
VIA-T: 
Ontwikkelkracht voor 

duurzaam bouwen

ROC Nijmegen: Samen 
bijdragen aan skills based 
arbeidsmarkt

S-TEC: Duurzame 
investeringen maken 
bedrijven gereed voor de 
toekomst

Groene Metropoolregio:  
De kwaliteiten van onze 
regio versterken

JAARGANG 21

 

04
2022

NIJMEGEN-RIVIERENLAND



• HubSpot implementatie 

• CRM & Sales Software

• Inbound Marketing

• Website development 

• Leadgeneratie

Op zoek naar een 
HubSpot-partner?

Bekijk onze website 
www.vetdigital.nl! 

Wij zijn trotse Elite Partner van HubSpot 
Hét softwareplatform voor CRM, 
Marketing, Sales en Customer Service

Vet Digital - Nijmegen

info@vetdigital.nl

024 21 22 099 

Keizer Karelplein 32E

Wij helpen bij:
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SAMEN BIJDRAGEN AAN SKILLS BASED 
ARBEIDSMARKT 

De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. 
Dat geldt ook voor beroepen, waarbinnen 
functies en taken voortdurend worden 
afgestemd op de nieuwste methoden en 
technieken. Beroepsopleidingen passen hun 
onderwijs hierop aan. Een skillspas wordt het 
toegangsbewijs voor de arbeidsmarkt van de 
toekomst. 

SKILLSPAS  
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DUURZAME INVESTERINGEN MAKEN 
BEDRIJVEN GEREED VOOR DE TOEKOMST

De energietransitie versnellen in de regio en 
ertoe bijdragen dat er genoeg vakkrachten 
zijn om dat mogelijk te maken. Dat zijn 
de doelstellingen van Stichting S-TEC 
Rivierenland.

ENERGIETRANSITIE
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DE KWALITEITEN VAN ONZE REGIO 
VERSTERKEN 

Op 1 januari 2021 zag de Groene 
Metropoolregio het licht. Directeur Harriët 
Tiemens beschrijft de organisatie en de 
ambities voor de regio.

GROENE METROPOOLREGIO
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ONTWIKKELKRACHT VOOR DUURZAAM BOUWEN

VIA-T is het nieuwe nationaal kenniscentrum voor innovatie, duurzaamheid, circulariteit en 
vakmanschap voor de toekomstbestendige leefomgeving. Nieuwe kennis, innovaties en nieuw 
vakmanschap moeten de traditioneel ingestelde bouwsector stapsgewijs transformeren tot een 
innovatieve en duurzame sector. 
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EN VERDER...

CLAFIS, ALTIJD OP ZOEK NAAR MEERWAARDE VOOR COLLEGA’S EN KLANTEN
Het ingenieursbureau heet CLAFIS Ingenieus, dus met een woordgrapje in de naam, voor degene 
die goed leest. Daarmee typeert CLAFIS zichzelf als ‘net even anders’. Onlangs verruilde het 
ingenieursbureau het oude pand in de Arnhemse binnenstad vanwege groei voor een nieuwe 
locatie  aan de Velperweg in dezelfde stad.

MULTIDISCIPLINAIR
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SUBSIDIE LAADPALEN 
ONDERNEMERS
Bent u ondernemer en heeft u een 

elektrische bestelauto of wilt u er een kopen? 
Vraag subsidie aan voor een oplaadpaal bij uw 
bedrijf. De gemeente Nijmegen biedt nu een 
subsidie tot maximaal €1500,- voor het kopen 
en installeren van een laadpaal. U kunt voor 
maximaal 3 oplaadpalen subsidie aanvragen. 
U kunt de subsidie aanvragen voor elke 
elektrische bestelauto die u heeft aangeschaft 
na 1 januari 2022 of nog gaat aanschaffen of 
leasen. Binnen 13 weken krijgt u reactie op uw 
aanvraag. Meer weten over de voorwaarden 
en aanvragen? Ga naar www.nijmegen.nl/
oplaadpaal-ondernemers. Met de subsidie kunt 
u zich voorbereiden op de Zero Emissiezones 
in Nijmegen-centrum, Hof van Holland en 
Heijendaal. Lees hier meer over op 
www.opwegnaarzes.nl.

ZAKELIJK ENERGIELOKET
Bent u ondernemer en wilt u verduurzamen 
door energie te besparen en uw eigen energie 
op te wekken? Dan is het zakelijke energieloket 
van gemeente Nijmegen misschien iets voor u. 

Nieuw platform verduurzamen 
bedrijven
Op de website nijmegen.nl/energieloket-
zakelijk kunt u meer informatie vinden over de 
mogelijkheden om energie te besparen en op 
te wekken. Ook kunt u er mogelijke subsidies, 
fiscale regelingen en overzichten van lokale 
vakspecialisten vinden. 

Aanmelden als vakspecialist
Bent u zelf een vakspecialist die helpt bij het 
verduurzamen van bedrijven? Denk bijvoorbeeld 
aan het doorvoeren van energiebesparende 
maatregelen, isoleren en het plaatsen van 
zonnepanelen? Dan kunt u uw diensten gratis op 
dit platform aanmelden. 

Voor meer informatie kunt u kijken op 
www.nijmegen.nl/energieloket-zakelijk.

Verduurzamen 
als ondernemer?
De gemeente Nijmegen zet de subsidies en mogelijkheden op een rijtje op het 
Energieloket en biedt een subsidie aan voor laadpalen voor elektrische bestelbussen.

Kijk voor meer informatie en de 
uitzonderingen die gelden op 
www.rvo.nl/energielabelCkantoor.   

LET OP: ENERGIELABEL-C VERPLICHT 
VOOR KANTOREN VANAF 1 JANUARI
Vanaf 1 januari 2023 moeten 
kantoorgebouwen voldoen aan het 
Energielabel C, anders mogen deze niet 
meer worden gebruikt. Een kantoorgebouw 
is een gebouw dat grotendeels gebruikt 
wordt als kantoor. In de praktijk betekent 
dit dat de meeste winkels, restaurants, 
ziekenhuizen niet als kantoorgebouw 
worden bestempeld, ook al zijn er 
kantoren binnen het pand aanwezig. 
Deze verplichting staat in het bouwbesluit 
van 2012. 

VERDUURZAMEN
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Bovenstaande kop zie ik net iets te vaak in krantenkoppen, artikelen en memo’s 
langskomen om me er niet mee bezig te houden. In een vergrijzende samenleving 
is er onmiskenbaar een strijd tussen bedrijven om (jonge) talentvolle 

werknemers aan zich te binden. Veel bedrijven proberen nog harder te zoeken, nog meer op 
de trom te slaan en speciale bureaus in te huren om het talent naar binnen te trekken.

Allemaal begrijpelijk, maar de vraag rijst of dit nu werkt of dat we door allemaal hetzelfde te 
doen toch een beetje blijven hangen in een status quo. Als we allemaal dezelfde inspanning 
op dezelfde wijze leveren om dit talent aan ons te binden middelt dit namelijk weer uit.

Op ons park, de Noviotech Campus in Nijmegen, hebben we hier natuurlijk ook mee te 
maken. De Health & High Tech sector is groeiende. De vraag naar microchips zal u allen 
wel niet ontgaan zijn. Laat nu net op onze campus één van de grootste chipproducenten van 
Europa, NXP, haar productievestiging in Nederland hebben. En ook de bedrijven die zich 
bezighouden met medtech en digital health, die onder meer producten ontwikkelen om de 
steeds ouder worden mensheid gezond en comfortabel te laten leven, groeien danig uit hun 
jasje. Van de 75 bedrijven op onze campus wil minstens de helft op korte termijn doorgroeien 
en heeft nieuw personeel nodig.

Nu zijn we in Nijmegen gelukkig gezegend met een onderwijssector die met 50.000 
studenten voldoende voedingsbodem zou moeten bieden om voor al die groeiende bedrijven 
een passende instroom van werknemers te krijgen. Niets is minder waar. Veel bedrijven 
zitten met tekorten en huren speciale bureaus in om werknemers te werven. En aan de 
andere kant vertrekken veel jongeren die in onze regio studeren naar de randstad. Er is een 
aardige mismatch tussen de onderwijssector en het bedrijfsleven.

Op allerlei manieren wordt er keihard gewerkt om die aansluiting beter te krijgen. De 
Hogeschool Arnhem Nijmegen (HAN) is hierbij één van de koplopers. Met de opening 
van het Connector project op Industriepark Kleefse Waard in Arnhem en eigen labruimte 
voor studenten op Pivot Park in Oss wordt flink aan de weg getimmerd. Ook de Radboud 
Universiteit, Radboud UMC en de ROC’s doen mee. Op de Noviotech Campus starten we 
in 2023 met nieuwe onderwijsprojecten om de verbinding te intensiveren en studenten 
vroegtijdig kennis te laten maken met bedrijven.

Je hoeft echt niet alleen op een campus te zitten om het onderwijs aan je te binden als 
bedrijf. Mijn ervaring is dat het onderwijs open staat voor samenwerking, mits het bijdraagt 
aan haar doelstellingen. Dus bedrijfsleven, kijk wat je te bieden hebt en onderscheid je van 
je concurrenten door een speciaal programma met onderwijs te ontwikkelen. En ook kleine 
programma’s voorzien hierbij al goed in de behoefte.   «

BERT KRIKKE
Managing Director Noviotech Campus

THE BATTLE FOR TALENT
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Er is een enorm tekort aan vakmensen en de instroom van 
de jonge talenten in het mbo zal zeker niet toenemen de 
komende jaren gezien de demografie. Het mbo-onderwijs 

kan nooit meer helemaal voorzien in de schaarste die gaat ontstaan. 
We zullen samen in de regio moeten gaan kijken hoe het anders kan. 
Een diploma is van grote waarde voor nu en in de toekomst omdat 
een diploma weerspiegelt welke opleiding je gevolgd heb echter met 
een diploma kijken we achteruit. We zijn echter zoveel meer dan de 
weerspiegeling van ons diploma. Ieder mens beschikt over unieke 
talenten en vaardigheden die we dagelijks aanscherpen en verbeteren. 
Met een skills- & talentenpaspoort kijken we vooruit. Uiteindelijk gaat 
het om de unieke mens die met zijn haar uniek talent werk maakt van 
een Leven Lang Ontwikkelen.

Door de tekorten op de arbeidsmarkt kijken ook steeds meer 
werkgevers naar wat iemand kan en wat voor vaardigheden en 
talenten hij of zij heeft, in plaats van of iemand het juiste diploma 
heeft. Het zichtbaar maken van vaardigheden en competenties 
van medewerkers door middel van een skills- & talentenpaspoort 
motiveert medewerkers zich verder te ontwikkelen. Aan deze 
ontwikkeling willen wij vanuit het mbo een bijdrage leveren. Verder 
in dit magazine ook een mooi artikel hoe we hier samen met de HAN 
invulling aan geven.

Een paar weken gelden hadden we een prachtige studiedag met 
als thema “ROC Nijmegen in het hart van de arbeidsmarkt”. Een 
uitdagend thema voor de -meer dan- 1000 medewerkers die dagelijks 
bezig zijn om met passie, vakmanschap en plezier mbo-onderwijs te 
verzorgen en te faciliteren. Ook wij gaan aan de slag gaan met onze 
talenten en met onze passie voor het beroepsonderwijs. Het mooie 
van het thema “in het hart van de arbeidsmarkt” is dat het groots 
en uitnodigend is. In een hart past iedereen, de student, u, ik en 
iedereen. Laten we samen vorm geven aan goed skills georiënteerd 
beroepsonderwijs voor nu en in de toekomst.  «

ANJA HAGENAARS
ROC Nijmegen 

“ KIJK ACHTERUIT, WAARDEER EN 
GENIET VAN JE DIPLOMA.”
KIJK VOORUIT EN VOEL JE UITGEDAAGD OM AAN DE SLAG TE GAAN MET JE 
SKILLS- & TALENTENPASPOORT.”

Gelukkig is niet alleen de natuur cyclisch, maar ons gedrag 
ook. Ooit is de auto uitgevonden, niet zozeer omdat men 
een sneller paard wilde, maar omdat de uitwerpselen van 

ons ‘trouwe ros’ de stad New York en haar inwoners tot wanhoop 
dreef. Tenminste, dit is een veelgehoorde anekdote waar ongetwijfeld 
een kern van waarheid in zit. Als oplossing zag men toen; een 
auto die op fossiele brandstof kon rijden. Ook de eerste elektrisch 
aangedreven voertuigen zagen toen het licht. De enorme economische 
belofte van oliereserves maakte aan verdere ontwikkeling van de 
elektrische variant voortijdig een eind. Een jammerlijke omissie 
gezien onze huidige behoefte aan zero emissie.     

Ruim een eeuw later en doordrongen van de desastreuse gevolgen 
van het gebruik van fossiele brandstoffen komen we terug op deze 
keuze. Hoewel er nu wél sterk wordt ingezet op elektrische mobiliteit, 
is dit zeker nog een uitdaging afhankelijk van het type voertuig en de 
logistieke dynamiek: Zo vragen personenauto’s een ander laadregime 
dan zwaar vervoer zoals vrachtwagens en schepen. In combinatie 
met de huidige netcongestie vraagt het laden van zwaar vervoer om 
slimme decentrale energiesystemen, die productie, opslag, conversie 
en consumptie efficiënt combineren. Afhankelijk van de lokale 
situatie kan het type groene brandstof daardoor nog vele vormen 
aannemen van elektrisch, waterstof-elektrisch (brandstofcel) tot het 
verbranden van waterstof, methanol of biobrandstoffen. 

Kiemt is daarom dagelijks bezig om initiatieven te faciliteren, die deze 
ontwikkeling een boost geven door innovaties, kennis en partijen 
aan elkaar te koppelen tot waardenketens. Door hierbij onder andere 
gebruik te maken van Connectr Shared Facilities kunnen deze nieuwe 
ketens getest en gedemonstreerd worden, zodat marktintroductie en 
opschaling kunnen worden versneld.

Wat de dominante groene brandstofvariant ook gaat worden, deze 
keer gaan we er zeker op vooruit. Terug naar ons ‘trouwe ros’ is anno 
2022 geen optie meer.  «

COLUMN

JOCHEM GARTHOFF
Programmamanager Energietransitie 
Kiemt 
www.kiemt.nl 

TRANSPORT – DIT KEER DOEN 
WE HET ANDERS!
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Het was een flinke klus, maar met trots kan ik zeggen dat hij af is. 
Na twee jaar hard werken hebben we een Verstedelijkingsstrategie 
en een bijbehorend Verstedelijkingsakkoord voor de regio Arnhem-

Nijmegen en Foodvalley. Maar nu begint het pas echt!

Ga er maar aan staan: vier ministeries, 26 gemeenten, twee provincies 
(Gelderland en Utrecht), drie waterschappen, de Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley en triple helix organisaties zoals 
The Economic Board allemaal op één lijn krijgen. Dat was nodig voor de 
Verstedelijkingsstrategie. Gelukkig werkte 
iedereen op een constructieve manier 
mee. En het grote voordeel van zoveel 
betrokken partijen is dat er nu veel 
draagvlak is.

Waarom moest er een 
Verstedelijkingsstrategie komen? 
In Nederland is ruimte altijd een 
uitdaging. Er zijn heel veel plannen, 
maar er is nauwelijks plek. Het vorige 
kabinet wilde meer regie over de ruimtelijke 
ordening. Het noemde daarnaast het aantal van 
900.000 extra woningen. Om dat doel te halen, werd Nederland opgedeeld in 
stedelijke regio’s. Regio Arnhem-Nijmegen en Regio Foodvalley vormen samen 
één van die regio’s. Daar moeten tussen nu en 2040 100.000 extra woningen 
komen, waarvan 60.000 in regio Arnhem-Nijmegen. Meer dan de helft daarvan 
moet er al voor 2030 zijn.

Hoe dat in grote lijnen moet gaan gebeuren staat nu in onze 
Verstedelijkingsstrategie. In het bijbehorende Verstedelijkingsakkoord is 
vastgelegd wie er wat doet en wie welke rekeningen betaalt. 

Het is een flinke kluif, zeker met de stikstofuitdaging die erbij is gekomen. Ook 
zijn wij heel erg doordrongen van de groene kwaliteiten die onze regio heeft. 
We willen groen niet inruilen voor stenen, maar gaan juist voor een groene 
kwaliteitsimpuls. Dus denk ook  aan duurzaam en circulair bouwen. 

De komende tijd bepalen we waar die woningen precies komen. We weten 
dat we daarbij nooit iedereen tevreden kunnen stellen. Er zal regelmatig ‘Niet 
in mijn achtertuin’ worden geroepen. Maar mensen die niet willen dat er in 
hun buurt huizen gebouwd worden, zijn dezelfde mensen die het vreselijk 
vinden dat hun kind of kleinkind geen woning kan vinden. Dat mogen we niet 
vergeten. «
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MEER WONINGEN ZONDER 
GROEN OP TE OFFEREN

CAROL VAN EERT
Burgemeester van Rheden en 
voorzitter van het bestuurlijk overleg 
Verstedelijkingsstrategie Arnhem Nijmegen 
Foodvalley en lid The Economic Board

Leefbaarheid in de wijk en het versterken 
van de positie van kwetsbare burgers in onze 
samenleving vinden wij belangrijke thema’s. 

Daarom hebben we het afgelopen jaar samen met onze 
zorgondernemers gekeken hoe we krachten kunnen 
bundelen. We gaan van ondernemen in de wijk naar 
ondernemen samen, met, voor en door de wijk. Een mooi 
voorbeeld hiervan is Move2Work, onderdeel van FC Social 
Work, in Nijmegen. Zij zijn als zorgondernemer aangesloten 
bij Driestroom. Oprichter Saïd Achouitar begeleidt bij 
Move2Work samen met zijn team kwetsbare jongeren uit 
de wijk, met als doel dat zij van hun levenservaring hun 
kracht kunnen maken en daardoor hun talenten kunnen 
activeren. Ontmoeting speelt hierbij een belangrijke rol, 
net zoals sport. Door sport komen zij letterlijk in beweging: 
ze worden fysiek fitter, maar ook mentaal sterker, wat hun 
weerbaarheid vergroot. 

