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Voorwoord
Een bijzonder jaar…
Het bijzondere jaar 2020 zit er bijna op. We hebben als samenleving maatregelen moeten treffen en opvolgen om gezond te blijven, maar ook om
zakelijk het hoofd boven water te houden. Helaas zijn er bedrijven waarbij dit niet gelukt is. Gelukkig lijken de meeste bedrijven deze zwaarste
crisis sinds de Tweede Wereldoorlog, indien nodig met steun van de overheid, te boven te komen.
Als Lindus hebben we ook anders moeten acteren dan u van ons gewend bent. Onze normale Happy Hours vonden geen doorgang, waardoor netwerken
minder mogelijk was. Maar op het gebied van belangenbehartiging gaan wij, zoals u van ons mag verwachten, door. Met succes!
We hebben ons samen met ondernemers en de gemeente Duiven ingezet voor oplossingen voor de verkeersafhandeling op het steeds drukker wordende
bedrijventerrein Centerpoort-Nieuwgraaf. Er ligt een plan klaar, waarover u in deze DUS meer leest. Samen met MKB Duiven stuurden we een brief richting
de gemeenteraad van Duiven, waardoor het ons is gelukt de reclamebelasting voor bedrijven op de bedrijventerreinen van tafel te krijgen. We zijn niet
per se tegen het heffen van deze belasting, maar vinden wel dat deze direct ten goede moet komen van dat bedrijventerrein. Niet voor
de infra, want dat thema hoort bij de gemeente.
Ondertussen staat de Liemerse Ambassade steeds beter in de steigers. Met Pablo van Dick en Hanneke Fraaije-Luising hebben
we twee ambassadeurs aan de ambassade verbonden. Ze worden nog enige tijd ondersteund door ‘routinier’ Charles van
Ditshuizen. In deze DUS is een interview te lezen met Harry Ankoné, voorzitter van de Liemerse Ambassade.
We zijn er ook in geslaagd om voor Judith Bronkhorst, die ons per 1 oktober heeft verlaten, een opvolger te vinden. Per
1 december komt Esther Buil uit Pannerden voor 24 uur per week bij Lindus in dienst. Samen met Renate Berndsen verzorgt ze
het secretariaat.
En er gebeurde meer. Samen met SBBL, gemeenten, politie en brandweer werken we aan een samenwerkingsovereenkomst
voor de beveiliging op de bedrijventerreinen in de Liemers. De handtekeningen kunnen binnenkort worden gezet. Als be
stuur keken we ook in de spiegel. Na diverse strategiesessies gaan we onze structuur en organisatie verder verbeteren,
waardoor de lijntjes richting bedrijven en overheden korter worden. Bestuurslid Cris van Arkelen beschrijft in deze DUS
wat deze veranderingen betekenen.
Veel leesplezier, fijne feestdagen en een gelukkig maar vooral gezond 2021!
Henk Dekker, Voorzitter Lindus
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8 ton voor project
‘Ieder Talent Telt’

Snelle COVID-19 testen
dankzij Lindus
Een snelle COVID-19 test is voor het bedrijfsleven van belang om werknemers met
klachten niet onnodig lang thuis te laten zitten. Dankzij inspanning van Lindus is er een
dienst opgezet voor het snel afnemen van COVID-19 testen. Ruim 500 tests zijn uitgevoerd.

Inmiddels is het aantal bedrijven dat gebruik
maakt van deze extra coronaservice afgenomen
omdat er nieuwe testlocaties in de regio zijn
opgericht. De dagelijkse ritten naar het labora
torium in Leeuwarden - die bij de testservice
voor ondernemers hoorden - zijn inmiddels
stopgezet. Liemerse ondernemers kunnen nu
gebruik maken van de testlocatie bij onder meer
Plok in Didam.
Het initiatief van Lindus om een coronaservice
op te zetten werd gewaardeerd in de Liemers.
“De kosten van thuiszittende werknemers in
afwachting van een test liepen de afgelopen
maanden enorm op”, zegt voorzitter Henk
Dekker. “Daarom zijn we snel gaan schakelen.
We zijn trots dat het ons gelukt is om onder
nemers te vinden die deze snelle COVID-19

service wilden opzetten. Het heeft duidelijk in
een behoefte voorzien.”
Omdat er nu voldoende testmogelijkheden
elders zijn, is de dienst officieel opgeschort voor
individuele tests. NL-LAB, de laboratoriumservice
van Biotrack, blijft zich richten op het screenen
van groepen binnen bedrijven en organisaties.

Liemers krijgt IT Opleidingsbedrijf

Het project ‘Ieder Talent Telt’ heeft een
subsidie van ruim 800.000 euro
gekregen van het Ministerie van
Onderwijs. In dit project integreren de
opleidingen van Rijn IJssel met het
arbeidsontwikkeltraject van Scalabor.
Hiermee kunnen Rijn IJssel en Scalabor de
komende jaren samen met het
bedrijfsleven in de regio aan de slag voor
‘mensen met een afstand tot de
arbeidsmarkt’. Met als doel het verbeteren
van de aansluiting van het reguliere Entreeonderwijs op de vraag vanuit de inclusieve
arbeidsmarkt, de professionalisering van
docenten en het zorgen voor duurzame
mogelijkheden voor een leven lang leren
voor de inclusieve arbeidsmarkt. Het traject
bereidt de deelnemers voor op een
duurzame arbeidsplaats bij regionale
werkgevers of op de doorstroming naar
een mbo-niveau 2 opleiding. Het
arbeidsontwikkeltraject duurt voor iedere
deelnemer een jaar. Belangrijkste
kenmerken van dit traject zijn: flexibel,
vraaggericht en maatwerk.
Het project is een integratie van twee reeds
bestaande trajecten namelijk: De ENTREEBBL opleiding van Rijn IJssel en het
arbeidsontwikkeltraject van Scalabor. Aan
het project doen ook het bedrijfsleven,
gemeenten en partijen zoals
Werkgeversservicepunt, Activerend Werk,
LeerWerkLoket en Helicon MBO Velp mee.

De Liemers krijgt een IT opleidingsbedrijf. De businesscase is afgerond en Liemerse bedrijven DO-IT,
Didata en Gilde Software werven collega-bedrijven om deel te nemen. Lindus-bestuurslid Harald
Wiggers: “We inventariseren de expertise van de IT bedrijven en grote bedrijven als Alliander die veel
IT benutten. Vervolgens zetten we een opleiding neer op basis van de medewerkers profielen van de
bedrijven. We helpen ze om het gat tussen de gevraagde profielen en het aanbod van cv’s en diploma’s
te dichten om personeel te werven en om hun personeel te behouden en te professionaliseren.”

Kuehne + Nagel neemt Rotra-onderdelen over
Kuehne + Nagel neemt de bedrijfsonderdelen wegtransport en logistiek over van
Koninklijke Rotra. Met als doel de continuïteit van deze bedrijfsonderdelen te waarborgen.
Koninklijke Rotra richt zich als digitaal
expediteur op uitbouw van de zee- en
luchtvrachtactiviteiten en binnenvaart. Rotra ziet
al enige tijd ontwikkelingen in de
wegtransportmarkt die vragen om een
doortastend antwoord. “Het wordt op termijn
lastiger om een goed dekkend Europees
wegtransport partnernetwerk in stand te houden
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door het wegvallen van partners door overname
of gebrek aan opvolging. Daarom is het goed
juist nu de krachten te bundelen”, zo laat
commercieel directeur Machiel Roelofsen weten.
Rotra richt zich op het verder uitbouwen van
zee- en luchtexpeditie met vestigingen in
Schiphol, Rotterdam, Antwerpen, Brussel en het
hoofdkantoor aan de Kraakselaan in Doesburg.

Roelofsen: “We zien al enige tijd een sterk
groeiende behoefte aan digitalisering en
procescontrole bij onze klanten. Daarom
investeren we al enige jaren fors in de
ontwikkeling van ons digitale platform rotraNext
voor zee- en luchtvrachtzendingen. We hebben
op deze wijze de volledige logistieke keten voor
wereldwijde lucht- en zeevrachtzendingen
gedigitaliseerd waarbij zendingen online worden
geboekt en gevolgd, waarbij real-time data en
statistieken kunnen worden gevisualiseerd.”

Column
‘Geen zwart gat’

“Als je twintig jaar wethouder van de gemeente Duiven bent geweest,
denk je daarna in een ‘diep gat te vallen’. Niets is minder waar.
Ondernemersvereniging Lindus vroeg mij in 2016 om
platformcoördinator te worden in de gemeente Duiven. Om de
belangen van de ondernemers op de bedrijventerreinen te behartigen.
Daarnaast werd ik ruim twee jaar geleden onverwacht – met
voorkeursstemmen - raadslid voor de VVD in Duiven. Het zwarte gat is
verder weg dan ooit.
Tijdens mijn wethouderschap zag ik Duiven groeien tot 26.000 inwoners
en de oppervlakte van industrieterreinen tot 310 hectare. Als
platformcoördinator beheer ik het algemene belang van de
bedrijventerreinen en niet de individuele belangen van ondernemers.
Toch geef ik ondernemers soms advies hoe je iets het beste kunt aanpakken, omdat ik weet hoe je in een paar stappen het juiste resultaat
kunt bereiken. De uitvoering pakken ze vervolgens zelf op. Dat is niet
mijn taak en als raadslid wil ik onafhankelijk blijven.
Dat is anders als het gaat om het algemeen belang zoals op de ‘bedrijfsinvesteringszone’ Centerpoort-Noord. Met een aantal ondernemers is
een werkgroep opgezet om allereerst de uitstraling en infrastructuur
van het terrein te verbeteren. We hebben er veel werk en menig vergadering in zitten, maar toen er ook financieel moest worden bijgedragen
bleek er onvoldoende draagkracht en ging het niet door. Ook de bereikbaarheid van Centerpoort-Nieuwgraaf is met de gemeente besproken.
Het succes van het regionale industrieterrein met grote detailhandel
bedrijven heeft als nadeel dat de doorstroming van het verkeer soms
stokt. Vooral in de weekeinden. In overleg met de gemeente zijn de
problemen in kaart gebracht en oplossingen aangedragen. Er zijn verkeerstellingen gehouden en de belijning van wegen is aangepast. Ondanks dat de bedrijventerreinen bij zowel Westervoort als Duiven een
op- en afrit hebben is het probleem nooit helemaal op te lossen als
iedereen tegelijk weer naar huis wil. Maar het houdt wel onze aandacht.
Verder kijken we naar de doortrekking van de A15, de verbreding van de
A12 en aanpassing van de IJsselbrug. Met Rijkswaterstaat is hier intensief overleg over. De doortrekking van de A15 lijkt door te gaan en over
een paar jaar zijn onze bedrijven ook vanuit de
Betuwe en Nijmegen binnen twintig minuten bereikbaar. We kennen
straks knooppunt de Liemers. Onze bedrijventerreinen worden daardoor nog aantrekkelijker.
Daar blijven we ons ook namens Lindus
voor inzetten.”
Henk Nijland
Lindus-platformcoördinator
voor de gemeente Duiven
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Lindus verbetert
structuur en organisatie

