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Max Miltenburg 
‘Er komen altijd 
weer nieuwe kansen’
Coronacrisis
‘Online werken is 
de nieuwe toekomst’

Albert Kersten (Spykersound)
‘Van goed geluid 
kan ik echt genieten’

20 jaar



Geef jouw toekomst vorm
Sta je aan het begin van jouw carrière of ben je toe aan 
een volgende stap? Samen met jou stippelen wij de 
route uit om jouw mogelijke toekomstige baan vorm te 
geven. Ontdek de carrièremogelijkheden bij Rittal en 
Eplan. 

Rittal en Eplan maken deel uit van de internationale 
holding Friedhelm Loh Group waarbij wij intelligente 
oplossingen voor de industrie en IT mogelijk maken.

www.rittal.nl     www.eplan.nl    hr@rittal.nl    (0316) 591911
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Een onverwachte traktatie 
voor iedereen!

Zo wordt de wereld om ons 
heen een beetje gelukkiger.

Verrassende seizoenspakketten en relatiegeschenken
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Samen de schouders er onder
De wereld kan snel veranderen. In mijn voorwoord in de vorige DUS vertelde ik over het lustrumfeest dat we gingen vieren. Lindus bestaat nameli-
jk twintig jaar. Inmiddels snapt iedereen dat het feest wordt doorgeschoven.

Wat kan er in een korte tijd toch veel gebeuren. Waren we enkele maanden geleden nog in lustrumstemming, nu vechten veel ondernemers om deze crisis 
te overleven. Wij staan klaar om onze leden waar mogelijk te ondersteunen of de weg te wijzen. Een mooi initiatief is het Liemers  Ondernemers 
Portaal, dat door de gemeenten Zevenaar, Duiven, Westervoort en enkele ondernemers is opgericht om vragen te kunnen beantwoorden 
van ondernemers in deze moeilijke en soms ook onduidelijke tijd.
Ook wij als bestuur bekijken wat wij richting onze leden kunnen doen. Op dit moment zijn wij niet in staat om Happy Hours te organiseren, 
waardoor er uiteraard minder kosten zijn. Het bestuur heeft daarom besloten onze leden volgend jaar een korting op de contributie te 
verlenen.
Ondertussen is het wel mooi om in deze DUS te lezen wat Liemerse bedrijven de achterliggende periode voor en met elkaar doen. 
 Bijvoorbeeld Pola Installatietechniek en het Liemers College die voor het thuiswerken en -leren hulp kregen van DO-IT ICT & Audiovisuele 
toepassingen. Het Duivense bedrijf Inter ontwikkelde mobiele videoconference trolley’s voor intensive care afdelingen in ziekenhuizen. 
Deze trolley’s konden van de ene naar de andere afdeling gerold worden. Om zo andere afdelingen en zelfs tenten, die normaal niet als 
IC fungeren, toch te voorzien van apparatuur. In deze DUS meer mooie voorbeelden.
Ook de horeca in de Liemers toonde zich creatief en kwam met bijzondere initiatieven, zoals de paasbrunches van het Eet-Lokaal, 
de ‘pizza drive thru’ van ’t Centrum Reijmer en de gourmetpakketten van De Griethse Poort. Zo waren er veel initiatieven die het leven 
net wat aangenamer maakten.
Ik maak me wel zorgen over de toekomst. Veel bedrijven hebben het moeilijk en er komt nog meer ellende over ons heen. Denk aan 
de maakindustrie, die momenteel nog weinig last heeft van de crisis omdat bestaande opdrachten afgewerkt worden, maar er ko-
men ondertussen weinig nieuwe opdrachten binnen. Samen moeten we hier de schouders onder zetten.

Ik wens jullie veel sterkte in de komende periode,
Henk Dekker, Voorzitter Lindus
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Henk Vellekoop 
(VTC Travel Solutions)
‘Grootste uitdaging is
handel weer opbouwen’
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Max Miltenburg
‘Als de wereld verandert,
liggen er ook nieuwe 
 uitdagingen’
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‘Van goed geluid 
kan ik echt genieten’



Tijdens de bijeenkomst in april bij 
 Electrocar in Beek zou de officiële over
dracht plaatsvinden. De coronacrisis 
 gooide echter roet in het eten, waardoor 
Erik Hendriks stilzwijgend de voorzitters
hamer bij Young Lindus overneemt van 
Koen Klaasen, die vier jaar de rol van pre
ses heeft ingevuld.

“Ik heb er zin in”, zegt Erik Hendriks. “Al is het 
wel een vreemde situatie waarin de overdracht 
plaatsvindt. Het afscheid van Koen halen we 
zeker nog een keer in. Dat geldt ook voor Leonie 
Wienhoven, die er eveneens mee is gestopt.”
De nieuwe Young Lindus-commissie bestaat 
naast Erik Hendriks en Marije Thijssen (Vink) uit 
nieuwkomers Tom Weijers (Wiggers Ross 
 Advocaten) en Pierre Schreven (JAZO Zevenaar). 

De laatste bijeenkomst vond in november plaats, 
toen de Rechtbank in Arnhem werd bezocht. 
Erik Hendriks: “We hebben daar zittingen van de 
politierechter bezocht, kregen uitleg van Tom 
Weijers en Koen Klaassen en zijn ook in gesprek 
geweest met de rechters die we aan het werk 
hebben gezien. Erg boeiend en leerzaam. We 
kregen een mooi inkijkje. Daarnaast was er ook 
genoeg tijd voor een hapje en drankje.”

Voorportaal
Young Lindus wordt ook wel gezien als het voor-
portaal van Lindus. Met bijeenkomsten (vier 
keer per jaar) wordt bewust gemikt op de jonge 
ondernemer/manager. Het ledenaantal staat op 
ruim tachtig leden. Het verloop is vanzelfspre-
kend groot omdat leden die de leeftijd van veer-
tig jaar hebben bereikt, worden geacht de over-
stap naar Lindus te maken.
Young Lindus heeft als doel jonge ondernemers 
en ‘young potentials’ met elkaar in contact te 
brengen en te verbinden aan Lindus. Hiermee 
biedt Lindus jong talent een mooi netwerk om 
niet alleen de kennis te vergroten, maar ook om 
nieuwe contacten op te doen. Erik Hendriks: 

“Centraal op onze agenda staan de bedrijfsbe-
zoeken. Het is leuk om in de keuken van een 
ander bedrijf te kijken. Wat dat betreft daag ik 
bedrijven ook uit om hun deuren voor ons open 
te stellen.”
Ook nieuwe leden zijn volgens Erik Hendriks 
welkom. Een Lindus-lid kan maximaal twee 
talenten aandragen voor het Young Lindus-lid-
maatschap en gebruik maken van zowel het 
Lindus als het Young Lindus-netwerk. “Het is 
altijd heel boeiend te zien hoe jonge onderne-
mers tegen bepaalde zaken aankijken. Daarom 
proberen we onze Young Potentials ook regel-
matig met elkaar in contact te brengen. Zodat 
oud - of beter ervaren - en jong met elkaar 
kunnen sparren. Daarom waren we eerder dit 
jaar ook te gast bij een bijeenkomst van Lindus 
met als thema ‘Millennials op de werkvloer’. Erg 
interessant. En we keken uit naar de LINdate op 
25 maart. Waarin leden in korte sessies met 
elkaar in gesprek gaan. Helaas is die om beken-
de redenen niet doorgegaan.”
Hoe Erik Hendriks richting de toekomst kijkt? 
“We hebben nu tachtig leden. Een deel daarvan 
komt regelmatig tijdens de bedrijfsbezoeken. Als 
deze situatie achter de rug is, hopen we weer 
veel mooie ontmoetingen te kunnen organise-
ren.”

NIEUWS
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Na 31 jaar nauwe samenwerking in opera-
tionele managementfuncties bij Dachser, 
treden ceo Bernhard Simon en zijn plaats-
vervanger Michael Schilling, coo Road 
Logistics, in 2021 toe tot de Supervisory 
Board van de logistiek dienstverlener. 
Burkhard Eling, die in 2013 toetrad tot de 
Dachser Executive Board als cfo, wordt per 
1 januari 2021 de nieuwe ceo van het 
 familiebedrijf. 
Ondertussen bereidt Dachser Air & Sea 
Logistics zich voor op verdere groei. Het 
kantoor op Schiphol Airport heeft een 
verbouwing ondergaan en is uitgebreid 
naar 300 m², terwijl de vestiging op 
 Maastricht Airport naar een nieuw pand is 
verhuisd. 

Dachser: 
raad van bestuur 
voor toekomst 

Wisseling van de wacht bij Young Lindus 
Erik Hendriks volgt Koen Klaasen op als voorzitter

Oprichter Jan Schepers is teruggetreden als 
directeur van VTA Nederland BV. Hij droeg 
het stokje eerder dit jaar over aan Erik 
Nieuwenhuis en Nico Sterk. 

VTA Nederland bestaat 23 jaar. Tijdens het af-
scheid van Jan Schepers werd uitgebreid stilge-
staan bij de geschiedenis van het bedrijf. Fami-
lie, vrienden, kennissen en collega’s waren 
hierbij aanwezig. 

Onder de VTA Nederland Groep vallen Project-
bureau Opleiding & Advies BV en EurAtex BV. 
Nico Sterk richt zich vooral op Projectbureau, 
terwijl Erik Nieuwenhuis het aanspreekpunt is bij 
EurAtex. Beide bedrijven hebben veiligheid als 
rode draad, waarbij Projectbureau Opleiding & 
Advies de opleidingen op gebied van intern 
transport, gevaarlijke stoffen, BHV, VCA en diver-
se Code95 voor haar rekening neemt. EurAtex 
weet vanuit haar landelijke allround adviseurs- 
en begeleidingsfunctie alles op het gebied van 
arbo-veiligheid; van een artikel 5 RI&E tot een 

verdiepende RI&E, machineveiligheid en stofex-
plosieveiligheid (ATEX).
Het lukt VTA Nederland om in het ‘corona-tijd-
perk’ aan het werk te blijven. “Tijdens deze 
periode zijn we bezig met interne transporttrai-
ningen, die voldoen aan alle geldende RIVM-
normen”, vertelt Nico Sterk. “Dat  betekent dat 
we in kleine groepjes met voldoende afstand 
van elkaar in de klas zitten.”
Alleen de Code95 en ADR (gevaarlijke stoffen) 
trainingen lagen tijdelijk stil, omdat VTA Neder-
land daarbij afhankelijk was van het CBR. Verder 
is er vooral tevredenheid. “Op het gebied van 
arbo-veiligheid nemen bedrijven nog steeds hun 
verantwoordelijkheid en blijven zich hierbij 
ontwikkelen”, vertelt  Erik Nieuwenhuis. “Daar-
door waren onze adviseurs tijdens de coronape-
riode welkom bij onze opdrachtgevers om te 
assisteren bij het veilig houden van de werkplek-
ken. Wij merken dat de ondernemers waarmee 
wij contact hebben vol enthousiasme en met 
veel plannen naar de toekomst kijken. Dat doen 
wij zelf natuurlijk ook.” 

