Nederland verspreid over de vier vestigingen. 

NIEUWS

 DACHSER Zevenaar DACHSER Kempten (hoofdkantoor) DACHSER Waddinxveen
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Vlnr: bovenste rij: Teun Hofman (Müller), Tjerry Verhoeven (VNO NCW), Wim Visser (Welling Bouw | Onderhoud), 
Niek Frijstein (Kremer), Stefan de Jong (Lindus), Anton Muller (Müller), Renate Berndsen (Lindus), Frank Boerboom (Technoplaza), 
Nienke Koning (Kremer)
onderste rij: Dennis van Huet (Installatiewerk), Harry Klein Koerkamp (Technoplaza), Albert Staring (Liemers College)
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Op bedrijventerrein Centerpoort-Noord in 
 Duiven vinden we het hoofdkantoor van Gilde 
Software, waar veertig van de medewerkers een 
werkplek hebben. In Sneek en Harderwijk zijn 
kleinere locaties te vinden. Aan de Impact in 
Duiven ontmoeten we een van de oprichters, 
Henri Polman. Opvallend detail: de oprichter 
noemt zichzelf geen directeur. Die rol is sinds 
2010 weggelegd voor Hans Nooitgedacht. Henri 
Polman: “Ik ben wel eigenaar, en pak vooral de 
vrije ondernemende rol op. Ik kijk waar er op de 

markt behoefte aan is en ga daarmee aan de 
slag. Mijn compaan Ruud Nijland staat na het 
zilveren jubileum aan de vooravond van zijn 
pensioen.”
In Doetinchem werd ruim 25 jaar geleden het 
eerste kantoor geopend. Henri Polman. “Akzo 
wilde van het Gilde softwarepakket af en wij 
mochten dat - net als de tweehonderd klanten 
die daar bij hoorden - overnemen. We hadden 
een vliegende start. Na enkele weken moesten 
we al medewerkers aannemen.”

Innovatief
Het ‘Gilde-systeem’ waar alles om draait, vormt 
een innovatief en open technologisch fundament 
waarop per branche en per bedrijf een oplossing 
op maat wordt gerealiseerd. Voor grote maar 
ook voor kleine bedrijven; van éénpitters tot 
enkele honderden medewerkers. “Het systeem is 
ontwikkeld door onze Duitse partner Moser, 
waar we tot op de dag van vandaag mee samen-
werken. Samen springen we proactief in op de 
ontwikkelingen in de verschillende branches, wat 

Door Sjoerd Geurts

We schrijven 1994. Ruud Nijland en Henri Polman verlaten Akzo om 

aan een nieuw hoofdstuk in hun werkzame leven te beginnen. De 

twee collega’s springen in het diepe en beginnen voor zichzelf. Het 

is het begin van een succesverhaal. Anno 2020 is Gilde Software 

met software oplossingen op maat marktleider in een groot aantal 

branches en werken er ruim vijftig medewerkers in één van de drie 

vestigingen.

‘Wij willen in elke branche 
marktleider worden’

Gilde Software steekt ambitie niet onder stoelen of banken



leidt tot een continue doorontwikkeling van onze 
software. Recentelijk is de vierde generatie (G4) 
van de Gilde software gerealiseerd, waarmee de 
basis wordt gelegd voor online toepassing. Groot 
voordeel is dat ‘G4’ vanaf iedere apparaat ge-
bruikt kan worden - pc, tablet of mobiele tele-
foon.” 
Het begon ooit allemaal met een systeem voor 
de schildersbranche, maar de oprichters hadden 
snel in de gaten dat er meer kansen lagen. “Wij 
hebben onze software uitgerold en vertaald naar 
andere branches. Binnen deze branches leveren 
we maatwerk. Feitelijk is ons systeem een totaal-
oplossing voor mkb-bedrijven, die projectmatig 
en dienstverlenend werken. Je krijgt grip op je 
bedrijfsprocessen en kunt sturen op rendement. 
Op elk gewenst moment heb je een actueel 
overzicht van alle projecten.”

Formule 1auto
Voorbeelden van branches waar het Gilde- 
systeem wordt ingezet zijn de schilders- en 
 afbouwbranche, de dak- en gevelbranche, de 
carrosseriebranche, sloop- en asbest, hekwerken, 
de groensector en de installatiebranche. In de 
meeste van deze markten is Gilde marktleider. 
“Maar voor ons is dat niet genoeg. Wij hebben 
de ambitie om in elke branche marktleider te zijn 
door rendement en continuïteit te bieden aan 
onze klanten. We willen voor iedere branche een 
formule 1-auto samenstellen, met ieder zijn 
eigen specificaties. Zodat onze klanten hun wed-
strijd kunnen winnen.”
Het is volgens Henri Polman belangrijk dat zijn 
klanten het werk zo productief mogelijk uitvoe-
ren. “Want ondernemen draait om geld verdie-
nen. Wij helpen daar een handje bij. Daarbij 
houden we rekening met de verschillen tussen 
de branches, die soms heel specifiek zijn. Een 
schildersbedrijf werkt bijvoorbeeld met meetsta-
ten, bewerkingssystemen en meerjaren-onder-
houd om een project goed te calculeren. Een 
installateur werkt met enorm veel verschillende 
artikelen en heeft behoefte aan actuele prijs en 
productinformatie. Dat vergt specifieke oplossin-
gen. Zo koppelen we de artikelinformatie van de 
installatiebranche rechtstreeks aan de groothan-
dels en aan centraal online artikelbeheer. Het 
draait daarbij om verbindingen leggen en com-
puters met elkaar te laten praten. Daarvoor 
gebruiken we het Gilde erp-systeem, dat auto-
matiseert en bedrijfsprocessen aan elkaar ver-
bindt. Daarnaast beschikken we bij Gilde over 
medewerkers met veel ervaring en brancheken-
nis, die onze klanten helpen op een hoger niveau 
te komen.” 

Dashboard
De basisfuncties van het Gilde-systeem zijn rela-
tiebeheer, CRM, calculeren, projectadministratie, 
logistiek, beheer en onderhoud en financieel. 
Deze basis kan worden uitgebreid met apps en 

branchespecials. “De bedrijfssoftware moet een 
bedrijf passen als een jas. Dat kan in een tijd 
waarin de technologische ontwikkeling snel gaat. 
Wat te denken van het dashboard dat we tegen-
woordig leveren. Het geeft je vanaf ieder scherm 
à la minute een helder overzicht van alle operati-
onele en financiële data die ertoe doen binnen 
jouw onderneming. Alle gegevens die je nodig 
hebt als bedrijfsleiding om te sturen zie je in één 
oogopslag. Dat vind ik ook het mooie aan dit 
dashboard. Het is fijn om te zien wat je bedrijf 
gedaan heeft, maar het is nog veel fijner dat het 
dashboard je de informatie geeft die je nodig 
hebt om bij te sturen.”