‘Korte lijntjes met
bedrijven en overheden’
Lindus gaat meer vraaggericht werken. Omdat er op de Liemerse
bedrijventerreinen vaak verschillende thema’s spelen, is besloten
om voortaan gerichter in actie te komen. De organisatie is daarop
aangepast.
“Het afgelopen verenigingsjaar heeft het bestuur van Lindus diverse strategiesessies gehouden, waarin de richting en structuur binnen de vereniging
onder de loep is genomen”, vertelt bestuurslid Cris van Arkelen. “De
wereld verandert en dan is het goed te kijken of de thema’s waar Lindus
zich op richt nog actueel zijn. We hebben met stakeholders gesproken en
geconcludeerd dat thema’s zoals veiligheid, duurzaamheid en bereik
baarheid niet aangepast hoeven te worden, maar dat er wel wat mag
veranderen in de wijze waarop we zaken aanpakken. Daar zijn we mee
aan de slag gegaan.”
Hoewel de coronacrisis voor vertraging zorgt, is de structuur inmiddels
grotendeels aangepast. Zo zijn de bestuursleden van Lindus voortaan
rechtstreeks gekoppeld aan een gemeente: Cris van Arkelen (Montferland),
Nicole Heuff (Doesburg), Henk Dekker (Zevenaar), Stefan de Jong
(Duiven) en Harald Wiggers (Westervoort).
Platformcoördinator
De Liemers telt 34 bedrijventerreinen verdeeld over vijf gemeenten. Lindus
heeft in iedere gemeente een platformcoördinator, die zich bezighoudt
met actuele zaken die spelen op de bedrijventerreinen. Er liggen korte
lijntjes tussen de platformcoördinatoren van Lindus en de ondernemers.
De Lindus-platformcoördinatoren zijn Jan Peters (Didam), Henk
Coenraadts (’s-Heerenberg), Cees Hommes (Zevenaar), Jos Lamers
(voormalig gemeente Rijnwaarden) en Henk Nijland (Duiven). Voor
Doesburg en Westervoort worden nog platformcoördinatoren gezocht.
Cris van Arkelen: “Twee keer per jaar zitten we als bestuur van Lindus met
alle platformcoördinatoren om de tafel in het Platform Ondernemers
belangen. Hierbij sluiten ook de bedrijfscontactfunctionarissen van de
Liemerse gemeenten aan. Bij bijzondere ontwikkelingen wordt een
overlegstructuur gecreëerd in de vorm van een lokale werkgroep, waarin
ondernemers, gemeente en Lindus plaatsnemen. Hierin wordt specifiek
gesproken over de problemen op dat bewuste bedrijventerrein. Als bestuur van Lindus zitten we daarnaast regelmatig met gemeenten om de
tafel. Nieuw in onze structuur is dat de platformcoördinator voortaan ook
aanschuift. Om meer verbinding te krijgen.”
Lindus brengt op dit moment alle Liemerse bedrijventerreinen in kaart met
daarbij de contactpersonen op een rijtje, net als alle specifieke thema’s die
er spelen. “Het is de bedoeling dit in de toekomst meer te delen met de
leden.”

DUS magazine

5

INTERVIEW

Harry Ankoné, voorzitter Liemerse Ambassade
en manager bij Van Hall Larenstein

‘Ook in Brussel
moeten ze weten
waar de Liemers ligt’
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Door Sjoerd Geurts

De Liemerse Ambassade is een feit. De nieuwe project- en netwerkorganisatie richt zich
met concrete projecten op de vier sterke Liemerse sectoren vrijetijdseconomie, logistiek,
agrarische economie en maakindustrie. Kersverse voorzitter is Harry Ankoné (61). In het
dagelijks leven werkzaam als manager contractactiviteiten & relatiebeheer bij hogeschool
Van Hall Larenstein. Wij ontmoeten hem thuis in Aerdt, waar de familie met haar bed &
breakfast Beijlevelds Hofstede ook het ondernemerspad bewandelt.
Wat mogen wij verwachten van de
Liemerse Ambassade?
“De Liemerse Ambassade heeft als ambitie om
van de Liemers een sterke economische regio te
maken. Dat doen we door de drie O’s overheid, ondernemers en onderwijs - samen te
brengen. We zijn een project- en
netwerkorganisatie die Liemerse initiatieven
bundelt en met concrete projecten aan de slag
gaat. Daarbij richten we ons op de vier sterke
Liemerse sectoren vrijetijdseconomie, logistiek,
agrarische economie en maakindustrie.”
Zijn er al projecten die onder de vlag van
de Liemerse Ambassade vallen?
“Jazeker! Liemers Perspectief in Zorg en
Techniek, Techniekpact, de Liemers Economische
Visie (LEV) en de Liemerse Vlag. Het zijn
coproducties met bijvoorbeeld de Provincie
Gelderland, De Liemers Helemaal Goed (DLHG)
en Regionaal Sociale Dienst (RSD) de Liemers.
We zoeken altijd en overal de verbinding. Ieder
project wordt aangestuurd door een
projectleider. We zijn net opgericht, maar kijken
inmiddels ook al naar mogelijk nieuwe
projecten. Zo vinden we dat er in de Liemers
een fieldlab voor de maakindustrie moet
komen.”
Een fieldlab?
“Een fieldlab is een praktijkomgeving, waarin
bedrijven en kennisinstellingen smart industry
oplossingen ontwikkelen, testen en
implementeren. Daar willen we de drie O’s
verbinden in een duurzame samenwerking. Er
zit veel ‘maak’ in de Liemers, maar ook in de
Achterhoek. In het fieldlab gaan we de

competenties en kwaliteiten van Liemerse bedrijven verbinden met kansen die zich regionaal
voordoen.”
Hoe kwam de Liemerse Ambassade bij jou
terecht als voorzitter?
“Ik kende de initiatiefnemers Theo Kampschreur
en Belinda Elfrink al. Met Belinda zat ik bijvoorbeeld in het bestuur van een basisschool. Ik heb
in verschillende besturen gezeten. Zo was ik ook
lid van de Raad van Toezicht van een Liemerse
scholenkoepel. Daar kwam eerder dit jaar een
einde aan. De vraag vanuit de Liemerse Ambassade kwam daarom op het juiste moment. Ik
wilde weer wat betekenen voor de regio en ik
geloof in de kracht van de Liemerse Ambassade.
Dus ik heb ja gezegd.”
De oprichting gebeurt wel in een vreemde
tijd nu we nog steeds in de greep van
corona zijn?
“Vreselijk natuurlijk, ik werk vooral vanuit huis.
Maar voor de Liemerse Ambassade is het niet
per se een belemmering in het leggen van contacten en het maken van verbindingen. We
vergaderen online en zijn bezig met het opstellen van een meerjarenplan, waarin onze missie
en visie wordt verwoord. Dat plan willen we nog
dit jaar afronden.”

gericht. Iedereen doet er toe, van schoonmakers
tot de leden van het College van Bestuur. Bij de
Liemerse Ambassade wil ik de kansen die zich
voordoen in de externe wereld verbinden met
de Liemers. Daarvoor moeten we krachten
bundelen. Binnen de Liemers, maar ook binnen
aanpalende regio’s moet je elkaar weten te
vinden. Pak de kansen die vanuit de buitenwereld op je af komen. Samen sta je sterk. Op dit
moment spelen we in Den Haag en Brussel geen
rol van betekenis. Dat moet veranderen. Ook in
Brussel moeten ze weten waar de Liemers ligt.
Vergis je niet: wij zijn een gebied met 180.000
inwoners. Wij hebben echt wel wat toe te voegen.”
Wanneer is de Liemerse Ambassade over
pak ‘m beet vijf jaar een succes?
“Als we aantoonbaar hebben bijgedragen aan
de duurzame, economische groei van deze
regio. En als ze in Den Haag en Brussel weten
waar de Liemers ligt.”

Hoe zie jij jouw rol in de Liemerse Ambassade?
“Als verbinder. Ik durf te stellen dat ik mensen
kan verbinden en enthousiast kan krijgen
ergens aan mee te doen. Binnen een
organisatie, maar ook naar buiten
toe. Op alle niveaus. Ik ben mens-

“Binnen de Liemers, maar ook binnen aanpalende
regio’s moet je elkaar weten te vinden. Pak de
kansen die vanuit de buitenwereld op je af komen.
Samen sta je sterk.”
DUS magazine
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zijn. Gedreven om onze cliënten

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

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

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

Door betrokken te zijn en echt

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

geïnteresseerd in de mensen voor

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

wie we werken. Omdat alleen dan

aanjager tegelijk. Multidisciplinair samenwerkend om lijnen kort te houden,

advies echt Persoonlijk is.