Directiewisseling bij VTA Nederland



Container Terminal Doesburg zet in op verdere schaalvergroting 
en vergroot haar capaciteit met de introductie van een nieuw en 
groter schip voor het containertransport van en naar de haven 
van Rotterdam.

Dit is een direct gevolg van de sterke volumetoename van het aantal con-
tainers dat Container Terminal Doesburg mag verzorgen voor een groei-
end aantal klanten. Het nieuwe dedicated klasse IV schip de ‘Tormenta’ 
heeft een capaciteit van 90 TEU en is 86 meter lang en 10 meter breed.
Met deze schaalvergroting faciliteert Container Terminal Doesburg verdere 
groei. Tegelijkertijd wordt er ingezet op verdere verduurzaming van 
 containertransport.  
Container Terminal Doesburg bedient verladers en vervoerders met een 
dagelijkse afvaart vanuit Doesburg naar de haven van Rotterdam. Met een 
toename van het aantal containers per afvaart wordt meer CO2-reductie 
per container gerealiseerd en is binnenvaart kostenefficiënter dan via het 
wegvervoer. “Bovenal kunnen we bijdragen aan verlichting van het file-
probleem in Nederland”, zo laat een woordvoerder weten. Afgelopen 
voorjaar werd de ‘invaart’ van de binnenvaartterminal al vergroot zodat in 
de toekomst ook ‘klasse Va schepen’ de terminal kunnen bereiken. 
 Container Terminal Doesburg is sinds 2017 operationeel.

Container Terminal 
vergroot capaciteit 

Column
NIEUWS
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‘Samen bereik je meer’
“Corona verandert de wereld. Hoe die er straks uit gaat zien, weten we 
niet. Ondertussen ga ik met plezier door met mijn werk voor Lindus. Als 
platformcoördinator en als bestuurslid van de Stichting Belangenbe-
hartiging Bedrijventerreinen de Liemers (SBBL). Al is het natuurlijk wel 
wat rustiger op dit moment.
Na mijn actieve carrière in de bankwereld wilde ik wat betekenen voor 
mijn omgeving. Als bestuurslid van SBBL oftewel Bello zet ik me nu al 
weer heel wat jaren in voor het belang van collectieve beveiliging op 
bedrijventerreinen in de Liemers. Steeds meer bedrijven zijn de laatste 
jaren lid geworden en de criminaliteit is daardoor een stuk lager dan in 
vergelijkbare regio’s elders in Nederland. Mooie cijfers waar ik best trots 
op ben.
Als platformcoördinator voor de gemeente Zevenaar schuif ik regelma-
tig aan bij werkgroepen op bedrijventerreinen in de gemeente. Om 
ondernemers te adviseren en te helpen bij actuele onderwerpen die er 
spelen. Het is leuk werk en ik voel me er goed bij. 
De werkgroepen komen alleen bij elkaar als er iets te bespreken valt. 
Zoals nu de verbreding van de A12, de doortrekking van de A15 en de 
nieuwe infrastructuur met het oog op de Fashion Outlet Zevenaar. Of 
het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVOB) waar we met succes aan heb-
ben gewerkt op Transportcentrum Babberich. Samen bereik je meer en 
daarom zijn die werkgroepen, waar de gemeente ook aanschuift, zo 
belangrijk. 
Als platformcoördinator schuif ik daarnaast een paar keer per jaar aan 
bij het Platform Ondernemersbelangen van Lindus. Dan wisselen we 
ervaringen uit met de andere platformcoördinatoren en het Lindus- 
bestuur. Heel nuttig, je leert van elkaar. Allemaal met als doel de onder-
nemer te helpen. Er is de afgelopen jaren best veel gebeurd. Nog niet zo 
lang geleden heb ik bijvoorbeeld de glasvezelonderhandelingen ge-
daan met betrekking tot Zevenaarse bedrijventerreinen. Deze hebben 
geleid tot een mooie deal met KPN. Op dit moment is het allemaal rusti-
ger vanwege corona en op sommige bedrijventerreinen speelt ook niet 
zoveel. Logistiek en infrastructuur is natuurlijk een belangrijk thema 
voor de Liemers. De verbreding van de A12 en de doortrekking van de 
A15 blijven hoog op alle agenda’s staan. We doen er alles aan om de 
wegen open te houden en de doorstroming in de regio de komende 
jaren te garanderen. Daar gaan we voor!”

Cees Hommes,
Lindus-platformcoördinator 
voor de gemeente 
Zevenaar

Nederland weer 
stukje veiliger
Nederland wordt dankzij Xplosure, onderdeel van DAGnl, steeds een stuk-
je veiliger. Op een woningbouwlocatie ergens in Nederland zijn onlangs 
veertien granaten opgespoord, veiliggesteld en vernietigd. Xplosure (on-
derdeel van DAGnl) heeft voor de opdrachtgever het proces van explosie-
venopsporing begeleid. Hierbij kan je denken aan het aanvragen van offer-
tes bij gecertificeerde opsporingsbedrijven, beoordelen van het 
projectplan, bespreken van detectieresultaten, kiezen van een efficiënte en 
resultaatgerichte benaderingswijze, tot en met de vernietiging van de 
munitieartikelen door de Explosieven Opruimingsdienst.



Door Sjoerd Geurts 

Ook hij zag zijn agenda leger worden. Veel afspraken met relaties werden de afgelopen 
 maanden online opgepakt. Toch zit Max Miltenburg (59) van MFS Overnamebegeleiding & 
 Bedrijfsadvisering niet bij de pakken neer. “De coronacrisis hakt er flink in. Iedereen merkt 
er iets van en de wereld zal hierdoor een stukje veranderen. Maar het is een ondernemer 
 eigen om te acteren op lastige situaties. Je moet vooral kijken naar wat je nog wél kunt. 
Ik heb er vertrouwen in dat de meeste bedrijven hier doorheen komen.”

‘Er komen altijd weer 
nieuwe kansen’

Max Miltenburg (59) MFS Overnamebegeleiding & Bedrijfsadvisering

INTERVIEW
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Max Miltenburg: “De dynamiek van het dagelijkse leven 
is veranderd, maar zoals gezegd ontstaat daardoor ook 

nieuwe creativiteit. Ik heb vertrouwen in de toekomst.”



Allereerst hoe gaat het met jou en 
jouw eigen bedrijf?
“We zijn gezond en dat is natuurlijk het belang-
rijkste. Wat mijn bedrijf betreft: ik houd me 
bezig met aankoop, verkoop en een stuk be-
drijfsadvisering. Er is nog steeds contact met 
relaties, maar veel ondernemers zijn de afgelo-
pen tijd toch vooral met de dag van vandaag 
bezig geweest. Het is dus wel wat minder gewor-
den. Er worden bijvoorbeeld nog steeds veel 
bedrijven te koop aangeboden, maar kopers 
wachten juist even af.”

Word je ook ingeschakeld voor 
‘corona advies’?
“Ik adviseer bedrijven met allemaal verschillen-
de problemen. Bedrijven die niks verdienen en 
bedrijven die tegen de klippen op groeien. Ik 
kom alles tegen. Tegen bedrijven die het moeilijk 
hebben, zeg ik dat er altijd weer nieuwe kansen 
en uitdagingen komen. Een ondernemer moet 
de ogen open houden en keuzes durven te 
maken. Zeker nu. Maar logischerwijs is iedereen 
de afgelopen periode vooral bezig geweest met 
de waan van de dag…het hier en nu. Die toe-
komst ligt even wat verder weg...”

Dus wat minder advieswerk voor jou. 
Wat doet dat met je?
“Ik heb minder contact met klanten en dat 
maakt me onrustig. Ik vind het nu eenmaal 
prettig om onder de mensen te zijn. Ik golf ook 
graag, maar dat is er de afgelopen tijd ook bij 
ingeschoten. De golfbaan is voor mij een net-
werklocatie bij uitstek. De dynamiek van het 
dagelijkse leven is veranderd, maar zoals gezegd 
ontstaat daardoor ook nieuwe creativiteit. Ik heb 
vertrouwen in de toekomst.”

Jij werkte in het verleden in diverse 
 financiële functies, maar besloot toch voor 
jezelf te beginnen?
“Ik heb bij verschillende soorten bedrijven ge-
werkt (zie ook kader, red.). In financiële functies, 
als financieel manager en als financieel direc-
teur. Vanuit die hoedanigheid heb ik ook be-

drijfsovernames meegemaakt. In corporate 
organisaties als Apple, ben je uiteindelijk niet 
meer dan een radertje. Als financieel directeur 
in een MKB bedrijf bepaal je het beleid meer 
mee. Het was mooi om een steentje bij te dra-
gen aan de groei van die bedrijven. Op het laatst 
kwam ik na een overname bij het ‘grote’ 
 Randstad terecht en werd mijn takenpakket 
uitgekleed. Ik maakte alleen nog rapportages en 
daar werd ik niet echt vrolijk van. Een mooi 
moment om een knoop door te hakken. Ik had 
verstand van overnames, beleefde daar plezier 
aan en dat spel snapte ik. Ik sprong in het diepe 
en ben voor mezelf begonnen.”

En dat ging meteen goed?
“Haha, eigenlijk niet. Een heftige periode. Ik 
dacht dat ik een mooi netwerk had, maar mijn 
netwerk bleek daarvoor helemaal niet geschikt. 
Ik ben toen mensen gaan bezoeken en adver-
tenties gaan plaatsen. Om maar bij partijen aan 
de tafel te komen. Ik had mazzel dat ik tegen 
kabelbedrijf CBizz aanliep. Die waren bezig met 
een overname. Het werd in juni 2009 mijn eer-
ste klant. Het ging om een buy-out van de zake-
lijke tak van kabelnetwerk CAIW. Vanaf dat mo-
ment ging het balletje rollen.”

Waar moet een bedrijf aan denken 
bij een bedrijfsovername?
“Je moet als bedrijf precies weten waar je staat. 
Weten wat de goede kanten zijn van je bedrijf, 
maar ook de zwakke plekken onder ogen dur-
ven zien. Eerlijk en transparant zijn richting 
mogelijke kopers. Een stuk voorspelbaarheid is 
belangrijk in een transactie. Weten wat je ver-
koopt en weten wat je koopt! Een voorbeeld? 
Een ondernemer komt een mooi pand binnen 
en denkt ‘zo dat ziet er goed uit’ en gaat in die 
gedachte mee. Ik heb het echt meegemaakt. De 
buitenkant was geweldig, veel kunst, prachtige 
ledschermen, maar die verkopende ondernemer 
was vooral bezig geweest met het mooi maken 
van zijn pand en had het bedrijf zelf vergeten. 
Dat zag er veel minder rooskleurig uit. Daar 
probeer ik partijen in te begeleiden en advise-
ren. Zodat een overname brengt wat je er van 
verwacht.”