Mensenwerk
De Duitse samenwerkingspartner Moser verbe-
tert de software continu, zodat deze toekomst-
bestendig blijft. Ook bij Gilde in Duiven zitten er 
ontwikkelaars die specifieke functies inbouwen. 
Het leidt tot steeds weer nieuwe en geavanceerde 
softwaremogelijkheden voor bedrijven uit de 
gekozen branches. Gilde Software is ook in België 

aanwezig, waar meer dan duizend bedrijven 
gebruik maken van Gilde. “Het Belgische bedrijf 
Computer Solutions vertegenwoordigt ons daar.” 
Of de groei nog wel te managen valt? Henri: “We 
zijn inmiddels twee keer verhuisd. Eerst vanuit 
Doetinchem naar Zevenaar waar we op Mercu-
rion zaten en sinds 2012 hebben we een mooi 
kantoor op Centerpoort-Noord in Duiven. Het 
lukt nog steeds om nieuwe mensen aan ons te 
binden. Mensen met kennis van de gekozen 
branches en met voldoende vaardigheden. Daar-
toe steunen we ook het initiatief onder leiding 
van Harald Wiggers om de ICT opleidingen in 
deze regio een impuls te geven. We proberen de 
medewerkers die hier al een plek hebben gevon-
den te binden. Door ze een stuk vrijheid te geven 
binnen hun functie in een platte organisatie. Wij 
willen dat onze mensen het hier naar de zin 
hebben en proberen die voorwaarden te creë-
ren. Zo zijn we vorig jaar september - op het 
moment dat we 25 jaar bestonden - met z’n allen 
een lang weekend naar Hotel van Oranje in 
Noordwijk geweest. Erg leuk en goed voor de 
saamhorigheid.”

De Liemers
Als Liemers bedrijf heeft Gilde Software veel 
klanten in de regio en is het bedrijf lid van 
 Lindus. Er wordt zoveel mogelijk met Liemerse 
bedrijven samengewerkt. “We zitten in de buurt, 
hebben dezelfde mentaliteit en moeten elkaar 
helpen om onze marktpositie te versterken. Het 
bevalt ons in de Liemers prima. Dit is de poort 
van Nederland.” 
Over de verkeerssituatie is hij minder te spreken. 
“De wegen in deze regio slibben dicht en daarbij 
hebben wij op Centerpoort-Noord maar één 
uitvalsweg. Dat kan natuurlijk niet. Wat als er iets 
gebeurt? We moeten allemaal de A12 over om 
hier weg te wezen. Ook het openbaar vervoer 
van en naar het bedrijventerrein kan beter. Ik 
hoop dat daar snel wat aan gedaan wordt.”
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 hetzelfde gemak    dezelfde lage tarieven
 mét een landelijke dekking

Maak nu kennis met SBPost
Bent u benieuwd wat wij voor uw bedrijf kunnen betekenen? 

Neem contact met ons op, wij informeren u graag.

Er verandert veel op de postmarkt, 
maar SBPost blijft gewoon hetzelfde.

Veel bedrijven kiezen voor SBPost voor de verzending van 
zakelijke post tegen zeer voordelige tarieven. Dagelijks er-
varen zij het gemak van het ongefrankeerd en ongesorteerd  

post versturen.

Ongefrankeerd       Haalservice         Bezorgtijd 24 uur

sbpost.nl/maakkennis

UNIEKE  feesten

presenteren  I  vergaderen

ontbijt  I  Lunch  I  diner  I  borrel

3 locaties  i  15 sfeervolle ruimtes actie  I  vermaak
voor reserveren en info  t. 0316 - 22 60 58        of bezoek onze websites  plok.nl  I  steakm.nl  I  janenjan.com

Office Design Projectinrichters BV
Leigraafseweg 2 - 6983 BP Doesburg

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

Workspace 
designers

Office Design Projectinrichters BV
Leigraafseweg 2 - 6983 BP Doesburg

info@office-design.nl - www.office-design.nl

Nicole Heuff
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Buitink: 
luxe en comfort 
met innovatief 
bouwwerk 
Een luxe vakantiebungalow waarmee je het 
verschil maakt. Of juist een innovatief kan-
toor! Met de gloednieuwe POV, ontwikkeld 
door Buitink Technology in Duiven - worden 
er grenzen verlegd op het gebied van design, 
beleving, comfort en duurzaamheid. 
De wereld van vakantiewoningen is over het 
algemeen redelijk behoudend. Alleen in het 
hogere segment willen vakantieparken zich 
graag onderscheiden met bijzondere over-
nachtingsmogelijkheden. De gloednieuwe 
POV past in een recreatiebranche van luxe en 
comfort waar de glampings uit de grond 
schieten. 
De POV kan ook ingezet worden als kantoor 
of praktijkruimte. Daarnaast is de overkap-
ping los te gebruiken als terrasoverkapping of 
droogloop. Omdat er gebruik wordt gemaakt 
van een innovatief modulair principe, kan er 
gevarieerd worden in oppervlakte. Van één 
enkele module van zo’n twaalf vierkante 
meter tot een volledig ingerichte accommo-
datie van ruim vijftig vierkante meter. Heel 
fraai is de mogelijkheid om de tweede huid-
gevel te bedrukken, waardoor je steeds weer 
een andere sfeer creëert: van een rustige 
natuurlijke print tot extraverte vormen en 
kleuren. 
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De Isolatieshop heeft de bronzen FD Gazellen 
Award in de wacht gesleept. Tientallen bedrijven 
in Oost-Nederland waren hiervoor genomi-
neerd. 
Alleen bedrijven die de voorgaande drie jaar 
minimaal 20 procent in omzet zijn gegroeid én 
het laatste jaar winstgevend hebben afgesloten, 
maakten kans op een FD Gazellen Award. 
Met het behalen van de derde plaats behoort 
De Isolatieshop tot de snelst groeiende bedrijven 
in Oost-Nederland (Utrecht, Overijssel en 
Gelderland).
De FD Gazellen Awards werden dit jaar voor de 
zestiende keer uitgereikt door het Financieel 
Dagblad. De laatste jaren viel De Isolatieshop 
ook in de  prijzen, maar niet eerder werd de top 
drie bereikt. 