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

www.gripadviseurs.nl

Welke voordelen bieden wij uw organisatie?
Het faciliteren van thuiswerkplekken voor uw medewerkers is een
gecompliceerd proces. Wij leveren volledige (thuis)werkplekken, maar zijn daarnaast
ook een volwaardig gesprekspartner op het gebied van wetgeving, het doorrekenen
van het opgestelde thuiswerkbeleid en de verschillende financieringsmogelijkheden.
Aansluitend kunnen we de gehele logistieke realisatie, het mutatiebeheer én de service
na levering van de werkplekken voor u verzorgen. www.thuiswerkplek.nl is een onderdeel
van AtmR Kantoorverandering B.V.
Thuiswerkplek.nl ontzorgt u, van Advies tot en met Realisatie.
Meer informatie? T: 0481-366 540 | E: info@thuiswerkplek.nl

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

Grip staat voor Grip. Voor wat we

Geboren in Oldenzaal
Harry Ankoné werd geboren in Oldenzaal en
kwam na wat omzwervingen in Aerdt terecht.
Hij zat in de directies van Saxion Hogeschool
en Hogeschool Arnhem Nijmegen. Vanuit de
onderwijskant nam hij in 2005 deel aan de
landelijke profielcommissie waar hij een
bijdrage leverde aan het landelijke profiel
Natuur en Techniek voor middelbare scholen.
Later maakte Harry Ankoné de stap naar het
ondernemerschap. Zijn adviesbureau LimeZ
in Zevenaar richtte zich op slimme
technologie in de thuiszorg en
verpleeghuiszorg. Ingenieursbureau Mecon
was gespecialiseerd in slimme ontwerpen en
research- en developmentbedrijf Domedica
ontwikkelde medische hulpmiddelen. In 2014
werd Harry Ankoné directeur Delta Areas &
Recources (faculteitsdirecteur) bij Van Hall
Larenstein. Nadat de organisatie opnieuw
werd ingericht staat vanaf 1 september
‘manager contractactiviteiten & relatiebeheer’
op zijn visitekaartje.

Je vertegenwoordigt in het bestuur van de
Liemerse Ambassade het onderwijs. Maar
je stond zelf nooit voor de klas?
“Haha, dat klopt. Mijn oudste dochter Marlijn
zegt dat ik daar te ongeduldig voor ben. En zij
kan het weten want ze staat zelf wel voor de
klas. Ik ben meer de manager, de strategisch
verbinder. Overigens heb ik ook als ondernemer
gewerkt, maar het onderwijs bleef toch altijd
trekken. Toen ik bij Van Hall Larenstein mocht
beginnen als faculteitsdirecteur, kon ik daar
geen nee tegen zeggen. Een mooie functie bij de
duurzaamste hogeschool van Nederland. Wij
leiden innovatieve professionals op, die
bijdragen aan een duurzame wereld. Onder
meer op het gebied van bosbouw, dieren,
groene leefomgeving, voeding, water en
business. Ik was hier verantwoordelijk voor
onderwijs en onderzoek en gaf leiding aan zo’n
220 medewerkers in de vestigingen Velp en
Leeuwarden. Ik zeg ‘was’ omdat de organisatie
dit jaar opnieuw is ingericht. Vanaf 1 september
ben ik manager contractactiviteiten &
relatiebeheer. Een nieuwe functie, waarin ik zorg
dat er verbindingen tot stand worden gebracht
binnen onze opleidingen, de onderzoeks
groepen, maar ook met externe partners, zoals
het bedrijfsleven. Zo ben ik trekker van de pilot
‘innovatieve traineeship’. Dat houdt in dat we
subsidie krijgen van het ministerie van
Economische Zaken en Klimaat (EZK),
20.000 euro per student. De student werkt daarvoor in zijn afstudeerfase aan een innovatieve
vraag uit het bedrijfsleven en krijgt na zijn afstuderen een jaar lang een traineeship aangeboden
binnen het mkb bedrijf.”

Interessant voor ondernemers die zijn
aangesloten bij Lindus?
“Zeker, al moet de vraag wel aansluiten bij de
agenda van de topsectoren op het gebied van
landbouw, water en natuur. De student krijgt
een traineeship aangeboden bij het bedrijf
waarvoor hij het onderzoek doet, maar
daarnaast ook gewoon werkt. Wij blijven de
student begeleiden. We kunnen maar een
beperkt aantal leerlingen per hogeschool
plaatsen. Ik ben inmiddels met een paar
Liemerse bedrijven in gesprek.”
Jij zet je in voor de Liemers, maar komt
hier niet vandaan?
“Ik ben geboren in Hengelo Overijssel en
opgegroeid in Oldenzaal. Na diverse
omzwervingen zijn we in 2001 verhuisd naar
Aerdt waar ik samen met mijn echtgenote Milou
een bed & breakfast ben begonnen. Al doet zij
het meeste werk hoor! Zij zorgt voor het ontbijt
en ik voor het onderhoud. We hadden meteen
een vliegende start. We werden gefilmd door het
Duitse WDR waarna de telefoon roodgloeiend
stond. Veel Duitsers wilden bij ons overnachten
haha. We wonen prima in Aerdt. Samen met
onze kinderen, Marlijn (24) en Iris (20) zijn we

best redelijk geïntegreerd. Ik heb me ook ingezet
voor het plaatselijke schoolbestuur. Al kent de
integratie ook grenzen. Ik speel trombone en
toen de plaatselijke fanfare daar achter kwam,
vroegen ze me lid te worden. Mijn dochters
zagen me al in uniform over de dijk lopen en
vier dagen kermis vieren leek ze helemaal
geweldig. Maar dat was voor mij net even een
brug te ver, haha.”
Maar je voelt je hier thuis?
“De Liemers is een prachtig gebied. Ik ben altijd
een natuurmens geweest. Ik groeide op in de
bossen van het Lutterzand. Daar geniet ik van. In
de Liemers is het ook prachtig. Zeker nu ik veel
binnen werk, trek ik er nog wel eens op de fiets
op uit om een rondje te maken. Langs de
rivieren, door de uiterwaarden. Prachtig. Maar ik
vind het ook heerlijk om na een week hard
werken in de tuin aan de slag te gaan. Met de
blik op oneindig het hoofd leegmaken. Heerlijk.”
Wat weet jij van de Liemerse
ondernemerswereld en Lindus?
“De Liemers heeft prachtige bedrijven, waar we
trots op mogen zijn. In alle sectoren. Ook in de
maakindustrie en logistiek doen wij het goed.
Lindus pakt de rol van verbinder en netwerker
prima op. Wij zijn met Van Hall Larenstein lid
van Lindus, een hele actieve club die ook voor
startende ondernemers en jong talent aandacht
heeft. Ik kom graag naar de bijeenkomsten, al
kan dat op dit moment natuurlijk niet. Lindus is
ook een belangrijke partner van de Liemerse
Ambassade. Voorzitter Henk Dekker zit ook in
het dagelijks bestuur. Samen gaan we mooie
dingen doen.”

Liemerse Ambassade
De Liemerse Ambassade is een initiatief van de drie Liemerse gemeenten Duiven, Westervoort en
Zevenaar. Op onderdelen sluiten ook andere gemeenten aan. Diverse projecten hangen onder de
ambassade. Het project Liemers Perspectief in Zorg en Techniek stoomt mensen met een
migratieachtergrond klaar voor werk in de zorg en de techniek. De provincie Gelderland draagt
actief bij aan dit project met een subsidie van € 167.000. Het Techniekpact moet de maakindustrie
in de Liemers versterken en zorgt ervoor dat deze regio voorop blijft lopen. De Liemers
Economische Visie (LEV) - waar ook de gemeenten Doesburg en Montferland in participeren maakt duidelijk waar deze regio de focus wil leggen op economisch gebied. De Liemerse vlag
helpt bij het versterken van de Liemerse identiteit. Diverse basisscholen hebben zich aangemeld
om mee te denken. Het is de bedoeling dat er in de loop van de tijd steeds meer projecten onder
de Liemerse Ambassade komen te hangen.
DUS magazine
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Samenwerken
aan de weg
naar werk

Voor gemotiveerde kandidaten
met een afstand tot
de arbeidsmarkt
Meer weten?
Ga naar www.rsddeliemers.nl/werkgevers

Kerkstraat 27, 6901 AA Zevenaar
(0316) 27 95 33
www.rsddeliemers.nl info@rsddeliemers.nl
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Intratuin Duiven:
‘Stukje gezelligheid in barre tijden’

Alles is anders dit jaar. Hoewel anders?
De befaamde kerstshow van Intratuin
Duiven is ook dit keer weer opgebouwd.
Net zo groot als voorgaande jaren, maar
ruimer van opzet en met een goede
doorloop zodat de coronaregels in acht
genomen kunnen worden.

We bezoeken Intratuin Duiven in november op
een vrijdagmorgen. Er is genoeg winkelend
publiek - voorzien van mondkapjes - maar de
extreme drukte die we doorgaans kennen van
deze periode zien we niet. “Dit jaar ontvangen
we geen bussen met toeristen of groepen Duitsers”, zegt directeur Wouter Nusselder van
Intratuin Duiven. “Daarnaast blijven veel mensen liever thuis. Voor ons geen reden om de
kerstshow niet op te bouwen. Het is voor veel
mensen toch een stukje gezelligheid in barre
tijden.”