Komt er bij overname emotie 
om de hoek kijken?
“Een overname is een en al emotie. Het begint al 
met de eerste ontmoeting. Ik vind hem wel of 
niet aardig. Die gunfactor, een stuk likeability is 
belangrijk. Mensen moeten zaken met je willen 
doen. Soms wordt een bedrijf goedkoper ver-

‘Er komen altijd weer 
nieuwe kansen’
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Max Miltenburg in gesprek met Axel Jansen (rechts) van Jazo waarvoor hij onlangs een overname in Duitsland begeleidde.”





kocht omdat de verkopende partij meer vertrou-
wen heeft in die persoon. Ik hanteer daar een 
stappenprocedure voor. Stapje voor stapje kom 
je tot het overnamemoment. Een moment waar-
in alles tot in detail is vastgelegd, zodat er later 
geen misverstanden kunnen ontstaan. Je creëert 
een stuk duidelijkheid zonder in emoties te 
vervallen. Ik kan als derde partij buiten de emo-
tie blijven en dat is belangrijk om goede beslis-
singen te nemen.”

Daarnaast begeleid je bedrijven ook met 
advies? 
“Dat doe ik vooral op bedrijfseconomisch vlak. 
Om ondernemers te helpen vooruit te kijken. 
Ondernemers vinden het lastig om naar de 
toekomst te kijken, terwijl juist dat zo belangrijk 
is. Daar help ik ze bij. Met als doel de be-
drijfsperformance te verbeteren. Ik probeer 
ondernemers ook out of the box te laten den-
ken. In contact te brengen met andere relaties 
uit mijn netwerk. Zodat ze soms sparren met 
bedrijven waar je wellicht niet eens aan gedacht 
heb. Dat kan branchevreemd zijn. Met als doel 
te leren van elkaar, inventief te zijn en nieuwe 
ideeën op te doen.”

Levert de coronacrisis ons ook iets 
 positiefs op?
“Ondernemers zien nieuwe kansen, er ontstaat 
een nieuwe creativiteit. Als de wereld verandert, 
wat nu natuurlijk gebeurt, liggen er ook nieuwe 
uitdagingen. Een echte ondernemer ziet dat. En 
zelf besef ik ook dat als de mood weer goed is 
bij ondernemers, de overnamemarkt ook weer 
een impuls krijgt. Alleen zullen we nu misschien 
wat actiever moeten zoeken naar investeerders. 
Er ontstaat een andere dynamiek waarin je als 
ondernemer altijd alert moet blijven en jezelf in 

de picture moet spelen. Ik zorg dat ik zichtbaar 
blijf, informeer mijn relaties regelmatig wat er 
speelt in de markt en onderhoud op deze ma-
nier mijn netwerk. Soms levert dat een opdracht 
op.”

Je bent een druk ondernemer, maar ook 
behoorlijk actief als vrijwilliger? 
 Bijvoorbeeld voor projecten van Kids-
Rights in Zuid-Afrika of als bestuurslid van 
muZIEum in Nijmegen?
“Ik vind dat je niet alleen bezig moet zijn voor je 
eigen parochie. Je moet ook je steentje bijdra-
gen aan zaken daaromheen. Zo was ik bestuurs-
lid van basisschool De Groene Ring en zat ik in 
de raad van toezicht van een zorgorganisatie. 
Sinds juni zit ik in het bestuur van het muZIEum, 
een stichting die je laat ervaren wat het betekent 
om blind of slechtziend te zijn. Dat doe ik graag. 
Zo leen ik mijn kennis en kunde uit om zo’n 
organisatie in stand te houden en te laten groei-
en. Ik vind het leuk om daar tijd en energie in te 
steken en ook op deze manier mensen te ont-
moeten. Al doe ik dan wel vooral zaken die 
anders zijn dan mijn dagelijkse werk.”

Als eenmanszaak is het vast vrij 
eenzaam werken?
“Haha, nee hoor. Juist niet. Ik ontmoet veel 
klanten en leer veel van verschillende bedrijven. 
Juist leuk!”

Je woont in Duiven. Bevalt het in 
de Liemers?
“Ik kom uit Dieren, maar toen mijn echtgenote 
Annemieke hier een baan kreeg, zijn we naar 
Duiven verhuisd. Het bevalt prima. Vanaf deze 
plek kan ik alle kanten op en dat is handig want 
mijn relaties zitten overal in het land. Daarbij 

vind ik de atmosfeer hier prettig. Het is in de 
Liemers gezellig. In Dieren ook wel hoor, maar 
daar is het toch allemaal net wat calvinistischer. 
En ook economisch is de Liemers een sterk 
gebied. Een bedrijvige en gezonde economie 
met veel grote bedrijven dicht bij Duitsland. Ik 
heb hier ook diverse klanten, waaronder Lindus-
leden die ik adviseer op bedrijfseconomisch 
gebied of met overnames. Zo hielp ik onlangs 
JAZO Zevenaar nog met een overname in Duits-
land.”

Je hebt drie kinderen. Stappen die 
in de voetsporen van hun ouders?
“Ik ben getrouwd met Annemieke, die zit in het 
onderwijs. Ze was de laatste jaren directeur van 
de basisscholen Bernadette en IKC Joannes in 
Loo en Groessen en wordt deze zomer bestuur-
der van scholenkoepel Innerwaard. Een mooie 
stap waar ik trots op ben. Onze kinderen Roos 
(25), Veerle (23) en Job (20) zitten wat meer op 
mijn pad. Roos werkt als marketing manager bij 
Colgate-Palmolive, terwijl Veerle en Job Interna-
tional Business studeren. Ze zijn wel allemaal 
het huis uit.”

Nog tijd voor hobby’s? 
“Golfen vind ik geweldig. En ik ben met veel 
plezier lid van de Rotary.”

Wordt het binnenkort allemaal weer 
normaal in de wereld?
“Het is een indrukwekkende periode, maar we 
moeten ook niet al te panisch doen. Kijk vooral 
naar wat we wèl kunnen! Ieder jaar gebeurt er 
wel iets, maar de wereld gaat gewoon verder en 
daar moet je op voorbereid zijn en in mee-
bewegen.”

Max Miltenburg vervulde na zijn businessstudie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam 
 diverse financiële functies. Hij werkte bij Apple Computers onder meer als Benelux Financial 
director. Vervolgens was hij werkzaam als Financieel directeur bij Lacis / CSS Telecom, 
financieel directeur bij Thremen en Randstad om eind 2008 voor zichzelf te beginnen. 
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Naast onze ICT en audiovisuele toepassingen, bieden wij ook een assortiment 
praktische oplossingen om veilig thuis of op kantoor te kunnen werken: 

doit.eu/veiligheidsproducten

Wij wensen alle ondernemers veel 
gezondheid, wijsheid en succes in 

deze bijzondere periode.
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DO-IT - Veiligheidsproducten - Lindus Ad.pdf   1   28/05/2020   16:17

Als technisch dienstverlener
ontwerpen, realiseren,
beheren en verduurzamen
wij alle techniek in de
gebouwde omgeving.

Benieuwd wat wij voor u kunnen 
betekenen? Bezoek dan
onze website vandorp.eu voor 
meer informatie.

Van Dorp Zevenaar | Tel. (0316) 520 111
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Inwoners van de regio Arnhem kunnen 
voortaan ook terecht bij Monuta  Jacqueline 
Reijers BV. In Arnhem en omstreken gaat 
Jacqueline Reijers namens Monuta uit
vaarten verzorgen als medeeigenaar. 

Dit doet zij vanuit het uitvaartcentrum aan de 
Eimerssingel-West 7. Monuta moderniseert de 
locatie zodat deze past bij een laagdrempelige 
huiselijke sfeer en huidige wensen van nabe-
staanden. 

“Jacqueline Reijers is al zes jaar een betrouwba-
re franchisenemer voor Monuta in de regio De 
Liemers, Doesburg, Maas en Waal en Druten”, 
vertelt relatiemanager Esther Kooistra van 
 Monuta. “Nabestaanden zijn heel tevreden met 
de steun en zorg waarmee het team de dienst-
verlening verzorgt vanuit Monuta Jacqueline 
Reijers. Voor ons een reden om de samenwer-
king uit te breiden naar Arnhem en omstreken. 
Het moderniseren van het uitvaartcentrum zorgt 
daarbij voor een goede positie in de regio.”

Monuta Jacqueline Reijers 
uitvaartverzorger in Arnhem

De Isolatieshop heeft een eigen merk isola
tielijm en purschuimen in de markt gezet. 
Onder de merknaam ‘De Isolatieshop’ is dit 
‘voordelige alternatief’ voor de bekende 
Amerken voortaan verkrijgbaar.

Isolatieshop: eigen label pur en isolatielijm 
De nieuwe productlijn bestaat uit ‘De Isolatieshop PU-Foam’ (traditioneel purschuim) en ‘De Isolatie-
shop Flex-Pur’ (een flexibel schuim om nog luchtdichter te kunnen isoleren). Beide soorten zijn ge-
schikt voor gebruik met een universeel NBS-pistool. 
Om een NBS-pistool schoon te maken is ‘De Isolatieshop Reiniger’ ontwikkeld. Deze PUR-reiniger is 
voorzien van een NBS-koppeling. Verder is er een isolatielijm toegevoegd aan het assortiment: ‘De 
Isolatieshop Iso-Fix’.

NIEUWS

Solar Energy Booster ontwerpt en ontwik
kelt een warmtenet voor dertig woningen 
in Eindhoven. Het bedrijf van ondernemer 
Jan Putman werkt mee aan het project 
‘PlusopdeMeter woningen met Smart 
Energy in de Wijk’ in de regio Eindhoven. 

Het project wordt begeleid door de Berenschot 
Adviesgroep uit Utrecht. “Er doen twintig inno-
vatieve bedrijven mee, die ieder hun specifieke 
kennis inbrengen”, vertelt Jan Putman. “Onze 
bijdrage is een warmtenet dat bestaat uit een 
combinatie van een waterstof opslag systeem in 
combinatie met ons eigen PVT opslag systeem.”
Van waterstof is volgens Putman bekend dat het 
rendement vooralsnog laag ligt. “Maar met het 

voorgedragen systeem van Solar Energy Booster 
zal dit fors toenemen.”  
Solar Energy Booster zag de afgelopen twee jaar 
de vraag naar warmteopslag systemen met 500 
procent toenemen en de omzetgroei is nave-

nant. Het ‘Solar Energy Booster Hybride-sy-
steem’ - bedacht door Jan Putman - combineert 
drie energie-oplossingen in één innovatief 
 systeem: zonnepanelen, warmtewisselaar en 
warmtepomp. De nadelen van normale zonne-
panelen (een lager rendement bij te hoge tem-
peraturen en bij sneeuw) verdwijnen met dit 
systeem als sneeuw voor de zon. De warmte die 
wordt onttrokken aan de panelen, wordt meteen 
weer hergebruikt. 
“De oplossingen die wij aanbieden zijn geschikt 
voor kleine woningen tot grote utiliteit projec-
ten. Dit nieuwe project in de regio Eindhoven 
past in de innovatieve weg die we hebben inge-
slagen. Deze draagt bij aan de efficiëntieslag 
voor energiesystemen en natuurlijk aan de 
naamsbekendheid van Solar Energy Booster.” 

Solar Energy Booster ontwerpt warmtenet

Op de foto’s zonnepanelen van een eerder 
project van Solar Energy Booster. 



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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Office Design Projectinrichters BV
Leigraafseweg 2 - 6983 BP Doesburg

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

De nieuwe 
realiteit op kantoor, 
bent u al voorbereid?