Isolatieshop 
scoort met 
FD Gazellen Award

Het idee is door het Zevenaarse Von Gahlen 
samen met de bedrijven Selmers en Groba 
ingediend. Staatssecretaris Mona Keizer van 
Economische Zaken en Klimaat mocht de subsi-
die uitreiken. 
De technische kennis bij Von Gahlen is vaak erg 
specifiek, waardoor medewerkers lang bezig zijn 
zichzelf deze kennis eigen te maken. Von 
Gahlen, Selmers en Groba zochten afzonderlijk 
van elkaar al tijden naar een goede manier om 
medewerkers hierbij te helpen en de 
overdracht tussen medewerkers te ver-
soepelen. Door de krachten te bundelen 
is het idee van ‘Learning on the fly’ 
ontstaan. Managing  Director Jaap Dui-
ker: “Het platform biedt ons de 
mogelijkheid om kennis en 
vaardigheden te delen en op 
te slaan.”  
In het platform worden 
bijvoorbeeld trainingen 
aangeboden. Dit is voor 
zowel beginnende als 
voor ervaren medewer-
kers een pluspunt. Iedere 
medewerker blijft zich 
hiermee als professional 

en als mens ontwikkelen. 
In januari ging de ontwikkeling van het platform 
van start. Als het platform af is, heeft iedere 
medewerker een eigen digitale leerkluis. Hierin 
staat precies welke trainingen een medewerker 
heeft gevolgd en welke kennis een medewerker 
bezit. 

MKB!dee is onderdeel van het grote programma 
Leven Lang Ontwikkelen (LLO) van de ministe-

ries van OCW, SZW en EZK. MKB!dee prikkelt 
ondernemers om werkende oplossingen te 
bedenken voor belemmeringen en proble-
men waar zij zelf tegenaanlopen. Von 
Gahlen bestaat sinds 1973 en is uitgegroeid 

tot internationaal marktleider in het 
produceren van medische bescher-
mingsmiddelen. Het innovatieve 
bedrijf zorgt ervoor dat nucleaire 
producten, waaronder medicijnen 

en radioactieve vloeistoffen, 
op verantwoorde wijze kun-
nen worden geproduceerd en 

vervoerd. 

Von Gahlen ontvangt prijs 
voor online learning tool 
Von Gahlen is in de bloemetjes gezet door MKB!dee voor haar online learning tool 
 ‘Learning on the fly’, waarbij het delen en opslaan van kennis de basis vormt voor een 
leven lang leren. De tool leverde het bedrijf ook een subsidie van 200.000 euro op.  

Managing Director Jaap Duiker 
(Von Gahlen) is blij met de cheque.

De POV kan ook ingezet worden als kantoor.
Foto: Buitink Technologie  

Avitas Autolease gaat als een zelfstandig bedrijf 
verder. Avitas startte in 2016 als universele lease-
maatschappij, gelieerd aan Bosch Car Service-
bedrijf Auto Vreman Zevenaar. Auto Vreman en 
Avitas Automotive - een bedrijf van Sander van 
Dijk - waren de twee aandeelhouders. Avitas 
Automotive heeft nu de aandelen van Auto 
Vreman overgenomen, waardoor Sander van 
Dijk als enig aandeelhouder overblijft. Auto 
Vreman blijft wel een van de partijen waarmee 
samengewerkt wordt voor onderhoud.

Avitas Automotive startte in 2014 en levert fleet-
managementdiensten. Beide bedrijven komen 
nu naast elkaar te staan. Het bedrijf wil in de 
komende jaren de vloot verdubbelen tot circa 
500 voertuigen.

Avitas Autolease 
gaat zelfstandig 
verder

Aan de Exportweg 5 in Waddinxveen is half 
december de eerste paal geslagen voor de 
 uitbreiding van Dachser Rotterdam. Daarmee 
is de bouw van het nieuwe warehouse officieel 
van start gegaan. Dachser is onder meer in 
Zevenaar gevestigd.

Eerste paal 
warehouse 
Dachser



Hengelder 23 Zevenaar  - 085 00 24 700   -
www.deslimmejongens.nl   

Wij hebben 
dé oplossing!

1 platform voor:
- cilindersloten
- roldeuren
- hangsloten 
- lockers

Nooit meer je sleutels kwijt?

Jouw personeel of gasten eenvoudig 
toegang verlenen tot je bedrijf? 

De deur kunnen bedienen met een 
tag of mobiel toestel? 

Kab. Daar boek je meer resultaat mee.                              

www.werkenbijkab.nl

Ben jij een
doorpakker?
Dan zoeken 
we jou!
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HET PORTRET

Naam Thierry Tiedink

Geboren 13 september 1973 in Groessen

Woonplaats Groessen

Burgerlijke staat Getrouwd met 

Gemma Tiedink-Koning. Wij hebben drie dochters.

Gestudeerd Hotelschool Den Haag

Arbeidsverleden Altijd zelfstandig geweest. 

Van 1996 tot en met 2006 had ik het bedrijf 

Toptent. Vanaf 2007 tot de dag van vandaag 

Kroftman Structures BV. Een bedrijf dat ik 

samen met mijn broer Oscar run.

Waar kennen we je van? “Ik hoop van mijn bedrijf Kroftman Structures BV. Mocht je ooit 

onze website bezocht hebben dan weet je dat je nooit meer van ons af komt.”

Wat doet Kroftman Structures? “Wij ontwerpen, ontwikkelen en verkopen opslagtenten 

en opslaghallen voor industrieel gebruik. In alle soorten en maten.”

Waar zijn jullie goed in? “Wij verkopen onze producten wereldwijd en onderscheiden ons 

op prijs en snelle levertijden. Marketing is een van onze sterke punten. Je komt ons overal 

tegen.”

Wat is je passie? “Ik hou van buitensporten zoals MTB, wielrennen, enduro-ritten. Maar ik 

vind watersporten ook erg leuk.”

Welke social media gebruik je? “Linkedin, maar eerlijk gezegd doe ik er eigenlijk niet zo 

veel mee.”

Krant(en)? “Financieel Dagblad (FD) en De Gelderlander.”

Biertje? “Uiteraard.”

Vakantie? “Oostenrijk, Spanje, Portugal. Overigens is het bij mooi weer ook prima toeven 

aan de Loowaard in Loo! Lekker met een bootje het water op.”

Altijd op zoek naar? “Mogelijkheden om ons bedrijf te laten groeien.”

Houdt niet van? “Wachten…. Ik ben echt zeer ongeduldig.”

Sociale netwerken? “Lindus, MKB Duiven, Kookclub, Lions Duiven.”

Wie zou je graag ontmoeten? ”Wim van der Leegte. Dat is een Nederlandse ondernemer. 

Hij is voormalig directeur van de VDL Groep. Onder zijn leiding is het bedrijf snel gegroeid.”

Favoriet restaurant? “Dada Wan in Arnhem en dan vooral omdat de kinderen hier graag 

naar toe gaan.”

Webshops? “Joemerino.com. Een website waar de man truien kan kopen.”

Laatste boek? “Shoe dog. Dat is een boek over de opkomst van Nike als sportmerk. Erg 

boeiend.”

Tv-programma? “Keuringsdienst van Waarde.”