Er zijn volgens Wouter Nusselder veel maatregelen genomen. “Bij ons is alles eenrichting zodat
je geen kruisend verkeer hebt. Omdat de winkelroute één kilometer lang is, kunnen we veel
mensen ontvangen. Er blijft een constante doorloop. Daarbij hebben we op alle doordeweekse
dagen openingstijden tot 20 uur ’s avonds om
het publiek te spreiden. De drukte is op deze

wijze goed te kanaliseren. En door met mondkapjes te werken en rekening te houden met
anderhalve meter, doen we er alles aan om op
een verantwoorde wijze open te blijven.”

de kerstsfeer als vanouds. “We hebben ook dit
jaar zeven weken gebouwd aan onze kerstshow
met veel inspiratie voor thuis. We willen onze
bezoekers even laten ontsnappen aan de waan

“Dit jaar ontvangen we geen bussen met toeristen of groepen
Duitsers. Daarnaast blijven veel mensen liever thuis. Voor ons
geen reden om de kerstshow niet op te bouwen. Het is voor veel
mensen toch een stukje gezelligheid in barre tijden.”
Fikse aderlating
De horeca en het speelparadijs zijn wel gesloten.
“Een fikse aderlating voor ons bedrijf. Dat heeft
ons dit jaar tonnen gekost, al draaide de winkel
tot en met het najaar wel goed. Vooral tuinmeubelen, barbecues en zwembaden waren gewild.
Hoe het op dit moment gaat? We merken dat
het door de week redelijk doorloopt, maar dat
de weekenden veel rustiger zijn, terwijl die normaal gesproken in deze periode veel mensen
trekken. In een normaal jaar draaien we in de
laatste drie maanden van het jaar de grootste
omzet. Dat zal dit jaar veel minder zijn. Maar we
klagen niet. Ik vind dat je moet kijken naar wat
je wel hebt en niet naar wat je niet hebt. Als de
deuren niet echt op slot hoeven, komen we hier
wel doorheen.”

van de dag. Het thema is ‘Welkom in
Verwonderland’. Een bijzonder uitje in een
bijzondere tijd…”

Terug naar de kerstshow. Niet alles is hetzelfde.
De draaimolen, een plek waar mensen stil
gingen staan, is er dit jaar niet bij, maar verder is

DUS magazine
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Als ondernemer
bepaal jij de koers
van jouw bedrijf
Rabobank helpt je blik te verbreden met uitgebreide informatie
over jouw sector, wereldwijde trends en nieuws over de binnenen buitenlandse economie.

Ga naar rabobank.nl/kennis

Zorg kan altijd beter. Vanuit die
gedachte ontwikkelt Percura Zorg
moderne woonzorgvoorzieningen
voor senioren die graag zo lang
mogelijk de regie over hun eigen
leven willen behouden.

Welkom thuis in de
Pelgromhof & Maria-Postel
De Pelgromhof in Zevenaar en Maria-Postel in Keijenborg zijn particuliere woonzorgvoorzieningen. Hier krijgt prettig wonen, persoonlijke zorg en een volwaardig leven
alle aandacht. Wilt u daar meer over weten? Neem contact op en maak een afspraak
voor een persoonlijke kennismaking.
Bel 085-4019684 of bezoek onze website www.percurazorg.nl

HET PORTRET

CV RICK
Naam Rick Mom

Waar kennen we je van? “Van Mom-Joosten makelaars uit Didam. Wij houden ons bezig

Geboren Op 4 februari 1979

met de verkoop, aankoop, verhuur en het taxeren van woningen én bedrijfsmatig vastgoed.

in het ziekenhuis in Zevenaar.

Daarnaast verkopen we nieuwbouwprojecten en verzorgen we advies bij

Woonplaats Loil (Didam).
Burgerlijke staat Samenwonend met Margot.
Gestudeerd Bouwkunde en HBO Vastgoed,
Stichting Vakexamen Makelaardij (SVM).
.Arbeidsverleden “Ik ben in 1999 als stagiair
begonnen in de makelaardij bij een
makelaarskantoor in Oosterbeek. In 2003 werd ik

bestemmingsplanwijzigingen en herontwikkelingen.”
Wat onderscheidt jullie? “Wij zijn goed in het verkopen en taxeren van woningen én
bedrijfsmatig vastgoed. Veel taxateurs zijn hiermee vanwege nieuwe regelgeving gestopt, ons
kantoor kan en doet dat nog wel.”
Passie? “Cliché, maar dat is mijn werk. Naast het werk trek ik er graag met Margot op uit:
fietsen, wandelen, stedentrips.”
Social media? “Social media zijn belangrijk in onze branche. Voor ons aanbod aan

beëdigd Makelaar-Taxateur. In 2006 ben ik

woningen en bedrijfsmatig vastgoed gebruiken we voornamelijk Facebook, Instagram en

gevraagd om bij Rabomakelaars Didam te komen

Twitter. Met name ons woningaanbod op Facebook wordt erg goed bekeken. Wij hebben

werken. Na één jaar besloot aandeelhouder
Rabobank te stoppen met de makelaardij. Op dat
moment heb ik samen met Ton Joosten van
Joosten Makelaardij uit Zevenaar het kantoor
overgenomen. Dat betekende op 1 maart 2007 de
start van Mom-Joosten makelaars. In 2016 ging Ton
met pensioen en sindsdien ben ik
alleen eigenaar. De samenwerking
met kantoor Joosten uit Zevenaar
is onverminderd blijven
bestaan.”

meer dan 2.300 volgers. We presenteren ons aanbod daar net vóórdat het op Funda
verschijnt. Zeker in deze tijd moet je er als koper snel bij zijn.”
Kranten? “De Gelderlander, ik lees elke ochtend nog lekker de papieren krant bij het
ontbijt.”
Biertje? “Seizoensbiertjes, een herfstbockje of een Paulaner weissbiertje. Verder gaat mijn
voorkeur uit naar een goede lekkere wijn.”

‘Ik bestel weinig tot niets via webshops’
Vakantie? “Elk jaar wintersport, vaak naar Oostenrijk en soms naar Frankrijk. Skiën vinden
we geweldig.”
Altijd op zoek naar? “Nieuw aanbod woningen en bedrijfspanden, haha.”
Grootste blunder? “In Amerika de verkeerde afslag genomen en vervolgens tegen het
verkeer in rijden.”
Sociale netwerken? “Lindus, MKB Montferland, carnaval, voetbal.”
Graag ontmoeten? “Mark Rutte, iedereen maakt fouten maar ik heb veel
respect voor hem.”
Favoriet restaurant? “Steak’m in Nieuw Dijk en Jan & Jan in Didam.”
Webshops? “Ik bestel weinig tot niets via webshops. Ik haal de meeste
spullen via lokale ondernemers. Ik vind het belangrijk dat we lokaal
blijven kopen. Hier profiteren de ondernemers van, die zorgen voor een
levendig centrum, sponsoring van de lokale sportclubs en verenigingen. Ik ben daar erg principieel in.”
Duurzaam? “Daar heb ik binnen mijn werk veel mee te maken.
De taxateur wordt steeds meer een duurzaamheidsadviseur,
we gaan het zien…. Persoonlijk draag ik mijn steentje bij
door elektrisch te rijden en zonnepanelen op onze
woning.”
Liemers? “Een fantastisch regio om in te wonen!
Samen met de Achterhoek.”
Ontspanning? “Ik voetbal, tuinier en klus graag.”
Grootste uitdaging? “De zaak draaiende te houden.
Ieder jaar begint de teller weer op nul.”
DUS magazine
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Onderzoek

Onderzoek Rabobank:
ook de Liemers hard geraakt door corona
De economische impact van het
coronavirus voor de Liemers is
groot. Rabobank bracht de
situatie landelijk maar ook
regionaal in kaart en dat laat
zoals verwacht geen zonnige
toekomst zien. Ook niet voor de
Liemers, al kun je met een stuk
ondernemerschap wel het
verschil maken, zegt Cris van
Arkelen, bestuurslid van Lindus,
maar ook directeur bedrijven
van Rabobank Arnhem en
Omstreken.

Het gratis e-book ‘Sterker uit de coronacrisis’
helpt je meer grip te krijgen op de financiële
huishouding van je onderneming. In goede,
maar vooral in slechte tijden. Te downloaden
via: rabo.nl/arnhem/sterker

‘Ondernemerschap
Cris van Arkelen presenteerde de cijfers en
prognoses inmiddels ook aan Liemerse colleges
van B&W, zodat de bestuurders een idee hebben
wat er op hun af komt. We moeten hierbij wel
aantekenen dat de tweede coronagolf nog niet
in cijfers en prognoses is meegenomen.
De eerste conclusie is dat ook de economie in de
Liemers kampt met de gevolgen van de
coronacrisis en de vooruitzichten niet goed zijn.
“De problemen zijn groter dan in 2009 bij de
bankencrisis”, constateert Cris
van Arkelen. Toen
noteerden we op het
piekmoment een
economische
teruggang van 3,7%,
nu schatten we voor
dit jaar een teruggang
van 5,7% en in 2021
een plus van 1,7%. Dat
kan met de recente
maatregelen nog slechter
uitvallen. Al is het
moeilijk

vooruit kijken omdat we nog niet weten
wanneer er een vaccin is.”
Werkloosheid
In 2021 verwacht Rabobank minstens een
verdubbeling van de werkloosheid, van
ongeveer 3% van de beroepsbevolking in 2020
tot bijna 7% in 2021. Zwaardere maatregelen
kunnen zorgen voor een hoger cijfer. Kijken we
naar branches dan zien we dat de horeca het
moeilijk heeft, maar zich normaliter na de crisis
weer voorzichtig herstelt. Een trend is dat er
dingen straks structureel anders gaan. Cris van
Arkelen: “We gaan meer thuiswerken en minder
reisbewegingen maken. Maar ook de
reisbewegingen naar het buitenland lijken af te
nemen. Veel bedrijven hadden tijdens de
coronacrisis plotseling geen aanvoer meer van
producten of grondstoffen. Dat risico willen ze
niet meer lopen en daardoor worden de ketens
korter. We gaan dichterbij produceren zodat we
kunnen blijven leveren en we willen grotere
voorraden om zekerheden in te bouwen. Al deze
zaken hebben gevolgen voor logistiek, retail en
vastgoed.”
Herstel
Rabobank voorspelt na de coronacrisis
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Lindus:
leden helpen
waar mogelijk
Corona blijft het dagelijks leven
beheersen. Veel bedrijven hebben er
last van. Lindus probeert de leden
waar mogelijk te helpen. Door
verbindingen te leggen, oproepjes te
publiceren en initiatieven te
ontplooien.