Office Design Projectinrichters BV
Leigraafseweg 2 - 6983 BP Doesburg

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

Nicole Heuff

Ondernemen

Juist nu.

Scalabor, hét arbeidsontwikkelbedrijf
voor Midden-Gelderland, denkt mee!

Meer informatie? www.scalabor.nl

Driepoortenweg 35, 6827 BP Arnhem I 026 368 52 22 I info@scalabor.nl

werkt !
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HET PORTRET

Naam Henk Vellekoop

Geboren 23 oktober 1961

Geboorteplaats ‘s-Gravenzande

Woonplaats Didam

Burgerlijke staat Getrouwd met Corinne, 

we hebben twee kinderen: Femke en Jasper.

Gestudeerd NWIT in Breda, heet nu Breda Uni-

versity of Applied Sciences.

Arbeidsverleden eerste baan ‘Productspecialist 

Reizen’ bij Rabobank, daarna De Jong 

Intra Vakanties in Ridderkerk en als laatste 

Morren Reizen in Didam. Sinds 1998 heb ik mijn 

eigen bedrijf VTC Travel Solutions.

Waar kennen we je van? “Ik ben al zo’n twintig jaar lid van Lindus. Daarvan was ik bijna 
tien jaar lid van de sociëteits commissie en inmiddels maak ik alweer een tijdje deel uit van 
de DUS-redactie.”
VTC Travel Solutions? “Wij verzorgen zakelijke Reisarrangementen in Nederland, maar 
ook ver daarbuiten.” 
Waar is VTC Travel Solutions bijzonder in? “In het op maat maken van programma’s. 
Zowel zakelijk, vakinhoudelijk als inspirerend of wat meer ontspannend, actief en enter-
tainend. Wij willen de verwachtingen van de reiziger altijd overtreffen. Alles voor een glim-
lach. Onze werkwijze is open en eerlijk, in zowel organisatie als begroting. We hebben geen 
ambitie om de grootste te worden, wel de beste!”
Passie? “Letterlijk en figuurlijk: de horizon verbreden van mensen. Natuurlijk door te reizen; 
kort, lang, dichtbij en ver. Business èn pleasure. Niets mooier dan dat.”
Social media? “Linkedin, Facebook, Instagram, Facebook, Twitter. Voornamelijk zakelijk. 
Social media bieden mij de mogelijkheid om met doelgroepen in contact te komen. Om te 
laten zien waar ik me zoal mee bezig houd en te laten zien waar mijn reizigers uithangen.”
Krant? “Ik kan niet zonder De Gelderlander aan het ontbijt. Daarnaast digitaal de Volks-
krant, Telegraaf en FTM (Follow the money).”
Biertje? “Lekker! Samen met een vriend zelf een biertje brouwen. Ik vind veel lekker: ook 
wijn, whisky, cognac. Alles op z’n tijd!”
Vakantie? “Jaaaaaaaa! Wintersport met mijn gezin. Naar See, Paznauntal! De andere 
 vakanties plannen we eigenlijk niet. We kijken wat er zoal voorbij komt en boeken vaak op 
korte termijn.”

Altijd op zoek naar? “Een glimlach.”
Houdt niet van? “Roeptoeters’. Met name op social media zie je die voorbij komen. 
 Mensen die snel een ongenuanceerd oordeel klaar hebben zonder goed inzicht in het onder-
werp te hebben.”

Grootste blunder? “Lastig, lastig! Mijn ego was behoorlijk gekrenkt toen ik mijn vrij 
nieuwe motor - voor de kenners een Duc - zachtjes maar zeker onvrijwillig op het 
trottoir om liet vallen. Mijn eerste reactie: heeft iemand het gezien? Helaas ja... 
Ook nog eens € 1.800 schade.”
Vertel iets verrassends over jezelf? “Ik organiseer m’n privéreizen nooit zelf!”
Sociale netwerken? “Rotaryclub Zevenaar, businessclub Het Musiater en 
Schouwburg Amphion. Verder lid van VNONCW, sponsor van Hockeyvereniging 
Zevenaar en holesponsor van de Keppelse Golfclub (hole 9 is VTC hole).”
Laatst gelezen boek? “Ik lees te weinig boeken, alleen op vakantie. 
Laatste boek?  ‘De zoon van de verhalenverteller’, van Pierre Jarawan.”
Droom? “Een actieve opa worden van een paar super kleinkinderen. Nog ff 
wachten svp.”
Duurzaam? “Ik ben op zoek naar een manier om betrokken te raken bij ‘echt’ 

duurzaam reizen en toerisme. Ik heb inmiddels contacten gelegd met de Breda 
University of Applied Sciences.”
Liemers? “Ik voel me hier thuis!”

Ontspanning? “Rondje mountainbiken in Montferland, hapje uit eten, onderweg 
zijn, uurtje niks doen.”

Grootste uitdaging? “Door corona ligt ‘mijn handel’ plat. Grootste uitdaging is het 
weer opbouwen.”

CV HENK

‘Grootste uitdaging is handel weer opbouwen’
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Liemerse bedrijven stappen door coronacrisis massaal over op ‘video bellen’ 

Door Sjoerd Geurts

12 maart 2020 is een datum die in het geheugen van veel ondernemers gegrift staat. Op die dag begon 
een nieuwe werkelijkheid vol met beperkende maatregelen. Met als doel de corona pandemie te be
teugelen. Een volledig onbekende ervaring voor iedereen, maar de woorden van ministerpresident Rutte 
om thuis te blijven, werden over het algemeen netjes opgevolgd. Thuiswerken werd de nieuwe norm.

Bijna vier maanden later is de wereld veranderd. 
Ook Nederland is in een nieuwe werkelijkheid 
terechtgekomen. Werknemers en scholieren 
gingen thuiswerken en het contact met relaties 
moest voortaan ‘op afstand’ worden geregeld. 
Veel bedrijven waren niet klaar voor dit nieuwe 
online tijdperk. DO-IT ICT & Audiovisuele toe-
passingen in Didam kan er over meepraten. 
Voor de gelegenheid schuiven directeuren Ilco 
den Ouden en Johan Doeven aan. DO-IT hielp 
veel Liemerse bedrijven de afgelopen maanden 
aan goede en veilige online verbindingen. Hoe 
kan het ook anders: we kiezen voor een online 
verbinding. Dit keer via Microsoft Teams. “Online 
werken is de nieuwe toekomst”, poneert Johan 

Doeven meteen een mooie stelling. “Ik ben van 
mening dat we niet meer terugkeren naar het 
oude.” Ilco den Ouden knikt bevestigend.

Microsoft Teams
Terug naar 12 maart. De dag dat alles anders 
werd. Een dag die ook gevolgen had voor DO-IT 
zelf. Ilco den Ouden: “Hier werken zo’n veertig 
mensen. De medewerkers van onze helpdesk 
gingen vanaf dat moment thuiswerken. Dat was 
overigens al langer mogelijk voor deze afdeling. 
De medewerkers nemen hun telefoon mee naar 
huis en loggen online in. Dat kon dus al langer, 
alleen werd het nu plotseling een regel. Maar 
ook een deel van onze andere medewerkers 

ging naar huis. We zijn partner van Microsoft en 
daarom werkte een deel van ons bedrijf al met 
Microsoft Teams. We hebben dat direct voor 
iedereen uitgerold om met elkaar in contact te 
blijven. Ieder ‘team’ kan via dit softwarepro-
gramma met elkaar communiceren en dat ge-
beurde tijdens de lockdown iedere morgen om 
even bij te praten. Maar ook de contacten met 
klanten pakten we op deze wijze op.”
Technisch bleken deze aanpassingen geen pro-
bleem voor de automatiseringsspecialist. Maar 
niet alleen binnen de eigen muren moest er 
geschakeld worden, ook extern werd het bedrijf 
bedolven onder de vragen om een online omge-
ving op te tuigen. Daarnaast bleken veel bedrij-

‘Online werken is 
de nieuwe toekomst’

CORONA SPECIAL

Ilco den Ouden (op de rug) online in 
gesprek met collega Johan Doeven.



ven en scholen verlegen te zitten om laptops en 
webcams. Johan Doeven: “Omdat er veel afspra-
ken wegvielen, konden we die vrijgevallen tijd 
gebruiken om bedrijven te helpen. We hebben 
snel nieuwe voorraden ingekocht en uitgele-
verd….” Ilco den Ouden: “Gelukkig waren we 
bij een aantal bedrijven toevallig al bezig met de 
voorbereidingen om thuiswerken mogelijk te 
maken. We werken al heel wat jaren met een 
remote desktop server en veilige VPN-verbindin-
gen die hiervoor geschikt zijn. Alleen moest het 
plotseling sneller dan gepland. Dat was wel een 
dingetje.”
Daarbij waren de randvoorwaarden voor online 
werken bij de meeste bedrijven wel aanwezig. 
Zoals veilige VPN-verbindingen, snel glasvezelin-
ternet en een eigen server. Maar in de thuissitu-
atie waar hele gezinnen online gingen en snel 
internet niet altijd beschikbaar bleek, ontston-
den soms toch problemen. Johan Doeven: 
“Mensen worden dan creatief. Vaak werd er als 
alternatief gekozen voor de eigen hotspot op de 
smartphone, die met 4G wel snel internet moge-
lijk maakt. Dan moet je wel je natuurlijk wel je 
dataverbruik in de gaten houden.”
DO-IT reikte in de achterliggende periode tien-
tallen bedrijven de helpende hand. Zoals de 
Liemerse bedrijven Pola Installatietechniek en 
Von Gahlen.  

Pola Installatietechniek

“Ook hier was iedereen in rep en roer”, vertelt 
Dennis Lammers van Technisch Buro Pola Zeve-
naar BV. “Ons bedrijf bestaat grofweg uit een 
servicebedrijf en een projectenbedrijf. Totaal 
werken hier honderdvijftig mensen, waarvan 
veertig op kantoor. We zijn met een beperkte 
bezetting op kantoor gebleven, omdat we ook 
24/7 service verzorgen aan door de overheid als 
vitaal bestempelde bedrijven. Met een beperkte 
bezetting konden we onze essentiële services 
blijven coördineren met de monteurs in de 
buitendienst. De kantoormedewerkers die thuis 
gingen werken, voorzagen we in de week voor 
de lockdown van de juiste middelen om dit 
mogelijk te maken. We hebben een rooster 
gemaakt wie wanneer op kantoor wordt ver-
wacht. Op kantoor zijn namelijk enkele voorzie-
ningen, die niet thuis te organiseren zijn. Zoals 

het afdrukken van werktekeningen in groot 
formaat. Vandaar dat we zijn gaan rouleren met 
het personeel zodat er veilig gewerkt kon wor-
den, met in achtneming van de richtlijnen van 
het RIVM.”
Pola kende voor de coronacrisis geen gestructu-
reerd ‘thuiswerkbeleid’. Dennis Lammers: “Er 
werd wel eens vanaf huis gewerkt, maar dat was 
incidenteel. Thuiswerken gaf voor ons meteen 
twee uitdagingen: hoe maak je dit mogelijk en 
hoe werk je samen als je niet bij elkaar zit. Pro-
bleem één was snel opgelost: in 2019 had DO-IT 
aanpassingen gedaan in onze ICT omgeving, 
waardoor het veilig mogelijk was om extern in te 
loggen. Voorafgaand aan de lockdown hebben 
we tien laptops aangeschaft en geconfigureerd 
voor de gebruikers. Samen met DO-IT pasten we 
in de eerste week van de lockdown meteen ook 
onze office licenties aan, zodat we Microsoft 
Teams professioneel konden gebruiken. Sinds-
dien vergaderen we op die manier dagelijks met 
alle projectteams, chef-monteurs en opdracht-
gevers.”