Droom? “Wij zijn recent gestart met Fjordsen. Dat is een gloednieuw nieuw merk dak-

tenten, die je op een auto kunt plaatsen. Deze hebben we zelf ontwikkeld! Mijn droom is 

om hier een succes van te maken en een nieuw outdoormerk neer te zetten.”

Duurzaam? “De duurzaamheid komt binnen ons gezin vooral van mijn echtgenote. Zij is 

wethouder duurzaamheid in de gemeente Duiven. Gemma houdt scherp in de gaten of wij 

wel het goede voorbeeld geven.”

Liemers?
“Ik ben hier geboren en heb hier ook het grootste deel van mijn leven gewoond. Ik vind de 

Liemers een prettige woonomgeving met prachtige natuur en genoeg mogelijkheden tot 

buitensporten. Daarnaast vormt de Liemers een prima verbinding met Arnhem, de rest van 

Nederland en Duitsland. Ook bij de Liemerse mentaliteit voel ik mij thuis.”

Ontspanning? “Sport, Netflix, kinderen.”

Welke drive heb je? “Ik zie mijzelf als een gedreven ondernemer. Ons bedrijf groeit al 

een paar jaar stevig en ik vind het een uitdaging om te kijken hoever mijn persoonlijke 

capaciteiten als ondernemer reiken. Ik verleg als ondernemer graag grenzen.” 

Beste acteur/actrice? “Ricky Gervais.”

Wat is je grootste uitdaging? “Drie kinderen opvoeden. Dat is met afstand mijn 

grootste uitdaging, haha.”

CV THIERRY

‘Ik verleg als ondernemer graag grenzen’
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Energieneutraal door middel van samenwerking 

Door Sjoerd Geurts

Het is een prachtig streven: lokaal net zoveel duurzame energie op
wekken als inwoners, bedrijven, instellingen nodig hebben. Dat gaat 
gebeuren op het Gelders Eiland. Duurzame energie van, voor en door 
bewoners en ondernemers. En het leuke is dat Steenfabriek Vander
sanden, Wezendonk Zand en Grind, BKC en woningcorporatie Vryleve 
het plan steunen. Daarnaast denkt de University of Applied Science 
(voorheen Hogeschool ArnhemNijmegen) actief mee.

Omgevingsmanager Wim Nabbe van Groene 
Allianties de Liemers (GAL) is positief gestemd 
over de plannen. Samen met stichting Wiek-II 
staat hij aan de wieg van het idee om het Gelders 
Eiland energieneutraal te maken. “De fossiele 
brandstoffen raken op en beschadigen ons 
 milieu. We moeten in Nederland van de kolen en 
het gas af. Dat is een flinke opgave. Maar als we 
de handen ineen slaan, moet het lukken om de 
fossiele brandstoffen de deur uit te doen en 
 duurzaam in onze energiebehoefte te voorzien.”
Het Gelders Eiland geeft het goede voorbeeld. 
Daar is een overeenkomst getekend - het Eiland’s 
Energieverbond - als eerste stap richting een 
duurzaam Gelders Eiland. Alle deelnemers geven 
hiermee aan dat zij hun best gaan doen om zich 
voor het duurzame doel in te spannen. 
Elke partij heeft daarbij zijn eigen rol. De onder-
nemers - Vandersanden, Wezendonk en BKC - 

stellen hun terrein beschikbaar voor de opwek 
van energie. Als het plan lukt nemen ze, net als 
Vryleve, de opgewekte energie af voor hun be-
drijf. Hogeschool Arnhem-Nijmegen helpt bij het 
onderzoek naar nieuwe technieken. Wiek-II 
brengt kennis in van duurzame energie en zet 
zich samen met de Groene Allianties  Liemers in 
om burgers en bedrijven bij het plan te betrekken.

Niet alleen praten
Het blijft op het Gelders Eiland dus niet bij praten 
alleen. Een energiekaravaan trekt binnenkort 
door de dorpen om de ideeën met de bewoners 
te delen en verder door te ontwikkelen. Wim 
Nabbe: “Maar we gaan vooral luisteren naar de 
mensen. Wat vinden de mensen van ons plan? 
Welke ideeën hebben ze zelf? Ons plan is niet in 
beton gegoten, waar nodig passen we het aan.”
Het Gelders Eiland (gemeente Zevenaar) bestaat 
uit zes kernen: Pannerden, Spijk, Herwen, Aerdt, 
Tolkamer en Lobith. In het gebied, omgeven door 
de Rijn en zijn zijarmen, wonen zo’n 11.000 inwo-
ners. Om de burgers en bedrijven in deze regio 
van groene stroom te voorzien is 84 Gigawatt per 
jaar nodig. Het gebied beschikt over een scala 
aan mogelijkheden om energie op te wekken. 

‘Gelders Eiland als 
voorbeeld voor Nederland’

NIEUWS

De ondertekenaars van het Eiland’s energieverbond, 
bovenste rij vanaf links 
Jolanda Berntsen (University of Applied Sciences), 
Michel Degen (Vandersanden Steenfabrieken), 
Wiely Aalbers (Wezendonk Zand en Grind), 
onderste rij vanaf links 
Mark van Westerlaak (GADL), 
Pim de Ridder (Wiek-II), 
Jeroen Mulders (Vryleve). 

Niet op de foto: Fred Hakvoort (BKC).

Michel Degen 
(Vandersanden Steenfabrieken): 
“Duurzaamheid is één van 
de pijlers van ons bedrijf.”
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Wind en water zijn volop voorhanden. Wim 
 Nabbe: “Zonne-energie kan opgewekt worden 
met zonnepanelen op daken en plassen. Biomas-
sa maken we van olifantsgras, dat door boeren 
hier kan worden gekweekt. Wellicht kunnen we 
op termijn zelfs onze eigen waterstof maken.”