kan het verschil maken’
herstel in veel branches. Maar niet in alle
branches. Zo zijn de verwachtingen in de bouw
de komende jaren niet gunstig en ontstaan er in
de logistiek - een sterke Liemerse sector verschillen tussen het soort vervoersbewegingen.
Een voorbeeld? De beroepsgoederenvervoer
over de weg kende met haar ‘grote’ transport
een zware dip, omdat producten vaak niet
werden geleverd, terwijl koeriers in het kleine
transport het juist goed deden met de vele
online bestellingen die bezorgd moesten
worden.
De industrie is hard geraakt. Twintig procent van
de bedrijven in de Liemers vroeg na de eerste
lockdown uitstel van betaling aan. Cris van
Arkelen: “De vraag is of alle bedrijven sterk
genoeg zijn om een periode met nieuwe
maatregelen door te komen. Toch denken we
dat in veel sectoren herstel mogelijk is. Zo zijn
de verwachtingen in de maakindustrie gunstig.
De onderzoekers houden bij alle voorspellingen
een slag om de arm omdat de verdere
coronaontwikkelingen ongewis zijn en het effect
van de Brexit zich nog moet laten voelen.”
Ondernemerschap
Cris van Arkelen benadrukt dat bedrijven op
verschillende manieren de crisis tegemoet

treden. “Een stuk ondernemerschap kan helpen
om een bedrijf weer op de rit te zetten. Dat is
natuurlijk niet in alle gevallen de oplossing,
maar het helpt soms wel. We zien bedrijven
nieuwe concepten bedenken en daarmee
scoren. Denk aan restaurants die afhaalvormen
gingen creëren toen de deuren dicht gingen. Dat
heeft met ondernemerschap te maken. Het
draait volgens ons om de bovenliggende
kwaliteiten die je als ondernemer en bedrijf
hebt. De wereld verandert, jouw branche
verandert en dus jouw bedrijf ook. Daar moet je
in mee. Hoe ga je bijvoorbeeld om met de
toenemende digitalisering. Hoe verbind je
klanten op nieuwe manieren nu het oude
ontmoeten er niet meer is. Hoe blijf jij in contact
met je klanten. Blijf niet achterover leunen, maar
benader ze pro-actief. Met vriendelijke mailtjes
of mooie oplossingen. Kijk hoe jouw bedrijf kan
opschuiven in de keten, zodat je minder
afhankelijk wordt van anderen. Zorg dat je
belangrijk blijft voor de klant. Kwam iemand
voor de lockdown bij jouw restaurant één keer
per maand eten? Benader die klant actief en
wacht niet af tot de klant jou benadert. Vraag
wat je kunt betekenen en bedenk proactief een
oplossing. Ondernemerschap kan het verschil
maken.”

Voorzitter Henk Dekker van Lindus durft
niet ver in de toekomst te kijken. “Iedere
dag ziet er weer anders uit. Het feit is dat
corona voorlopig nog niet verdwenen is en
dat er bedrijven zijn die het goed doen,
maar ook bedrijven die het heel moeilijk
hebben. Wij proberen als Lindus
verbindingen te leggen waar mogelijk.
Zoals voor een horecaondernemer die zijn
personeel tijdelijk elders wil onderbrengen
of bij het helpen opzetten van een
coronatestservice voor Liemerse
ondernemers.”
Normale Happy Hours waar ondernemers
elkaar weer echt kunnen ontmoeten staan
nog niet op de agenda. “Voorlopig zit dat er
niet in. We hebben wel digitale plannen. De
algemene ledenvergadering via Microsoft
Teams trok veel ondernemers, die op deze
wijze prima konden meepraten. Ook voor
het webinar met Jos Burgers was veel belangstelling en bleek interactie digitaal ook
heel goed mogelijk. We denken vanuit die
digitale gedachte verder, maar hopen heel
voorzichtig dat we in januari tijdens de
nieuwjaarsreceptie weer bij elkaar kunnen
komen. Voorlopig kijken wij maar niet te
ver vooruit.”

Ondertussen blijft Lindus wel gewoon meepraten in diverse werkgroepen en met
gemeenten over actuele zaken. “En via
magazine DUS en onze digitale nieuwbrief
bieden we leden de gelegenheid hun
nieuws kwijt te kunnen. Samen komen we
hier weer uit.”
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KVO-B keurmerk voor
Transportcentrum
Babberich

Henny Bekkema van MKB Nederland (links)
reikt het certificaat uit aan Thierry Tiedink
voorzitter van de werkgroep KVO-B.

Transportcentrum Babberich heeft opnieuw
het Keurmerk Veilig Ondernemen (KVO)
binnengehaald. Henny Bekkema van MKB
Nederland reikte het certificaat uit aan
Thierry Tiedink van Kroftman Structures,
voorzitter van de werkgroep KVO-B.
Het keurmerk is een waardering voor bedrijventerreinen waar wordt samengewerkt om de
veiligheid te verbeteren. Een belangrijke voorwaarde in het proces om een KVO-B-certificaat
te behalen, is dat ondernemers samen met
gemeente, politie, brandweer en andere partijen
afspraken maken om overlast, criminaliteit en
onderhoud en beheer aan te pakken. Dit levert
een veiliger omgeving op met als resultaat een
groter gevoel van veiligheid en minder schade.
Vanwege de beperkingen rondom het
coronavirus is de uitreiking van het certificaat
klein gehouden. Jaarlijks organiseert de
werkgroep een ondernemersbarbecue op het
bedrijventerrein. Bij de eerstvolgende barbecue
wordt stilgestaan bij het KVO-B keurmerk.

Bureau de Clou volop in beweging
Na tien jaar heeft medecompagnon Guido Groot Obbink afscheid genomen van
communicatiebureau Bureau de Clou. Marieke de Jong blijft als eigenaar aan het roer.
Veranderingen horen erbij en bieden volgens
Marieke de Jong nieuwe kansen. “We hebben
de nieuwe situatie aangegrepen om Bureau de
Clou een extra impuls te geven. Ik sta nog gewoon aan het roer en Marloes blijft ons ver
rassen met pakkende ontwerpen. Maar we
gebruiken deze nieuwe ontwikkeling wel en
geven Bureau de Clou een extra boost.”
In de loop van de jaren heeft Bureau de Clou
gebouwd aan een stevig netwerk met gedreven specialisten uit het communicatievak,
zoals tekstschrijvers, fotografen, illustrators,
drukkerijen, webbouwers en online marketeers.

Marieke: “Alle personen binnen het netwerk van
Bureau de Clou kunnen goed samenwerken,
verbinden, faciliteren, schakelen, zijn zelf
organiserend en hebben een gezonde dosis
ondernemerschap. Eigenschappen die passen bij
deze tijd èn Bureau De Clou. Die eigenschappen
gaan we nu meer naar buiten brengen als kracht
van ons bureau. Door deze netwerkstructuur
garanderen we klanten de beste kwaliteit voor
hun communicatie-opdrachten en een goed
doordacht advies. Bureau de Clou blijft gewoon
acteren als spil in het web en verantwoordelijk
voor het eindresultaat.”

Dachser blijft investeren in opleiden
Ondanks de coronacrisis zijn bijna 630 stagiairs en studenten begonnen bij Dachser in
Duitsland. In Nederland, waar Dachser ook in Zevenaar is gevestigd, startten dit jaar 45
stagiairs en studenten.
De logistieke dienstverlener geeft daarmee een bewust signaal af in onzekere tijden: investeren in
mensen, die naast het geïntegreerde netwerk van Dachser, ook de wereldwijde supply chain draaiende houden. Bijzonder populair dit jaar zijn de bedrijfsstages in de expeditie, (inter)nationale forwarding en de opleiding tot loodsmedewerker. “Wij zien het opleiden van studenten als een lange termijn investering. Daarom blijven we ons focussen op het scholen en kwalificeren van de volgende
generatie logistieke medewerkers”, zegt Bernhard Simon, CEO van Dachser.
16
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Von Gahlen finalist
Koning Willem I Prijs
Von Gahlen uit Zevenaar is een van de
kanshebbers op de Koning Willem I Prijs
2020 in de categorie MKB. Von Gahlen
ontwikkelt en produceert complexe
productiefaciliteiten en aanverwante
afschermingsproducten voor producenten
van radioactieve geneesmiddelen.
De jury, bestaande uit prominenten uit het
Nederlandse bedrijfsleven met als erevoorzitter
koningin Máxima, heeft negen finalisten gekozen
in de categorieën grootbedrijf, MKB en
Duurzaam Ondernemerschap.
De Koning Willem I Prijs (KW1 Prijs) wordt ook
wel de ‘Oscar van het Nederlandse bedrijfsleven’
genoemd. De prijs wordt tweejaarlijks toegekend
aan een Grootbedrijf, een bedrijf uit het MKB en
een bedrijf dat focust op Duurzaam Ondernemerschap. In de categorie MKB neemt Von
Gahlen het op tegen streekgenoot Van Raam uit
Varsseveld en Anthura uit Bleiswijk. Kanshebbers
in de categorie Grootbedrijf zijn AWL, CSU Groep
B.V. en Dura Vermeer. Bij het ter perse gaan van
DUS was de winnaar nog niet bekend.

NIEUWS
INTERVIEW

SBBL werkt aan nieuwe
samenwerkingsovereenkomst

Techniekdag
gaat digitaal

Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen de Liemers (SBBL) werkt aan een nieuwe samenwerkingsovereenkomst met partners in de veiligheidsketen. De belangrijkste reden voor
de aanpassing zijn de nieuwe veiligheidsvraagstukken die tegenwoordig aan de orde van
de dag zijn.

De coronacrisis heeft dit jaar een streep
gezet door alle techniekdagen in de regio.
Van Rivierenland tot en met de Achterhoek
werden de evenementen van de agenda
gehaald.