Dat de meeste zorgondernemers zich steeds meer inzetten 
voor de wijk en hun directe omgeving is een mooie 
ontwikkeling. En tegelijkertijd een uitnodiging om te blijven 
werken aan de doelen die we hebben voor de komende jaren 
om de leefbaarheid in wijken te vergroten. Veel kwetsbare 
mensen staan met de rug naar de buurt. Wij willen dat 
iedereen onderdeel is van de wijk, acceptatie en burgerschap 
zijn hierin van belang. Dit thema nodigt uit tot creatieve 
en innovatieve oplossingen die meer ondernemendheid en 
ondernemerschap vragen.

Graag willen wij andere organisaties en ondernemingen 
inspireren om ook te investeren in het ‘wijkgericht 
ondernemen’. We staan samen voor een maatschappelijke 
opgave. Met creativiteit, innovativiteit, samenwerken, 
opbouwen, en ondernemendheid kunnen kwetsbare mensen 
meedoen. Zo blijkt wel uit het initiatief van Move2Work. «

WIJKGERICHT 
ONDERNEMEN

ESTHER NELISSEN EN HANS VAN GESTEL
Raad van Bestuur Driestroom
esthernelissen@driestroom.nl
hansvangestel@driestroom.nl
www.driestroom.nl

COLUMN
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De samenwerking tussen 
beroepsonderwijs en bedrijven 
die in de Nijmeegse Hubertushal 

begon, wordt voortgezet en uitgebreid in 
VIA-T. “De opzet omvat de hele ‘bouwketen’”, 
opent  programmaleider Inge Essing. Ze 
benoemt: “Architecten, projectontwikkelaars, 
de gemeente, woningcorporaties, installateurs, 
aannemers, leveranciers van bouw- en 
installatiematerialen, vo-, mbo-, hbo en wo-
kennispartners, UWV, het WerkBedrijf en 
uiteraard ook de burgers. Doel is met elkaar 
stapsgewijs het nieuwe bouwen vorm te geven. 
Innovatie en kennis, onder andere in de vorm 
van trainingsfaciliteiten en exposities van 
de nieuwste technieken en technologieën, 
zijn daarvoor onontbeerlijk en die biedt 
VIA-T. Ons onderzoeksprogramma richt 
zich op circulaire transitie, klimaatadaptatie, 
energietransitie en vitaliteit, ofwel bouwen 
met aandacht voor toekomstbestendige 
leefomgeving. VIA-T werkt hierbij structureel 
samen met haar partners, waaronder TKI 
Bouw & Techniek.” 

MIRJAM DERKS, STRATEGISCH ADVISEUR HUMAN CAPITAL OVER VIA-T:
“De overgang naar een circulaire en duurzame economie gaat niet vanzelf. Het wordt een forse 
opgave om de geplande woningen in onze stad en regio te kunnen (ver)bouwen. In de komende 
jaren worden veel bestaande woningen verduurzaamd en veel nieuwe woningen gebouwd. 
Door een tekort aan (bouw)technisch personeel en vakinhoudelijke kennis is realiseren van deze 
opgaven een grote uitdaging. Wij willen meer (jonge) mensen in onze regio laten kiezen voor leren 
en werken in de bouw en installatie- en elektrotechniek.” 

VIA-T biedt kansen aan de leerlingen uit het reguliere onderwijs voor onder meer de 16 scholen 
voor voortgezet onderwijs in de regio, maar ook voor om-, her- en bijscholing. Deze scholing kan 
worden gevolgd door mensen die vaardigheden willen leren en/of willen bijleren. Voor mensen 
die nieuwe(re) methodieken en materialen willen kunnen gebruiken of die werkzaam zijn in een 
andere sector en aan het werk willen in de bouw. VIA-T biedt mensen de kans om vanuit werk of 
vanuit een arbeidsloze situatie nieuwe vaardigheden te leren waardoor ze in de bouw-, installatie- 
en/of elektrotechniek aan de slag kunnen.” 

“Met VIA-T kunnen we meerdere doelen dienen die belangrijk zijn voor onze stad en regio. We 
geven mensen de kans zich te ontwikkelen en zo zelfstandig een baan en daarmee inkomen te 
verwerven en/of te behouden. En deze mensen zijn een zeer belangrijke factor om de woningen 
te bouwen en verbouwen die onze regio zo hard nodig heeft. Deze bouw en 
verbouw gaat dan met de nieuwste, duurzame en zo circulair mogelijke 
materialen en methoden. Uiteraard is de energietransitie ook een 
belangrijk thema binnen VIA-T. Hiermee helpen we elkaar en de 
maatschappij.” 

Ontwikkelkracht 
voor duurzaam bouwen

VIA-T: 

VIA-T is het nieuwe nationaal 
kenniscentrum voor innovatie, 
duurzaamheid, circulariteit 
en vakmanschap voor 
de toekomstbestendige 
leefomgeving. Nieuwe 
kennis, innovaties en nieuw 
vakmanschap moeten de 
traditioneel ingestelde 
bouwsector stapsgewijs 
transformeren tot een 
innovatieve en duurzame sector.

Tekst en foto Inge Essing: Huub Luijten
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“Duurzaam en circulair bouwen vraagt om 
een fundamenteel andere kijk. En die moet 
leiden tot anders werken, het ontwikkelen 
van nieuwe methoden en technieken, het 
ontwikkelen en gebruiken van andere 
materialen, het ontwerpen van andere 
logistiek, het opleiden van vakmensen die 
vanuit een duurzame mindset werken.”
          
“De omslag naar een nieuwe praktijk zal 
al lerende en (samen)werkende met de 
hele keten plaatsvinden.” Bij VIA-T komt 
de ontwikkeling van wetenschappelijk 
onderzoek, praktische kennis en kunde bijeen 
en zijn er de mogelijkheden om die praktisch 
vorm te geven.”
“We staan voor grote maatschappelijke 
vraagstukken zoals de klimaatsverandering 
en de uitputting van grond- en hulpstoffen. 

Alle partijen weten dat de vrijblijvendheid 
rond duurzaamheid langzaam voorbij is en 
wet- en regelgeving stringenter wordt. De 
oplossingen liggen in de keten, maar er is 
moed voor nodig concrete stappen te zetten. 
VIA-T partners bieden daarvoor kaders en 
kennis.” 
“Op 1 juni 2023 is er een kick off meeting, dan 
willen we met partners de eerste projecten 
oppakken. Eind 2024, begin 2025 beschikt 
VIA-T over een eigen nieuwe locatie nabij het 
NYMA terrein in Nijmegen. Dat wordt onze 
‘flexibele werkstad’ van waaruit we samen 
verder vormgeven aan de kennisagenda op het 
gebied van duurzaam bouwen.” 

Wilt u meer weten over VIA-T of (pre)partner 
worden? Kijk dan op de website of neem 
contact op met Inge Essing.  «

HANS VAN WELIE, MANAGER BEDRIJFSVOERING BIJ WIL GROEP BV OVER 
DE ROL VAN HET BEDRIJFSLEVEN: 
“Het bedrijfsleven heeft behoefte aan goed gekwalificeerde mensen die 

opgeleid zijn volgens de laatste stand van de techniek. Dit geldt voor 
nieuw te werven personeel maar zeker ook voor bijscholing van zittend 

personeel.”

“VIA-T wordt de plaats waar bedrijven in contact kunnen komen met werkzoekenden 
en waar mensen geschoold kunnen worden volgens de nieuwste technieken en met de 
nieuwste materialen. VIA-T wordt ook de plaats waar bedrijven in contact kunnen komen 
met studenten van VMBO, MBO, HBO en WO die stage kunnen lopen en/of afstuderen bij 
de bedrijven en zelfs onderzoek voor hen kunnen doen. Leveranciers en fabrikanten gaan 
in de VIA-T hal de nieuwste innovatieve en duurzame producten laten zien en zorgen, 
in samenwerking met opleidingspartners, voor demonstraties en trainingen voor hun 
producten. Hiermee is VIA-T voor het bedrijfsleven ook de plaats waar ze informatie 
kunnen gaan vinden over verduurzaming en circulariteit.” 

“Mensen in de techniek houden veelal vast aan bekende en bewezen technieken en 
materialen. Ze zijn meestal wel geïnteresseerd in publicaties over de nieuwste technieken 
maar om ze te gaan toepassen moeten deze producten en materialen tastbaar zijn. 
Hiervoor zijn ze veelal afhankelijk van techniek- en bouwbeurzen. Maar deze worden 
sporadisch georganiseerd en door de omvang van de beurzen moeten ze keuzes maken 
wat ze wel en niet gaan bekijken. VIA-T wordt een doorlopende beurs waar je de nieuwste 
producten niet alleen kunt zien maar er ook mee kunt werken. VIA-T wordt de plaats waar 
bedrijven, fabrikanten, leveranciers en studenten met elkaar en van elkaar kunnen leren en 
ontwikkelen.”

FRANK CROES, 
PROGRAMMAMANAGER 

CIRCULAIRE ECONOMIE BIJ 
DE HAN EN STUURGROEPLID 

VIA-T: 
“De ambitie van de Nederlandse 
overheid om in 2050 volledig circulair 
te wonen en werken heeft grote 
consequenties voor alle sectoren van 
bedrijvigheid, waaronder de bouw. 
Om die doelstelling te realiseren 
is er grote behoefte aan duurzame 
innovatie. Onderzoek vervult hierbij een 
sleutelfunctie.”

“In Via-T werken kennisinstellingen en 
studenten uit verschillende disciplines 
over de gehele onderwijskolom 
samen met bedrijven en overheden 
aan onderzoek en de ontwikkeling 
van praktische skills om het nieuwe 
duurzame ontwikkelen en bouwen 
van morgen vorm te geven. Hiermee 
faciliteert en stimuleert Via-T de 
interdisciplinaire verbinding in een 
broedplaats voor creativiteit en 
inspiratie voor alle stakeholders.”

“Belangrijk uitgangspunt is de 
holistische benadering; planvorming 
en innovatie beperkt zich niet tot kennis 
en technieken. De focus ligt ook op het 
ontwikkelen en stimuleren van kansen 
voor integrale gebiedsontwikkeling 
vanuit de ‘ecosysteembenadering’.” 

“Zo maken we gebruik van 
koppelkansen op het gebied van 
wonen, werken, recreëren en natuur. 
Inzichten uit de biomimicry, biofilie 
en innovaties bij het gebruik van 
hernieuwbare biobased materialen 
bieden grote kansen. Hiermee levert 
Via-T een bijdrage aan realisatie 
van ‘dynamische’, circulaire en 
levensloopbestendige woningen in 
vitale, biodiverse en klimaatadaptieve 
wijken. Dat geldt ook voor de 
verduurzaming en ontwikkeling 
van circulaire bedrijventerreinen, 
waar met technologische innovatie 
wordt bijgedragen aan schaalbare en 
multifunctionele gebouwen, die kunnen 
mee-ontwikkelen met de veranderende 
behoeften van toekomstige gebruikers.” 

VIA-T
E-mail info@via-t.nl
Programmaleider Inge Essing 
Telefoon 06 - 330 577 84
www.via-t.nl

Inge Essing: “De omslag 
naar een nieuwe praktijk 
zal al lerende en (samen)
werkende met de hele keten 
plaatsvinden.”
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Het ingenieursbureau heet CLAFIS Ingenieus, dus met een woordgrapje in de naam, voor degene die goed leest. 
Daarmee typeert CLAFIS zichzelf als ‘net even anders’. Onlangs verruilde het ingenieursbureau het oude pand in de 
Arnhemse binnenstad vanwege groei voor een nieuwe locatie  aan de Velperweg in dezelfde stad. 

CLAFIS, altijd op zoek 
naar meerwaarde voor 
collega’s en klanten
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De nieuwe kantoorruimte maakt 
intensievere multidisciplinaire 
samenwerking tussen collega’s 

mogelijk. CLAFIS benadrukt met de verhuizing 
ook de regionale aanpak: werk, dicht bij de 
klant en weten wat er speelt om zo de beste 
dienstverlening te kunnen bieden. 

ORIGINEEL
“CLAFIS is afgeleid van het Latijnse ‘clavicula’, 
wat zoveel betekent als ‘sleutelbeen’. Dat 
drukt precies uit wat wij willen zijn: een 
verbindingsstuk tussen collega’s en onze 
klanten”, zo verklaart Ronald Spekle, 
Sectormanager Infra, Water, Gebouwen 
& Energie, “We zijn geen traditioneel 
ingenieursbureau, we werken op basis van 
volwaardig partnerschap met onze klanten aan 
ingenieuze oplossingen. Eigentijds en als het 
even kan met een originele twist.” Die band 
met de klant werd onlangs 
nogmaals benadrukt in 
trainingssessies. Vaak zijn 
deze gericht op het eigen 
personeel. CLAFIS koos 
ervoor om ook klanten 
daarbij uit te nodigen 
en te betrekken. “De 
achterliggende gedachte is 
dat we naast de klant staan 
en samen naar oplossingen 
zoeken. Door met elkaar in 
gesprek te zijn, komen we 
tot een goed product of dienst. Dat vraagt van 
ons een grote mate van transparantie. Best 
spannend, maar het levert juist een gezond 
partnerschap op”, vervolgt hij. De medewerkers 
van CLAFIS gaan zelfs nog een stap verder in 
dat partnerschap. “Het vertaalt zich namelijk 
ook richting concullega’s. Vanuit diverse niches 
werken wij samen op projectbasis waarin 
we nog meer meerwaarde creëren voor onze 
klanten.” Ronald Spekle omschrijft dat als een 
kwestie van kleur bekennen en opbouwen van 
netwerkorganisaties. 

VESTIGINGEN
CLAFIS startte in 2004 als technisch 
detacheerder. Gaandeweg breidde de 
dienstverlening zich uit en werden steeds 
meer projecten in eigen beheer uitgevoerd. 
Het ingenieursbureau heeft inmiddels 
vestigingen in Groningen, Heerenveen, 
Alkmaar, Enschede, Eindhoven en Arnhem. 
De Arnhemse vestiging groeide van vier 
werknemers uit tot een team van 90 collega’s. 
Een brede populatie van specialisten 
aangevuld met projectmanagers, contract-, 
omgevings-, technisch managers en 
projectbeheersers. 

Ze werken in hybride vormen, zowel 
op kantoor, vanuit huis en op klant- of 
projectlocaties. Collega’s ontmoeten elkaar 
op kantoor om samen te werken aan 
projecten. “We creëren hier een inspirerende 
werkomgeving. Hebben spreekkamers om 
met klanten in gesprek te gaan, er zijn ruimtes 
voor digitaal overleg én collega’s kunnen 
elkaar opzoeken op de werkvloer. Ons pand is 
goed bereikbaar per auto, er zijn elektrische 
laadpalen. En er is een treinstation op 
loopafstand”, vertelt Ronald Spekle over de 
nieuwe locatie. 

LOKAAL ONDERNEMERSCHAP
De zes vestigingen verspreid over het hele 
land geven wat Ronald Spekle betreft goed 
aan waar CLAFIS voor staat: “We zijn een 
ingenieursbureau met een scherp oog voor 
lokaal ondernemerschap. In gesprek gaan 

met lokale mensen, bedrijven en partners. In 
het hele land, en dus ook in de regio Arnhem-
Nijmegen, willen we gezien worden. Voor dat 
laatste biedt dit nieuwe pand alle gelegenheid.  
De regionale aanpak maakt aanbestedingen 
mogelijk met kennis van wat er in de directe 
omgeving speelt. Social return, duurzaamheid 
en bijdragen aan de samenleving kunnen 
nauwkeurig worden afgestemd op de 
plaatselijke situatie en worden ingevuld. Dit 
vinden wij erg belangrijk.” 

MULTIDISCIPLINAIR
Steeds vaker vormen zich binnen het kantoor 
multidisciplinaire teams. “Het begint vaak in 
een niche, met een specifieke opdracht, maar 
gaandeweg haken steeds meer collega’s en 
specialismen aan. Samen zijn we in staat om 
een compleet beeld te verschaffen waardoor 
‘waste’ voorkomen wordt. Door proactief op 
een project in te spelen ontzorgen we onze 
klanten en blijven we onze medewerkers 
uitdagen”, weet Ronald Spekle. Hij geeft 
een eenvoudig voorbeeld: “Als je een nieuwe 
woonwijk ontwerpt en je legt trottoirs aan en 
plaatst straatmeubilair, dan moet je die aanleg 
flink verstoren als er nog niet is nagedacht 

over de verlichting. Dat kost veel extra geld. 
Door aan de voorkant hierover na te denken 
en hierin opdrachtgevers te adviseren kom je 
tot juiste faseringen in projecten.” 

GEBIEDSONTWIKKELING
CLAFIS denkt mee over gebiedsontwikkeling 
van eerste concept tot uitgewerkt plan. Ronald 
Spekle noemt onder andere de complete 
renovatie van een gemaal in Terwolde: 
“Werktuigbouwkundigen, automatiseerders, 
technisch specialisten en contract 
aanbesteders van ons bureau werkten mee om 
het gemaal weer up-to-date te krijgen. Maar 
we hebben ook een landschapsarchitect aan 
ons team toegevoegd. Hiermee zorgen we voor 
een inpassing in het landschap met als doel 
om een multifunctionele bestemming van het 
gemaal inclusief de omgeving te creëren. Wij 
formuleren alle eisen, zodat het waterschap 

een juiste aanbesteding uit kan 
zetten. De uitvoering gebeurt in 
samenwerking met partners.” 
Ook voor infrastructurele werken 
zoals bruggen en rotondes heeft  
CLAFIS een multidisciplinaire 
werkwijze.

PROJECTEN
Op de website van CLAFIS zijn 
verschillende aansprekende 
projecten te vinden. Zo 
ontwikkelde een adviseur 

luchtkwaliteit met haar team maatregelen 
om de luchtkwaliteit in de stad Nijmegen 
te verbeteren. Dat gebeurt aan de hand 
van metingen en rapportages over de 
luchtkwaliteit. In de Waalsprong werken 
deskundigen van CLAFIS aan de ontwikkeling 
van nieuwe woonwijken. CLAFIS heeft onder 
andere het contractmanagement gevoerd 
en bouwteambegeleiding gedaan voor 
realisatie van een innovatieve vispassage bij 
Doesburg. Verder is CLAFIS bijvoorbeeld 
partner van Rijkswaterstaat op het gebied van 
contractmanagement en projectbeheersing. 
Meer referenties zijn te vinden op de website 
van CLAFIS.