Vryleve en Vandersanden
Jeroen Mulders van woningcorporatie Vryleve is 
een van de ondertekenaars van de overeen-
komst. “Wat hier op het Gelders Eiland gebeurt, is 
een voorbeeld voor heel Nederland hoe er door 
middel van participatie van burgers en bedrijven 
een energielandschap kan ontstaan. Je moet er 
samen de schouders onder zetten. Dat biedt nieu-
we kansen. Collectieve opwekking is ook goedko-
per dan individuele opwekking. Vryleve doet mee 
omdat we het met alleen zonnepanelen niet gaan 
redden. Door gebruik te maken van verschillende 
duurzame bronnen (zon, wind, water, warmte, 
etc.) proberen we de opwekking zoveel mogelijk 
te laten aansluiten op de energievraag, waardoor 
de opslag van energie wordt beperkt en investe-
ring hierin relatief laag kan blijven.”
Michel Degen is directeur van Vandersanden 
Steenfabrieken, het grootste baksteen produce-
rende familiebedrijf in Europa. “Onze twee pro-
ductielocaties in Spijk en Tolkamer hebben een 
behoorlijke impact op het Gelders Eiland. Als 
familiebedrijf hechten we grote waarde aan 
maatschappelijk verantwoord ondernemen en 
duurzaamheid is één van de pijlers van ons be-
drijf. De insteek van ’t Eilands Energieverbond om 
samen met inwoners te bouwen aan een eigen 
duurzame energievoorziening, met windmolens, 
zonnepanelen, biomassa en opslag sluit goed aan 
bij onze opgave en doelstellingen. Afgelopen jaar 
werden op de fabriekshallen van de vestigingen 
in Spijk en Hedikhuizen in totaal 15.000 zonnepa-
nelen gelegd. Gezamenlijk produceren ze 2,6 
megawatt, dat is net zoveel energie als 650 huis-
houdens per jaar verbruiken. Daarmee voorzien 
ze in ongeveer een derde van de totale energie-
behoefte van deze fabrieken. Op de daken van 
onze locatie in Tolkamer leggen we dit jaar nog 
zo’n 6.500 zonnepanelen. Daarnaast zijn we druk 
doende om onze processen verder te verduurza-
men zoals ons innovatieve ovenproject in Tolka-
mer. Hier bouwen we op dit moment een ener-
giezuinige nieuwe tunneloven ter vervanging van 
drie tunnelovens met een relatief hoog energie-
verbruik. Hiermee wordt een CO2 reductie van 
25% behaald. Verder onderzoeken we de moge-
lijkheden om restwarmte uit onze gezuiverde 
rookgassen te winnen en deze beschikbaar te 
maken voor huishoudens.”
Wim Nabbe is blij met het enthousiasme, maar 
waakt ook voor het landschap. “Het Gelders 
Eiland is een mooi stukje Liemers. Dat willen we 
graag zo houden. We bouwen een energieland-
schap, met respect voor natuur en landschap. In 
een sfeer die past bij het gebied.”

ONDERWIJS

Het in Didam gevestigde W&O products is ge-
specialiseerd in het inkopen en produceren van 
(kinder)artikelen, zoals schrijfwaren, cadeautas-
sen en decoratie. Tiemex & Stefco is een full 
service transportdienstverlener gevestigd in 
Zevenaar en Andelst. Het nieuwe pand wordt 
eind van dit jaar opgeleverd.  

Op een kavel van 8901 m² strijken daarnaast 
Peters Installatietechniek, Peters Holding en Vida 
neer. Familiebedrijf Vida uit Zevenaar, gespecia-

liseerd in het ontwikkelen, produceren en ver-
pakken van producten voor rijsttafels, breidt 
haar huidige vestiging op 7Poort uit. Peters 
installatietechniek in Didam - gespecialiseerd in 
het adviseren, ontwerpen en installeren van alle 
mogelijke installatiewerkzaamheden - verhuist 
vanwege de groei naar 7Poort. Ook het nieuwe 
onderkomen van Peters Installatietechniek wordt 
eind dit jaar opgeleverd. Tenslotte bouwt Peters 
Holding een bedrijfshal met twee units die ver-
volgens de verhuur in gaan. 

De bouw van het XXLdistributiecentrum 
op BusinessPark 7Poort in Zevenaar is in 
volle gang. Half november werd de eerste 
paal geslagen. 

Gazeley, één van de grootste investeerders en 
ontwikkelaars van de logistieke warehouses en 
distributieparken ter wereld, bouwt fase één van 
het multifunctionele distributiecentrum: 
twee nieuwe warehouses van ca. 52.000 m2.

Eerder dit jaar gaf BusinessPark 7Poort haar 
grootste kavel van 19 hectare uit aan Solidiam in 
samenwerking met Mobion en 3B Group. Op de 
kavel wordt in totaal ruim 130.000 m² ontwik-
keld tot distributiecentrum.
Het voornemen is om de eerste fase (52.000 m2) 
in het derde kwartaal van 2020 op te leveren. 
Fase 2 van het distributiecentrum (65.000 m2) 
start daarna.

Jazo Zevenaar heeft het Duitse bedrijf Metallbau Kaiser GmbH overgenomen. Metallbau 
Kaiser is gespecialiseerd in geïsoleerde aluminium deuren, ramen en puien, een assorti
ment dat perfect aansluit op de producten en diensten van Jazo. 

De vraag naar geïsoleerde deuren voor technische ruimten groeit de laatste jaren. Metallbau Kaiser 
heeft hier al jaren ervaring mee. De overname betekent dat Jazo binnenkort een nieuw assortiment 
geïsoleerde producten presenteert. Andersom kan Metallbau Kaiser haar productfolie uitbreiden met 
ventilatieroosters en roosterwanden van Jazo. 

Vliegende start 2020 
voor BusinessPark 7Poort

Distributiecentrum XXL 
op BusinessPark 7Poort 

Jazo Zevenaar neemt Duits bedrijf over 

BusinessPark 7Poort is het jaar 2020 goed begonnen. Op vrijdag 10 januari werden er 
meerdere contracten ondertekend. De bedrijven Tiemex & Stefco logistic services en 
W&O products BV zijn samen de eigenaren van een kavel van twee hectare op 7Poort Zuid. 
Daarnaast vestigen Peters Installatietechniek, Peters Holding en Vida hun bedrijven daar. 

Vanaf links burgemeester Lucien van Riswijk, Henk Peters (Peters Holding), 
Daniel Frenken (Peters Installatietechniek ) Nick Nolten (Vida).

Michel Degen 
(Vandersanden Steenfabrieken): 
“Duurzaamheid is één van 
de pijlers van ons bedrijf.”
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Knallend openingsfestival HAL12 
duurt twaalf dagen

HAL12 of toch Turmachal? Bij het ter perse gaan van deze DUS waren de ‘geleerden’ daarover nog aan het 
 steggelen. Eén ding staat wel vast. De opening van het nieuwe culturele centrum van de Liemers wordt groots 
gevierd. Met een openingsfestival dat maar liefst twaalf dagen duurt!