SBBL, in de Liemers ook bekend onder de naam
Bello, maakt een gestage ontwikkeling door.
“Met een stabiele deelname van circa 60% van
de bedrijven, wordt de collectieve beveiliging op
Liemerse bedrijventerreinen breed gedragen”,
zegt voorzitter Anja van Norel van de SBBL.
“Met als gevolg dat de deelname voor bedrijven
betaalbaar blijft en dat de surveillance ‘s nachts
en in het weekend verzekerd is. Overigens zou
dit percentage best nog wat hoger mogen. Ons
streven is optimaal veilige bedrijventerreinen in
de Liemers en dat bereiken we samen met zoveel mogelijk bedrijven, onze partners in de
veiligheidsketen en Lindus.

De Stichting Beveiliging Bedrijventerreinen de
Liemers (SBBL) is opgericht in 1995. Vanaf dag
één viel deze gerichte aanpak van criminaliteit in
de smaak. In 2003 werd een convenant gesloten
met de Liemerse gemeenten, politie en Lindus.
Waarin alle partijen samen zorgdragen voor de
kwaliteit van beveiliging en de veiligheid op de
aangesloten bedrijventerreinen. Anja van Norel:
“In de eerste jaren is onder andere ingezet op
collectieve beveiliging. Anno 2020 zijn er veel
afspraken uit het convenant van 2003 gerealiseerd. Een mooi resultaat van deze publiek
private samenwerking. Maar op dit moment zijn
er nieuwe veiligheidsvraagstukken die onze
aandacht vragen. Nieuwe uitdagingen waar we
ons op moeten richten.
De traditionele criminaliteit is aan het afnemen en
de digitale criminaliteit neemt toe.”
Voor het bestuur van SBBL was dit reden om
met onze partners in de veiligheidsketen, het
bestaande convenant te actualiseren.
“Gezamenlijk hebben we nu een samenwerkingsovereenkomst opgesteld die nagenoeg
gereed is voor ondertekening. Na de laatste
finetuning en definitieve handtekeningen kunnen we ook inhoudelijk wat meer toelichten,
maar duidelijk is dat de nieuwe samenwerkingsagenda aansluit bij de doelstellingen van SBBL:
‘optimaal veilige bedrijventerreinen in de
Liemers’.”

De organisatie van de Liemerse Techniekdag ligt
in handen van VNO-NCW Midden en Lindus in
samenwerking met regionale onderwijsinstellingen en het bedrijfsleven. “We vinden het belangrijk om kinderen in de leeftijd van 8 tot 13 jaar te
blijven inspireren te kiezen voor een beroep in
de technische sector”, zegt Renate Berndsen van
Lindus. “Daarom kijken we nu naar een alternatief. Samen met alle techniekdagen in de regio
zijn we bezig met de ‘Grote Megamini Techniekdag Quiz-Challenge-Spel-Show, een flitsend
event waarin twee teams van elk twee brugklassers vragen moeten beantwoorden over techniek. Wij zijn nog op zoek naar bedrijven die
een vraag voor de show willen verzorgen.”
Aan deelnemende bedrijven wordt gevraagd
naar de studio in Arnhem te komen om bijvoorbeeld aan de hand van een opstelling en mate
rialen de deelnemers een vraag te stellen. Daarnaast wordt bij een klein aantal bedrijven een
filmpje op locatie opgenomen. Aan het eind van
elke show - zeven in totaal - worden kijkers
uitgedaagd met een kijkerschallenge. “Dit is een
huis- tuin of keukenopdracht, waarbij kijkers
gevraagd wordt iets uit te voeren en dit ook te
filmen. Ook hiervoor zoeken wij bedrijven.”
Meer informatie via Renate Berndsen, e-mail:
renate@lindus.nl.

Sjoerd Geurts voorzitter Liemerse Uitdaging
Sjoerd Geurts is de nieuwe voorzitter van de Liemerse Uitdaging. De inwoner van Ooy
(Zevenaar) volgt Jan Ummenthum op die na twee termijnen van drie jaar aftreedt. “Een
mooie uitdaging bij een prachtige maatschappelijke organisatie in de Liemers”, aldus Geurts.

De Liemerse Uitdaging is de spin in het web die
stichtingen en verenigingen met gesloten beurs
verbindt aan het bedrijfsleven. “De maatschappelijke opzet van de Liemerse Uitdaging spreekt
me aan”, vertelt Geurts. “
Verenigingen hebben vaak mooie ideeën, maar
de uitvoering stokt nog wel eens door gebrek
aan geld, goede apparatuur of kennis. De Liemerse Uitdaging probeert die vrijwilligersorganisaties vooruit te helpen door ze te koppelen aan
bedrijven, die hun kennis, materialen of zelfs
medewerkers willen delen.

Bedrijven tonen op deze wijze hun maatschappelijke betrokkenheid en verenigingen worden
vooruit geholpen. Daar wil ik graag een steentje
aan bijdragen.”
Voor Jan Ummenthum komt er na zes jaar een
einde aan het voorzitterschap van de Liemerse
Uitdaging. “Mijn maximale periode zit er op. Ik
heb het met veel plezier gedaan. Het was een
inspirerende ervaring, waarin veel mooie dingen
tot stand zijn gekomen. Ik verdwijn overigens
niet uit beeld. Rabobank Arnhem en Omstreken
blijft als founder de Liemerse Uitdaging van
harte omarmen.”

DACHSER Zevenaar

Een symbolische overdracht tussen de oude voorzitter
Jan Ummenthum (rechts) en Sjoerd Geurts. - Foto Jacques Kok

Sjoerd Geurts is eigenaar van het bedrijf
Geurts Media en vanuit die functie onder meer
hoofdredacteur van ondernemersmagazine DUS
(Lindus).
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Leon Waltmans van Cascando zet de medewerker op de eerste plaats

‘Meer werkgeluk levert
betere producten op’
Door Sjoerd Geurts

Gaan we straks weer ‘gewoon’ naar kantoor of verandert Covid-19 de manier waarop we in de
toekomst aan het werk gaan definitief? Het is moeilijk om in een glazen bol te kijken, maar dat we niet
helemaal terugkeren naar het oude normaal lijkt zeker. Dat beseft ook directeur Leon Waltmans (56)
van projectmeubelmerk Cascando in Duiven. Dit jaar vierde de Arnhemmer zijn 25-jarig
ondernemerschap, maar het geplande feestje op 1 april werd uitgesteld.
Het kantoorgebouw van Cascando vinden we op
bedrijvenpark Centerpoort-Noord in Duiven,
meteen bij de entree aan de overkant van
Rijksweg A12. Het duurzame gebouw heeft geen
gasaansluiting en wekt met 300 zonnepanelen
zijn eigen energie op. De inrichting is eigentijds,
met veel daglicht en - hoe kan het ook anders
- met veel eigen Cascando-producten. De
werkplekken van de 25 medewerkers - die er
vanwege de omstandigheden niet allemaal
tegelijk zijn - vormen een showroom op zich.
Opvallend is de sfeervolle koffiebar, die een
centrale plek inneemt.

Projectmarkt
Cascando mikt met haar meubelcollectie op de
projectmarkt. “Wij richten geen kantoren in,
maar ontwikkelen, produceren en vermarkten
meubels wereldwijd”, vertelt Leon Waltmans.
“Negentig procent van de omzet halen we uit het
buitenland. Wij maken geen bureaus of stoelen,
maar alles daaromheen. Van whiteboards,
kapstokken tot folderrekken. Daarnaast hebben
we producten voor ruimtes waar mensen elkaar
18
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ontmoeten, zogenaamde ontvangstruimtes of
middlezones. Waar mensen bij elkaar komen,
brainstormen, presentaties geven en van
gedachten wisselen met elkaar.”
Cascando is ontstaan uit de drang van Leon
Waltmans om zich creatief te kunnen uiten. “Ik
heb een bedrijfskundige achtergrond en in
diverse commercieel technische functies gewerkt.

Vanuit mijn passie voor interieur vond ik het
naast mijn werk leuk om samen met
ontwikkelaars en designers interieurproducten te
ontwikkelen. Mijn eerste klant was Koninklijke
Ahrend, waar ik kapstokken aan leverde.
Cascando was geboren.”
De onderdelen van de meubels laat Cascando in
meerdere Europese landen produceren.

In Nederland worden de producten
geassembleerd en via resellers geleverd aan
eindklanten. Deze assemblage gebeurt
tegenwoordig in de eigen bedrijfshal, die pal
naast het Duivense kantoorgebouw staat.”
We maken een rondje door het bedrijf en zien
medewerkers in de grote bedrijfshal aan het
werk met de assemblage van producten. “Vanaf
dag één is het gaan lopen”, vertelt Leon
ondertussen. “Onze ontwerpen vielen meteen in
de smaak. Daarom maakten we er een complete
collectie van met designproducten die bij elkaar
passen. Producten die de moderne werkplek
compleet maken en die Cascando als
designmeubelmerk op de kaart hebben gezet.

Sneltreinvaart
We zijn weer terug op kantoor, waar Leon vertelt
over de stormachtige ontwikkeling van Cascando
de eerste tien jaar en de economische crisis die
ook zijn bedrijf rond 2008 raakte. “Op dat
moment zijn we kritisch gaan kijken naar de
ontwikkelingen in de wereld. Welke maatregelen
zouden we moeten nemen om op een goede
manier verder te kunnen ondernemen. We zijn
voorbij de crisis gaan kijken. Welke rol wilden we
hebben in de economie van de toekomst? We
besloten uiteindelijk ons productaanbod te
verbreden - gingen bijvoorbeeld ook zitgroepen
maken - en zochten nog meer de samenwerking
met de architect op. Het was een tijd waarin het
open kantoor en het flexwerken op kwamen
zetten. Medewerkers hadden steeds minder vaak
een eigen werkplek, de kantoorwereld
veranderde. Dat vroeg om ‘nieuwsoortige’
producten. De tijd dat ieder bureau een
archiefkast en eigen rolcontainer had, was
voorbij. Daar zijn we met Cascando op
ingesprongen.”