AMBITIE
Ronald Spekle én CLAFIS hebben veel 
ambitie. De potentie is er absoluut om 
de komende jaren door te groeien tot het 
meest aantrekkelijke ingenieursbureau. 
“Dat gaat lukken door goed werkgeverschap 
gecombineerd met het aanbieden van totale 
dienstverlening aan onze klanten. Betrokken, 
mensgericht en gedreven. Die combinatie wil 
ik graag uitdragen. Zo willen we zichtbaar zijn 
in de markt.”   «

INGENIEUS Tekst: Paul de Jager // Fotografie: Jacques Kok
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“We zijn een ingenieursbureau 
met een scherp oog voor lokaal 

ondernemerschap”



Geldzorgen? 
Laten we het
oplossen.

nijmegen.nl/
geldzorgenondernemers



Bent u een Nijmeegse ondernemer 
en heeft u geldzorgen? We kunnen 
helpen, want onze financieel 

experts bieden ondernemers en zzp’ers advies 
en hulp bij schulden. 

BIANCA ALS ERVAREN ONDERNEMER  
Bianca is een geboren ondernemer en heeft al 
meer dan tien jaar haar eigen adviesbureau. 
Voor een lange tijd ging het goed met het bedrijf.  

Na het verlies van twee grote klanten en flink 
wat pech in haar privésituatie kwam Bianca 
in de rode cijfers terecht. De vaste lasten voor 
haar pand in het centrum van Nijmegen, onder 
andere door de toenemende energiekosten, 
bleven stijgen terwijl er nauwelijks meer 
inkomsten waren.  

Om haar imago te redden en om haar gezin 
te beschermen bleef Bianca grote uitgaven 
doen. Dit resulteerde in een hoge schuld 
van -€365.000. Het was duidelijk dat ze na 
jarenlang zelfstandig ondernemen deze schuld 
niet zelf kon afbetalen. 
Schuld: -€365.000

PRATEN OVER GELDZORGEN HELPT 
Een bedrijfscoach liet Bianca de ernst van de 
situatie zien. Met deze inzichten maakte ze 
uiteindelijk een afspraak bij de gemeente. 

WAT WE VOOR U KUNNEN DOEN
We hielpen Bianca door een regeling te treffen 
in de schuldsanering. Bianca betaalt haar 
schulden af en runt onder toezicht nog steeds 
haar eigen adviesbureau. Benieuwd wat we 
voor u kunnen doen? Maak dan een afspraak 
via nijmegen.nl/geldzorgenondernemers. 
Erover praten is de eerste stap richting een 
oplossing.  «

Een succesvolle onderneming is de wens van iedere ondernemer. Daarom kan het lastig zijn om te erkennen dat het 
niet goed gaat met een eigen onderneming. Ondernemers weten tenslotte als geen ander hoe ze zelf zaken moeten 
regelen en zijn vaak erg gemotiveerd om hard te werken. Toch zien we dat ondernemers met geldzorgen te laat aan 
de bel trekken. Schulden lopen hierdoor snel hoog op en geldzorgen worden geldproblemen. Zo ook bij Bianca die 
achteraf eerder hulp had willen zoeken. 

GELDZORGEN? LATEN WE HET OPLOSSEN. 
Disclaimer: de personages en cases over geldzorgen op onze website  zijn fictief, maar gebaseerd op echte verhalen van ondernemers. 

GELDZORGEN BIJ ONDERNEMERS 

Geldzorgen delen  
is ook ondernemen

HULP BIJ GELDZORGEN
Wacht niet te lang en maak online 
een afspraak via nijmegen.nl/
geldzorgenondernemers.  

Onze financieel experts helpen u 
met: 
 » Antwoord op uw financiële vragen 
 » Advies over uw rechten als 

ondernemer 
 » Begeleiding om grip te krijgen op 

geldzaken 
 » Schuldhulp

U kunt terecht voor vragen zoals:
 » Is mijn bedrijf nog levensvatbaar?
 » Hoe kan ik mijn schulden oplossen?
 » Kan ik een doorstart maken?
 » Hoe moet ik (en mijn gezin) 

rondkomen nu het niet goed gaat met 
mijn bedrijf? 

 » Wat kan ik met mijn personeel doen 
als ik de loonkosten niet meer kan 
betalen ?

 » Hoe krijg ik weer grip op mijn 
administratie en boekhouding?

 » Waar moet ik aan denken als ik mijn 
bedrijf wil beëindigen? 

“Ik heb veel ervaring 
als ondernemer, je 
zou denken dat het 
dan bijna niet fout 
kan gaan.” 

“De hoge schulden voelden als falen, 
misschien dat ik daarom niet wilde 
toegeven aan de pijnlijke situatie.” 

“Uit angst om nog meer klanten te verliezen, 
weigerde ik te praten. Niemand mocht 
weten hoe slecht het met de zaak ging.” 

GELDZORGEN
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De arbeidsmarkt verandert in hoog tempo. Dat geldt ook voor beroepen, waarbinnen functies en taken voortdurend 
worden afgestemd op de nieuwste methoden en technieken. Beroepsopleidingen passen hun onderwijs hierop aan. 
Een skillspas wordt het toegangsbewijs voor de arbeidsmarkt van de toekomst. 

Samen bijdragen aan  
skills based arbeidsmarkt

ROC NIJMEGEN EN HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN:

Een diploma geeft niet weer wat 
iemand werkelijk kan op een bepaald 
moment in zijn loopbaan. Flexibel en 

modulair om-, bij- en herscholen sluit beter aan 
bij het tempo waarin de arbeidsmarkt verandert. 
Daarnaast kan een skillspas bijdragen aan inzicht 
en overzicht ten aanzien van iemands kwaliteiten, 
mogelijkheden en voorkeuren.

“Skills zijn letterlijk vertaald vaardigheden. Wij 
gebruiken het woord in een bredere context, die 
omvat naast vaardigheden ook competenties 
en kennis”, opent Jos Sanders, lector Leren 
tijdens de Beroepsloopbaan bij de HAN. Hij 
doet onderzoek naar het vastleggen van skills 
die vaklieden opdoen in hun werk. “Het begrip 

skills is een instrument om bij vacatures het 
proces van matching te verbeteren. Daarnaast 
dient het om ontbrekende kennis, vaardigheden 
en competenties van werknemers in kaart te 
brengen, zodat ze zich gericht kunnen blijven 
ontwikkelen met het oog op de arbeidsmarkt.” 

IMPULS
De arbeidsmarkt verandert snel. Taken en 
functies binnen beroepen worden voortdurend 
aangepast aan nieuwe methoden en technieken. 
Er ontstaan beroepen en er verdwijnen 
beroepen. Daarbij komt een bijna algehele 
krapte op de arbeidsmarkt. Covid 19 deed een 
extra complicerende duit in het zakje. Het 
beroepsonderwijs viel grotendeels stil en moest 

zijn toevlucht nemen tot digitaal onderwijs op 
afstand. Tegelijk was het een dwingende impuls 
om binnen het curriculum te schuiven. 
“De opleidingen toerisme en luchtvaart lagen 
gedeeltelijk stil”, vertelt Mathilde Kuiper, 
Programmamanager Onderwijs voor de 
Arbeidsmarkt van de Toekomst bij ROC 
Nijmegen. “Stage lopen kon niet. Maar, de 
vaardigheden, competenties en kennis die 
je nodig hebt binnen toerisme en luchtvaart 
overlappen met die binnen hospitality. En zo 
veranderde de nood in een deugd. Door de grens 
tussen opleidingen te overschrijden en de focus 
te leggen op skills konden onze leerlingen toch 
stage lopen, bijvoorbeeld in de zorg, en hun studie 
voortzetten.” Het voorbeeld illustreert hoe een 

SKILLSPAS Tekst en fotografie: Huub Luijten
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onverwachte situatie een katalysator kan zijn om 
zaken op korte termijn fundamenteel anders te 
gaan doen. 

OP MAAT
Karin Wellen, projectleider Praktijkleerroute 
Rijk van Nijmegen en Skills Based Arbeidsmarkt: 
“Onderwijs had tot voor kort een monopolie 
op leren en ontwikkelen. Het diploma was 
je toegangsbewijs tot de arbeidsmarkt, het 
keurmerk dat je vakbekwaam was. En dat vonden 
zowel de scholen, de leerlingen en studenten 
als de werkgevers. Dat monopolie is inmiddels 
achterhaald, we ontwerpen leerroutes steeds 
meer in overleg met werkgevers. Tevens geven 
we het beroepsonderwijs stapsgewijs anders 
vorm en inhoud. Naast de reguliere studie 
bieden we steeds meer korte, flexibele en 
modulaire leertrajecten. Reguliere leerlingen 
en studenten, om-, bij- en herscholers behalen 
nu erkende kwalificaties in de vorm van een 
diploma, certificaten en deelcertificaten. Studies 
kunnen volgens een à la carte systeem zo worden 
samengesteld dat ze op maat zijn voor de wensen 
van de studenten en de arbeidsmarkt.” 

Dat wil niet zeggen dat het diploma of certificaat 
een eindpunt is. “Juist niet”, stelt Kuiper. 
“Iedereen zal zich permanent moeten blijven 
scholen. Elke papieren kwalificatie is een 
momentopname. Mensen leren ook buiten het 
opleidingscurriculum. Leven is leren. Dat klinkt 
logisch, iedere ondernemer zal het beamen. Toch 

denken we er niet zo over bij werving en selectie 
op de arbeidsmarkt en onze systemen zijn er niet 
op ingericht.”

LEVEND DOCUMENT
“Willen we recht doen aan ieders talenten en 
ontwikkelmogelijkheden dan moeten we echt 
anders gaan denken over scholing en werken”, 
vindt Sanders. “Mensen leren overal en altijd; op 
school, tijdens hun studie, tijdens hun vrije tijd, 
in hun werk, hun bijbaan, hun hobby. Mensen 
hebben een breder pallet aan skills dan hun 
diploma of certificaat aangeeft. In een skillspas 
kun je die praktische facetten van kennis en 
kunde wel benoemen. Het is geen statisch maar 
een levend document dat op elk moment laat zien 
wat je allemaal in huis hebt.”

Actueel zicht op wat iemand in huis heeft en 
op verdere ontwikkelmogelijkheden is voor 
werkgevers, opleiders en werknemers belangrijk. 
De skillspas biedt voor werkgevers het handvat 
om de arbeidsmarkt gerichter te benaderen met 
het oog op wat er nu en in de nabije toekomst 
nodig is aan kennis en kunde in het bedrijf. Aan 
de hand van het paspoort kan een werkgever 
zien wat een werknemer kan, of dat aansluit bij 

HOGESCHOOL VAN ARNHEM EN NIJMEGEN  
Ruitenberglaan 31 
6826 CC Arnhem   
Email info@han.nl  
www.han.nl    

“Mensen leren ook buiten het 
opleidingscurriculum, leven is leren”

V.l.n.r.: Karin Wellen, Mathilde Kuiper en Jos Sanders: Willen we 
recht doen aan ieders talenten en mogelijkheden dan moeten we 

echt anders gaan denken over scholing en werken. 

het functie- en taakprofiel en welke scholing 
eventuele lacunes opvult.   
Werknemers kunnen er hun kennis, competenties 
en vaardigheden in opslaan en up to date houden. 
Voor opleiders en organisaties als het UWV en 
Werkbedrijf is de pas een geëigend instrument 
voor gerichte werving, selectie en opleiding. 
Een werknemer kan op basis van de pas zijn 
skills omzetten naar erkende certificaten en een 
diploma.

STRUCTUUR DOORBREKEN
“Wat voor werknemers geldt, geldt ook voor 
studenten; ook zij kunnen in hun skillspas 
hun individuele leerproces vastleggen. Voor 
bijvoorbeeld stagebedrijven kan de pas als 
toegangsbewijs fungeren”, aldus Wellen. ROC 
Nijmegen en de HAN zien de skillspas als een 
goed instrument in het kader van Leven Lang 
Ontwikkelen en duurzame inzetbaarheid. Wellen: 
“Iedereen is opgeleid en opgevoed in een bepaalde 
structuur. Die structuur doorbreken we langzaam, 
in het onderwijs en in de bedrijven. We groeien 
toe naar een arbeidsmarkt, en dus ook een 
onderwijsveld, op basis van gepersonaliseerde 
mogelijkheden. Dat vraagt van docenten en 
werkgevers een meer coachende rol, gericht op 
flexibel maatwerk.” 

Sanders kreeg van Bouwend Nederland, 
Techniek Nederland en WijTechniek de opdracht 
een Digitaal Skills Paspoort voor vaklieden 
te ontwikkelen. “We bouwen dat samen met 
Volandis en TNO én met de eindgebruikers en 
voeren pilots uit bij diverse scholen en bedrijven.” 

Een arbeidsmarkt die werkt op basis van skills is 
onbekend terrein. Het betekent voor alle partijen 
dat ze buiten hun ‘beroepenmodel’ moeten 
denken en handelen. Dat is wennen. Kuiper: “In 
het beroepsonderwijs hebben we voor een aantal 
studies in kaart gebracht hoe de skills elkaar 
overlappen en wat dat betekent voor de vorm 
en de manier waarop we studies aanbieden. De 
skillspas sluit daar goed bij aan. Welke vorm de 
pas ook zal krijgen, we gaan sowieso buiten de 
geijkte kaders leren en werken, met de nadruk op 
persoonlijk maatwerk.”  «
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Groen en ondernemend 
onderwijs

YUVERTA MBO GELDERMALSEN:

Op de Yuverta locatie in 
Geldermalsen volgen zo’n 400 
mbo-studenten ‘groene’ studies, te 

weten: Dierverzorging, Dier en gedrag, Dier en 
management, Maatschappelijke zorg en groen, 
Eco en wildlife, Buitensport instructeur en 
buitensport coördinator en Teeltopleidingen. 
De school ligt in een landelijke omgeving. 
Het gebouw en de buitenruimte worden deels 
heringericht met het oog op de activiteiten van 
de studenten. 

KLEINSCHALIG
“We zijn een kleine school waar we als 
team en ook richting onze studenten op 
een laagdrempelige en relaxte manier met 

elkaar omgaan”, zo karakteriseert senior 
opleidingsmanager Svetlana van Amerongen 
de sfeer op de locatie. “We zijn een school die 
heel bewust de samenwerking met partners in 
het werkveld zoekt en het ondernemerschap 
bij onze studenten bevordert. In welke mate 
dat gebeurt is per studierichting verschillend.” 
Een aspect van het bevorderen van 
ondernemerschap is dat ook het aantal van de 
docenten naast hun docentschap actief is als 
ondernemer. In de vorm van adviseur zzp-er 
of met een fysiek bedrijf.

ONDERNEMENDE DOCENTEN
Twee docenten die een exponent zijn van deze 
combinatie zijn Marnik Bosschee en Gerrit de 

Keijzer. De twee docenten zijn gepassioneerd 
voor hun werkgebied. Marnik Bosschee, 
oud student van de school en opgeleid 
tot biologiedocent, verzorgt de opleiding 
Maatschappelijke zorg en groen waarin 
Yuverta studenten opleidt tot Persoonlijk 
begeleider zorgboerderij en verzorgt de 
biologie lessen bij de Teeltopleidingen. 
Collega Gerrit de Keijzer heeft een passie 
voor fruitteelt, hij studeerde agrarische 
bedrijfskunde en volgde de opleiding tot 
docent agrarisch onderwijs, hij leidt de 
studenten op in fruitteelt. 

Van Amerongen: “Voor een mbo als het onze 
zijn goede en directe banden met bedrijven in 

Yuverta mbo Geldermalsen biedt kleinschalig groen mbo onderwijs in hartje Betuwe. 
Een ideale combinatie waar onderwijs en ondernemerschap hand in hand gaan.

GROEN MBO ONDERWIJS Tekst en fotografie: Huub Luijten
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een ‘fruittelersnest’ komen en meewerken in 
het familiebedrijf. Het zijn ondernemende 
studenten en ze zijn enorm gedreven voor 
hun vak. Dat geeft een eigen dynamiek.”

“De opleiding fruitteelt volgt de seizoenen 
en de activiteiten die dan plaatsvinden. We 
weten dat in de drukke periodes, bijvoorbeeld 
tijdens de oogst, iedereen hard nodig is in het 
bedrijf. We proberen hier rekening mee te 
houden met de lesuren. Voor een goed begrip, 
de BOL studenten lopen hun stage niet op 
het familiebedrijf, het is juist de bedoeling 
dat ze een brede kijk krijgen door ervaring 
op te doen bij andere bedrijven.” Behalve 
docent fruitteelt is Gerrit de Keijzer freelance 
projectleider. “Ik ben een zogenaamde 
hybride docent. Naast mijn lespraktijk werk ik 
als freelance projectleider bij De Fruitmotor 
die projecten doet in biodiversiteitsherstel.”

“Omdat onze docenten afkomstig zijn uit 
werkveld of werkzaam zijn als ondernemer 
bouwen ze een netwerk op dat ook weer 
betekenis heeft voor onze studenten, 
bijvoorbeeld voor stages”, aldus Van 
Amerongen. Ze vervolgt: “Bovendien zitten 
mensen uit de praktijk dicht bij innovaties in 
het vak, want wie onderneemt moet ervoor 
zorgen dat zijn marktpositie concurrerend 
is. En dat brengt met zich mee dat ze kennis 
maken met nieuwe technieken en methoden. 
Gevolg is dat onze studenten hier veel 
profijt van hebben. Zo blijft ons onderwijs 
voortdurend in beweging.” 
  
ZORG EN GROEN 
Docent Marnik Bosschee leidt de studenten 
van Maatschappelijke zorg en groen op tot 
Persoonlijk begeleider zorgboerderij. “Deze 
studie wordt op de locatie Geldermalsen 
voor het eerst aangeboden dit schooljaar. 
Het is een driejarige BOL opleiding niveau 
4. Het is een studie die groen, dieren en 
mensen verbindt. Met name de mix met het 
begeleiden van en zorgen voor mensen is 
bijzonder. Studenten leren over gewasteelt, 
dierverzorging en het ondersteunen van 
mensen bij het bieden van een zinvolle 
dagbesteding en hun hulpvragen. Er is veel 
vraag naar afgestudeerden en het is een 
kansrijk beroep.”