Sigarettenfabriek Turmac - dat later luisterde naar 
de naam British American Tobacco (BAT) - maakt 
een belangrijk deel uit van de geschiedenis van 
de regio. Sigaretten worden er al lang niet meer 
gemaakt. Tegenwoordig zetelt het gemeentebe-
stuur in de toren die boven de stad uitsteekt. De 
naastgelegen productiehal is omgebouwd tot een 
podium voor samenwerking. Kunstwerk! de 
Bibliotheek en RSD de Liemers hebben er al een 
plek in gevonden en ook het Filmhuis Zevenaar 
opent hier binnenkort de deuren. Vanuit 
 Kunstwerk! verhuizen binnenkort het Liemers 
Museum en de Volksuniversiteit er naar toe. Nu 
de verbouwing en inrichting zijn einde nadert, is 
het tijd voor feest. Dat vindt ook Thijs Bisschops, 
namens SevenArt Producties projectleider van het 
Openingsfestival HAL12. 
“We maken er twaalf dagen lang een feestje 
van”, zegt Thijs. “Deze locatie wordt een cen-
trum van verbinding. Waar partijen elkaar 
gaan vinden. Ook partijen waar je het 
wellicht niet van verwacht. Dat de gemeen-
te bijvoorbeeld het Filmhuis omarmt en 
waar RSD de Liemers een connectie krijgt 
met de bibliotheek. Waar ook onder-
nemers welkom zijn. Dat hebben we 
voor ogen op deze historische locatie. Reden 
genoeg voor een mooi openingsfestival, 
waarin we laten zien wat zich hier allemaal 
heeft afgespeeld en wat er in de toekomst 
allemaal mogelijk is. Tijdens de festi-
valdagen is een grote rol weg-
gelegd voor culturele 

instellingen en initiatieven, artiesten en andere 
creatieve geesten uit de Liemers. Het wordt heel 
bijzonder.”

Doorlopende presentatie
Het programma is omvangrijk. Er is een door-
lopende presentatie in de verschillende ruimten. 
Voor veel doelgroepen is een speciale dag ge-
reserveerd. Waar het gaat om de Turmac worden 
alle oud-medewerkers uitgenodigd om de 
 nieuwe ‘Turmac-presentatie’ van het Liemers 
Museum - met veel verhalen - in première te zien 

gaan. RSD de Liemers pre-
senteert zich samen met 

Werkgevers Service Punt 
Midden-Gelderland en 
de gemeenten Duiven, 

Westervoort en Zevenaar 
op 23 april aan de 

regio en onder-
nemers in de 
Liemers. 

RSD de  Liemers begeleidt mensen met een bij-
standsuitkering op weg naar de arbeidsmarkt. In 
nauwe samenwerking met overheden en werk-
gevers. Tijdens het openingsfestival gaat het 
vooral om de dialoog tussen werkgevers, bestuur-
ders, raadsleden en het RSD team.
Verder is er tijdens het openingsfestival een 
 historisch café, een cultuurconferentie en krijgen 
jongeren tijdens de SevenArtFamiliePicknick de 
kans zich te laten zien. Het knallende slotfeest op 
zaterdag 25 april maakt het feest compleet. Het 
complete programma is te vinden op de website 
www.openinghal12.org.

Voormalige Turmac-hal wordt 
‘centrum van verbinding’ 
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Twee van de organisatoren 
Christiaan Frölich (links) 

en Thijs Bisschops kijken 
vol enthousiasme 
vooruit naar het 
openingsfestival.
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KAN NIET ZONDER

“Ik ben al vanaf mijn tiende gek van paarden. De paardensport heeft mij deels gevormd tot wie ik ben. 
Het omgaan met paarden leerde mij om te trainen, verzorgen, verantwoording te nemen, op te leiden, 
samenwerkingen te zoeken en volgens afspraak uit te voeren. Niet onbelangrijk: Marjan mijn vrouw heb 
ik ook bij de paarden leren kennen. Het fokken en opleiden is een manier van leven, waarbij je nooit uit-
geleerd raakt en het geeft een enorme voldoening als keuzes succesvol blijken te zijn. Elke keer ben ik 
weer nieuwsgierig hoe een paard dat ik heb gefokt zich ontwikkelt. Als dat een succes blijkt te zijn, geeft 
me dat een machtig gevoel. Samen met collega fokkers zoeken we naar de juiste genen-combinaties. Het 
geeft mij een goede balans in werken en ontspannen en heeft bovendien waardevolle vriendschappen 
opgeleverd. Het is geweldig om te doen. Iedere levensfase brengt zijn eigen vreugde met zich mee. Alle 
facetten van het leven komen ook in mijn paardenhobby voorbij. Van geboorte tot overlijden. Van veulen 
tot professioneel sportpaard. Van opleiden tot een goede oude dag geven. Absoluut hoogtepunt tot nu 
toe: dekhengst Jargon werd in 2017 reserve-kampioen KWPN HK Den Bosch. Wij ervaren de paarden-
sport hobby als een familie aangelegenheid. Drie generaties Span hebben samen plezier aan de paar-
den. Het is prachtig als je het (span)veulen aanschouwt waarvan de moeder door mijn vader is gefokt 
en wij de vader hebben gefokt.”

Henry Span (57) uit Oud-Zevenaar 
is eigenaar van het TweeSpan: 
Span Meesterschilders en Span Finishing

‘Manier van leven waarbij je nooit uitgeleerd bent’

Voormalige Turmac-hal wordt 
‘centrum van verbinding’ 



‘Bello-beveiliging voorkomt  veel criminaliteit’ 

Leo Haentjes (Securitas) 
kent de Liemerse bedrijventerreinen 
als zijn broekzak

Door Sjoerd Geurts

De collectieve beveiliging van bedrijventerreinen 

in de Liemers is een schot in de roos. Dat stelt 

 beveiliger Leo Haentjes van Securitas. Hij rijdt al 

21 jaar met zijn beveiligingsauto over de Liemerse 

terreinen. “Dankzij Bello is de criminaliteit ruim 

gehalveerd. De tijd van drie inbraken per nacht 

ligt ver achter ons.”

Precies 25 jaar kennen de Liemerse bedrijventerreinen collectieve beveili-
ging. Ongeveer twaalf jaar geleden werd dit ondergebracht in de Stichting 
Belangenbehartiging Bedrijventerreinen de Liemers (SBBL). Naar buiten 
toe wordt sindsdien de roepnaam Bello gehanteerd (zie kader). Deze ‘ge-
vaarlijke waakhond’ siert grote borden bij de toegangswegen van de be-
drijventerreinen, zodat criminelen zijn gewaarschuwd. 
Leo Haentjes kunnen we zo’n beetje het alter ego noemen van Bello. Hij 
kent de Liemerse bedrijventerreinen ook in de duisternis en overliep inbre-
kers, achtervolgde criminelen en voorkwam kraken. We schuiven aan om 
zijn veelal spannende ervaringen te horen. 
In 25 jaar beveiliging van Liemerse bedrijventerreinen is er volgens Leo 
Haentjes veel gebeurd. Hij is trots op het grote aantal van 350 deelnemen-
de bedrijven dat deelneemt aan de basisbeveiliging. Het aandeel freeriders 
- bedrijven die niet meedoen maar wel profiteren van de aanwezigheid van 
de beveiliging - daalt gestaag. “Steeds meer bedrijven beseffen het belang 
van collectieve beveiliging”, zegt Leo Haentjes. “Ze beseffen ook dat je 
samen de schouders er onder moet zetten. Tien jaar geleden - midden in 
de crisis - waren er amper honderd bedrijven lid van Bello nu al 350! Daar 
ben ik best trots op. Ik neem zelf ook de werving ter harte en probeer 
telkens weer nieuwe bedrijven te werven door gewoon ergens naar binnen 
te stappen.”

