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Inleiding 
Na 2021 was ook 2022 voor veel maakbedrijven een hectisch jaar. 
Na de impact van Corona in 2020/2021 zorgde de oorlog in Oekraïne in 2022 voor nieuwe problemen.  
Na de lockdowns was de economie weer gaan draaien maar veel bedrijven konden de vraag zelfs maar moeilijk 
aan. Dit werd veroorzaakt door gebrek aan materialen maar ook het gebrek aan technisch personeel. 
Door de oorlog in Oekraïne werd het gebrek aan materialen en grondstoffen nog groter maar ook de verhoging 
van de energieprijs door de schaarste van gas had een grote impact voor alle bedrijven   
In vrijwel alle sectoren in de industrie is het tekort aan technisch personeel toegenomen.  De inspanningen op 
het gebied van techniekpromotie, verbetering van de kwaliteit en uitstraling van het technisch onderwijs en de 
aansluiting op de arbeidsmarkt zullen daarom ook in de toekomst blijvend aandacht moeten krijgen.  
 
Waar staat de IKN voor 
 
Industriële Kring voor Nijmegen en omgeving 
 
De IKN zet zich in voor het ondernemersklimaat van de maakindustrie in Nijmegen en omgeving. Als onafhan-
kelijke vereniging zorgt de IKN voor de belangen van de lokale economie en voor de belangen van de individue-
le leden. 
 
Elkaar ontmoeten, elkaar inspireren en met elkaar van gedachten wisselen: dat is wat de IKN leden verbindt. 
Ondernemers versterken elkaar als het gaat over arbeidsmarkt, stimuleren technische opleidingen, innovatie,   
ruimte voor bedrijvigheid, energie transitie en  circulaire economie. 
 
 
Bijeenkomsten 
 
In 2022 hebben we  6 bijeenkomsten/ bedrijfsbezoeken  kunnen organiseren. Bij elke bijeenkomst werd een 
korte introductie en rondleiding gegeven door de gastheer en een thema/onderwerp gepresenteerd. 
Jaarprogramma 2022: 
17 Mrt  Bijeenkomst IKN en VNO-NCW  bij Hyster-Yale    Thema: Energietransitie 
21 April Kijken in de Keuken bij Planon   Thema: Sterk Techniek Onderwijs.  
19 Mei  Kijken in Keuken  bij Klingele Golfkarton   Thema: Duurzaamheid 
22 Sept Kijken in de Keuken bij Inexeon Thema: Circulariteit 
20 Oct  Kijken de in Keuken bij De Boer Machines   Presentaties: RCT Regionaal Centrum voor Technologie/ 
KplusV met MKB Deal  m.b.t. digitalisering. 
17 Nov   Algemene Ledenvergadering bij Technoforum    Presentaties:  Oost NL Digitalisering als Enabler voor 
energiebesparing /  Modderkolk  IT-DATA-Energiebesparing / EKI Nijmegen  Sociale Innovatie 
 
Zie ook LinkedIn  IKNijmegen  of de website  www.iknijmgen.nl  Nieuws 
 
Het jaarprogramma voor 2023 is eind december naar alle leden verstuurd. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.iknijmgen.nl/


 

 

Vertegenwoordiging en overleg (structureel) 
 
Het bestuur van de IKN bestond in 2022 uit: 
- Simon de Luij (directeur-eigenaar Modderkolk Projecten & Maintenance B.V., voorzitter); 
- Gerrit den Bok (directeur De Boer Machines Nederland B.V., penningmeester); 
- Johan Kluitmans; 
- Tom Kokke (directeur-eigenaar Berko Wijchen B.V.); 
- Edwin van Poppel ; 
 
 
De termijn van bestuurslid Edwin van Poppel liep af. 
Hij stelde zich verkiesbaar voor een nieuwe termijn en werd herbenoemd voor drie jaar. 
Gerrit den Bok is de opvolger van Dries van Hapert van de Boer Machines en werd benoemd voor 3 jaar. 
In 2022 zijn er zes bestuursvergaderingen gehouden.  De vergaderingen werden voorbereid door Edwin van 
Poppel. 
Belangrijke onderwerpen waren:  Technisch Personeel/ Ontwikkelingen Winkelsteeg. 
 
 
 
 
Belangenbehartiging 
 
De IKN heeft een aantal speerpunten op het gebied van de belangenbehartiging voor de maakbedrijven. De 
belangrijkste speerpunten zijn: hoe komen we aan technisch personeel (nu en in de toekomst), ruimte voor de 
maakbedrijven (fysiek, financieel en op het gebied van milieu),  innovatie en stimulering van onderling zaken 
doen.  
In het recente verleden zijn voor elk speerpunt en op een aantal andere portefeuilles een of meer bestuursle-
den als portefeuillehouder aangesteld.  
 