“De studenten van deze richting en de 
studenten teelt gaan straks het terrein rond 
de school zelf inrichten. Daarvoor hebben ze 
maquettes gemaakt waarbij ze rekening moeten 
houden met allerlei zaken als welke (fruit)
bomen en planten komen er, en komt er een 
kas. Ze gaan het terrein zelf beheren met de 
kennis en kunde die ze hebben en die ze hier 
leren. Zo bevorderen we hun zelfstandigheid. 
En we hebben uiteraard contacten met 
bestaande zorgboerderijen, waar ze gaan kijken 
wat er gebeurt en waar ze stage gaan lopen.”

Ook bij de opleiding Maatschappelijke 
zorg en groen geldt dat van de studenten 
‘ondernemerschap’ wordt verwacht, in die zin 
dat ze stevig in hun schoenen moeten staan en 
proactief kunnen handelen om mensen met 
een lichamelijke, zintuiglijke of verstandelijke 
beperking, dak- en thuislozen, asielzoekers of 
verslaafden te helpen. 

Bosschee is dan wel fulltime docent, toch ziet 
hij kans daarnaast nog te ondernemen. “Ik teel 
en verkoop exotische kamerplanten. Vanuit 
Yuverta is er ruimte om mijn kennis en kunde 
op dit terrein verder te verdiepen. Zo kom ik bij 
plantentelers in de omgeving en bouw ik een 
netwerk op dat ik inzet om binnen Yuverta met 
nieuwe technieken en teeltmethoden kennis te 
maken.”
“Onze partners, bedrijven waar we 
mee samenwerken, onderschrijven het 
gemeenschappelijk belang dat we hebben: jonge 
mensen opleiden voor een beroep waarin ze 
zelfstandig en met kennis van zaken kunnen 
functioneren”, zegt Van Amerongen. “Onze 
partners ‘voeden’ ons met ideeën en innovaties, 
zij bieden onze studenten mogelijkheden om 
het geleerde in de praktijk te brengen. Onze 
gedreven en ondernemende docenten zijn in die 
samenwerking onmisbare schakels.”      «

YUVERTA MBO GELDERMALSEN 
Burg. Roozeveld van der Venlaan 7
4191 PL Geldermalsen
Telefoon 0345 – 582 830  
E-mail mbo.geldermalsen@yuverta.nl     
www.yuverta.nl

“Er is veel vraag naar 
afgestudeerden en het is een 

kansrijk beroep”

de omgeving erg belangrijk. Met name onze 
teeltopleidingen ontlenen hun bestaansrecht 
aan het gegeven dat we middenin de Betuwe 
zijn gevestigd. Onze studenten die een 
teeltopleiding volgen komen bijna allemaal uit 
een familie met een teeltbedrijf.”

ONDERNEMENDE STUDENTEN
Gerrit de Keijzer kadert voor een goed begrip: 
“De Teelt en techniektopleiding bestaat uit 
drie varianten, glastuinbouw, boomteelt en 
fruitteelt. Ik werk als docent Fruitteelt en 
geef les aan de BOL- en deeltijdstudenten. 
In dit geval de eerste en tweedejaars. BOL 
staat voor beroepsopleidende leerweg. Deze 
studenten zijn het grootste deel van de week 
op de opleiding en lopen stage om ervaring 
op te doen in de praktijk. Die praktijk is voor 
de meeste van hen heel bekend, omdat ze uit 

V.l.n.r.: Gerrit de Keijzer, Marnik Bosschee en 
Svetlana van Amerongen: Dankzij ondernemende 

docenten blijft het onderwijs in beweging.
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De fruitteelt staat onder druk. Dreigende personeelstekorten, wet- en 
regelgeving rondom ecologische vraagstukken en een slecht imago 
ervaren de fruittelers als serieuze bedreigingen voor de toekomst van 
hun bedrijf en de fruitteelt in het algemeen. Hoe kunnen de telers hun 
zorgen het hoofd bieden? Wat moeten opleidingen en bedrijven in de 
keten hiermee? Wat kunnen innovatie en educatie bijdragen aan een 
toekomstbestendige en duurzame bedrijfstak?

Innovatie, natuurinclusiviteit 
en verbinding voor de 
fruitteelt van de toekomst

Met deze vragen discussieert een 
panel van betrokken deskundigen 
aan de Ronde Tafel, die deze 

keer in Geldermalsen staat. Het thema van 
de bijeenkomst is ‘Onderwijs gedreven door 
innovatie’. Mireille Gijsberts fungeert als 
gastvrouw in de spiksplinternieuwe Fruit 
Tech Campus. Zij zet zich in als Programma 
Manager Educatie van deze Fruit Tech Campus, 
het centrale punt waar educatie en innovatie 
samenkomen op het gebied van fruit, data en 
technology. Gasten aan de Ronde Tafel zijn Kiek 
Adriaansens, Manager WerkgeversServicePunt 

RONDETAFEL ONDERWIJS GEDREVEN DOOR INNOVATIE Tekst: Dick Leseman // Fotografie: Huub Luijten
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Rivierenland; Henri Holster, Bestuurssecretaris 
De Coöperatieve Betuwse Fruitmotor; 
Arjen van Nuland, Algemeen Directeur 
AgruniekRijnvallei; Svetlana van Amerongen, 
Senior Opleidingsmanager Yuverta; en Lia van 
Beusekom, Manager Leerwerkloket Rivierenland. 

AGRARISCH ONDERWIJS TE WEINIG OP TOE-
KOMST GERICHT 
Arjen van Nuland constateerde dat hij de enige 
vertegenwoordiger is van het bedrijfsleven aan 
deze tafel. “AgruniekRijnvallei is een coöperatie 
van zo’n 2000 ondernemers in de agrarische 
sector,” vertelt hij. “Het merendeel is veehouder, 
maar we hebben ook akkerbouwers en fruittelers 
als leden. Het doel van de coöperatie is een 
goed inkomen te faciliteren voor onze leden, 
voor nu en in de toekomst voor de nieuwe 
generatie.” Het zijn turbulente tijden voor de 
agrarisch ondernemers, dat moge duidelijk 

zijn. De discussie rondom stikstof treft vooral 
de veehouders, maar ook de fruittelers hebben 
grote zorgen. “De Green Deal van de Europese 
Unie stelt dat er 25 tot 50 procent minder 
gewasbeschermingsmiddelen gebruikt mogen 
worden in de toekomst. Daarmee worden de 
fruittelers het hardst geraakt, want zij lopen 
het grootste risico op inkomstenderving.” Arjen 
van Nuland wil vooral innovatie inzetten om de 
risico’s te beperken en ziet daarin een belangrijke 
rol voor het onderwijs. “Het agrarisch onderwijs 
richt zich teveel op het heden en te weinig 
op de nieuwe toekomst,” is zijn prikkelende 
stelling. Mireille Gijsberts onderschrijft deze 
stelling. “Ik wil allereerst duidelijk maken dat 
de Fruit Tech Campus geen onderwijsinstelling 
is die geaccrediteerd en bekostigd is vanuit de 
overheid. In 2020 hebben Svetlana en ik na 
de verkenning van het fruitonderwijs een start 
gemaakt met de vernieuwing daarvan. We hebben 

een vernieuwingsslag gemaakt in het reguliere 
onderwijs van destijds Helicon; een andere 
vorm, andere opzet, dichterbij de praktijk en ook 
aansluiten bij de doelgroepen, kortom maatwerk. 
We hebben twee klassen gedraaid. We zagen dat 
door de kwalificatiedossiers en de eisen van de 
overheid actuele en toekomstige ontwikkelingen 
in de fruitteelt heel moeilijk in te passen zijn 
in het reguliere onderwijs. De wetgeving is de 
beperkende factor op flexibiliteit en snelheid”

ONDERWIJS EN BEDRIJFSLEVEN 
SAMEN OPTREKKEN
De Fruit Tech Campus is als leer- en werkcentrum 
niet gebonden aan kwalificatiedossiers en is niet 
geaccrediteerd. “Wij kunnen met de Fruit Tech 
Campus met het bedrijfsleven zo veel sneller 
schakelen op praktijkgerichte opleidingen en 
cursussen. Onze mensen die in de praktijk ook 

“Laat jongeren meedenken en meebeslissen over 
vernieuwingsvraagstukken in de sector en het onderwijs”
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bezig zijn met de toekomst, bijvoorbeeld de 
mensen van de CAF (d.l.: centrale adviesdienst 
fruitteelt) halen die ervaring binnen die 
bijvoorbeeld de doelgroep van  toekomstige 
ondernemers zoeken.” Svetlana van Amerongen 
zit met Yuverta Geldermalsen wel in het reguliere 
onderwijs. Ze leiden jonge mensen op mbo-
niveau op in de gebieden landbouw, boomteelt, 
glastuinbouw en fruitteelt. “Wij hebben een 
heel nieuw en gemotiveerd team, dat deels uit 
hybride docenten bestaat met veel connecties 
bij bedrijven en ondernemers,” legt ze uit. “Onze 
maatschappij vraagt wendbare werknemers. Wij 
proberen naast de beroepsgerichte component 
in de sector burgerschap, ondernemerschap 
en innovatief denken bij te 
brengen.” Yuverta werkt 
nauw samen met bedrijven 
in de regio, zoals Tree Center 
Opheusden, Fruit Tech 
Campus, Fruitmasters en De 
Fruitmotor. “Onze studenten 
bezoeken bedrijven of 
lopen stages. Wij proberen 
ons team zo samen te 
stellen dat de innovaties 
uit het bedrijfsleven ook 
terechtkomen in het onderwijs. Ik vind dan 
ook dat innoveren en opleiden je samen moet 
doen; niet concurreren, maar samenwerken. 
En zo creëren wij de voedingsbodem voor onze 
studenten om zich verder te kunnen ontwikkelen.” 
Svetlana van Amerongen denkt dat de jongeren 
snel op te leiden zijn voor het bedrijfsleven. 
“We kunnen heel snel de beroepsgerichte skills 
bijbrengen, maar we hebben ook de taak om 
hen op te leiden tot kritische burgers. Het is 
belangrijk dat onderscheid te maken tussen de 
bedrijfsopleidingen, die niet onder het bekostigde 
onderwijs valt, en het regulier onderwijs.” Zij 
denkt aan de stelling van Arjen van Nuland te 
kunnen voldoen door meer maatwerk te leveren. 
“Dat staat nog in de kinderschoenen bij Yuverta, 
maar de eerste stappen zijn gezet. Wij willen 
maatwerk bieden. Wat past bij iemand op een 

bepaald moment.” Ze is ervan overtuigd dat het 
bekostigd onderwijs en de commerciële evenknie 
samen met het bedrijfsleven moeten optrekken.

LESJE VOOR EEN FLESJE 
Yuverta is recent gestart met een nieuwe groep 
docenten. “We zijn met veel nieuwe energie 
gestart met meerdere nieuwe collega’s,” schetst 
Svetlana van Amerongen. Dat team, zo denkt 
ook Mireille Gijsberts, is essentieel voor dat 
maatwerk en samenwerking met bijvoorbeeld de 
Fruit Tech Campus. “Deels bestaat het uit mensen 
die zelf nog agrarisch ondernemer zijn, maar 
ook iemand die onderwijsvernieuwing brengt, 
een jonge en zeer creatieve docent. Als je deze 

mensen naar buiten kunt brengen en verbinding 
kunt laten maken met de sector, dan kun je 
echt elkaar gaan versterken. Dan komt nieuwe 
content en innovatie de school in en kunnen 
bedrijven hun wensen kenbaar maken.” Svetlana 
van Amerongen nodigt de bedrijven uit om te 
kijken of er in hun bedrijf medewerkers zijn, die 
jonge mensen wat bij zou kunnen brengen. “Wij 
kunnen heel veel voor elkaar betekenen,” geeft 
ze aan kijkend naar Arjen van Nuland en Kiek 
Adriaansens. “Wij zijn in staat om deze mensen 
op te leiden tot docenten. Op die manier kan 
jullie expertise ingevuld worden in ons onderwijs 
en kan er kruisbestuiving plaatsvinden tussen 
ons onderwijs en het bedrijfsleven.” Henri 
Holster biedt Yuverta aan voor deze wederzijdse 
uitwisseling. “We hebben uitstekende mensen 
die jouw studenten meer kunnen vertellen over 

duurzame fruitteelt en andersom stellen we onze 
praktijk graag open voor jouw docenten om meer 
uit te wisselen over dit onderwerp.” Mireille 
Gijsberts maakt ook vaak gebruik van de kennis 
en expertise van mensen uit het bedrijfsleven. 
“Deze kennis en kunde omzetten in opleidingen 
en cursussen levert een enorm potentieel 
voor toekomstige werkgevers en werknemers 
zichzelf te ontwikkelen. Om jonge werkenden 
iets bij te brengen, maar ook meehelpen aan de 
ontwikkeling van lesmateriaal. Maar een lesje 
voor een flesje is niet houdbaar. Deze mensen 
moeten volwaardig betaald worden. Die kun 
je niet voor een flesje inzetten maar met een 
substantiële vergoeding.” Op de vraag waar het 

geld vandaan moet komen heeft 
ze niet direct een antwoord. “Ik 
heb dezelfde vraag. Wij proberen 
onze sector op te voeden om te 
investeren in ontwikkeltrajecten. 
Dan mag je daar ook iets voor 
neerleggen. Telers moeten daar 
best wel aan wennen, maar we 
kunnen het aantrekkelijker 
maken met opleidings- en 
ontwikkelfondsen.” 

GEDREVENHEID VAN JONGE GENERATIE 
Om te innoveren en te vernieuwen denkt Arjen 
van Nuland dat de branche meer gebruik 
moet maken van de jeugd. “Wij zijn met onze 
coöperatie aan het herijken. In dat kader hebben 
we onder meer een jongerendag georganiseerd. 
We hebben de vraag voorgelegd of duurzaamheid 
een kans of bedreiging is. Zeker tachtig procent 
van de jongeren vinden het een kans. Bij de 
ouderen is dat percentage andersom,” zegt 
hij. “Met andere woorden, jongeren kijken 
anders naar de wereld dan de generatie van 
beleidmakers. Jongeren denken meer in 
mogelijkheden. Dat is meer vanzelfsprekend 
voor ze.” Naar aanleiding van interviews van 
AgruniekRijnvallei onder jongeren en hun ouders 
bleek het verschil in visie. “Ik denk dat het nog 
weleens leerzaam zou kunnen zijn om niet de 

“Het agrarisch onderwijs richt 
zich teveel op het heden en te 

weinig op de nieuwe toekomst”

Mireille Gijsberts Fruit Tech Campus, Programma 
Manager Educatie   

Kiek Adriaansens WerkgeversServicePunt 
Rivierenland, Manager

Henri Holster De Coöperatieve Betuwse 
Fruitmotor, Bestuurssecretaris 
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ouderen de jongeren te laten opleiden, maar 
het om te draaien. De jongeren in te zetten om 
de oudere generatie te stimuleren als  het over 
innovatie gaat. We hebben die frisse blik nodig.” 
Svetlana van Amerongen herkent dit binnen haar 
opleiding. “We hebben docenten die al langere 
tijd meedraaien in het onderwijs, die meer gericht 
zijn op de vaktechnische kennis en dan hebben 
we de jonge generatie die veel sneller schakelt en 
verder is met digitalisering. Samen met mijn team 
maken we koppeltjes, waar de jongere leert van de 
oudere en de oudere van de jongere. Je kunt niet 
innoveren zonder die kennis, maar je kunt ook 
niet innoveren zonder de gedrevenheid van de 
jonge generatie,” betoogt zij. 

AANTREKKELIJKER VOOR ZIJ-INSTROMER
Naast innovatie van de agrarische sector en 
het onderwijs denkt Lia van Beusekom dat ook 
innovatie van de arbeidsmarkt van belang is. “Ik 
merk dat oudere werknemers en werkzoekenden 
wel een switch willen maken, maar dat de meeste 
uiteindelijk de ambitie laten varen, omdat ze er 
in salaris gewoon teveel op achteruit gaan. Als 
we leven lang ontwikkelen zo van belang vinden, 
zullen we dat moeten inzien en aanpakken.” 
Het probleem is tweeledig volgens haar. “In de 
nieuwe situatie is de oudere werknemer niet 
vakvolwassen. Die heeft nog niet de benodigde 
skills, maar op basis van een CAO door leeftijd 
wel een hoger salaris. Daar zit een grote kloof. 
Aan de andere kant is het voor werkgevers niet 
aantrekkelijk om zij-instromers aan te nemen. 
Hun voorkeur gaat uit naar ervaren werknemers 
of kandidaten die nog in de jeugdschalen 
vallen.” Zij geeft aan dat een loonkostensubsidie 
wellicht een oplossing zou kunnen zijn. “Je 
moet een financiële kloof overbruggen,” vult 
Kiek Adriaansens aan. “Mensen die nog niet 
vakvolwassen zijn, kunnen daar in een aantal 
maanden komen met scholing. Dat financiële gat 
kun je dichten met een loonkostensubsidie, maar 
dat moet natuurlijk door iets of iemand betaald 
worden. We hebben als werkgeversservicepunt 
een rol om vraag en aanbod samen te brengen. Er 

is nog steeds krapte op de arbeidsmarkt, dus is het 
slim om het potentieel te benutten,” analyseert 
zij. “Ik denk dat de sector ook nog stappen kan 
maken op het gebied van inclusiviteit. Denk eens 
aan groepen die moeilijker toegang hebben tot de 
arbeidsmarkt, zoals statushouders, ouderen en 
mensen met een beperking. In deze groepen zit 
nog veel verborgen arbeidspotentieel en die moet 
je wel willen zien en ontdekken.” Het beeld van 
de fruitsector is in de ogen van Mireille Gijsberts 
de laatste jaren positief veranderd en dus is er 
ook perspectief voor zij-instromers. “Er is in 
de sector een enorm tekort aan personeel. Wij 
hebben voor die zij-instromers de juiste opleiding 
waardoor ze snel van waarde kunnen zijn op 
een fruitbedrijf. Daar is vernieuwing voor nodig; 
een soort bootcamp-achtige verkorte scholing, 
waar ze kennismaken met de sector en gerichte 
vaktechnische skills voor een bepaalde functie 
meekrijgen. Daarmee kan een ondernemer net 
het salaris bieden, waar de zij-instromer ja tegen 
kan zeggen.” 