Onraad
Leo Haentjes maakte in de loop van de jaren de meest gekke dingen mee 
tijdens zijn rondgang. “We rijden met twee auto’s over de achttien Liemer-
se bedrijventerreinen die aangesloten zijn bij het collectief. Wij kennen 
ieder gebouw en zien meteen als er iets niet klopt. Als er bijvoorbeeld een 
auto staat, die daar niet hoort of als er lichten branden op een verkeerd 
moment ga ik vaak even een kijkje nemen. Bij een bedrijf op Centerpoort-
Nieuwgraaf heb ik ooit een paar mannen overlopen nog voordat het in-
braakalarm afging. Ik rook onraad omdat er een vreemde auto stond. De 
mannen gingen op de vlucht en de ingeschakelde politie nam het vervol-
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gens over. Omdat we ze hebben overlopen, is erger voorkomen. Er bleek 
wel braakschade te zijn, maar ze hadden geen tijd gehad om wat mee te 
nemen. Of die keer dat ik een vrachtwagen zag rijden, waar je containers 
op kunt laden. Die bleek gestolen in het westen van het land, maar was 
daar nog niet ontdekt. Dus de truck stond niet geregistreerd. Ik heb de 
mannen aangesproken toen ze stilstonden en ze kwamen met de smoes 
dat ze even moesten plassen. Ik vertrouwde het niet. Vervolgens ben ik ze 
in de gaten blijven houden en wat bleek: ze probeerden een container met 
dure metalen op te laden bij een bedrijf. Bij het zien van de beveiligers van 
Securitas vluchtten de mannen te voet en zijn ze later aangehouden.”

Voorzichtig
Of Leo ook wel eens bang is? “Eigenlijk niet. Daar heb je geen tijd voor. Je 
moet natuurlijk altijd voorzichtig blijven, maar ik wil het onrecht graag 
bestrijden. Ik overliep ooit ’s avonds bij een Didams bedrijf - waar we ook 

sleutelbeheer doen - enkele mannen. Er was geen braakschade en ze wis-
ten precies waar alle knoppen in het pand zaten. Toen ik ze overliep, vertel-
den ze dat ze een afspraak hadden gehad met de directie. Op dit tijdstip. Ze 
wilden weg en toen heb ik ze naar de naam gevraagd. Ik kon niet zo snel 
bij de noodknop op mijn portofoon. Uiteindelijk zijn ze gegaan, ben ik er 
achteraan gegaan en heeft de politie ze met diverse auto’s ergens ter hoog-
te van Ede/Wageningen klemgereden. Dat zijn mooie succesjes. Ik vind het 
leuk om boefjes te pakken.”
Volgens Leo wordt zeventig procent van de inbraken gedaan met hulp van 
binnenuit. “Bijvoorbeeld een logistiek bedrijf waar overdag laptops werden 
geleverd, die toevallig diezelfde avond al werden weggehaald. Hoe de 
dieven dat wisten? Precies aan de kant van de oplegger waar de laptops 
stonden, ging het mes in het zeil. Geen toeval! Of die medewerker van een 

Duivens bedrijf die ik ’s avonds om elf uur in een grote afvalcontainer voor 
het pand van zijn baas ontdekte. Hij was zogenaamd op zoek naar kabel-
tjes, maar bleek overdag dure spullen in de container te hebben gedepo-
neerd om die ’s avonds weer op te halen. Alleen had hij geen rekening 
gehouden met mij, haha…”
Geleidelijk ontwikkelden Leo Haentjes en 
zijn collega’s een ‘neus voor foute 
dingen’, zoals hij het zelf noemt. 
Nog niet zo lang geleden over-
liepen de mannen van Securitas 
inbrekers bij een Zevenaarse 
wasstraat. “De kluis was gesto-
len. Er volgde samen met de 
politie een achtervolging tot in 
Velp, waar de verdachten werden 

ingerekend. Weer een suc-
cesje dat het belang van 
collectieve beveiliging on-
derstreept. Dat probeer ik 
ook over te brengen bij de 
bedrijven die nog geen lid 
zijn. Ik verzorg ook 
 acquisitie. Met soms op-
vallende gevolgen. Want 
als ik nooit contact krijg bij 
een nieuw bedrijf, weet ik 
meteen dat er iets aan de 
hand is….”

‘Bello-beveiliging voorkomt  veel criminaliteit’ 

Bello bewaakt Liemerse bedrijventerreinen

Bello is de (roep)naam en het beeldmerk van de Stichting 
 Belangenbehartiging Bedrijventerreinen de Liemers (SBBL). De 
 stichting coördineert de beveiliging van bedrijventerreinen in de 
regio. Naast een basisbeveiligingsabonnement, kunnen bedrijven ook 
kiezen voor extra diensten zoals ‘sleutelbeheer en alarmopvolging’, 
brandsluitronde en openingsronde. In de Liemers doen 350 bedrijven 
mee aan de beveiliging van bedrijventerreinen. De werkzaamheden 
worden uitgevoerd door beveiligingsbedrijf Securitas. 
Meer informatie: SBBL/Bello (via Lindus) 0316-342065.

“Steeds meer bedrijven beseffen het belang van collectieve beveiliging.
Ze beseffen ook dat je samen de schouders er onder moet zetten.”
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Leo Haentjes: “Als ik nooit contact krijg 
met een nieuw bedrijf, dan weet ik 
dat er wat aan de hand is.”



Bespaar kosten, tijd en het milieu.
Maak kennis met onze duurzame inkjetprinters: 

doit.eu/printing

Hoge energiekosten door opwarmen
Lang wachten op prints
Bakken met toner afval
Eindeloze papierstoringen

Geen energie verloren aan opwarming
Geen wachttijd, aanzetten is direct printen
Nauwelijks verbruiksmateriaal (afval)
Minimale kans op storingen

Wilt u ook nooit meer?

Stap over naar Heat-Free Inkjet Printing:

Hendriks Hoveniers en 
Barbara’s Garden,
de ultieme buitenbeleving op 
het gebied van:

tuinarchitectuur 

Tuinrealisatie

high-end tuinmeubelen

Tatelaarweg 20 
6941 RB - Didam 
0316- 268107 
  
 



Het nieuwe jaar begon voor Lindus goed in Hal 12. 
Op 21 januari stal tijdens de nieuwjaarsreceptie 

cabaretier Marlon Kicken de show. Marlon begon 
als tonprater, werd stand-up comedian en speelt 
tegenwoordig theaterzalen plat als cabaretier. 
Hij vermaakte de aanwezigen met herkenbare 
humor en een kritische blik. De avond was ook 
interessant vanwege het unieke inkijkje in 
Hal 12. Nog voor de officiële opening was er 
voor een beperkte groep gelegenheid om hier 
een kijkje te nemen. 