Herbezinning
In die periode van herbezinning besloot Leon
daarnaast zichzelf en zijn bedrijf een spiegel voor
te houden. “Waar doen we het voor en voor wie,
vroeg ik mezelf af. En wat is mijn persoonlijke
drive? Ik ben van nature iemand die heel solitair
opereert. Ik ben me meer gaan focussen op de
samenwerking met mijn medewerkers. We
gingen meer van binnen naar buiten kijken,
omdat je intern moet beginnen om extern iets te
winnen. We zijn met ons hele team om de tafel
gaan zitten en vroegen aan elkaar waarom we
elke dag naar kantoor komen. Hoe we ons aan
het eind van de dag voelen. De conclusie was dat
alles draait om ‘happiness at work’. Plezier! Daar

zijn we mee aan de slag gegaan. Ik heb mijn
medewerkers meer zelfstandigheid gegeven,
meer eigenaarschap. Om ze nadrukkelijker te
betrekken bij het bedrijf. Mijn grootste drive is
om mijn mensen met plezier aan het werk te
houden zodat ze aan het eind van de dag met
een voldaan gevoel naar huis gaan. Dat is iets
onbetaalbaars en straalt ook naar buiten uit.
Mijn conclusie is sindsdien dat het niet ‘customer
first’ is, maar ‘medewerkers first’. Die staan bij
ons op de eerste plek! Door prettig en beter
samen te werken, creëer je meer werkgeluk en
dat straal je weer af naar buiten. Je levert op
deze wijze betere producten en diensten. De
klant voelt dat stukje plezier ook, dus iedereen
wordt er beter van. Die filosofie heeft ons hele
bedrijf een impuls gegeven.”

“Daarnaast anticiperen we op de toekomst
waarin kantoren nog meer bestaan uit
zogenaamde middlezones oftewel open ruimtes
waar mensen elkaar ontmoeten. Waar je
presentaties geeft, ideeën uitwisselt en waar je
flexibel kunt werken. Met verrijdbare meubels
zodat je inrichtingen snel kunt wijzigen. Het
kantoor als dynamische, sociale
ontmoetingsplek, die je combineert met de
momenten waarop je thuiswerkt. Een nieuwe
werkelijkheid, die weer nieuwe kansen biedt.”

Kantoorruimtes worden volgens
Leon Waltmans anders ingericht.
Met meer ruimte op elkaar te ontmoeten.

Impact2.nl: werken in
‘experience center’

Coronacrisis
Cascando maakte op het nieuwe spoor een
gestage groei door. De coronacrisis sloeg echter
ook hier in als een bom. “Intern en extern. Een
deel van de medewerkers moest thuis gaan
werken, terwijl juist die samenwerking op
kantoor zoveel brengt. Daarnaast is onze markt
veranderd. Thuiswerken wordt voor veel
bedrijven de norm, grote kantoren schalen nu al
af en dat betekent dat kantoorruimtes anders
worden ingericht. Dat betekent voor ons ook
schakelen.”
Tijdens de coronacrisis speelde Cascando al in
op de vraag naar ‘veilig werken’, met meubilair
voorzien van acrylglas en speciale vinylsoorten.
Het leidde tot de Cascando Safe Collection.

Kantoorgebouw Impact2.nl is eigendom van
Leon Waltmans, die het in 2014 kocht. De
begane grond is het terrein van Cascando
maar op de verdiepingen vinden vijftien
bedrijven een plek in moderne kantoren, die
in de eigentijdse stijl van Cascando zijn
vormgegeven. Leon Waltmans: “Onze visie is
connect, share & enjoy’. Die stijl zie je hier
terug. De kantoren zijn met honderd procent
eigen producten ingericht. Je kunt het
beschouwen als ons experience center, waar
ondernemers uit de Liemers, maar ook
flexwerkers een plek in vinden. Van de zzp’er
die zijn zolderkamer is ontgroeid via de
startup, die een volgende fase ingaat, tot een
groter bedrijf zoals Randstad dat hier ook
kantoor houdt. De open en vriendelijke
inrichting maakt het een fijne plek om te
werken en te netwerken.”
DUS magazine
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Detachering, Uitzendwerk,
Payroll, Outsourcing

Ontdek hoeveel
jij kunt betekenen
bij Kab

en Werving & Selectie

+31 (0)316 240 766

info@cervogroup.com

www.cervogroup.com

www.werkenbijkab.nl
Kab. Daar boek je meer resultaat mee.

De nieuwe
realiteit op kantoor,
bent u al voorbereid?

Ofﬁce Design Projectinrichters BV
Leigraafseweg 2 - 6983 BP Doesburg
0313 - 48 49 50
info@ofﬁce-design.nl - www.ofﬁce-design.nl

Nicole Heuff

KAN NIET ZONDER

‘De sfeer van het curlen geeft veel energie’
“Geen Gaba IJsbaan in Duiven, geen curling. Het is erg jammer dat het allemaal niet doorgaat, maar wel
begrijpelijk. Ik zal het missen. De gezelligheid op de baan, een drankje met bekenden en natuurlijk het
curlen zelf. Rotary Duiven en Lions Duiven begonnen ooit met de ijsbaan en van daaruit is er een
stichtingsbestuur gevormd. Het curlen was elf jaar geleden een idee van Willemijn Stam van Villa Optica.
Zij had het elders in Nederland gezien. Samen met mede-Lions Stephan Kusters, Johannes Goossen,
Thierry Tiedink en Bas van Munster doe ik de organisatie. De laatste jaren doen er zo’n 120 teams mee.
Het is echt enorm leuk. De sfeer van het curlen geeft veel energie. Het is een mix van gezelligheid,
sportief presteren en elkaar ontmoeten. Curlen in Duiven is een fenomeen geworden. Wij zijn als
organisatoren zelf ook veel op de baan. We maken schema’s, overleggen met scheidsrechters, prepareren
samen met de ijsmeesters de banen, zorgen voor de bekers en foto’s van de winnaars en spuiten na
afloop het ijs weer netjes op. Drukke weken, omdat het werk ook gewoon doorgaat, maar wel erg leuk.
Het is leuk om mensen plezier te zien hebben op de baan. Helaas dit jaar niet, maar volgend jaar staat
het curlen gewoon weer op de agenda.”
Joost Kelderman,
Stolwijk Kelderman accountants fiscalisten

DUS magazine
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NIEUWS
Lindus-werkgroep
komt met oplossingen
voor bereikbaarheid
Duivens
bedrijventerrein

			 Gemeente Duiven
verkeersmaatregelen

Door Sjoerd Geurts

De populariteit van bedrijven
terrein Centerpoort-Nieuwgraaf in
Duiven kent geen grenzen. Met
bedrijven als Ikea, MediaMarkt en
Makro was het vaak al druk op
spitsmomenten en de komst van
Loods5 en Hornbach zorgde voor
extra druk op het wegenstelsel.
Reden voor actie, vond Lindus, dat
een speciale werkgroep in het
leven riep, met naast ondernemers
ook de gemeente Duiven. Inmiddels
zijn de plannen van de werkgroep
vertaald in concrete maatregelen.
Die nog wel door de Duivense politiek moeten worden goedgekeurd.

Iedereen is het er over eens dat er wat moet
gebeuren, want de ontwikkelingen op het populaire Duivense bedrijventerrein volgen elkaar in
rap tempo op nu ook de komst van horeca- en
recreatie-initiatief Fresh & Fast zich heeft aangekondigd. Voor COVID-19 zijn intrede deed leek dit
nieuwe centrum - dat gaat bestaan uit vijf tot
negen horecagelegenheden plus recreatieve
voorzieningen - nog in 2021 de deuren te openen
op het naastgelegen bedrijventerrein Seingraaf.
Inmiddels heeft de initiatiefnemer door alle omstandigheden volgens wethouder Ton Spaargaren
van de gemeente Duiven ‘wat meer tijd’ gevraagd, maar dat het er een keer gaat komen, lijkt
vast te staan. Wat betekent dat de verkeersdruk
ook vanaf die kant toeneemt.
“We hebben medio 2018 verschillende partijen bij
elkaar gebracht om over de groeiende verkeersproblemen te praten”, vertelt Lindus-voorzitter
Henk Dekker. “Natuurlijk ondernemers van het
bedrijventerrein, maar ook de gemeente Duiven
sloot aan. Een aantal goede gesprekken leidde tot
een advies, dat nu door de gemeente Duiven
verder wordt opgepakt.”
Wethouder Ton Spaargaren van de gemeente
Duiven bevestigt de woorden van Henk Dekker.
“Vóór de coronacrisis zagen we op piekmomen22
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ten - vrijdag, zaterdag, zondagmiddag - problemen ontstaan, met name rondom de Cartograaf.
Logisch omdat de bedrijventerreinen zijn blijven
ontwikkelen. Deze ontwikkelingen toetsen we
continu aan de verkeersbelasting. Al zijn er door
corona op dit moment minder problemen.”
Zorgen
Desondanks blijven de ondernemers hameren op
maatregelen. Lindus uitte al eerder haar zorgen
over de verkeersdrukte op Centerpoort-Nieuwgraaf en stuurde hier onlangs nog een brandbrief
over aan het college van B en W van de gemeente Duiven. De gemeente onderkent de problemen, zo valt te lezen in een ambtelijk stuk, waarin
de plannen in worden toegelicht.
Ton Spaargaren: “We zijn blij met het succes van
onze bedrijventerreinen. Grote publiekstrekkers
als Loods5 en Hornbach hebben hun deuren
geopend en ook andere kleinschaligere ontwikkelingen zorgen voor extra verkeer. We willen dat

bereikbaarheid in de toekomst gewaarborgd blijft
en kijken wat daarvoor moet gebeuren. We hebben naar aanleiding van de gesprekken onderzoeken gedaan, tellingen uitgevoerd, ontwikkelingen geprognotiseerd, problemen inzichtelijk
gemaakt, ontwerpen gemaakt en afgestemd. Dat
bracht de situatie goed in beeld, al is het proces
sinds de coronacrisis - die voor een onduidelijke
toekomst zorgt - vertraagd.”
Knelpunten en oplossingen
Via een aantal snel te nemen maatregelen (quick
wins) zijn inmiddels al wat knelpunten opgelost.
De weg van de rotonde bij IKEA tot aan de Rivierweg loopt op vrijdag, zaterdag en zondag regelmatig vast. Dit zorgt soms voor lange wachttijden
en het blokkeren van de uitgang van IKEA. Op de
route vanaf de rotonde richting MediaMarkt
wordt het verkeer voor de doorgaande route nu
zoveel mogelijk op de linkerbaan gestuurd door
middel van tekst en belijning. Zo blijft de rechter-