JOBHOPPEN IS OOK EEN KANS
Moet een bedrijf investeren in zij-instromers 
of zelfs zijn eigen personeel? “Je loopt als 
ondernemer een bepaald risico dat jouw zojuist 
geschoolde medewerker overstapt naar een 
concurrent,” denkt Arjen van Nuland. “Maar 
het is erger als je je medewerker niet schoolt 
en hij blijft.” Mireille Gijsberts denkt dat de 
sector onderling daar afspraken over kan 
maken. “Uiteindelijk is het belangrijker dat er 
een talentvol iemand in de fruitsector komt en 
blijft,” stelt ze. Daarnaast kan een bedrijf voor de 
werknemers aantrekkelijk zijn, wanneer het veel 
investeert in ontwikkeling en scholing van hun 
personeel. “Je moet als werkgever niet bang zijn 
voor mobiliteit,” weet Svetlana van Amerongen. 
“Als iemand naar een concurrent gaat, is dat goed 
voor de ontwikkeling van die persoon. Als je goed-
werkgeverschap laat zien, ben jij ook aantrekkelijk 
voor andere goed opgeleide werknemers met de 
juiste skills. Dat siert je als werkgever.” Henri 
Holster ziet het belang van het aantrekkelijk 

maken van de fruitsector. “Ik ging met een 
aantal varkensboeren kijken bij de glastuinbouw 
met precies dit vraagstuk. Toen zei een van hen 
‘ik werk met een hele grote groep spuitpolen’ 
(d.l.: Polen die de stal schoonspuiten met de 
hogedrukspuit). Hoe praat je over jouw mensen? 
Ik denk dat we wat dat betreft op de goede 
weg zijn in de fruitsector. De jonge generatie 
heeft meer de neiging tot jobhoppen, maar dat 
betekent ook dat ze naar jou hoppen.” Hij pleit 
voor een ecosysteem waarbij de jonge generatie 
ook aan de knoppen mag draaien. “Ik hoorde 
ooit van een Belgische hoogleraar dat iemand 
van 5 jaar een creativiteits- en kansendenkend 
vermogen heeft van 90 procent. Bij iemand van 
40 jaar is daar nog maar 10 procent van over. 
Met andere woorden laat jongeren meedenken en 
meebeslissen over vernieuwingsvraagstukken in 
de sector en het onderwijs.”

GEWOON DOEN
Het bedrijfsleven moet zich openstellen is de 
menig van Arjen van Nuland. “De gevestigde 
orde moet zich laten inspireren door de jonge 
generatie. Het gaat om de toekomst van de 
teelt,” vindt hij. Alle betrokken partijen in de 
fruitbranche moeten samenwerken. “We kunnen 
elkaar versterken,” stelt Henri Holster. De 
Fruitmotor is een ketencoöperatie in de Betuwe. 
Ze maken van restappels mooie producten, 
zoals ciders en verkopen die in bijvoorbeeld 
landwinkels. Het verdiende geld herinvesteren 
ze weer in biodiversiteit bij onder meer de 
telers. “Ik kom graag eens met je praten hoe we 
jouw jonge fruittelers beter kunnen bedienen 
op het gebied van natuurinclusieve teelt en 
kringlooplandbouw,” zegt Henri Holster tegen 
Arjen van Nuland. “De rol van onderwijs en 
samenwerking met bedrijfsleven is hier cruciaal.” 
Mireille Gijsberts vult aan: “We moeten het 
niet laten bij woorden, we moeten het gewoon 
doen.” Dus trial and error en met jongeren. “Het 
Werkgeversservicepunt kan voor die verbinding 
zorgen,” concludeert Kiek Adriaansens.  «

Arjen van Nuland AgruniekRijnvallei, Algemeen 
Directeur 

Svetlana van Amerongen Yuverta, Senior 
Opleidingsmanager 

Lia van Beusekom Leerwerkloket Rivierenland, 
Manager 

HÉT ONDERNEMERSBELANG // EDITIE 04 • 2022 21



Al meer dan 100 jaar heeft RTP 
Elektrotechniek BV een stevige 
positie in de technische branche 

als installateur in de regio Gelderland. De 
80 medewerkers werken dagelijks aan 
elektrotechnische installaties in de utiliteit, 
industrie en panelenbouw.

RTP Elektrotechniek is gevestigd in Afferden 
en de werkzaamheden lopen uiteen van het 
ontwerpen en installeren van elektrotechnische 
projecten tot het onderhouden van deze 
installaties. De huidige directie, Joop Gommers 
en Peter de Waal hebben de afgelopen maanden 
hun werkzaamheden overdragen aan Paul 
Driessen (Vestigingsleider), Paul Zeelen en Rob 
Bisschops.

MEERDERE DISCIPLINES AANBIEDEN
Rob Bisschops (Commercieel Adviseur 
Utiliteit): ‘’Strategisch gezien vind ik het 
een goede beslissing om aan te sluiten bij 
Hoppenbrouwers Techniek. Onze activiteiten, 
manier van werken en bedrijfscultuur sluiten 
goed op elkaar aan. Door onze krachten te 
bundelen kunnen we de activiteiten van 
Hoppenbrouwers Techniek uitbreiden in 
Gelderland. De vraag neemt toe om een 
compleet dienstenpakket aan te bieden.

Nu kunnen we onze relaties sneller bedienen 
door integraal samen te werken met andere 
Hoppenbrouwers vestigingen. We kunnen 
in de toekomst naast elektrotechniek 
ook andere disciplines aanbieden zoals 
werktuigbouwkunde. Daarnaast blijven we 
als zelfstandige vestiging opereren en zorgt de 
aansluiting ervoor dat de voortgang, groei en de 
toekomst van onze medewerkers en ons bedrijf 
gewaarborgd blijven.’’

LOKALE GEWORTELDHEID
Paul Zeelen (Commercieel Manager Industriële 
Automatisering) licht verder toe dat lokale 
geworteldheid al jaren één van de belangrijkste 
speerpunten van Hoppenbrouwers Techniek 
is. Het staat aan de basis om de beste partner 
te zijn voor medewerkers, klanten en scholen. 
Met de aansluiting van RTP Elektrotechniek 
wordt de positie in de regio Gelderland versterkt. 
Zo kunnen we in deze regio klanten optimaal 
bedienen en beperken we de reisafstand van de 
medewerkers. We vinden het belangrijk om zowel 
voor klanten als medewerkers lokaal geworteld 
te zijn. Zo kunnen we groeien en toch dichtbij 
blijven. Deze integratie sluit goed aan om te 
groeien naar landelijke dekking. Er staat een sterk 
en enthousiast team en deze aansluiting is een 
mooie aanvulling voor Hoppenbrouwers.”  «

Sinds 3 mei gaat RTP Elektrotechniek BV, verder onder de vleugels van Hoppenbrouwers Techniek. 
Op 1 november jl. heeft de officiële naamsomzetting plaatsgevonden naar Hoppenbrouwers Techniek 
Afferden. Een belangrijke mijlpaal tijdens de integratie naar één bedrijf.

RTP Elektrotechniek sluit aan  
bij Hoppenbrouwers Techniek

OVER HOPPENBROUWERS TECHNIEK
Hoppenbrouwers Techniek begon ruim 
100 jaar geleden als eenmanszaak in 
Brabant en is inmiddels uitgegroeid tot 
een modern technisch dienstverlener 
met het Predicaat Koninklijk. Het 
bedrijf is technisch dienstverlener 
die van A tot Z ontzorgt. Vanuit haar 
19 vestigingen in heel Nederland 
ontwerpt, installeert en onderhoudt 
Hoppenbrouwers elektrotechnische en 
werktuigbouwkundige installaties voor 
bedrijfsleven, industrie, zorginstellingen, 
scholen en particulieren. Eén van 
de grootste succesfactoren zijn de 
medewerkers; zij staan altijd op één. 
Zij krijgen volop kansen om zich op 
uiteenlopende gebieden te ontwikkelen 
en er is veel aandacht voor werkplezier. 
Tenslotte zorgen tevreden medewerkers 
voor tevreden klanten. 

Hoppenbrouwers is altijd op zoek 
naar enthousiaste en gemotiveerde 
medewerkers. Kijk voor meer 
informatie of vacatures op www.
hoppenbrouwerstechniek.nl

Paul Zeelen en Rob Bisschops (r)

KRACHTEN BUNDELEN
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Te biecht ging ook een andere 
ondernemer. Het leegstaande gebouw 
dat tijdelijk was beheerd via een anti-

kraak organisatie bleek bij de vooroplevering niet 
voor woondoeleinden, maar voor een drugslab in 
gebruik te zijn. Wat moest hij doen, het melden 
bij de politie of snel (laten) opruimen? Strookte 
de ‘burgerplicht’ hier wel met het commerciële 
belang? En de risico’s van een sluiting door de 
burgemeester op grond van de Opiumwet?

Een aannemer vertelde mij dat hij bij de 
voorbereidende sloopwerkzaamheden in het 
kader van een renovatieopdracht, te laat er achter 
kwam dat er geen ontheffing was verleend voor 
vleermuizen. De buitenmuur was voor de helft 
verwijderd en het gebouw stond in de steigers. 
Wat moest hij doen? Contact opnemen met de 
omgevingsdienst of doorwerken? Als hij zou 
doorwerken, was dat misschien een strafbaar feit. 
Maar als hij zou stoppen, zou de opdrachtgever 
financieel in de problemen komen (en in de kou, 
want de CV-installatie was ook al verwijderd).

Tot slot voor dit artikel werd ik gebeld door 
een ontwikkelaar. Over de recente uitspraak 
waarbij de bouwvrijstelling voor stikstof 
van tafel was gegaan. Moest hij nu een 
aanvullende berekening laten maken, of kon 
hij gewoon doorbouwen? En wat moest hij 
doen als hij dacht vanuit het commerciële 
belang, en wat als hij rekening hield met 
het natuurbelang? Waren deze strijdig met 
elkaar?

Zorgen en concrete hulpvragen maken 
dagelijks deel uit van de praktijk. Een 
luisterend oor bieden, daar begint het mee. 
Vertrouwelijkheid en geheimhouding zijn de 
kern van ons beroep. Ondernemers kunnen 
bij ons vrij hun dilemma’s bespreken. Wij 
denken vervolgens mee over oplossingen. 
Helpen bij het afwegen van alternatieven. 
Wij bespreken met de ondernemer de risico’s 
die daarbij horen. Zodat ondernemers met 
vertrouwen besluiten kunnen nemen 
waar ze verder mee kunnen.

Herkent u bij uzelf een dilemma en zou u daar 
eens in vertrouwen over willen sparren, of 
misschien zelfs wel ‘te biecht’ gaan? Wij zijn er 
voor u. Altijd.  «

“Eigenlijk ben jij nu voor mij een soort biechtmoeder” zei de ondernemer nadat hij een lang verhaal verteld had 
over hoe de gestegen rente, de gestegen bouwprijzen en de onzekerheid ‘door Hugo de Jonge’ een project met een 
enorm aantal koop- en huurwoningen in de pauzestand had gebracht. De gevolgen voor deze ondernemer zaten 
hem niet in de koude kleren. Hij was blij dat hij even van zich af kon praten. Hij moest z’n pensioen nu nog een paar 
jaar langer uitstellen en gezien z’n leeftijd en het feit dat hij altijd heel hard gewerkt had, kwam dat ongelegen. Of ik 
wilde meedenken over tijdelijke gebruiksmogelijkheden en leegstandsbeheer van het al lang geleden aangekochte en 
inmiddels leegstaande vastgoed.

Biechtmoeder

ALEX ADVOCATEN
Spoorstraat 43
6602 AW Wijchen
Telefoon 088 – 410 44 11
E-mail info@alexadvocaten.nl
www.alexadvocaten.nl
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Op 1 januari 2021 zag de Groene Metropoolregio het licht. 
Directeur Harriët Tiemens beschrijft de organisatie en de 
ambities voor de regio. 

De kwaliteiten van 
onze regio versterken 

GROENE METROPOOLREGIO:

Harriët Tiemens: “Door 
projecten onder de paraplu 

van de Groene Metropoolregio 
onder te brengen, is het 

gemakkelijker cofinanciering 
te realiseren en is het effect 

sterker door inbreng van de 
diverse partijen.”
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De Groene Metropoolregio 
Arnhem-Nijmegen bestaat uit 
18 gemeenten die samenwerken 

aan hun ambitie om te groeien naar een 
metropoolregio van internationale betekenis 
is. Het begrip metropoolregio heeft overigens 
geen formele status, maar opent wel deuren 
en geeft toegang tot nationale en Europese 
gelden.  

Nederland telt een aantal metropoolregio’s: 
Amsterdam, Rotterdam - Den Haag, 
Utrecht en Brainport Eindhoven. De Groene 
Metropoolregio voegt zich in dit illustere 
rijtje als de jongste en kleinste, maar met 
unieke -groene- kwaliteiten. Harriët Tiemens, 
sinds een jaar directeur van de Groene 
Metropoolregio, schetst de contouren van de 
organisatie en de ambities. 

ONDERSTEUNING
“De metropoolregio’s zijn katalysatoren van 
innovatie, technische en culturele creativiteit 
en  daardoor van groot belang voor de 
economische slagkracht van Nederland”, aldus 
Tiemens. “Tevens behartigen wij de belangen 
van de gemeenten in provinciale en landelijke 
programma’s waar het gaat over mobiliteit, 
bouwen en wonen.”  
“We streven naar samenwerking met 
andere metropoolregio’s in Nederland en in 
Duitsland, met name Noordrijn-Westfalen, 
met hotspots als het Ruhrgebied en 
Düsseldorf. Om op elk niveau samenwerking 
vorm te geven en te versterken is afstemming 
op vele fronten nodig.”

Het regiobureau, met directeur Harriët 
Tiemens, zetelt in een bedrijfsverzamelgebouw 
in Elst.  Tiemens: “Ons algemeen bestuur 
bestaat uit vertegenwoordigers van de 
colleges van B&W van de 18 samenwerkende 
gemeenten. Het regiobureau, met zo’n 15 
mensen, bewaakt het programma en heeft de 
contacten met bestuurders binnen en buiten 
de organisatie over regelingen en afspraken. 
Daarnaast zijn er, gekoppeld aan de opgaven 
die we hebben, teams onder leiding van 
een opgavemanager actief. Zij rekruteren 
mensen uit de deelnemende gemeenten die in 
werkgroepen gezamenlijk de inhoud bepalen.” 

VIJF OPGAVEN
Tiemens kadert: “We werken voor de 18 
gemeenten in de regio aan vijf opgaven. 
Over deelname en de betrokkenheid bij 
de uitvoering bij elk van de vijf opgaven 
beslist de gemeente zelf.” Ze somt de vijf 
opgaven op, in willekeurige volgorde: 
“Verbonden regio, over mobiliteit en 
bereikbaarheid; Productieve regio, over 
economie en arbeidsmarkt; Circulaire regio, 
over circulariteit, duurzaamheid, klimaat en 

energie; Ontspannen regio, over leefbaarheid, 
natuur en landschap, cultuur en erfgoed; 
Groene groeiregio, over woningbouw en 
leefomgeving.”
“De vijf opgaven zijn geen gescheiden 
terreinen, integendeel. Alles grijpt ineen. 
Het gaat om maatschappelijke opgaven die 
urgent zijn en waarbij de betrokkenheid 
van bedrijven, inwoners, maatschappelijke 
organisaties en overheden ontzettend 
belangrijk is.” 

Ter illustratie beschrijft Tiemens 
enkele voorbeelden. “Neem de 
woningbouw. Er is in onze regio een groot 
woningtekort. Dat bestrijden we door het 
Verstedelijkingsakkoord dat we op dit 
moment sluiten voor duurzame en groene 
verstedelijking in de vorm van betaalbare 
woningen, duurzaam gebouwd en met een 
goede balans tussen stedelijke ontwikkeling 
en leefbaarheid. Hierbij zijn 2 provincies, 
4 ministeries en de regio Foodvalley met 8 
gemeenten betrokken.” 

“Er worden de komende jaren duizenden 
woningen in de regio gebouwd, daardoor 
neemt ook de mobiliteit toe. Hier 
moeten we slim op inspelen met weg- en 
spoorverbindingen. De uitdaging is hier 
met duurzame oplossingen onze logistiek 
strategische positie optimaal te blijven 
benutten. Goede bereikbaarheid is cruciaal 
voor bedrijven en mensen.”   

Het raakt aan een ander voorbeeld, de 
opgave Productieve regio. “De ambitie is 
om banengroei en economische groei te 
bevorderen in combinatie met verbeteren van 
de leefbaarheid. Hierin speelt met mkb, liefst 
tachtig procent van alle bedrijven in de Groene 
Metropoolregio, een belangrijk rol. Denk 
aan het verbeteren van vestigingsfactoren 
als bereikbaarheid, de nabijheid van 
opleidingsinstituten en gekwalificeerde 
arbeidskrachten, maar ook aan innovatie 
door anders en slimmer werken. We gaan ons 
economisch potentieel beter benutten door 
het ondersteunen van het bedrijfsleven voor 
herstel na de coronacrisis.”

Circulariteit en duurzaamheid lopen 
als een rode draad door alle opgaven. 
Zuinig en slim omgaan met energie, 
grondstoffen en producten is op elk gebied 
noodzaak. “We zetten in op circulaire 
bouw en infrastructuur en de transitie 
naar duurzame energie door innovatieve 
ontwikkelingen binnen Energy, waaronder 
waterstoftechnologie. Er lopen al succesvolle 
circulaire projecten waarin gemeenten 
participeren, bijvoorbeeld het gezamenlijk 
inkopen van duurzame energie. Ook 
hebben gemeenten en provincie een eerste 
bod voor een Regionale Energiestrategie 
opgesteld. Daarnaast realiseren we samen het 
Uitvoeringsprogramma Circulaire Grond-, 
Weg- en Waterbouw.”

Leefbaarheid en het sociale klimaat hangen 
nauw samen met economische activiteiten 
als cultuur en recreatie. “Ze maken steden 
levendig en aantrekkelijk. Dat geldt ook voor 
de prachtige natuur die de steden omgeeft. 
Het unieke rivierenlandschap, de stuwwallen 
en bossen, maakt de Groene Metropoolregio 
een prettige omgeving om te wonen, werken 
en recreëren.”   

Zoals opgemerkt hangen opgaven met elkaar 
samen en overlappen ze elkaar. Bovendien 
is de fysieke ruimte beperkt. Het betekent 
dat aspecten met elkaar concurreren en 
botsen. Tiemens: “Om die wrijving weg te 
nemen zoeken we naar de combinatie van 
functies. Binnen de opgave Ontspannen 
regio bijvoorbeeld maken we keuzes voor 
het behouden en versterken van natuur, 
landschap en cultuurhistorisch erfgoed. De 
vorm waarin dit zal gaan gebeuren is werk in 
uitvoering.”