Een maand later – op dinsdag 18 februari was Lindus te gast bij Partycentrum 
Plok waar millennial-expert Jasper Scholten de aanwezigen meenam in de ken-
merken van de verschillende generaties op de werkvloer. Ook benoemde hij de 
energievreters en -gevers, waarbij een goede werksfeer de grootste energiegever 
bleek.  Een panel van Lindusleden gaf voorbeelden hoe verschillende generaties 
in de praktijk met elkaar omgaan.  

Beide bijeenkomsten werden als vanouds afgesloten met een informeel deel 
met lekker eten, drinken en volop gelegenheid om te netwerken.

Boeiende bijeenkomsten Hal 12 en Partycentrum Plok

Nieuwjaarsreceptie januari, Hal 12 - Zevenaar

Happy Hour februari, Partycentrum Plok - Didam

LINDUS
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Dichtbij

Betrouwbaar

Bijzonder schoon. 
Dat is 

mensenwerk.

                                   Geograaf 21     -     6921 EW Duiven     -     tel.:  (026) 319 58 00     -     www.nederrijn.nl

Nederrijn Schoonmaak realiseert zich 
dat gewoon schoon eigenlijk heel 
bijzonder is, want niets wordt vanzelf 
schoon.

Wij bieden:

- Reguliere schoonmaak
- Glasbewassing
- Vloeronderhoud 
- Specialistische reiniging

Nederrijn verzorgt de schoonmaak 
bij ruim 300 klanten in de Liemers. 
Mede hierdoor staan wij sterk  in onze 
regio, zijn wij flexibel en hebben wij 
altijd een medewerker dichtbij uw 
bedrijf.

Voor meer informatie over onze 
diensten, neem contact op of maak 
vrijblijvend een afspraak!

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

+31 (0)316 240 766 info@cervogroup.com www.cervogroup.com

Detachering, Uitzendwerk, 

Payroll, Outsourcing 

en Werving & Selectie



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 natuur lijk 

wel moet zijn - of het bericht in onze digitale nieuws-

brief 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
 renate@lindus.nl

Redactieadres
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6903 PX  Zevenaar
info@lindus.nl 
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Marieke de Jong

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

Tekst
Sjoerd Geurts

Fotografie 
Jacques Kok

Vormgeving
Bureau de Clou 

Drukwerk
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Verspreiding 
SB Post
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Agenda
17 maart  Happy Hour: bedrijfsbezoek Hornbach
25 maart  LINdate, Zaal Gieling Groessen
2 april  Young Lindus op bezoek bij Electrocar
8 april  bedrijfsbezoek Altop met VNO-NCW
18 april  Techniekdag de Liemers, Müller ETTC in Duiven
21 april  Happy Hour: bedrijfsbezoek Rensa, Doetinchem
14 mei  Themabijeenkomst Fashion Outlet Zevenaar
19 mei  Happy Hour met Dennis van der Geest, 
 Grand Cafe Rutgers
16 juni  Jubileum Happy Hour, Landgoed Halsaf
19 juni  Jubileumfeest, Huis Bergh

Lou van Rekum 

Cervo Group, Didam
Cervo Group is een internationale uitzendgroep gespeci-
aliseerd in personeel voor logistiek, food, non-food en 
horeca/catering. Het grootste onderdeel van Cervo 
Group richt zich op arbeidsmigranten. Wekelijks werken 
er enkele duizenden mensen bij Cervo Group in Neder-
land, via de kantoren in Waalwijk, Arnhem, Nieuw-Dijk, 
Didam en Bunschoten-Spakenburg. Cervo Group levert 
via aparte bedrijfsonderdelen Nederlandse monteurs en 
installateurs en hoogopgeleide employees van buiten 
de EU.

Van Tilburg Bastianen, Duiven
Van Tilburg Bastianen (TB) is specialist in totaaloplos-
singen voor de mobiliteit. TB heeft diverse vestigingen 
in Nederland, die centraal worden aangestuurd vanuit 
Breda. TB tekent voor verkoop, lease, reparatie en 
onderhoud van voertuigen en trailers van de merken 
DAF en Kassbohrer. Eigentijdse totaaloplossingen voor 
de transportwereld is het werkterrein van TB Truck & 
Trailerservice.

Technoplaza, Zevenaar
Technoplaza is een initiatief van Liemers Novum, 
 Liemers College, Lindus en de Liemerse gemeenten. 
Technoplaza laat leerlingen van de basisschoolgroepen 
7 en 8 kennis maken met wetenschap en techniek. 
Wetenschap en techniek begint bij verwondering: 
waarom is de wereld zoals zij is? Kinderen zijn van 
nature nieuwsgierig en willen ontdekken en onder-
zoeken. Dit doen ze door vragen te stellen, te kijken, te 
proeven, te voelen, te bewegen, te ruiken en te spelen. 
Daar is Technoplaza voor bedoeld.

Nederrijn Schoonmaak, Duiven 
Met meer dan driehonderd opdrachtgevers in de 
 Liemers is Nederrijn sterk vertegenwoordigd in de 
branches kantoor, onderwijs, zorg en leisure. Nederrijn 
zorgt al meer dan veertig jaar voor ‘gewoon goed 
schoon’! Dat doen wij met gemotiveerde mensen, die 
voelen dat ze er toe doen. Die liefde hebben voor hun 
werk. Nederrijn werkt er elke dag hard aan om daar-
naast zo duurzaam mogelijk te ondernemen. Vanuit het 
oogpunt dat onze medewerker daarbij de belangrijkste 
pijler is. 

Albrand BV, Didam
Elke professional die aan de slag gaat met vloer-, 
wand-, plafondverwarming en -verkoeling is bij Albrand 
aan het juiste adres. De adviseurs van Albrand onder-
steunen bij het selecteren en samenstellen van het 
beste systeem. De Albrand-engineers helpen bij het 
ontwerpen van doordachte oplossingen voor het beste 
rendement. De productieafdeling bouwt een Neder-
lands kwaliteitsproduct dat desgewenst door eigen 
monteurs wordt geïnstalleerd. 

DCD, Duiven
DCD is een familiebedrijf met vestigingen in Duiven en 
Eindhoven. Innovatie wordt met hoofdletters geschre-
ven. De kracht van DCD is het ontwikkelen van slimme 
mechanische en mechatronische oplossingen voor 
producten en machines. Vanuit deze kracht maakt DCD, 
samen met haar klanten, technisch betrouwbare pro-
duct launches mogelijk. Door de klanten vanaf het 
initiële productidee tot en met de nulserie te ontzorgen, 
is DCD in staat om innovaties sneller naar de markt te 
brengen. 

Rene Derksen

Huub Traag

Dennis Schnitzler

Eddy Kobes

Ton Dreves 
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