Samenwerken
Probleem twee bleek voor Pola nog wel een 
uitdaging. Hoe werk je als collega’s samen wan-
neer je niet bij elkaar zit? Dennis Lammers: 
“Zowel leidinggevenden als werknemers moes-
ten wennen aan de situatie, van aansturing tot 
het wel of niet hebben van controle over inzet 
en productie. Hier zijn wij nog steeds met elkaar 
over in gesprek. Voor de crisis stonden wij er als 
Pola redelijk conservatief in. De meeste collega’s 
wonen in Zevenaar en omstreken. Thuiswerken, 
terwijl de kinderen thuis zijn, was en is eigenlijk 
niet gewenst, vinden wij. In deze situatie is dit 
natuurlijk wel voorgekomen en het personeel is 
er goed mee omgegaan.”
Thuiswerken zal ook volgens Pola in de toe-
komst niet meer weg te denken zijn. “Maar wel 
anders dan nu. In de toekomst zie ik meer inte-
gratie van de losse tools die we nu nog gebrui-
ken. En dat zijn er best veel. Een voorbeeld: wij 
werken nu met meerdere systemen naast el-
kaar: zoals VPN/RDP, Teams, Outlook, ons ERP 
pakket, de telefooncentrale app en losse apps 
als bijvoorbeeld WhatsApp en Evernote. Wij zijn 
nu aan het kijken hoe we dit in de nabije toe-
komst kunnen stroomlijnen, zodat informatie in 
één keer op de juiste plek komt. Ook zal het 
werk anders worden ingericht met meer focus 
op het stellen van gezamenlijk doelen.”

Liemers College
Ook scholen werden door DO-IT geholpen om 
een digitale slag te maken. Ilco den Ouden: “We 
hebben de digitale lesmethodieken tot het eind 
van het jaar gratis beschikbaar gesteld. Om 
scholen snel te kunnen helpen en ze kennis te 
laten maken met de nieuwe wereld.”
Een school die de omslag aan den lijve mee-
maakte is het Liemers College in Zevenaar en 
Didam. Directeur Maarten Delen van het Lie-
mers College kijkt met ‘positieve verbazing’ 
terug naar wat er in zijn school allemaal tot 
stand is gekomen tijdens de coronacrisis. “Van 
het een op het andere moment moesten we 
leerlingen naar huis sturen en begon het hoofd-
stuk ‘afstandsonderwijs’. Er kwamen allemaal 
vragen op ons af. Hoe communiceer je met de 
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Pola: particulier onderhoud stilgelegd
Het kantoorpersoneel van Pola Installatietech-
niek kreeg de mogelijkheid om deels thuis te 
werken. Dit was niet mogelijk voor de mon-
teurs in de buitendienst Zij kregen op hun 
beurt echter geen beperking opgelegd bij het 
uitvoeren van werkzaamheden buiten de 
deur. 
Dennis Lammers van Pola Serviceafdeling: 
“We hebben wel besloten het onderhoud bij 
particulieren tijdelijk stop te zetten en het 
zakelijk onderhoud naar voren te halen in de 
planning. Daarbij heb je namelijk meer werk-
ruimte. Door die verschuiving was het later 
ook eenvoudiger om het particulier onder-
houd weer op te starten en in te lopen. Op 
bouwplaatsen konden we met enkele aanpas-
singen - zoals extra toiletgelegenheden - aan 
de slag blijven. Wel hebben we besloten op 
sommige locaties even geen zzp’ers of onder-
aannemers in te schakelen en het werk met 
eigen mensen op te pakken.”

Maarten Delen (Liemers College): ‘Positieve verbazing’.
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Het Duivense bedrijf INTER merkte de coronage-
volgen aan den lijve met thuiswerkende mede-
werkers, klanten die opdrachten ‘on hold’ zetten 
of juist versneld uitgerold wilden hebben. En 
natuurlijk de strenge voorzorgsmaatregelen om 
op locatie aan de slag te mogen. Zoals in veel 
Nederlandse ziekenhuizen waar de specialisten 
van INTER met spoed videoconference commu-
nicatie oplossingen hebben geïnstalleerd.
 
“Wij zijn aan de slag gegaan op veel intensive 
care (IC) afdelingen”, vertelt René Steinmann, 
senior accountmanager Medical van INTER. 
“Speciaal voor deze situatie hebben we bijvoor-
beeld een mobiele videoconference trolley ont-
wikkeld, die ook van de ene naar de andere plek 
gerold kan worden. Daar waar we niet vast 
mochten of konden installeren, was dit een 
praktische oplossing. Ook handig voor zieken-
huizen die tijdelijke IC’s hebben ingericht of de 
corona-tenten die een periode buiten ziekenhui-
zen stonden. De trolley kunnen ze in de toe-
komst altijd elders weer inzetten.”

INTER richtte daarnaast tijdelijke IC’s in met 
individuele camerabewaking. “Om zo efficiënt 
mogelijk patiënten op de aparte IC-kamers te 
kunnen bewaken. We hebben deze camerabe-
waking in totaal voor 72 tijdelijke IC-afdelingen 
en zestien tijdelijke isolatiekamers geleverd. Om 
het personeel te ondersteunen. Je kunt je voor-
stellen dat ze niet voor ieder wissewasje de 

kamer op willen gaan in de bekende coronasitu-
atie. Dankzij de camerabewaking kun je zelfs ’s 
nachts zien of iemand er rustig bij ligt. Voordeel 
is ook dat je je dan niet helemaal hoeft om te 
kleden. Voor de patiënt heeft het op afstand 
monitoren als voordeel dat hij of zij niet ge-
stoord hoeft te worden.”
Richting de toekomst kijkt INTER al naar nieuwe 
toepassingen. René Steinmann: “Zoals thermi-
sche camera’s die koorts meten op afstand. Dit 
kan zowel in ziekenhuizen als bij bedrijven on-
dersteunend werken in de anderhalve meter 
maatschappij. Maar ook digitale signalen om 
met schermen een routing aan te geven. Vaak 
mogen mensen maar één kant op lopen en kun 
je ze op deze manier beter begeleiden bij de 
route.”

leerlingen? Hoe maak je afspraken? Hoe gaan 
we aan de slag? Ik sta er versteld van hoe snel 
we een nieuwe realiteit hebben gecreëerd. Dat 
deden wij met Microsoft Teams om online les te 
kunnen geven en onze digitale leeromgeving Its 
Learning waar de leerlingen precies kunnen zien 
wat ze moeten doen. Iedereen pakte het positief 
op. Ook de docenten die wat minder thuis zijn in 
de online technieken. Die werden weer gehol-
pen door collega’s die er wel wat meer kaas van 
hadden gegeten. Zodat iedereen het snel onder 
de knie kreeg. Ook onderwijstechnisch bezorgde 
deze situatie nieuwe inzichten. Wij roepen al 
jaren dat de leerling meer zijn eigen regie moet 
pakken, maar gebeurde er nog niet zo veel. 
Plotseling moest dit ook echt gebeuren! En we 
stellen al langer vraagtekens bij het nut van 
doubleren. Moet een leerling in alle gevallen wel 
een jaar overdoen als één cijfer tekort komt? We 
vonden daar van alles van, maar deden er nog 
weinig aan. Nu kijken we versneld of we meer 
maatwerk kunnen bieden, zodat een leerling 
toch overgaat, maar wel de vakken die minder 
zijn ondertussen bijspijkert. We zijn anders naar 
het beoordelings- en bevorderingssysteem gaan 
kijken. Ik denk ook dat deze periode Liemers-

breed kan leiden tot nieuwe vormen van samen-
werking op onderwijsgebied. Er liggen al plan-
nen om in september een conferentie te 
organiseren met andere Liemerse scholen. On-
der druk van deze crisis gebeuren er dus ook 
mooie dingen!”

‘Snel een nieuwe 
realiteit gecreëerd’

Ilco den Ouden (DO-IT) denkt eveneens dat 
‘corona’ zorgt voor een grote efficiencyslag 
richting de toekomst. “We gaan straks echt niet 
altijd meer naar de klant toe als we elkaar via 
een goede verbinding ook online kunnen spre-
ken. De reistijd die je altijd kwijt was, gebruik je 
straks anders. En daarin is veel mogelijk. Confe-
renties, één op één gesprekken, noem maar op. 
Al moet je er wel aan denken dat je niet altijd 
ver komt met gratis versies van videoconferen-
cingprogramma’s. Je krijgt meer mogelijkheden 
bij een abonnement. Een voorbeeld is Microsoft 
Teams. Daarbij kun je alleen in een betaalde 
versie mensen via je agenda uitnodigen. Dat dan 
wel…”

Van Schip Hoveniers: 
bedrijf zit niet op slot
Van Schip Hoveniers in Aerdt heeft de deu-
ren tijdens de coronacrisis open kunnen 
houden. Tot genoegen van eigenaar Gijs 
van Schip. “Over het algemeen konden we 
gewoon doorwerken, al waren er wel wat 
‘kleine oneffenheden’. We hebben de hygi-
ene maatregelen aangescherpt. Zo mochten 
maximaal twee mensen in een bus plaats 
nemen. Iedere bus was voorzien van water 
en zeep met ontsmettingsmiddel. Tijdens 
de werkzaamheden hielden we netjes 
anderhalve meter afstand in acht. Bij klan-
ten gingen we ook niet naar binnen. Kort-
om: we hebben er alles aan gedaan om 
veilig te werken.”

INTER voorziet IC’s van camerabewaking

CORONA SPECIAL



DUS magazine 17

De scheidingswanden, constructies en kuch-
schermen zijn gemaakt van geurloos ETFE folie. 
Ze bieden optimale bescherming tegen de over-
dracht van virussen, maar ook van stof, vuil en 
luchtstromingen. En toch blijf je door het dunne 
materiaal optimaal in contact met je omgeving, 
vertelt eigenaar Rienk de Vries van Buitink 
 Technology. 