“Samenwerking loont en elkaars taal spreken 
helpt enorm”, betoogt Tiemens. “Overheden 
en ondernemers spreken niet altijd dezelfde 
taal en ze handelen vanuit andere denkkaders. 
Wij werken eraan die twee bijeen te brengen. 
Door projecten onder de paraplu van de 
Groene Metropoolregio onder te brengen, is 
het gemakkelijker cofinanciering te realiseren 
en is het effect sterker door inbreng van 
de diverse partijen. Uiteindelijk willen we 
allemaal onze mooie regio versterken.”   «

GROENE METROPOOLREGIO ARNHEM - 
NIJMEGEN
Nijverheidsweg 2a, 6662 NG Elst
Telefoon 06 - 10 16 91 43 bij geen gehoor, tel. 
06 - 10 24 11 74
E-mail info@groenemetropoolregio.nl  
www.groenemetropoolregio.nl 

“Samenwerking 
loont en elkaars 

taal spreken helpt 
enorm”

GROENE METROPOOLREGIO Tekst: Huub Luijten
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Het einde van het jaar is vaak een drukke 
periode en komt er veel op je af. Zakelijk of 
privé. Wij regelen al jouw notariële zaken 
zodat jij je geen zorgen hoeft te maken 
richting het nieuwe jaar en de feestdagen 
kunt besteden aan wat écht belangrijk is.

Beek   •   Beuningen   •   Druten   •   Groesbeek 

Voor een
gelukkig
nieuwjaar.

T (088) 024 78 00    
E info@daadnotarissen.nl

daadnotarissen.nl

Ik ben Bas, elektromonteur bij 
familiebedrijf Huisman Etech Experts 
en heb het super naar mijn zin. 
Dagelijks werk ik aan uitdagende 
projecten in verschillende sectoren. 
Een leuke functie met super collega’s!

In de afgelopen jaren heb ik mij 
ontwikkeld tot servicemonteur, 
want bij Huisman zijn er volop 
kansen jezelf te ontwikkelen.

Ben jij benieuwd naar jouw 
mogelijkheden? Kijk dan snel op 
www.huismanwerkt.nl voor onze 
vacatures of bel Simone Gerrits 
op 0487 518555 en wordt mijn
nieuwe collega!
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Ben jij benieuwd naar jouw 
mogelijkheden? Kijk dan snel op 
huismanwerkt.nl voor onze vacatures 
of bel Simone Gerrits op 0487 518555 
en word mijn nieuwe collega!

“Hé elektro
 kanjer!”

BasElektromonteur
Druten • Elst
T     +31 487 518 555
W    www.huismanwerkt.nl
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RE-INTEGRATIE
Re-integreren is belangrijk voor medewerkers 
die zijn uitgevallen. Maar ook voor werkgevers, 
die daardoor een arbeidskracht missen. Een 
goede re-integratieplek is daarom van belang. Dit 
bespoedigd de terugkeer van de medewerker.
We bieden een grote diversiteit aan re-integratie 
plekken. Niet alleen in onze kringloopwinkels en 
het aanname magazijn, ook als chauffeurs of op 
ons klantcontactcentrum. Er is veel mogelijk. Bij 
2Switch gaat het om maatwerk.

Goede begeleiding speelt een belangrijke rol in 
de terugkeer van de medewerker. We hebben 
medewerkers in dienst die (intern) opgeleid 
zijn in het begeleiden van mensen die willen 
terugkeren naar de arbeidsmarkt, naar hun vaste 
baan. 
De kringloop en alle andere afdelingen zijn 
slechts een middel om hierin te faciliteren. Onze 
medewerkers en de mensen zelf zijn de drijvende 
kracht.

Robert Frantzen, Manager Retail: “Met ruimte, 
rust en een goede begeleiding komen we tot groei 
en ontwikkeling van mensen. Ontwikkelen is de 
kern, dit wordt een steeds belangrijker onderdeel 
van ons werk.” 

2Switch heeft een eigen begeleidingsmethodiek 
waardoor de groeiprocessen van de mensen 
vastgelegd, gemonitord en opgevolgd. Daarnaast 
hebben we medewerkers in dienst die geschoold 
zijn in het voeren van professionele gesprekken 
en het begeleiden op de werkvloer.

ONZE MISSIE
Onze missie is dat we ons inzetten, samen 
met partners, voor een betere samenleving. 
Dit doen wij door hergebruik van goederen en 
grondstoffen te bevorderen en door mensen met 
een ondersteuningsbehoefte te ontwikkelen in een 
stap naar werk. 2Switch, blijvend waardevol!’

Wanneer we naar onze cijfers kijken over 2021 
zien we dat we onze missie nastreven. In 2021 
had 2Switch 644 medewerkers in dienst. De 
instroom was 459 medewerkers en de uitstroom 
is hier aan gelijk. Deze in- en uitstroom zijn 
de mensen waarvoor we het doen. Hier vallen 
onze re-integratie medewerkers onder, onze 
praktijkwerkplekken en alle andere trajecten. 

Wij kunnen u helpen bij het re-integreren van 
medewerkers die langdurig zijn uitgevallen. 
Heeft u hier vragen over, neem dan contact op 
met onze filiaalleider van de winkel in Arnhem, 
Michael Edenburg via 06 1295 6937 of via 
m.edenburg@2switch.nl.  «

Wanneer je aan 2Switch denkt, dan denk je wellicht aan het 
kringloopbedrijf. En dat klopt, natuurlijk. Alleen, 2Switch is meer dan 
een kringloopbedrijf. We zijn een ontwikkelbedrijf. Een bedrijf dat de 
ontwikkeling en groei van haar medewerkers centraal heeft staan. Of dit 
nu medewerkers zijn die een vast contract hebben of medewerkers die 
komen voor het doorlopen van een individueel ontwikkeltraject. 

Re-integreren via 
Stichting 2Switch

Met onze 11 winkels, drie 
textielsorteercentra, een 
fietsenwerkplaats, een logistiek 

centrum en een klantcontactcentrum bedienen 
we al onze medewerkers. We zijn gevestigd in 
Overijssel, Gelderland en Limburg. 

ONTWIKKELTRAJECTEN
Mensen kunnen bij ons werkend leren, of juist 
lerend werken. Niet alle mensen ontwikkelen 
zich even vanzelfsprekend. 2Switch biedt op 
maat gemaakte ontwikkeltrajecten aan waarbij 

mensen zowel werken als leren. We zorgen door 
middel van zinvol werk voor activering, advies, 
begeleiding en doorstroom. Het doel is mensen 
competentiegericht te ontwikkelen om de 
afstand richting arbeidsmarkt te verkleinen. 
Dit kan door middel van dagbesteding, 
beschutte werkplekken, leerwerktrajecten, 
praktijkwerkplekken met als doel het halen 
van een praktijkverklaring. Maar ook re-
integratieplekken, voor mensen die bij hun 
reguliere werkgever zijn uitgevallen en op een 
goede manier, begeleid, terug willen komen. 

RE-INTEGRATIE



De krapte op de arbeidsmarkt is groot en tegelijkertijd hebben veel mensen moeite om aan werk te 
komen of te blijven. Werkzaak Rivierenland laat zien hoe je deze mensen samen met verschillende 
vormen van technologie wel kunt inzetten. We geven je korte reviews van inclusieve technologieën. 
Inspireert het je? Dan gaat Werkzaak graag met je in gesprek. 

Technologie lost krapte op 

“Technologie zet mensen in hun kracht en biedt de juiste ondersteuning. Ze werken zonder 
begeleider met een technologie als een smart beamer. Door deze meerwaarde van inclusieve 
technologie kan het economisch rendabel zijn voor werkgevers.”

EXOSKELET 
‘Exoskelet is de bureaustoel voor medewerkers 
in je magazijn’
Het exoskelet is een hulpmiddel om werknemers met 
klachten te laten werken en het kan preventief worden 
ingezet. Werkzaak gebruikt het exoskelet van Laevo. 

Vermindert de fysieke belasting tot 50%
De Laevo is een passief exoskelet en geeft steun bij 
voorovergebogen werk. Een veersysteem vangt de druk op de 
onderrug op. De fysieke belasting vermindert met 40-50%. Dit 
verlicht, vermindert of voorkomt werk gerelateerde rugpijn. 

Voor uitvalpreventie
Het exoskelet kan ingezet worden vanuit goed zorgen voor 

je medewerkers. Het kan preventief werken en ontwikkeling mogelijk maken. Bijvoorbeeld bij 
medewerkers:  
• die fysiek zwaar werk verrichten verkleint de kans op uitval
•  met klachten helpt het om werken te hervatten en voorkomt het uitval 
•  om (tijdelijk) te ondersteunen bij nieuwe taken of fysiek zwaardere werkpakketten

Het exoskelet verdient zichzelf terug in productiviteit en duurzame inzetbaarheid. Vergelijk het 
met een goede en aangepaste bureaustoel voor een kantoor medewerker.

Ervaringen met het exoskelet 
Werkzaak experimenteerde met de inzet van het exoskelet op verschillende werkplekken. Dit is 
een greep uit de ervaringen van werkgevers en werknemers. 
• Het exoskelet heeft positief effect op de energetische belasting
• De eerste dagen was er wat spierpijn in de bovenbenen
• Na het werk heb ik nog energie over voor mijn gezin

VOORLEESPEN
De pen leest voor wat er op 
papier, scherm of telefoon 
staat. Handig voor wie moeite 
heeft met lezen.

De pen werd ontwikkeld voor mensen 
met een visuele beperking. Werkzaak 
onderzoekt of er ook toepassingen in 
de werkomgeving mogelijk zijn voor 
mensen met laaggeletterdheid of niet 
aangeboren hersenletsel. De pen scant 
een stuk tekst in één keer en leest deze 
voor aan de gebruiker. Bijvoorbeeld 
veiligheid- en werkinstructies.

Veel laaggeletterden in Rivierenland
In Rivierenland wonen veel 
laaggeletterden, meer dan gemiddeld in 
Nederland. Een deel van deze mensen 
werkt nu niet. De voorleespen kan voor 
hen de werkmogelijkheden uitbreiden 
en voor werkgevers dus nieuw 
arbeidspotentieel bieden.

De eerste ervaringen met de pen 
Werkzaak experimenteert op kleine 
schaal met de mogelijkheden. De 
gebruikers zijn enthousiast over de 
mogelijkheden en de eerste ervaringen 
laten zien dat:
• Mensen meer zelfredzaam worden 

en zelfstandigheid toeneemt op het 
werk én privé.

• Een werknemer met niet 
aangeboren hersenletsel vulde met 
de voorleespen een formulier in. 
Zonder de voorleespen lukte dit 
niet.

• Een laaggeletterde werknemer 
probeerde de pen privé. Hij las voor 
het eerst een boek uit.

DIGITALE WERKINSTRUCTIES
Als we technologie toevoegen aan een werkproces kunnen mensen 
met een beperking werkzaamheden die ze niet (zelfstandig) konden 
uitvoeren, opeens wel doen.

Digitale werkinstructies via tablet of via beamerprojecties maken meer 
(complex) werk toegankelijk voor medewerkers met een cognitieve 
beperking. Het laat continu en precies zien wat er moet gebeuren en geeft 
feedback. Deze instructies stel je digitaal beschikbaar met foto’s, filmpjes 
en projecties op het werkblad. De projector wijst aan welke onderdelen 
gepakt moeten worden. Als je het goed doet brandt het lichtje groen. De 
technologie helpt bij het uitvoeren van complexer assemblagewerk. Het 
maakt moeilijk werk makkelijker. 

TECHNOLOGIE 
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VR-BRIL 
‘Beroepenoriëntatie is slechts 
één toepassing van VR. Hier zijn 
nog veel meer mogelijkheden.’

In korte tijd en laagdrempelig kennismaken 
met veel verschillende beroepen. Geeft 
input voor gesprek over werk- en 
ontwikkelmogelijkheden.

Werkzoekenden aantrekken voor 
jouw vacatures
Met Virtual Reality (VR) ervaar je hoe 
een werkdag van een beroep eruit ziet. 
Je ziet een 3D opname van het werk 
van een metselaar, zorgmedewerker of 
orderpicker. Er zijn al VR-films van meer 
dan 50 beroepen. De VR zorgt voor een 
echte beleving. In korte tijd maakt een 
werkzoekende kennis met beroepen uit 
verschillende branches. Het geeft input 
voor vragen, gesprek en nadenken over 
beroepskeuze. 

Gebruikers over de VR-
beroepenoriëntatie
Petra: ‘Met de VR-bril keek ik op iemands 
werkplek terwijl zij aan het werk was. Op 
mijn koptelefoon kreeg ik uitleg. Je ziet 
goed wat het werk inhoudt. Heel leuk dat 
je gewoon naar rechts en links kan draaien 
en dan iets anders ziet. Het is alsof je er 
echt bij bent!’ Dennis: ‘Het gebruik is 
supermakkelijk. Ik vond het erg fijn dat 
je virtueel bij het bedrijf bent. Ik zag een 
Assemblage medewerker en had direct 
zoiets van dat wil ik wel doen.’ 

VERTAALAPPARAAT 
Praktische gesproken taalhulp. Breed inzetbaar voor 
werkinstructies, afspraken en Nederlands leren.

Het vertaalapparaat is een praktische vertaalhulp bij gesproken 
communicatie en vertaalt een gesproken tekst van de ene taal direct 
naar een gesproken tekst in een andere taal. Het wordt ook ingezet 
om Nederlands leren te versnellen.

Met onvoldoende Nederlands toch aan het werk
Communicatie met mensen die nog niet goed Nederlands spreken wordt makkelijker. Dat 
maakt werkzoekenden die nog onvoldoende Nederlands spreken beschikbaar voor vacatures

Ervaringen van gebruikers 
Werkzaak gebruikt 18 apparaten in haar contacten met werkzoekenden en leent de 
apparaten ook uit aan werkgevers zodat zij het in hun werkomgeving kunnen testen. 

MONTAGEHULP
Vergemakkelijkt een moeilijke zware menselijke handeling.  
Een engineer ontwierp de montagehulp.

Voor Itho Daalderop zijn keramische elementen een essentieel onderdeel van 
verwarmingsproducten. Het maken ervan is zwaar handwerk. Slechts weinig mensen kunnen 
dit werk een hele dag doen. Werkzaak vroeg een engineer om mee te kijken naar de menselijke 
handelingen en van daaruit een montagehulp te ontwikkelen. Dat is gelukt. Na eerst een 
prototype wordt de montagehulp nu geproduceerd. Nu kunnen mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt dit werk prima doen en is de werkgever weer verzekerd van de productie van dit 
essentiële onderdeel. 

Cocreëren met Willy Wortelteam
Maatwerk vanuit een engineer is weer een heel ander voorbeeld van technologie die de inclusieve 
arbeidsmarkt kan ondersteunen. Als werkgever kun je met het Willy wortelteam van Werkzaak 
en een engineer cocreëren. Heb jij werk waar maatwerk enginering een oplossing kan bieden? 
Neem dan contact op met Werkzaak Rivierenland.

LOS JOUW PERSONEELSVRAAGSTUK OP MET TECHNOLOGIE
Iedereen doet mee. Daar geloven wij in! Werkzaak Rivierenland adviseert werkgevers over inclusief ondernemerschap. 
www.werkzaakrivierenland.nl. Met het project Technologie en inclusie proberen we technologieën uit en leren daarvan. We werken 
met expertise vanuit de wetenschap. Technologische oplossingen die goed werken voor de inclusieve arbeidsmarkt implementeren we. We 
delen geleerde lessen met werkgevers. Voor meer informatie: Malinda Janssen mjanssen@werkzaakrivierenland.nl - 06-14235569.
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De uitbreiding, ofwel ‘Medel Afronding’, van Bedrijvenpark Medel bij Tiel 
gaat door. De Raad van State verklaarde onlangs de procedures tegen de 
uitbreiding ongegrond. Medio november ging de openbare aanbesteding 
voor de nieuwe kavels van start.

Toekomstbestendig door 
duurzame ingrepen 

MEDEL AFRONDING:

Dave Verbeek en Marien Klein. De afronding 
toont aan dat we met goed beleid en durf 
invulling geven aan de maatschappelijke 

vraagstukken over bedrijvenparken die 
spelen in Nederland.
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Het groene licht van de Raad van 
State was voor het Industrieschap 
Medel het sein voor de start van 

bestemmingsplan ‘Medel Afronding’. Medio 
november startte de openbare verkoopprocedure 
van 7 nieuwe bedrijfskavels op Bedrijvenpark 
Medel. De nieuwe kavels beslaan ongeveer 45 
hectaren, onderverdeeld in 3 kavels van het type 
XXL en 4 kavels type XL.

Wethouders Dave Verbeek en Marien Klein, 
zijn verheugd dat Medel ‘door’ kan. Beiden 
zijn bestuurder van het Industrieschap Medel, 
dat de aanbesteding van de beschikbare kavels 
leidt. Verbeek is wethouder in Tiel met in zijn 
portefeuille onder andere Economische Zaken, 
Marien Klein wethouder in de gemeente Neder-
Betuwe is  onder andere portefeuillehouder 
Financiën en Economie. Hun betrokkenheid bij 
Bedrijvenpark Medel is groot, want de gemeenten 
Neder-Betuwe en Tiel werken sinds jaar en dag 
nauw samen waar het gaat om het faciliteren van 
het bedrijvenpark.    

UNIEK IN RIVIERENLAND
Klein: “We hebben een voor 
het Rivierengebied unieke 
locatie ontwikkeld met 
grote aantrekkingskracht op 
regionale en bovenregionale 
bedrijven. Medel is een 
bedrijvenpark waar 
landschappelijke en groene 
waarden hoog in het vaandel 
staan. Daarnaast is de ligging 
van Medel een sterk punt.” Verbeek beaamt: “We 
hebben Medel van meet af aan gepositioneerd als 
een bedrijvenpark met een logistiek bijzondere 
positie, waar ruimte is voor een mix van zowel 
logistiek georiënteerde bedrijven als hoogwaardig 
technologische bedrijven, bouwbedrijven en 
productiebedrijven.”