De portefeuilles met hun portefeuillehouders waren in 2022 als volgt verdeeld:  
  
     -Voorzittersoverleg bedrijfsleven                                                              Simon de Luij 
    - Communicatie                                                                                              Edwin van Poppel /Simon de Luij 
    - Acquisitie en relatiebeheer                                                                       Edwin van Poppel /Simon de Luij 
    - Ondernemersfonds                                                                              l      Edwin van Poppel 
    - Financiën                                                                                                       Gerrit den Bok 
    - Innovatie                                                                                                       Johan Kluitmans 
    - Gemeenteoverleg                                                                     Simon de Luij /Johan Kluitmans/Tom Kokke 
    - Economisch Collectief Nijmegen                                                               Johan Kluitmans 
    - Regelgeving/ruimte voor de maakindustrie                                            Vacature 
    - Techniekpromotie/instroombevordering/Technische Opleidingen   Tom Kokke/Edwin van Poppel 
     -Energietransitie/Duurzaamheid/Circulariteit                                          Vacature 
  
 
Voorzittersoverleg bedrijfsleven 
 
De voorzitter neemt deel aan het periodieke voorzittersoverleg met de voorzitters van de andere onderne-
mersorganisaties in de regio.    VNO-NCW ,  OCO, ECN, Lindus, OKA, IKN, StAB. 
Onderwerpen waren onder meer:  
VNO-NCW: Regiodeal/ MKB Deal /Arnhem zet de knop om  OCO: Energie belangrijk thema bij ondernemers 
ECN: Functiemenging  Woningbouw en Industrie /  Greendeal getekend voor TPN-West Lindus:Techniekdagen / 
Revitalisering aantal terreinen OKA: Inkoopplatform /Kick-off Connectr IKN:Bezoek leden / Kijken in de Keuken 
/ Aandacht arbeidsmarkt/ SPARK  StAB : Veiligheid, toegankelijkheid en bereikbaarheid. 
  
 
  
 



 

 

Communicatie 
De IKN communiceert met haar leden en andere stakeholders via mail. 
Bedrijfsbezoeken zullen via LinkedIn gedeeld worden om bedrijven te inspireren om lid te 
worden van IKN. 
Op de website van IKN kan men algemene informatie van IKN vinden 
In Teams kunnen de leden het verslag van de ALV en het Jaarverslag vinden 
 
Acquisitie en relatiebeheer 
De IKN telde ultimo 2022 64 leden. Simon de Luij en Edwin van Poppel hebben in 2022  17 leden bezocht om de 
contacten te verbeteren. 
Ook in 2023 zullen er maandelijks 2 leden worden bezocht en zullen nieuwe maakbedrijven benaderd worden 
om lid te worden van IKN.    
 
 
Ondernemersfonds 
Sinds 2021 heeft bestuurslid Edwin van Poppel namens de IKN zitting in de Taskforce Nijmeegse Ondernemers-
fonds. 
Het budget voor 2023 is volledig  toegekend aan de werklocaties, waardoor er geen ruimte meer was voor  
innovatieve projecten. 
De vraag van de werklocaties was meer dan het budget. 
 
 
Financiën 
De penningmeester en de secretaris hebben overleg gevoerd met de kascommissie over de jaarrekening 2021. 
De commissie bestond uit Roland Geurts van Armac BV en Rick Schraven.  Rick Schraven heeft Hoppenbrou-
wers verlaten en kon niet meer deelnemen aan de kascommissie. 
De commissie heeft de stukken gecontroleerd en geheel akkoord bevonden, waarna de ledenvergadering het 
bestuur heeft gedechargeerd.  
De IKN heeft aan het verslagjaar een positief saldo overgehouden. De contributie-inkomsten lieten een lichte 
daling zien. 
 
 
Innovatie 
Om concurrerend te zijn en blijven, is het voor vrijwel alle bedrijven belangrijk om permanent met innovatie 
bezig te zijn. De IKN kan haar leden daarbij ondersteunen door: 
 
1. van elkaar te leren door middel van 
- bedrijfsbezoeken (Kijken in de keuken    
 - informatie delen (nieuwsbrief, website, teams) 
 - netwerken/contacten leggen 
2. Faciliteren: 
- beschikbaarheid (technisch) personeel; jeugd voor techniek interesseren en kwaliteit en aansluiting onderwijs 
bevorderen (b.v. steunen Junior Technovium en Technovium)             
  - overleg met overheden (gemeenten): beleid t.a.v. bedrijventerreinen en campus ontwikkelingen; subsidiebe-
leid; regelgeving etc. 
 - ondersteuning via innovatiemakelaar Ruud Schuurman (van RCT Gelderland en RNCT waar IKN vertegen-
woordigers heeft in bestuur) 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gemeenteoverleg 

Er waren in 2022 2 bijeenkomsten met de portefeuillehouders (wethouders) EZ van Nijmegen, Berg en Dal, 
Beuningen, Druten, Heumen, en Wijchen. 