ETFE folie is directe familie van PTFE en Teflon. 
Het is heel dun, maar sterk materiaal. Het is 
bestendig tegen vrijwel alle chemicaliën, er 
hecht niets aan en het materiaal is goed te reini-
gen met gangbare reinigings- en ontsmettings-

middelen. ETFE heeft als eigenschap dat het 
ultradun is (0,1 mm) en daardoor geluid door-
laat. Rienk de Vries: “Je kunt zonder stemverhef-
fing door de hygiënische afscherming heen 
praten. De ETFE folieschermen zijn akoestisch 
transparant en hebben daardoor vrijwel geen 
invloed op de akoestische eigenschappen van 
een ruimte.”
ETFE folie is flexibel en kan daardoor gebogen 
worden toegepast. Het materiaal is geschikt in 
kantooromgevingen, maar ook om met voe-
dingsmiddelen in aanraking te komen of toege-
past te worden in omgevingen waar voedings-
middelen worden geproduceerd of verwerkt. De 
ETFE kuchschermen zijn daarnaast geschikt om 
tussen sportende mensen in yoga- en sportscho-
len te hangen, zodat ze toch samen zijn, maar 
beschermd worden tegen de overdracht van 
virussen. EFTE folie is geschikt voor toepassing 
in horeca, sportscholen, taxibedrijven, openbaar 
vervoer, rijscholen, dierenartsen, kappers en in 
kantoren. 

Veilige, transparante en ultralichte scheidingswanden, waardoor je in tegenstelling tot 
veel andere materialen wel prima met elkaar kunt communiceren. Met deze innovatie 
verrast Buitink Technology in Duiven bedrijven en instellingen in hun zoektocht naar 
 ingenieuze oplossingen in deze coronatijd. 

NIEUWS

Kab Accountants & Belastingadviseurs 
heeft een SRAconvenant Horizontaal 
Toezicht gesloten met de Belastingdienst. 

Kab is al jaren lid van SRA, een landelijk netwerk 
waarbij bijna vierhonderd accountantskantoren 
zijn aangesloten. Basis voor het convenant 
Horizontaal Toezicht is het kwaliteitssysteem van 
SRA. Omdat de Belastingdienst vertrouwt op dit 
kwaliteitssysteem, worden de door Kab inge-
diende aangiften inkomstenbelasting, vennoot-
schapsbelasting, omzetbelasting en loonheffin-
gen niet langer meegenomen in het reguliere 
toezicht. De Belastingdienst gaat ervan uit, dat 
de (convenant)aangiften ‘gewoon goed’ zijn. Er 
is dus snel zekerheid en duidelijkheid over de 
ingediende aangiften. “Wij hebben daarnaast 
een vaste contactpersoon binnen de Belasting-
dienst waarmee snel en eenvoudig inhoudelijk 
vooroverleg kan worden gevoerd”, aldus Kab 
Accountants & Belastingadviseurs.

Kab sluit 
convenant met 
Belastingdienst

Honderd mensen met een arbeidsbeperking 
en die daardoor moeilijk aan het werk kun-
nen komen, krijgen bij ziekenhuis Rijnstate 
een baan. Dat moet binnen nu en een paar 
jaar gelukt zijn, voorspelt het ziekenhuis. Een 
samenwerkingsovereenkomst tussen Rijnstate 
en Scalabor bezegelde de nieuwe toekomst. 
Inmiddels hebben al diverse mensen via ar-
beidsontwikkelbedrijf Scalabor hun droom-
baan gevonden in het Arnhemse Rijnstate. 

Samenwerking 
Rijnstate en 
Scalabor

Buitink Technology komt 
met ultralicht kuchscherm

Primco heeft de bio-energiecentrale van 
Sparkling Biomass BV in Duiven overgenomen 
in een joint venture met drie aandeelhouders. 
De centrale heeft als hoofddoel het drogen 
van aardappel- en wortelstoomschillen en 
andere reststromen uit de voedingsmiddelen-
industrie. Tevens wordt er groene stroom 
opgewekt voor het openbare elektriciteits-
netwerk. In de joint venture is Primco voor 
75% eigenaar. De centrale zal deze maand 
operationeel zijn.

Primco neemt 
Sparkling Biomass 
over

Toepassing van het Kuchscherm in een kantooromgeving.
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Op bedrijventerrein Centerpoort-Noord in  Wij 
ontmoeten de Westervoorter in zijn Duivense 
bedrijfspand op Centerpoort-Noord. Hij is op 
zoek naar een nieuwe locatie waar hij al zijn 
apparatuur in kwijt kan. Hij heeft tijd genoeg 

voor zijn zoektocht. Op het moment dat we hem 
spreken ligt Nederland namelijk grotendeels 
‘plat’ vanwege de coronacrisis en dat geldt zeker 
voor zijn branche. Hij moet het van grote bijeen-
komsten hebben en alle congressen, festivals en 

bedrijfsevents zijn van de agenda gehaald. Geen 
opdracht is overgebleven, er komt niks binnen.
Gelukkig is Albert Kersten geen ondernemer die 
balanceert. “Alles wat hier staat is mijn eigen-
dom. Ik heb niks op afbetaling.” Hij wijst naar de 

Door Sjoerd Geurts

Hij werkte als roadie voor bekende bands als Herman Brood & His 

Wild Romance, Normaal en Johnny ‘Guitar’ Watson. Eerst als vrij

williger, maar het lukte Albert Kersten (52) van zijn hobby zijn be

roep te maken. Met Spykersound verzorgt de Westervoorter nu al 

26 jaar licht, geluid en zelfs standbouw voor bedrijven, congressen 

en concerten. Een branche die het op dit moment zwaar heeft. 

“Maar ook hier komen we doorheen”, zo klinkt hij strijdvaardig.

‘Van goed geluid 
kan ik echt genieten’

Albert Kersten van Spykersound geniet van goed geluid

Albert Kersten: "Het verzorgen van goed spraakgeluid 
lijkt eenvoudiger dan het in werkelijkheid is."  



vrachtwagens. “Zelfs die zijn van mij. Ik heb op 
dit moment geen inkomsten, maar behalve de 
huur van het bedrijfspand gaat er ook niks uit. 
Daarbij heb ik ooit besloten om alleen met free-
lancers te werken. Dus ik heb ook niemand op 
de loonlijst staan. Waarom ik dat ooit zo georga-
niseerd heb? Omdat ik op verschillende fronten 
actief ben: licht, geluid en standbouw. Per op-
dracht heb ik andere specialisten nodig, die ik 
daarvoor apart in huur. Dat is voor de continuï-
teit van mijn bedrijf op dit moment een fikse 
meevaller. Al hoop ik wel dat de economie snel 
weer op gang komt en bedrijven weer durven te 
investeren!”

Spijkerkwartier
Albert Kersten leerde voor timmerman, maar 
genoot als tiener van zijn rol als roadie in de con-
certwereld. Vooral in de vroegere Arnhemse 
Stokvishal stak hij heel wat jaren de handen uit 
de mouwen. Daarnaast vond hij geleidelijk ook 
betaalde opdrachten in de televisiewereld bij het 
NOB en verzorgde hij geluid voor radio-uitzen-
dingen. Vooral in de klassieke muziek. “Waarom 
ik me niet verder heb gericht op televisiewerk? 
Dat lijkt leuk, maar is heel saai. Je moet telkens 
weer wachten op vragen van een ander. Zelf 
creatief zijn is daar nauwelijks bij.”
Zijn echtgenote Judy spoorde hem daarom aan 
voor zichzelf te beginnen. Zodat Albert zijn crea-
tiviteit kon ontplooien. “Wij woonden destijds in 
het Spijkerkwartier in Arnhem. Omdat ik daar-
naast zo mager ben als een spijker, was de naam 
van het nieuwe bedrijf snel bedacht: ‘Spijker-
sound’. Alleen maakte mijn vrouw een foutje met 
de inschrijving bij de Kamer van Koophandel 
inschrijven. Ze maakte er Spykersound van - met 
een Y - en zo is het altijd gebleven, haha. We zijn 
met niks begonnen. De eerste jaren zat mijn 
vrouw nog wel eens thuis zonder tafel omdat 
één van de ‘muziekkisten’ als zodanig werd 
gebruikt.”
Het gezin - inmiddels was dochter Zoey geboren 
- verhuisde naar Westervoort waar ze ook een 
opslag in gebruik namen. Om jaren later te ver-
huizen naar de huidige locatie aan de Impact in 
Duiven. Tegenwoordig is Spykersound van meer-
dere markten thuis. “Ik begon met geluid, maar 
heb ook licht en projectie toegevoegd. Ik was het 
zat om voor opdrachtgevers die het hele pakket 
wensten, steeds naar een andere verhuurder toe 
te stappen. Later besloot ik ook complete beurs-
stands te gaan verzorgen. Ik was per slot van 
rekening ook timmerman. Dat kwam prima van 
pas omdat voor beurzen vaak het totaalplaatje 
wordt gevraagd.”

Goed geluid
Spykersound heeft voor ieder evenement, klein 
en groot, de juiste licht- en geluidsinstallatie in 
huis. Voor congressen, theatertentoonstellingen, 
concerten, festivals, drive-in-shows, feesten, 

bedrijfspresentaties en bedrijfsevenementen. 
Steeds vaker doen bedrijven een beroep op 
Spykersound voor professioneel licht en geluid 
tijdens bedrijfsbijeenkomsten. “Omdat hun ‘ei-
gen microfoon en box’ vaak niet voldoet. Het 
verzorgen van goed spraakgeluid lijkt eenvoudi-
ger dan het in werkelijkheid is. Veel bedrijven 
willen het zelf verzorgen, maar komen daarop 
terug. En zeg eens eerlijk: hoe vaak merk je niet 
dat het geluid ergens te hard is of gaat piepen. 
Het vergt zorgvuldige afstemming en daarvoor is 
een goede voorbereiding nodig. Een tip: geluid 
kan beter te zacht staan, om de aandacht van 

iedereen te krijgen dan te hard. En piepen is 
technisch te voorkomen door met een lichte 
vertraging in de boxen te werken. Ik geef toe dat 
dit technisch niet eenvoudig is, maar het effect is 
voortreffelijk. Dan kun je met een microfoon 
rustig in de buurt van een box komen.”
Spykersound verzorgt regelmatig geluid bij 
events van Lindus, maar wordt steeds vaker ook 
landelijk ingeschakeld. Mooie voorbeelden zijn 
het CDA-congres in de Rijnhal en de licht- en 
beeld-show tijdens het concert van Pink Floyd in 
Nijmegen. “Voor het CDA-congres verzorgden 
we met 45 luidsprekers het geluid in een omge-
ving die toch moeilijk is. De Rijnhal is kolossaal. 
Het mooie was dat we de boxen allemaal uit het 
beeld van de camera’s konden houden. We zijn 
daarvoor de lucht in gegaan. Het geluid klonk 
voortreffelijk en het plaatje klopte. Daarnaast 
mochten we The Wall vormgeven tijdens het 
concert van Pink Floyd in Nijmegen. Met alle-
maal verschillende beamers die de muur besche-
nen. Een muur waar af en toe een steen uit 
verdween. Erg mooi. En wat te denken van de 
projectie van de Westervoortse brug. Dat was 
een wens van burgemeester Van Hout van Wes-
tervoort. Wij hebben ervoor gezorgd dat de brug 
telkens in andere kleuren kan worden opgelicht. 
Erg leuk en bijzonder om te doen.”