Als vestigingsplaats speelt de ligging van 
Bedrijvenpark Medel uiteraard een belangrijke 
rol, maar ook de voorzieningen en het 
beheerconcept spreken bedrijven die er zich 
vestigen zeer aan. Het park ligt bij Tiel aan de 
A15 en het Amsterdam-Rijnkanaal. Het heeft 
zijn eigen aansluiting op de A15 die het park 
direct aansluit op het snelwegnet Rotterdam - 
Roergebied. Daarnaast beschikt Medel over een 
laad- en loskade met uitgebreide faciliteiten aan 
het Amsterdam Rijnkanaal, waardoor het park 
een open waterverbinding heeft met Rotterdam. 
Met de voorgenomen verbreding van de Rijnbrug 
bij Rhenen wordt ook de route vanuit en naar 
Wageningen beter ontsloten. 

De opzet van Bedrijvenpark Medel is ruim 
en groen met een hoogwaardige uitstraling, 
kwaliteiten die de Coöperatie Medel als beheerder 
van het bedrijventerrein strikt bewaakt. De 
Coöperatie Medel, bestaat uit vertegenwoordigers 

van de bedrijven op het terrein. 
Wie zich er vestigt wordt automatisch lid 
van de coöperatie. Uniek is het gezamenlijk 
beheerconcept dat de coöperatie hanteert in 
de vorm van parkmanagement. Het biedt de 
ondernemers gezamenlijke inkoop van diensten 
wat betreft glasvezel, beveiliging, onderhoud en 
groenvoorziening. Ook ziet het parkmanagement 
erop toe dat de ruimte zodanig wordt benut dat 
het groene parkachtige karakter van het terrein 
intact blijft. Voor informatie over kavelinrichting, 
voorschriften, milieueisen, architectuur en 
vergunningen kunnen bedrijven terecht bij het 
Industrieschap, dat een eigen kantoor heeft op 
het bedrijvenpark.

“De Coöperatie organiseert ook activiteiten 
en faciliteert initiatieven. Bijvoorbeeld 
de projectgroep mobiliteit die praktische 
oplossingen bedenkt om het park nog beter 
bereikbaar te maken voor de mensen die er 
werken en de klanten. Hierbij speelt naast 
toegankelijkheid ook duurzaamheid een 

steeds grotere rol”, schetst Klein. “Wat dit 
betreft is er echt een kentering gaande bij 
ondernemers. Duurzaamheid speelt ook een 
steeds prominentere rol bij de energievraag van 
de bedrijven op het park. De ontwikkeling in 
Nederland is gericht op het gefaseerd afbouwen 
van het gebruik van fossiele brandstoffen. 
We streven op Medel naar een eigen 
energievoorziening die voldoet aan de behoefte 
van de bedrijven.”

HANDSCHOEN OPGEPAKT 
Bij de uitbreidingsplannen voor het 
bedrijvenpark werd voortgebouwd op de formule 
die het succes van Medel mogelijk maakt. Zomer 
2017 werd een eerste bestemmingsplan ‘Medel 
Afronding’ vastgesteld. Het bleek onvoldoende in 
het licht van de nieuwe omstandigheden. Net als 
zoveel plannen in Nederland werd ook dit door 
de Raad van State in 2019 vernietigd, gelet op de 
stikstofregelgeving. 

“We hebben meteen de handschoen opgepakt 
en werk gemaakt van de milieubezwaren”, zegt 
Verbeek. “De milieufederatie oordeelde positief 
over onze aanpassingen en trok haar bezwaar in. 
De Raad van State beoordeelde de ingebrachte 
bezwaren als ongegrond. Daarmee is het 
bestemmingsplan onherroepelijk geworden en is 

de weg naar afronding vrij.”
“Concreet betekent het dat we de stikstofregels 
en de discussie daarover hebben vertaald naar 
de nieuwe inrichting. Zo is de bovengrens 
van de stikstofemissie gekoppeld aan de 
bedrijvenbestemming. De inpassing in het 
landschap is versterkt en we voorzien Medel 
Afronding van een waterpartij en groene 
randen om de kavels. De totale oppervlakte 
bedrijfsterrein is in de nieuwe opzet iets kleiner. 
Ook hebben we de milieucategorie voor de 
nieuwe kavels teruggebracht tot niveau 3.2. Het 
betekent dat de bedrijfsactiviteiten die er plaats 
gaan vinden minder milieubelastend zijn dan in 
het aanvankelijke plan. Door deze maatregelen 
wordt de stikstofuitstoot voldoende verlaagd om 
te voldoen aan de uitspraak van de Raad van 
State. We zetten in op innovatieve en duurzame 
bedrijven. Alle nieuwe kavels zijn gasloos en 
de bedrijven die er komen dienen op hun kavel 
emissieloos te zijn.”

“Medel is het grootste bedrijventerrein in het 
rivierengebied en belangrijk 
voor gedifferentieerde 
werkgelegenheid in de regio”, 
aldus Klein. “De ligging, 
het parkachtige karakter 
en het beheerconcept van 
Bedrijvenpark Medel is voor 
een bepaald type bedrijven 
aantrekkelijk. De afronding 
toont aan dat we met goed 
beleid en durf invulling geven 
aan de maatschappelijke 

vraagstukken die spelen in Nederlanden, zoals de 
stikstofproblematiek en het uitfaseren van fossiele 
brandstoffen. Daarbij letten we er goed op dat we 
de landschappelijke waarde behouden. We leggen 
daarom bewust nadruk op het begrip ‘park’. 
“Van de bedrijven die zich op Medel vestigen 
verwachten we dat ze een bijdrage leveren aan 
deze waarden en ook een belangrijke bijdrage 
leveren aan de economische kracht en diversiteit 
van onze twee gemeenten en het rivierengebied 
als geheel”, besluit Verbeek. «

BEDRIJVENPARK MEDEL  
Medelsestraat Oost 17  
4004 LE Tiel   
Tel.  0344 – 673 700  
Email info@medel.nl   
www.medel.nl

Voor alle informatie over kavels op 
Bedrijvenpark Medel belt u coördinator 
uitgifte Monique Spijker 0344 – 673 700

“Medel is een bedrijvenpark 
waar landschappelijke en 

groene waarden hoog in het 
vaandel staan”

BEDRIJVENPARK MEDEL Tekst en foto: Huub Luijten
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Duurzame investeringen maken 
bedrijven gereed voor de toekomst

“Als er innovaties zijn op het 
gebied van de energietransitie, 
dan moet dat hier te zien zijn”

S-TEC-directeur Stefan van Tongeren 
merkt dat ondernemers inmiddels 
vol voor verduurzaming van hun 

bedrijf gaan. Hij zegt: “Kosten besparen of 
investeren in omzet. De meeste ondernemers 
kozen meestal voor het laatste. Want in omzet 
genereren met hun product zijn ze goed. Maar nu 
de energieprijzen door het dak heen gaan, blijkt 
investeren in energiebesparing zo gek nog niet.” 
Adviseur bedrijven Alexander van Setten vult 
aan: “Door in duurzaamheid en nieuwe vormen 
van energie te investeren maakt de ondernemer 
zijn bedrijf gereed voor de toekomst. De waarde 
van het vastgoed stijgt. Het binnenklimaat 
verbetert; opdrachtgevers én medewerkers 
vinden het steeds belangrijker. Door deze 
voordelen verbetert ook de concurrentiepositie.” 
Hij ziet dat het kantelpunt in het denken over 
duurzaamheid bereikt is. Ondernemers zien 
nut en noodzaak ervan in. En niet alleen qua 
rendement. “De groep ondernemers die bereid is 
om de klimaatschade te beperken groeit snel.” 

VERTROUWEN
Stefan van Tongeren noemt een aantal stadia in 
het traject voor energietransitie voor bedrijven. 
Dat begint met bewustwording en informatie 
verzamelen. Dan volgt het adviseren over de 
juiste stappen die te nemen zijn, gevolgd door het 
rond krijgen van de financiering, al dan niet met 
behulp van subsidies. Tenslotte is er de fase van 
de uitvoering. Hij legt uit: “De overheid legde zich 
vooral toe op bewustwording en informeren, de 
Postbus 51 spotjes. Maar je kan die ondernemer 
vervolgens niet zonder deskundige begeleiding 
laten staan, want hij ziet door de bomen het 
bos niet meer. S-TEC is onafhankelijk en kan 
adviseren welke investeringen het meeste 
rendement opleveren en welke commerciële 
partijen je kan inhuren om materiaal te leveren 
en te plaatsen. Ook de financiering, met dat 
woud aan subsidiemogelijkheden, vereist 
expertise. En uiteindelijk moet de uitvoering 
aan de verwachting voldoen. Wij begeleiden dat 
hele traject. Niet via een digitaal platform. Nee, 
goed begeleiden betekent om te beginnen dat 
we langs gaan bij die ondernemer. 

Persoonlijk contact, gebaseerd op vertrouwen is 
een voorwaarde.” 
Alexander van Setten heeft inmiddels heel wat 
bedrijven van binnen gezien en geadviseerd 
over verduurzaming en energietransitie. Dat 
begint met een handelingsperspectief. Wat is 
het probleem, wat past bij jouw bedrijf, hoe pak 
je het aan (waar beginnen we), wat kost het en 
wat brengt het op. Concreet: hoe word ik als 
ondernemer beter van de energietransitie? 

EÉN CENTRUM VOOR DE ENERGIETRANSITIE
Om de energietransitie in de regio Rivierenland 
verder te professionaliseren is het Energie 
Expertise-team Rivierenland ontwikkeld. Dat 
moet, net als het energieloket voor particulieren, 
hét expertteam voor bedrijven worden op het 
gebied van de energietransitie. Gemeenten buigen 
zich over het voorstel hiertoe. Ook de provincie 
moet nog groen licht geven. Alexander van Setten 
vindt dat een regionale aanpak een voorwaarde 
is om zo’n Energie Expertise Centrum te laten 
slagen: “Lokaal krijg je dat niet goed voor elkaar. 
Voor iedere gemeente apart gaat het om te weinig 
bedrijven om ze compleet te kunnen ontzorgen. 
We verbinden en versterken regionaal de lokale 
expertise in de 8 gemeentes in Rivierenland. 
Zo hebben we de continuïteit en slagkracht om 
ondernemers echt verder te helpen. En hou je de 
kennis en werkgelegenheid in eigen regio.” 

De energietransitie versnellen in de regio en ertoe bijdragen dat er genoeg 
vakkrachten zijn om dat mogelijk te maken. Dat zijn de doelstellingen van 
Stichting S-TEC Rivierenland. 

ENERGIETRANSITIE Tekst: Paul de Jager
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S-TEC
Het gesprek met Hét Ondernemersbelang 
vindt plaats in het moderne onderkomen van 
S-TEC aan de Teisterbantlaan in Tiel. Hier 
zijn de modernste snufjes op het gebied van 
de energietransitie te zien. Dat varieert van 
een waterbesparende douchekop, via hightech 
isolatiemateriaal tot ketels die warmte uit huis 
terug kunnen winnen. Verschillende bedrijven, 
bijvoorbeeld op het gebied van zonnepanelen, 
presenteren hun product. Er zijn ook klaslokalen 
voor technisch onderwijs. Want S-TEC heeft ook 
als doel dat meer leerlingen zich gaan bekwamen 
in en interesseren voor duurzame techniek. 

DOELSTELLINGEN
S-TEC is de afkorting van Stichting Smart 
Technology Expertise Center. Het vervult 
een platformfunctie voor advisering bij 
verduurzaming van bedrijven en particulieren. 
Directeur Stefan van Tongeren benadrukt dat 
alle samenwerkingspartners van wezenlijk belang 
zijn. Het verwezenlijken van de doelstellingen 
gebeurt langs vijf lijnen (functies). 

Naast de functie van onafhankelijk adviesloket 
voor particulieren en bedrijven noemt Stefan 
de showroom met duurzame oplossingen 
van commerciële bedrijven. En er is de 
WoonwijzerWinkel Rivierenland, intermediair 
en aanbieder voor particulieren en bedrijven. 
Hier worden duurzame producten gekoppeld aan 
advies én uitvoering. 
De derde functie van S-TEC is onderwijs bieden, 
onder andere voor studenten van ROC Rivor. 
De studenten leren op MBO-4 niveau allerlei 
technieken op het gebied van Smart Building, 
ofwel slim bouwen Stefan van Tongeren: “Denk 
aan werkvoorbereiders. Hoe kan je complexe 
projecten op een efficiënte en duurzame manier 

bouwen? Dan heb je het over kennis over prefab, 
nieuwe bouwtechnieken, het toepassen van het 
Bouw Informatie managementsysteem (BIM), 
maar ook over het steeds nauwer samengaan van 
bouw en installatietechniek.”

JONGEREN
S-TEC wil jongeren interesseren voor duurzame 
techniek en helpen ze daarin op te leiden. 
Maar er zijn nog steeds veel bouwmensen 

die geen of weinig weet hebben van moderne 
duurzaamheidstechnieken. Voor hen zijn er de 
praktijkopleiders van InstallatieWerk Midden, 
de grootste opleider in installatietechniek van 
Nederland. Stefan van Tongeren schat dat 80 
procent van de technici in de installatietechniek 
moeten worden bijgeschoold. Erg verwonderlijk 
vindt hij dat niet, want de innovaties in de 
energietransitie en de duurzame toepassingen 
volgen elkaar razendsnel op. 
De praktijkopleiders leiden ook zij-instromers op. 
Samen met Alliander, het UWV, het leerwerkloket 
en de sociale werkvoorziening interesseren ze 
volwassenen voor een baan in de techniek en 
bieden scholingstrajecten aan. Op die manier 
willen S-TEC en aangesloten partners het tekort 
aan technisch personeel verkleinen. 

TREFPUNT
S-TEC is hét trefpunt voor alle betrokken 
partijen. “Als er innovaties zijn op het gebied 
van de energietransitie, dan moet dat hier te 
zien zijn. We willen echt een kenniscentrum 
zijn”, is de ambitie van Stefan van Tongeren. 
Als laatste punt wil S-TEC het intermediair 
zijn tussen bouwers en afnemers die 
grotere duurzaamheidsprojecten uitvoeren 
in de regio. “Voor duurzame bouw en 
energietransitie moet het kennisniveau bij 
bedrijven en opdrachtgevers verbeteren. Dat 
vraagt iets van mensen. Daar kunnen wij iets 
in betekenen. En alle medewerkers en hun 
management in de techniek snappen dat er 
iets moet veranderen”, besluit hij.   «

“We verbinden en versterken 
regionaal de lokale expertise in de 
8 gemeentes in Rivierenland”

S-TEC
Teisterbantlaan 1a, 4001 TJ Tiel
Telefoon 0344 - 74 70 02
E-mail info@stecrivierenland.nl
www.stecrivierenland.nl  
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De Logistieke Roadshow die in oktober door Rivierenland, Regio Nijmegen 
en Liemers-Achterhoek toerde oogt als een leuke middag rond logistiek, 
maar is een doordacht concept dat erop is gericht duizenden scholieren 
kennis te laten maken met deze sector. Van gastlessen, spellen op de 
dag zelf en bedrijfsbezoeken erna: alles hangt samen. Op zoek naar de 
werknemers van de toekomst.

Logistieke Roadshow: 
voor de werknemers 
van de toekomst 

Ben Hendriks is projectleider 
van Logistics Valley Nijmegen 
en Omgeving en de architect van 

de Roadshow. “De logistieke sector heeft de 
afgelopen jaren nagelaten te vertellen hoe divers 
werken in logistiek is. Met de Roadshow kunnen 
we ons laten zien en zorgen dat scholieren die 
een beroepskeuze gaan maken, ook onze sector 
leuk vinden. Dat doen we met masterclasses, 
maar ook door gebruik te maken van influencers 

in de challenges op de dag zelf, en het gebruik 
van digitale middelen daarbij. Want logistiek is 
zo veel meer dan chauffeurs of orderpicken.”

ENTHOUSIAST
Hendriks zag het enthousiasme bij de 
scholieren. “Een Nijmeegse dekaan zei me 
dat ze tot de Roadshow niet wist dat haar 
scholieren zó enthousiast kunnen reageren. Wat 
zij een heel jaar vertelt, kunnen de scholieren 
in één middag zelf proeven en ontdekken. We 
krijgen van veel scholen waardering, ook voor 
de begeleiders van PressPlay, het uitvoerend 
bedrijf. De sector komt in een mooi daglicht te 
staan met de Roadshow, maar dat kan alleen 
dankzij de steun van Provincie Gelderland 
en betrokkenheid van het Sectorinstituut 
Transport en Logistiek STL.”

LOGISTIEKE ROADSHOW
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Het was het derde jaar Roadshow in regio 
Nijmegen. “Ieder jaar leer je wat bij. We 
evalueren dit najaar en in januari beginnen 
de voorbereidingen voor de Roadshow van 
komend jaar.”

MEER
Christiaan Zweers, regisseur van Logistics 
Valley Liemers-Achterhoek, geloof dat de 
Roadshow invloed heeft op de instroom bij 
opleidingen logistiek in zijn regio.  “Sommige 
beroepen kent iedereen, logistiek is relatief 
onbekend. Met de Roadshow weet nu een grote 
groep scholieren die voor hun beroepskeuze 
staat dat er méér is dan je op het eerste gezicht 
denkt. De scholen in onze regio nemen de 
Roadshow op in hun aanbod. En terecht: 
logistiek is interessant, divers en leuk.”

SOCIALS
In Rivierenland ging de Roadshow gepaard 
met campagnes op de sociale media en in de 
huis-aan-huisbladen. De respons was groot, ook 
van ondernemers. Precies het doel waarmee 
de campagnes gericht werden op het publiek, 
vertelt Frank Engelbart, regisseur van Logistics 
Valley Rivierenland. “We boden dagelijks een 
filmpje aan van de Roadshow van die dag, zaten 
op Linked In, Facebook en Instagram. Onze 
ondernemers haakten aan door zich te melden 

voor gastlessen op de zes bezochte scholen. Een 
dekaan vertelde me dat tal van clubs toegang 
willen tot de scholieren, maar dat de Roadshow 
toegang krijgt omdat hij zo knap en compleet is 
georganiseerd.”

IN DE LOGISTIEK GELDERLAND
De Logistieke Roadshow die door Rivierenland 
toerde werd begeleid door Nikki van der Burgt, 
docent Nederlands op ROC Rivor. “We werken 
als ROC samen met de logistieke sector en 
andere onderwijsinstellingen om de Roadshow 
tot een succes te maken. Het is voor ROC een 
belangrijk moment: veel scholieren weten 
niet dat die opleidingen bestaan, of kennen de 
vacaturewebsite In de Logistiek Gelderland 
niet.” Onlangs besloot ROC Rivor de site actief 
te gaan aanbieden aan zijn leerlingen.