buigt zich over
Nieuwgraaf
op Tweede Paasdag bij IKEA of in aanloop naar
de kerst bij Intratuin.
Meer zorgen baart de komst van Fresh & Fast. Dit
concept kan er voor zorgen dat het kruispunt bij
McDonalds te zwaar wordt belast door bezoekers
die winkelen en eten combineren. Hier worden
twee aanpassingen voorgesteld. Vanaf de Driegaardensestraat kan een extra rijbaan voor linksaf
worden aangelegd voor verkeer richting de A12.
Vanaf Centerpoort-Nieuwgraaf wordt een extra
rijbaan om over te steken voorgesteld. Er moet
nog wel worden onderzocht of deze aanpassingen optimaal bijdragen aan de verkeersdoorstroming en of deze in te passen zijn.
Verder is de toekomstige kruising op de Driegaardensestraat met de nieuwe weg Toekomst, richting Fresh & Fast een toekomstig knelpunt. Hiervoor wordt een rotonde geadviseerd, waar ook
zwaar verkeer over kan rijden.

Samenwerking
Lindus is volgens Henk Dekker blij met de samenwerking met gemeente en ondernemers, die
heeft geleid tot het voorliggende plan. De coronacrisis heeft de hele situatie wel vertraagd, beseffen alle partijen. Of dit gevolgen heeft voor de
plannen is nog niet duidelijk. “We gaan de ontwikkelingen in de retailmarkt voor de komende
jaren in kaart brengen. Op grond van dit onderzoek bekijken we of dit aanleiding geeft de plannen bij te stellen”, aldus Ton Spaargaren. Ondertussen wordt wel gekeken naar de financiering
van voorliggende aanpassingen. “Dat zijn we
inderdaad ambtelijk aan het onderzoeken. Als we
overeenstemming hebben in het college en de
gemeenteraad over de financiering worden de
plannen technisch uitgewerkt, aanbesteed en kan
er tot uitvoering worden overgegaan. Er zijn nog
geen data bekend voor dit proces.”

Gemeente en Lindus slaan de handen ineen.
Op de foto wethouder Ton Spaargaren (links)
en Lindus-voorzitter Henk Dekker.

baan vrij blijft voor verkeer van naar de Cartograaf en vanuit IKEA. Ook de entree bij Loods 5 is
verduidelijkt door middel van borden.
Voor andere knelpunten zijn de oplossingen op
een rijtje gezet. Om de doorstroming te bevorderen wil de gemeente vanuit de Cartograaf, tussen
MediaMarkt en Intersport, een extra uitrit en
rijbaan aanleggen, die de route volgt richting de
kruising Rivierweg, Nieuwgraaf, Driegaardensestraat.
De uitrit van de IKEA-parkeerplaats wordt iets
teruggelegd richting de rotonde zodat het verkeer
niet te snel kruist ter hoogte van de uitrit van de
Makro, die een uitvoegstrook krijgt.
De rotonde bij de IKEA levert soms wachtrijen op.
Maar omdat er voldoende ruimte is, zorgt dit niet
voor grote verkeersproblemen. Mocht dit knelpunt groter worden, dan kan hier alsnog naar
worden gekeken.
Alle betrokken partijen accepteren dat drukte op
deze plek niet altijd te voorkomen is. Bijvoorbeeld

Op diverse punten wordt gewerkt aan een
betere doorstroming op bedrijventerrein Nieuwgraaf
1. Cartograaf ter hoogte van MediaMarkt,
2. het kruispunt bij McDonalds,
3. de toekomstige kruising op de Driegaardensestraat met de nieuwe weg Toekomst,
4. de rotonde bij Nieuwgraaf.

DUS magazine

23

Overnamebegeleiding &
Bedrijfsadvisering

Max Miltenburg
De Kruisboog 22, 6921 TL Duiven
+316 51 93 56 23
max@miltenburgfs.nl

www.miltenburgfs.nl

LINDUS

Primeur tijdens algemene ledenvergadering
Corona of niet, de algemene ledenvergadering van Lindus vond gewoon plaats
op dinsdag 20 oktober. Via Microsoft Teams mocht het bestuur van Lindus toch
nog veel leden verwelkomen, die online aansloten en op deze wijze hun stem
konden laten horen. Het werd daardoor een bijzondere vergadering in een bijzonder jaar. Want, zoals voorzitter Henk Dekker aangaf, dit had een feestelijk jaar
moeten zijn, waarin Lindus stil zou staan bij het 20-jarig lustrum. Het zou allemaal
anders lopen, de verjaardag werd niet gevierd. Maar hoewel de mogelijkheid om
bijeenkomsten te houden beperkt bleek, liet Lindus deze tijd wel van zich horen.
Met een bijeenkomst op gepaste afstand en een attentie voor de leden. Maar
zeker ook via de aanwezigheid in veel Liemerse werkgroepen. Henk Dekker
vertelde er alles over. Hij had ook een primeur: het jaarverslag bevat dit jaar een
link naar een filmpje opgenomen bij een andere jubilaris: Kremer in
’s-Heerenberg. De leden kregen een voorpremière van het filmpje te zien tijdens

de ledenvergadering, waarin ook de andere bestuursleden van zich lieten horen
op de verschillende portefeuilles. Met het huidige bestuur gaat Lindus vol ver
trouwen het nieuwe jaar in! Een nieuw jaar dat op 17 november werd vervolgd
met een Happy Hour, dat in de inmiddels bekende online coronastijl werd ge
houden. Jos Burgers, auteur van diverse managementboeken, verzorgde een
webinar over de aandachtspunten om een recessie te lijf te gaan. Hij gaf een
inkijkje in zijn laatste boek ‘Wacht niet op de wind, ga roeien’. Aan de hand van
praktijkvoorbeelden liet Jos zien hoe je in uitdagende tijden toch
klanten aan je kunt binden en hoe je ervoor zorgt dat je op
termijn de wind weer mee hebt en er sterker uitkomt.
Opvallend was het grote aantal online deelnemers, die via
de chat enthousiast reageerden
op het verhaal van Jos.

Algemene ledenvergadering oktober, online via Microsoft Teams

Happy Hour november, online via Microsoft Teams

Op de foto Charl Stapelbroek
en Debby Elfrink (Speck
Pompen) en Wim Zwiers
(Harbers Truck) die de tips van
Jos Burgers online ter harte
namen.
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0316 28 28 31

6921 VA Duiven

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

Ongefrankeerd

Haalservice

Bezorgtijd 24 uur

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

sbpost.nl/maakkennis

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

NIEUWS

Colofon

kleertjes.com, ’s Heerenberg

kleertjes.com is de grootste online webshop in
kids fashion. kleertjes.com zorgt voor gemak
met een eenvoudige, veilige en efficiënte
manier van shoppen. Een plek waar je alles
kunt vinden zoals kleding en schoenen van de
bekende en vertrouwde merken uit nieuwe en
vorige collecties. In 2019 ging kleertjes.com live
met ‘kleertjes & co’. Via dit marketplace
businessmodel bieden externe verkopers van
kleding, schoenen en speelgoed hun
producten aan via de webshop van kleertjes.com.

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.

René Gijsman

RS Bedrijfskleding, Didam

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

RS Bedrijfskleding is een totaalleverancier van
bedrijfskleding, werkkleding en persoonlijke
beschermingsmiddelen. RS Bedrijfskleding
weet zich in de huidige situatie in te leven en
initiatief te nemen met adviezen die bedrijven
verder helpen bij het veilig werken. Voor iedere werkomgeving heeft RS Bedrijfskleding de
juiste bedrijfskleding. Van hoge kwaliteit en
met een prima service.
Rob Keurntjes

Brima Fruit, Babberich

Met ruime ervaring in de AGF Branche in de
achterzak begonnen Jeroen en Susan van den
Brink in 2011 het bedrijf Brima Fruit BV in
Duiven. Het bedrijf groeide en het pand werd
in 2014 ingeruild voor een mooie zichtlocatie
aan de A12 in Babberich. Inmiddels werkt ook
zoon Max in het bedrijf. Brima Fruit bedient
dagelijks verschillende markten en winkels
van alle mogelijke groenten en fruit. Het fruit
wordt door Brima zelf geïmporteerd.
Susan en Jeroen van den Brink

Kijk voor onze meest
actuele activiteiten op lindus.nl

Gezellige feestdagen
en een
succesvol & gezond
nieuwjaar gewenst!
20 jaar

Oplage
1.800 exemplaren

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

Bladcoördinatie
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
10+ Advies en Coördinatie
Verspreiding
SB Post

De redactionele inhoud is met zorg samengesteld. Ten aanzien van eventuele onjuist
heden van bepaalde gegevens kan echter geen aansprakelijkheid worden aanvaard.
Interesse?
Interesse in het lidmaatschap van Lindus? U mag als niet lid (maximaal 2 keer) naar
onze Happy Hours komen om kennis te maken met de vereniging. Wilt u vaker
komen dan is een lidmaatschap noodzakelijk. Neemt u gerust contact op met het
secretariaat voor meer informatie.
Nieuws te melden?
Een verhuizing op stapel? Een prijs gewonnen? Wanneer uw bedrijf nieuws te melden
heeft, horen wij het graag. Stuur in dat geval een kort bericht naar e-mail:
info@lindus.nl. Onze redactie bepaalt al naar gelang de nieuwswaarde - die er
natuurlijk wel moet zijn - of het bericht in onze digitale nieuwsbrief of in magazine
DUS wordt geplaatst.