Vrijheid en creativiteit
Wat de charme van zijn vak is? “Toch de vrijheid 
en creativiteit die ik kwijt kan in mijn opdrachten. 
Het is mooi om een event met licht en geluid 
mooi aan te kleden. Maar ik vind het ook prach-
tig om dat te doen bij een mooie bedrijfspresen-
tatie op een beursstand. Ook in standbouw kan 
ik veel creativiteit kwijt. Ik hoop echt dat de eco-
nomie snel weer normaal draait. Natuurlijk is er 
een nieuwe werkelijkheid ontstaan. Dat beseft 
iedereen. Maar ik hoop en denk dat er voor ons 
een plek blijft in die nieuwe wereld. We moeten 
elkaar binnen deze mooie regio de Liemers ook 
steunen. Blijf aan elkaar denken. Samen komen 
we deze tijd door…”
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Door de coronasituatie is de hoeveelheid ziekenhuisafval in Nederland aanzienlijk toege
nomen. Het Duivense afval en energiebedrijf AVR heeft de taak op zich genomen om het 
droge coronaafval uit ziekenhuizen te verwerken.

Er wordt daarbij onderscheid gemaakt in specifiek ziekenhuisafval, dat bijvoorbeeld vanwege infectie-
gevaar een groot risico vormt en regulier, droog ziekenhuisafval dat bij verzorging en behandeling 
van patiënten vrijkomt. Zoals schorten van dokters en verplegers, mondkapjes, niet besmeurde hand-
schoenen, maskers, mutsen, verpakkingsmaterialen en verzorgingsmaterialen. Dit reguliere, droge 
afval wordt verwerkt bij AVR.
AVR heeft diverse, uitgebreide onderzoeken uitgevoerd en in overleg met de ziekenhuizen, de me-
disch afvalverwerker ZAVIN, het RIVM, de inspectie leefomgeving en transport (IL&T) en de inzame-
laars een nauwgezet protocol gemaakt dat voorziet in een veilige en efficiënte route van ontstaan tot 
en met verwerking. “Veiligheid van onze medewerkers staat hoog in het vaandel en daarom zijn de 
benodigde veiligheidsmaatregelen getroffen om dit afval veilig en zorgvuldig te verwerken”, zo laat 
AVR weten.

AVR helpt met verwerking 
corona-afval 

De officiële oprichting van de Stichting 
Liemerse Ambassade komt steeds dichter
bij. De voorbereidende projectgroep heeft 
de bestuursfuncties op een haar na inge
vuld. Het bestuur gaat uit zeven personen 
bestaan.

De formele oprichting van de Stichting Liemerse 
Ambassade vindt waarschijnlijk nog in juli plaats. 
Het nieuwe bestuur is afkomstig uit de drie O’s: 
overheid, ondernemers en onderwijs. “Ondanks 
de vreemde situatie waarin we ons  bewegen, 
zijn er de afgelopen maanden grote stappen 
gezet”, vertelt Arthur Schekermans (Platform 
Onderwijs en Arbeidsmarkt De Liemers). Samen 
met Bart van Asperdt (gemeente Zevenaar) en 
Dick Duimel (gemeente Duiven) maakte Sche-
kermans als ‘kwartiermaker’ deel uit van de  
speciale projectgroep die zich bezighield de 
voorbereidingen om tot een Liemerse Ambassa-
de te komen. “De Provincie Gelderland heeft 
een subsidie toegezegd, er komt een samenwer-
king met Achterhoek Techniekpact en de Lie-
mers krijgt een eigen Wikipedia-pagina. Het 
eerste grote project is de Liemerse Vlag, waar in 
de regio behoefte aan blijkt te zijn. Hierin trek-
ken we samen op met De Liemers Helemaal 
Goed, die onze mooie regio op de kaart pro-
beert te zetten.”
De projectgroep hoopt snel het nieuwe bestuur 
te presenteren. Daarnaast buigen de Liemerse 
gemeenteraden zich nog over de plannen. Dick 
Duimel: “Wanneer de maatregelen tegen de 
verspreiding van het coronavirus het toelaten, 

presenteren wij het bestuur en de plannen van 
de stichting Liemerse Ambassade. Ondertussen 
blijven we aan het werk en zetten we grote 
stappen.”

Concrete projecten
Het is volgens Bart van Asperdt de bedoeling dat 
de Liemerse Ambassade met concrete projecten 
van start gaat. “De Liemerse Ambassade wordt 
een project- en netwerkorganisatie gebaseerd 
op samenwerking tussen de drie O’s en die 
fungeert als een knooppunt in het regionaal eco-
nomisch netwerk. Met als doel dat partijen el-
kaar 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 kli-
maat voor wonen, werken en recreëren. Te 
bereiken door de economische kracht van de 
Liemers te bundelen en een in kwalitatief en 
kwantitatief opzicht evenwichtige arbeidsmarkt.”
De Liemerse Ambassade wil vanuit een herken-
baar Liemers profiel projecten uitvoeren die de 
regionale economie versterken en de opgaven 
in de regio verbinden aan het beleid in provin-
cie, rijk en Europa. De Liemerse Ambassade 
richt zich op de vier sterke Liemerse sectoren 
vrijetijdseconomie, logistiek, agrarische econo-
mie en maakindustrie. Binnen deze sectoren 
wordt gestart met drie programma’s: Economi-
sche vitaliteit en duurzaamheid, versterken 
human capital en profilering en acquisitie. Bin-
nen deze programma’s worden programmalij-
nen uitgevoerd die leiden tot concrete projecten. 

Liemerse Ambassade 
heeft bestuur bijna rond

Ondanks de gevolgen van de coronacrisis is er 
veel belangstelling voor BusinessPark 7Poort in 
Zevenaar. Onlangs tekende de heer van Os van 
het gelijknamige Zevenaarse bedrijf dat handelt 
in metalen voor een kavel van 1.500 m2 op het 
bedrijventerrein. Van Os verhuist van de locatie 
Reisenakker naar de Micro op 7Poort. Van Os 
verwacht nog deze maand te starten met de 
bouw. De nieuwe locatie wordt eind van dit jaar 
opgeleverd.

Veel belangstelling 
voor BusinessPark 
7Poort 

Moderne 
showroom 
Ariës 
Natuursteen
Ariës Natuursteen in Zevenaar heeft een 
nieuwe showroom in gebruik genomen. 
Naast een grote collectie natuursteen is 
hier nu ook plaats ingeruimd voor kera
miek en composiet. 

“Door de showroom aan te passen kunnen 
we alle nieuwe ontwikkelingen en trends op 
het gebied van interieur en exterieur blijven 
tonen”, vertelt directeur René Ariës. “Omdat 
de markt voortdurend in ontwikkeling is en 
de klant tegenwoordig andere eisen stelt aan 
keuken en badkamer, is er naast natuursteen 
ook steeds vaker vraag naar keramiek- en 
composiet platen. Vandaar dat we daar ruim-
te voor hebben vrijgemaakt in de show-
room.”
Om aan de toenemende vraag te kunnen 
voldoen, is er ook een nieuwe waterjet snij-
machine in gebruik genomen. Met deze ‘sta-
te-of-the-art’ snijmachine kan keramiek en 
composiet met nog meer precisie worden 
gesneden.”
Aries Natuursteen is al bijna 75 jaar een fami-
liebedrijf. Het bedrijf is gevestigd op bedrij-
venterrein Zuidspoor in Zevenaar.
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KAN NIET ZONDER

“Zingen is voor mij erg belangrijk. Ik zing van jongs af aan, samen met mijn oudere zus Susan. Toen ik 
ging studeren in Tilburg heb ik bij een zanggroepje gezeten. Eenmaal afgestudeerd werd ik lid van vrou-
wenkoor Colours in Westervoort. Toen we in Zevenaar zijn gaan wonen, ben ik op zoek gegaan naar een 
ander koor. Dat werd The New Voices. Het voelde meteen als een warm bad, met al die samenzang om 
me heen. Het is voor mij echt ontspannend om te zingen. Ik word helemaal blij als we een lied helemaal 
‘doorzingen’ en het ‘af’ is. Soms krijg ik kippenvel of word ik spontaan emotioneel van onze samenzang. 
Daarbij is The New Voices een hele fijne club mensen, waarbij we allemaal verschillend zijn maar dezelf-
de passie delen: samen zingen. We noemen dat ook wel het Voices-virus. We repeteren één keer per 
week en brengen eens in de twee jaar een theatershow in Het Musiater. Alles uit het hoofd, met chore-
ografie en live band. We regelen alles zelf. De muzikale leiding is in handen van onze dirigent Gerben 
Kruisselbrink en Richard Sprokkereef (regie, licht en geluid). Het is echt ontzettend leuk om als groep 
daar naar toe te werken. Het is nu een gekke tijd. Ik verlang er weer naar om op dinsdagavond met al 
mijn lieve koorgenoten en onze dirigent Gerben Kruisselbrink samen te kunnen zingen…”

Carolien Ubbink 
uit Zevenaar is 
eigenaar van 
Bouwbedrijf Ubbink. 

The New Voices
Foto Tom Harder

‘Ik word emotioneel van mooie samenzang’
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Bijzondere start voor burgemeester Huub Hieltjes (54) in gemeente Duiven 

Door Sjoerd Geurts

Hij had het zich zo voorgenomen. De eerste maanden wilde Huub Hieltjes (54) veel bedrijven bezoeken en veel 
handen schudden. De coronacrisis zorgde voor een compleet andere start dan de kersverse burgemeester van de 
gemeente Duiven zich had voorgesteld. “Maar toch voelt het goed om terug te zijn in de Liemers.” 

Commissaris van de Koning John Berends be-
edigde Huub Hieltjes op 21 februari als nieuwe 
burgemeester van de gemeente Duiven. Zijn 
voorganger Rik de Lange was enige maanden 
eerder afgezwaaid. Tijdens een drukbezochte 
receptie kwam zo’n beetje de hele gemeente 
kennismaken met hun nieuwe burgemeester. 

Toen mocht u nog handen schudden!
Huub Hieltjes: “Ja, dat kun je je nu niet meer 
voorstellen. Het was een bijeenkomst met meer 

dan honderd mensen. Het voelde als een warm 
bad, maar de wereld veranderde daarna snel. Ik 
had me voorgenomen om de eerste periode veel 
werkbezoeken af te leggen. Die gingen allemaal 
niet door.”

Inmiddels bent u verhuisd?
“Samen met mijn partner Esther hebben we een 
mooie plek gevonden in Duiven. Op die manier 
heb ik toch wat ondernemers leren kennen. Om-
dat ik zelf geen klusser ben - dan duurt het twee 

keer zolang - heb ik hiervoor lokale bedrijven 
ingeschakeld. Ik vind het leuk om te zien dat er 
hier zoveel wordt samengewerkt, zoals een aan-
nemer met een stoffeerder, tegelzetter en elektri-
cien. Samen sta je sterker.”

U komt uit Breda, maar uw roots liggen in 
de Liemers?
“Mijn ouders komen uit de Liemers; mijn moeder 
uit Didam en mijn vader uit Loil. Ze zijn allebei ge-
boren in ondernemersgezinnen. Mijn opa van 

‘Samen staan we 
in de Liemers sterker’

INTERVIEW
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Huub Hieltjes: 
"Ik vind het goed dat er een Liemerse economische visie ligt. 