De roadshow zelf biedt een goed beeld van 
de sector , vindt Van der Burgt. “Je ziet de 
diversiteit aan beroepen, en daar gaat het om bij 
leerlingen die nog keuzes moeten maken. Na de 
masterclasses op de zes deelnemende scholen 
volgde het bezoek van de Roadshow. Maar ook 
na de week in Rivierenland gaat de informatie 
door: inmiddels hebben 15 Rivierenlandse 
bedrijven zich gemeld om gastheer te zijn voor 
excursies en bedrijfsbezoeken.”  «

“Met de Roadshow weet nu een 
grote groep scholieren die voor hun 

beroepskeuze staat dat er méér is dan 
je op het eerste gezicht denkt.”
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Provincie Gelderland, de Groene Metropoolregio en The Economic Board hebben samen met tal 
van partijen in de regio Arnhem - Nijmegen een voorstel bij het Rijk ingediend voor een Regio 
Deal. De Regio Deal geeft een extra impuls. Daardoor kunnen belangrijke maatschappelijke 

opgaven sneller, beter en in samenhang worden opgepakt.

Gezonde groene groei 
bevorderen

REGIO DEAL ARNHEM NIJMEGEN:
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Het initiatief tot het aangaan 
van Regio Deals is in 2018 
genomen door het derde kabinet 

Rutte. Het idee is dat de nationale overheid 
samen met regionale overheden, bedrijven, 
maatschappelijke organisaties, onderwijs- en 
onderzoeksinstellingen regionale opgaven 
aanpakken. Die opgaven zijn in overleg met alle 
partijen die eraan deelnemen omschreven in 
Regio Deals. Denk aan doelen, middelen, kosten 
en de gefaseerde concretisering van de plannen. 

REGIONALE AANPAK
De opgave van een Regio Deal verschilt 
per regio. Het kan gaan om de aanpak 
van sociaaleconomische achterstanden, 
duurzaamheidsdoelstellingen, het verbeteren 
van de leefomgeving of de transitie naar een 
nieuwe energiehuishouding. Inmiddels zijn er 
30 Regio Deals in Nederland in uitvoering en 
het vierde kabinet Rutte zet de aanpak voort en 
trekt tot 2025 zo’n 900 miljoen euro uit voor 
Regio Deals. Reden voor Provincie Gelderland, 
Groene Metropoolregio en The Economic Board 
om samen met tal van stakeholders in de regio 
Arnhem-Nijmegen een voorstel bij het Rijk in te 
dienen voor een Regio Deal. 

“In ons voorstel gaat het om 100 miljoen euro 
over 4 jaar”, zegt Jan van Dellen, directeur van 
The Economic Board. “Aan die 100 miljoen 
dragen partijen in de regio 60 miljoen bij, de 
overige 40 miljoen komt van het Rijk. Afgezet 
tegen de kosten van uitvoering van onze opgaven 
betekent het een financiële impuls om bestaande 
projecten uit te bouwen en te versnellen. We 
zien iedere euro als een investering die zich op 
termijn terugbetaald.” 

FOCUS
“De Regio Deal Arnhem-Nijmegen heeft als 
motto ‘Gezonde groene groei’, daarmee geven we 
aan waar we op focussen: een sociaaleconomisch 

krachtige, gezonde en duurzame regio”, aldus 
Babine Scholten, Coördinator gebiedsagenda 
Arnhem Nijmegen bij de provincie 
Gelderland. “De investeringsgelden in 

het kader van de Regio Deal leveren 
winst op wat betreft wonen, werken, 
gezondheid, cultuur en natuur. Daarmee 

wordt de regio extra aantrekkelijk 
als vestigingsgebied waardoor de 
investeringen zichzelf op termijn 
terugbetalen.”

Harriët Tiemens, directeur Groene 
Metropoolregio, vult aan: “Bij de 

totstandkoming van de aanvraag 
voor de Regio Deal zijn meer dan 150 

initiatiefnemers betrokken. Gemeenten, 
bedrijven, onderwijs- en onderzoeksinstellingen, 
maatschappelijke organisaties en zorgpartijen 
zijn met projectideeën gekomen. Dat zijn ideeën 
in verschillende stadia. 

Honderd projectideeën die passen binnen 
de vijf programmalijnen; Gezond leven, 
Toekomstbestendig Wonen, Sterke 
Bedrijvigheid, Werkende Arbeidsmarkt en 
Grenzeloos Samenwerken, zijn in het voorstel 
meegenomen.” 

DEALMAKING
Op 14 november is de aanvraag voor de Regio 
Deal formeel ingediend bij het Rijk. Van Dellen 
schetst de verdere voortgang: Het Rijk beslist 
de komende maanden welke voorstellen een 
positief oordeel krijgen, met welke regio’s het 
Rijk een Regio Deal zal afsluiten en hoe hoog 
het bedrag is dat daarvoor beschikbaar komt.”

“We hopen uiteraard op een positief oordeel 
van het Rijk.”, zegt Scholten. Wel zal na het 
positieve oordeel in de maanden erop volgend 
een ‘dealmakingsproces’ plaatsvinden. Het Rijk 
en de regiopartners gaan dan samen uitwerken 
hoe de Regio Deal er concreet gaat uitzien. 
Volgens de planning worden de eerste deals 
in het eerste kwartaal van 2023 toegekend, 
waarna een aantal maanden gezamenlijk 
gewerkt wordt aan de inhoud en governance. 
Voor onze regio is de verwachting dat we in 
juni 2023 echt uit de startblokken kunnen.” 

“Dat het voorstel voor een Regio Deal nu is 
ingediend betekent niet dat we nu in een soort 
van ‘wachtstand’ zitten”, vertelt Tiemens. 
“We gaan nu het proces van ‘dealmaking’ 
voorbereiden, dat wil zeggen de projecten en 
de cofinanciering ervan door de deelnemers 
aan die projecten zoveel mogelijk concreet 
uitwerken.”

SCHAALSPRONG
Met de Regio Deal moet een ‘schaalsprong’ 
worden gemaakt. Tiemens vervolgt: “We 
moeten er zaken mee realiseren door een 
integrale aanpak. Bedrijven en inwoners gaan 
in de komende jaren merken dat er in de regio 
stimuleringsmiddelen worden ingezet om de 
brede welvaart op een vernieuwde en versnelde 
manier aan te pakken.” 

Alle facetten benoemen is ondoenlijk, maar 
een aantal ambities is heel concreet benoemd 
(zie inzet). De Regio Deal is ook een handvat 
om partijen dichter bijeen te brengen, zodat 
ze van elkaar weten waar ze mee bezig zijn. 
Dat is voor een deel al gebeurd in het proces 
om te komen tot een voorstel voor de Regio 
Deal. Elkaar ontmoeten en kennis delen leidt 
weer tot innovaties. De uitgebreide kennis, 
kunde, innovatiekracht en ecosystemen die 
in de regio aanwezig zijn op gebieden als 
health, hightech, energy, circulariteit en 
klimaatadaptie krijgt door de Regio Deal 
een extra impuls, waardoor opgaven sneller, 
grootschaliger en in breder onderling verband 
aangepakt kunnen worden.  «

CONCRETE AMBITIES REGIO DEAL OP 
MIDDELLANGE TERMIJN
 » Studenten en onderzoekers 

gaan in het kader van Gezond 
Leven concepten uitwerken rond 
toekomstbestendig wonen in de 
regio. 

 » Er worden 1000 professionals 
getraind in het werken met nieuwe 
zorgconcepten in de wijk. 

 » Start ups en MKB-ers gaan business 
cases ontwikkelen voor vragen van 
bewoners en professionals rond 
Gezond Leven. 

 » Tot 2026 worden er minstens 6000 
circulaire nieuwe wooneenheden 
gebouwd en tenminste 4 wijken 
of dorpen worden duurzaam 
gerenoveerd. 

 » We realiseren tenminste 5 circulaire 
en/of biobased ketens van bedrijven, 
waaronder toeleveranciers, 
projectontwikkelaars en aannemers. 

 » Circa 40 MKB-bedrijven gaan aan 
de slag met circulaire projecten en 
circa 400 MKB-bedrijven maken 
vervolgstappen in het digitaliseren 
van hun bedrijfsvoering. 

 » Driehonderd bedrijfskavels en 7 
werklocaties worden verduurzaamd. 

 » Er worden 10.000 
bedrijfsmedewerkers geschoold in 
technische en digitale vaardigheden. 

 » Circa 40.000 jongeren en jong 
volwassenen zijn in contact gebracht 
met innovatieve bedrijven in de 
regio. 

 » Minstens 1.000 werkzoekenden gaan 
aan slag in zorg, energie en techniek. 

 » Vijfduizend kwetsbare huishouders 
worden ondersteund met: digitale 
hardware (refurbished) gedoneerd 
door bedrijven en instellingen uit 
de regio, toegang tot internet en 
getraind in digitale vaardigheden.

 » Er zijn in 2026 tenminste 5 
werktafels van kennisinstellingen, 
bedrijfsleven, UWV, SBB, WZW, 
Werkbedrijven en overheden actief 
met LLO, aantrekken en behoud van 
talent en activeren van ongezien 
talent voor de regionale speerpunten.

 » Er komt een platform waar 
Nederlandse en Duitse partijen 
afstemmen, samenwerken en 
organiseren rond gezond leven, 
toekomstbestendig wonen, 
verduurzaming van bedrijvigheid 
en arbeidsmarkt. Circa 6 extra 
grensoverschrijdende projecten 
rondom o.a. energie, circulaire 
digitalisering en logistiek.

REGIO DEAL ARNHEM NIJMEGEN Tekst: Huub Luijten // Fotografie: We Do/Timothy Jongmans 
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 Werknemers Werkzaak 
direct inzetbaar

 Arbeidsrecht – wat gaat 
2023 ons brengen?

Zit je klem in je productie, heb je te weinig personeel, 
zit je (tijdelijk) met de handen in het haar? Of heb 
je leveringsproblemen en denk je na over reshoring. 

Werkzaak Rivierenland heeft een oplossingen voor deze vragen. 
Door het uitvallen van leveringen bij de opdrachtgevers is er ruimte 
voor nieuwe opdrachten. Werkzaak is voor veel opdrachtgevers al 
jarenlang een betrouwbare productiepartner.
 
De medewerkers van Werkzaak maken hoogwaardige producten 
zoals verstelbare autospiegels en accupacks. Ook doen zij 
eenvoudiger werk zoals om- en verpakwerkzaamheden.

Het werk kenmerkt zicht door:
 » Hoge kwaliteit
 » Flexibiliteit
 » Betrouwbare levering
 » Meer flexibiliteit bij je productieproces
 » Sociaal ondernemen
 » Het werkproces weer dicht bij huis door reshoring

 
Werkzaak geeft mensen die weinig kansen krijgen in de 
maatschappij een professionele werkplek. Zij hebben talenten die 
ze willen inzetten. Zij willen dingen leren en zichzelf verbeteren. 
Zij willen graag werken, een bijdrage leveren aan de maatschappij, 
meedoen, sociale contacten opdoen en vooral een eigen inkomen 
verdienen.  «

Vorig jaar rond deze tijd werd onze bijdrage overschaduwd 
door oplopende besmettingen en de discussies die daaruit 
voortvloeiden, ook op de werkvloer. Een jaar verder zien 

we dat corona gelukkig enigszins naar de achtergrond lijkt te zijn 
verdwenen. Tegelijkertijd zien we wel de nasleep ervan. Het aantal 
ziekmeldingen is hoog en veel mensen kampen met psychische 
klachten. Ook heeft corona geleid tot intensievere discussies over 
bijvoorbeeld de mogelijkheid om thuis te werken. Willen medewerkers 
nog wel terug naar kantoor? Naast deze vraagstukken hebben we op 
dit moment ook te maken met krapte op de arbeidsmarkt, de gevolgen 
van de energiecrisis en de inflatie. Werkgevers wordt gevraagd de 
salarissen te verhogen maar kan dat wel altijd? Hebben werkgevers 
nog wel genoeg reserves? Of gaat er toch ingekrompen worden op de 
werkvloer? De lichte stijging van het aantal ontslagaanvragen lijkt daar 
op te duiden. Hoe het ook allemaal zal gaan, duidelijk is dat ook in 
2023 het arbeidsrecht in beweging zal blijven. 

Een belangrijke aanjager is ook de Hoofdlijnenbrief Arbeidsmarkt 
die afgelopen zomer is verschenen. In die brief is uiteengezet hoe we 
moeten komen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt met als 
doel om het aangaan van duurzame arbeidsrelaties te stimuleren. 
Enkele belangrijke wijzigingen die in dat verband op stapel staan 
zien op de afschaffing van oproepcontracten in hun huidige vorm, de 
beperking van uitzendovereenkomsten in fase en duur, aanscherping 
van de ketenregeling, de mogelijkheid van deeltijd-ww binnen de 
arbeidsrelatie en verschuiving van het doel van re-integratie in het 
tweede ziektejaar. Tegelijkertijd moet ook het werken met zelfstandigen 
toekomstbestendiger worden gemaakt door een gelijker speelveld wat 
sociale zekerheid en fiscaliteit betreft. Hoe het er allemaal precies uit 
gaat zien is nog even afwachten maar dat het nodige gaat veranderen 
lijkt wel zeker. 

Naast deze veranderingen zien we dat mediation een steeds 
belangrijkere rol gaat spelen. En terecht wat ons betreft. Deelnemers 
komen weer met elkaar in gesprek, er worden soms deuren geopend die 
buiten de sfeer van vertrouwelijkheid gesloten zouden zijn gebleven en 
de blik kan weer naar de toekomst. Winst dus. 

Wij wensen iedereen juist ook nu weer mooie feestdagen en een goed 
2023 in alle gezondheid.  «

ARBEIDSRECHTSOCIAAL ONDERNEMEN

Via opdrachten aan Werkzaak 
Rivierenland kun jij ook sociaal 
ondernemen! Bel vandaag nog 
088 9375 000 of mail naar 
werkgevers@werkzaakrivierenland.nl. 
www.werkzaakrivierenland.nl/werkgever

EVIUS ARBEIDSRECHT ADVOCATEN
Imke Staps - Geenen     
advocaat en MfN-registermediator 
  
Eva van Otterloo
advocaat

Fotografie: Dennis Vloedmans
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Wij zoeken jou!
Ervaren Aircomonteur

€ 2.700 - € 4.250*

€ 2.300- € 5.100*
service Engineer

€ 2.300- € 3.200*
monteur koeltechniek

persoonlijk opleidingstraject!

Voor meer info, 
scan de QR code

*Bruto p/mnd fulltime

Uw ruimte is te kostbaar voor het 
intern bewaren van archiefstukken. 
Daarom kunt u uw archief beter bij ons 
onderbrengen.

Goed archiveren betekent optimale 
toegankelijkheid en hervindbaarheid. 
Archiefservice Gelderland kan uw 
archieven op elk gewenst niveau voor 
u indexeren.

Uw archief in beheer bij Archiefservice 
Gelderland is via het internet vanaf 
elke werkplek benaderbaar en opvraa-
gbaar. Wij bieden servicelevels vanaf 
3 uur na opvragen. Tevens kunnen wij 
uw archief via ‘scan on demand’ digi-
taal, via een beveiligde site bezorgen. 
Maak een vrijblijvende afspraak om 
onze meerwaarde te zien. Kijken op 
onze site kan natuurlijk ook.

Bijsterhuizen 11-31, 6546 AR Nijmegen
T (024) 377 53 22,
www.utsverkroost.nl

Archiefservice Gelderland is onderdeel 
van UTS Verkroost Nijmegen BV

Opslaan is ook snel vinden
uw archief ‘om de hoek’

DAT BEDOELEN WE NU MET: BETER GEREGELD!



PROFESSIONALS IN 
TECHNISCH BEHEER

Eric Smetsers
projectleider Technisch Beheer 
Electrotechniek

024 - 64 88 222
esmetsers@romijnders.nl

CONTACT

Wilt u weten welke duurzame oplossingen 
Romijnders voor uw bedrijf kan verzorgen? 
Of wilt u advies op maat? Neem gerust 
vrijblijvend contact op:

Romijnders Service B.V.
Vijverlaan 9
6602 CX Wijchen

024 - 64 88 222
info@romijnders.nl
www.romijnders.nl/zakelijk

INSPECTIES VOOR EEN VEILIGE EN DUURZAME WERKOMGEVING
Met periodieke inspecties houden we installaties niet alleen duurzaam, maar ook 
veilig en betrouwbaar. Periodieke inspecties dragen bij aan hogere kwaliteit en 
veiligheid van de installatie. Het inschakelen van Romijnders als onafhankelijk 
inspecteur voorkomt bedrijfsblindheid, brandgevaar en ongevallen.

DUURZAME INSTALLATIES VOOR UW VASTGOED
Duurzame oplossingen zoals warmtepompen, zonnepanelen, energiezuinige 
verlichting en laadpunten voor elektrische auto’s. Van voorbereiding tot 
uitvoering en oplevering. Zo wordt niet alleen het milieu gespaard, maar 
worden ook aanzienlijke kostenbesparingen gerealiseerd. Investeringen in 
duurzame oplossingen verdienen zich op lange termijn terug en helpen mee 
aan een beter milieu.

NOODVERLICHTING WIJST DE WEG
Noodverlichting zorgt ervoor dat in geval van nood, alle personen in uw 
gebouw snel en veilig de weg naar buiten kunnen vinden. Bij stroomuitval of 
ontruiming blijkt dit zonder de juiste verlichting erg lastig te zijn. Daarom kan 
noodverlichting van levensbelang zijn.

WAAROM KIEZEN 
VOOR ROMIJNDERS?
• Totale ontzorging 

• Betrokken en meedenkend

• Kwaliteit en hoge service

• 1 contactpersoon

 INSPECTIES

 ONDERHOUD

 BEHEER

 DUURZAME OPLOSSINGEN

Romijnders is een fullservice organisatie die het gehele beheer en 
onderhoud kan verzorgen van de technische gebouwgebonden 
installaties van uw vastgoed. Wij kunnen u helpen bij de energie 
transitie; van inventarisatie en advies tot uitvoering en onderhoud.