Aan de bijeenkomsten namen Simon de Luij, Johan Kluitmans en Tom Kokke namens de IKN deel.Vanuit de IKN 
wordt het gemeentenoverleg altijd voorbereid door de bestuurslid Johan Kluitmans samen met de ambtenaren 
EZ van Nijmegen en omgeving. 

Onderwerpen die aan de orde kwamen waren onder meer: de industriële barometer (economische gang van 
zaken in de regio), Corona en de oorlog in Oekraïne en de gevolgen daarvan , arbeidsmarktinitiatieven, de in-
stroombevordering in de technische opleidingen  (SPARK/Techniekdagen) , het dichterbij brengen van de circu-
laire economie, omgevingsvisie en gevolgen voor bedrijfsterreinen, de Groene Metropool regio. 

Economisch Collectief Nijmegen 

Sinds 2021 neemt bestuurslid Johan Kluitmans deel aan het periodieke overleg van het Economisch Collectief 
Nijmegen (ECN). Het ECN is het overlegplatform van de Nijmeegse bedrijventerreinverenigingen, Horeca Nij-
megen en de VBO (Vereniging Binnenstadondernemers Nijmegen). De IKN is adviserend lid van het ECN. 

In 2021 was de focus de Omgevingsvisie voor de gemeente Nijmegen. Mede door de inbreng van IKN zal voor 
industrieterrein TPN het huidige bestemmingsplan tot 2035 gerespecteerd  worden (en er dus geen functie-
menging zal plaatsvinden). Voor het bedrijventerrein Winkelsteeg is door de gemeente besloten dat daar wel 
functiemenging kan gaan plaatsvinden. Er zullen ruim 4000 woningen gebouwd gaan worden in Winkelsteeg, 
waarvan ruim 1000 op Winkelsteeg Noord, waar o.a. de Novio Tech Campus en NXP zijn gevestigd. IKN is tegen 
woningbouw op Winkelsteeg Noord, en heeft dan ook een zienswijze ingediend tegen de voorgenomen plan-
nen en zal de verdere uitwerking van de plannen nauwlettend blijven volgen. Daarbij is met name aandacht 
besteed in 2022 aan de plannen van de gemeente om de huidige milieucontouren aan te passen (o.a. geluids-
zonering) zodat woningbouw mogelijk wordt. De gemeente zal in 2023 een nieuw bestemmingsplan voor Win-
kelsteeg ter inzage leggen, waar de IKN dan zo mogelijk commentaar zal leveren om de belangen van de huidi-
ge (en toekomstige) bedrijven op Winkelsteeg Noord te behartigen. 

 
Techniekpromotie/instroombevordering/Technische opleidingen 
 
Tom Kokke heeft zitting in het bestuur van de Stichting Junior Technovium, het samenwerkingsverband tussen 
technisch bedrijfsleven en technisch onderwijs op het gebied van techniekpromotie en instroombevordering. 
JuniorTechnovium ontwikkelt zich goed. Veel kinderen worden geïnspireerd voor techniek en het ROC is mid-
dels haar connectiedagen met meer bedrijven in contact aan het komen. 
 
Edwin van Poppel is voorzitter van de Adviesraad  Technovium, het samenwerkingsverband tussen technische 
bedrijven en technisch onderwijs op het gebied van onderwijs ontwikkeling. 
In 2022 zijn de volgende onderwerpen aan de orde geweest: 
-Meerjarenbeleidsplan Junior Technovium 2022-2027 
-Strategisch toekomstplan ROC Nijmegen 
-Techniek dag 
-1e Technovium Connectiedag 
-Ontwikkeling naar Flexibel en Uitdagend modulair(technisch) onderwijs 
-Skills Heroes 2022 
-LLO, leven lang ontwikkelen 
-Via-T (de weg naar techniek) 
-Voortgezet Onderwijs (VO) en aansluiting op techniek 
-Wat vraagt o.a. het thema Energietransitie van de Adviesraad Technovium 
 
Het Jaarverslag van de Advies Raad Technovium kun je vinden in Teams/Leden/Bestanden/Jaarverslag 
Adviesraad Technovium. 



 

 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