Ik juich regionale samenwerking toe."
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moeders kant was schoenmaker en mijn opa van 
vaders kant was smid. Bijzonder is dat op diezelf-
de locaties nog steeds familie woont en onder-
neemt.”

Uw vader werd ook ondernemer?
“Die nam samen met twee broers de smederij 
van zijn vader - mijn opa - over. Toen mijn vader 
trouwde, is hij met mijn moeder een eigen drogis-
terij annex textielwinkel begonnen in Deventer. 
Later namen ze een modezaak in Kerkrade over. 
Vanwege medische problemen zijn ze terugge-
keerd naar de Liemers en in Zeddam gaan wo-
nen. Daar ben ik opgegroeid.”

Zelf nooit ondernemer willen worden?
“Ik heb het thuis allemaal meegemaakt. Ik zag de 
voordelen, maar ook de nadelen van een eigen 
zaak. Maar het bedrijfseconomische aspect sprak 
me wel aan. Na achtereenvolgens het Ludgercol-
lege, mavo en meao meldde ik me aan voor het 
heao, toen mijn oudste broer me wees op een 
advertentie van de Belastingdienst. Daar kon je 
een opleiding krijgen, zonder studieschuld op te 
bouwen, waarna je er kon blijven werken met het 
minimumloon. Ik heb een brief geschreven en 
werd aangenomen als controleur. Later groeide ik 
door tot inspecteur. Ondertussen studeerde ik in 
de avonduren Rechten. Heel geleidelijk kreeg ik 
moeite met de Belastingregels, die ik niet altijd 
rechtvaardig vond. En wat kun je doen om die 
aan te passen? Precies: ik ging werken bij het 
ministerie van Financiën.”

En werd politiek actief?
“Eerst voor de Jongerenorganisatie van de VVD 
(JOVD). Ik was zelfs voorzitter van de JOVD afde-
ling Doetinchem e.o. en ook van de afdeling 
Gelderland. Later werd ik lid van het bestuur van 
de VVD in Bergh, waarna ik écht de politiek in 
ging. Omdat ik inmiddels in Den Haag woonde, 
werd ik voor de VVD lid van Provinciale Staten 
(PS) in Zuid-Holland.”

Wanneer kwam het burgemeesterschap 
om de hoek kijken?
“Ik heb mijn rol bij PS gecombineerd met mijn 
maatschappelijke loopbaan. Ik merkte dat de 
politiek mij steeds meer trok. Daar werd ik blij 
van. Ik werd in Brabant waarnemend dijkgraaf en 
vervolgens vroeg de commissaris van de Koning 
in Brabant of burgemeester niet iets voor mij zou 
zijn. Ik kon als waarnemer in Kapelle aan de slag. 
Dat beviel. Heel afwisselend werk. Als burge-
meester heb je de kans om echt iets te betekenen 
voor mensen.”

En toen kwam de functie in de gemeente 
Duiven vrij?
“Mijn roots liggen in deze streek. Toen de ge-
meente Duiven voorbij kwam heb ik gereageerd. 
Uit de gesprekken bleek dat deze gemeente 

gericht is op samenwerking. Met 250 hectare 
bedrijventerrein draagt de gemeente Duiven 
ondernemerschap met zich mee. In een regio die 
familiebedrijven koestert! En ook nog eens in de 
regio waar mijn familie actief is als ondernemer. 
Ze zochten een burgemeester die de portefeuille 
economische zaken wilde oppakken. Het hele 
plaatje sprak zowel mij als Esther aan. Hier zagen 
we ons wel wonen. Daarbij is dit gewoon een 
prachtige omgeving. De Liemers wordt geken-
merkt door dorpse gemeenschappen waar men-
sen naar elkaar omkijken, maar ook zoveel be-
drijvigheid dat een ondernemer hier een prachtig 
podium heeft!”

Hoe denkt u over samenwerking op 
Liemers niveau?
“Ik vind het goed dat er een Liemerse economi-
sche visie ligt. Ik juich regionale samenwerking 
toe en ben vanuit die gedachte ook gevraagd 
voorzitter te worden van het overleg met de 
wethouders economische zaken in de Liemers. 
Natuurlijk ben ik in eerste instantie burgemeester 
van de gemeente Duiven. Maar op schaal van de 
wereldeconomie moet je het ook met je buren 
goed organiseren. Ondernemers, onderwijs en 
overheden trekken hierin samen op. Er zijn in de 
Liemerse Economische Visie speerpunten aange-
wezen op het gebied van logistiek, maakindustrie 
en vrijetijdseconomie. Daar zijn we als Liemers 
sterk in en daarin willen we als regio sterker 
worden. Je moet elkaar in dit traject niet als con-
currenten zien maar als partners. Als de zon 
schijnt in Zevenaar en Westervoort, dan zal die 
ook in de gemeente Duiven schijnen. Elkaar iets 
gunnen! Samen staan we in de Liemers sterker.”

De Duivense bedrijventerreinen trekken 
veel mensen, maar dat heeft ook een keer-
zijde? Het dichtslibben van de wegen.
“Die problematiek staat hoog op de agenda. Het 
mooie is dat we hierin samen optrekken met de 

bedrijven die het betreft. We huren niet meteen 
een ingenieursbureau in, maar kijken eerst sa-
men met betrokkenen of we een oplossing kun-
nen vinden. Aan deze problemen wordt in een 
speciale werkgroep gewerkt.”

En dan heeft Duiven nog bedrijvenpark 
Innofase waar duurzaamheid met hoofd-
letters wordt geschreven?
“Ik vind het mooi dat ook daar partijen bij elkaar 
zijn gekomen om samen duurzame doelen te 
bereiken en verantwoord te ondernemen. Geen 
dikke beleidsnota’s schrijven, maar concreet aan 
de slag en stappen zetten. Zoals de AVR die sa-
men met omliggende bedrijven duurzame doelen 
oppakt, bedrijven koppelt en bezig is met een 
regionaal warmtenet. Mooi toch?” 

Tot slot toch nog even corona… veel 
ondernemers hebben het moeilijk?
“Het is een blijft een rare en zware tijd. Daarom 
hebben we via RSD de Liemers een regionaal 
ondernemersloket geopend. Ook in de gemeente 
Duiven hebben honderden bedrijven een uitke-
ring aangevraagd. We kijken vanuit het onderne-
mersloket meteen ook hoe de ondernemer wel-
licht sterker uit de crisis kan komen. We bieden 
de helpende hand. Als bedrijf moet je zeker in de 
tijd focussen op waar je echt goed in bent, op de 
juiste manier proberen bij te sturen en daaraan 
vasthouden. Dan ligt er straks weer een mooi 
perspectief…”

‘Samen staan we 
in de Liemers sterker’

“Ik vind het goed dat er een Liemerse 
economische visie ligt. Ik juich regionale 
samenwerking toe.”

Huub Hieltjes in  gesprek met bedrijfscontactfunctionaris Patrick Sessink (rechts) van de gemeente Duiven. 
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Ach, wat hadden we leuke plannen. De sociëteitscommissie van Lindus had enkele boeiende 
Happy Hours voorbereid. Dat veranderde van de een op andere dag. Covid 19 gooide roet in het 
eten. De wereld kreeg binnen enkele weken een nieuw gezicht. Er werd niet alleen een streep 
gezet door onze maandelijkse bijeenkomsten, maar wat te denken van ons lustrumfeest. 

Dit voorjaar stond in het teken van twintig jaar Lindus. Een feest dat we samen met jou wilden 
vieren. Op een bijzondere manier! Maar ook dit keer bleven de stoelen leeg. Het feest houd je 
tegoed, maar op het moment dat we deze pagina toch vullen - een pagina die normaliter vol 
staat met foto’s van leden - is voor even niks zeker. We verwachten in september nieuwe stappen 
te mogen zetten. Iets te organiseren. Jou weer te ontvangen! Maar één ding is in deze wereld op 
dit moment zeker en dat is dat niets zeker is...

Ondertussen denken wij aan je en hopen we dat je deze tijd goed doorkomt. Dat we elkaar 
snel weer de hand mogen drukken... of in ieder geval mogen ontmoeten. Wij kijken er naar uit. 
En als het moment daar is, zorgen wij voor leuke bijeenkomsten. Daarom zijn wij voorzichtig 
de voorbereidingen daarvoor alweer aan het opstarten. We vergaderen over nieuwe activiteiten 
die passen in de nieuwe samenleving. Tot dan moeten we het doen met het verhaal van de 
lege stoelen...

Het verhaal van de lege stoelen 

LINDUS
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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.
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NIEUWE LEDEN

Kijk voor de 
meest actuele activiteiten 

op de website lindus.nl

Oscar Klein 

FitWarmte, Duiven
Comfort en gemak! Dat zijn de sleutelwoorden van 
FitWarmte. Met de productlijn Welnu verwarming 
worden klanten geholpen met het gasloos maken van 
hun bedrijf of woning. Dit gebeurt met de laatste tech
nologie. FitWarmte adviseert oplossingen met warmte
panelen, die die in eigen huis worden ontwikkeld en 
geproduceerd in combinatie met andere slimme oplos
singen. 

Klein Mechaniek, Westervoort
Klein Mechaniek beheerst de techniek die komt kijken 
bij het ontwikkelen en vervaardigen van kunststof 
producten als geen ander. Samen met de klant gaat 
deze kunststofspecialist op zoek naar de beste oplos
sing. Van ontwerp tot productie. Inmiddels weten 
opdrachtgevers uit de hele wereld Klein Mechaniek te 
vinden. 

Lapré Reclame & Belettering, 
Zevenaar
Lapré Reclame is een nononsense signbedrijf in Zeve
naar. Het bedrijf van Nick Lapré realiseert alles op het 
gebied van voertuigreclame, gevel & lichtreclames en 
interieursigning. Van uniek ontwerp tot volledige reali
satie door eigen vakmensen. Vol passie en enthousias
me!

Hestia HSB Vastgoed BV, 
Westervoort
Hestia HSB Vastgoed bouwt hout skeletbouw woningen, 
van tiny houses tot en met appartementen die uit vijf 
etages bestaan. CO2 absorberend, energie neutraal, 
duurzaam, snel en van hoge kwaliteit.

Percura Zorg B.V. Zevenaar
Percura Zorg is een particuliere woonzorgorganisatie 
met een moderne visie op ouderenzorg. Om ieders 
wooncomfort  ook wanneer er meer zorg nodig is  
voort te kunnen zetten, biedt Percura Zorg ‘riant wonen’ 
in combinatie met professionele dienstverlening en 24 
uurs zorgtoezicht tot en met de laatste levensfase.

Kinderopvang Zonnekinderen, 
Zevenaar
Kinderopvang Zonnekinderen biedt kinderen in de 
leeftijd van 0 tot en met 12 jaar kwalitatieve opvang in 
een veilige en uitdagende omgeving. Zonnekinderen 
stimuleert persoonlijke en sociale competenties, reke
ning houdend met het tempo van ieder individueel kind. 
Dit gebeurt met behulp van diverse pijlers. Kinderen 
gaan op ontdekking binnen bedrijven.

Paul van Uum

Nick Lapré

Theet van Aalst

Frank Sanders

Wilfried van Dongen
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