
Kring Nieuws

column

Het is inmiddels meer dan 42 jaar geleden 
dat De Club van Rome haar spraakma

kende rapport ‘De grenzen aan de groei’ 
publiceerde. Deze ‘denktank’ gaf onder 

meer een prognose van het grondstof en 
voedselverbruik in de wereld en waar

schuwde voor het in snel tempo opraken 
van delfstoffen. De mensheid bleek echter 

creatiever dan gevreesd en slaagde erin 
om alternatieve materialen en ook nieuwe 
methoden voor de winning van grondstof

fen te ontwikkelen.

Nu, in 2014, moeten we echter vaststel
len dat bij veel grondstoffen letterlijk de 

bodem in zicht komt. Hierdoor en omdat 
veel grondstoffen niet ‘eerlijk’ over de 

wereld verdeeld zijn, zijn de prijzen van 
bepaalde grondstoffen al tot grote hoogte 
gestegen, met allerlei ongewenste neven

effecten. Denk daarbij aan de risicovolle 
winning van olie in de poolstreken, aan 

de winning van schaliegas, waarbij de 
bodem vervuild raakt en het afgraven 

van teerzand en bruinkool, waarbij veel 
landschap vernietigd wordt. Dicht bij huis 
zien we het bijvoorbeeld aan de aardbe
vingen in Groningen en de vernieling en 
diefstal van bronzen beelden en koperen 

bovenleidingen.

De Club van Rome maakte zich in 1972 
nog geen zorgen over de opwarming 

van de aarde. Dat probleem werd voor 
het eerst grootschalig aangekaart door Al 

Gore in zijn documentaire ‘An Inconve
nient Truth’, een film over het broeikasef
fect en de gevolgen ervan voor de mens 
in de komende vijftig jaar. Ofschoon de 

film nogal wat kritiek kreeg, is inmiddels 
vrijwel iedereen ervan overtuigd dat er 

daadwerkelijk sprake is van opwarming 
van de aarde. Sceptici zeggen dat de 

in
d

u
s

tr
ië

le
 K

ri
n

g
 v

o
o

r 
n

ijm
e

g
e

n
 e

n
 o

m
g

e
vi

n
g

 

Postbus 31441 ][ 6503 CK Nijmegen ][ T 024 388 63 10 ][ F 024 356 49 71

no. 55 december 2014

1

Ze gieten er kleine, zeer 
hoogwaardige onderdelen 
voor machines, maar ook gi
gantische contragewichten  
voor onder andere heftrucks. 
Hoewel... de meeste van die 
gigantische blokken metaal 
komen tegenwoordig uit 
China, waar veel goedkoper 
kan worden geproduceerd. 
Er is zelfs in 2006 een apart 
bedrijf voor opgericht, TTI, 
met aan het hoofd Carlo. 
Hij is verantwoordelijk voor 
het hele proces van produc
tie daar tot aflevering bij de 
klant. En die kan overal zit
ten. Er zijn opslagplaatsen 
in Ierland, Finland, Duitsland 
en binnenkort ook in de VS.  
Broer Martijn (41) heeft de 
dagelijkse leiding van de gie
terij en ook vader (70)  net 
terug van zaken uit China  is 
nog actief binnen de gieterij.

Carlo: “Ik heb een pracht
baan. Om het hele proces in 
goede banen te leiden moet 
ik bedrijven bij elkaar bren
gen: leveranciers vinden, 
een transportketen opzet
ten, problemen oplossen. 

En natuurlijk is het heerlijk 
om regelmatig naar China 
te mogen”. Niet al te vaak, 
want Carlo heeft ook een 
gezin met drie kinderen. De 
jongste is zes maanden, de 
middelste negen jaar en de 
stamhouder is twaalf. Hij wil  
vrachtwagenchauffeur wor
den, maar Carlo hoopt hem 
nog te kunnen ompraten.

Zijn spaarzame vrije tijd vult 
hij met fietsen. Op zijn elek
trische mountainbike maakt 
hij de omgeving van Nijme
gen op zondagochtenden 
onveilig door er met vijftig 
km per uur doorheen te ra
zen. “Heerlijk om mijn hoofd 
leeg te maken en ruimte te 
creëren voor frisse ideeën”. 
De fietspaden kunnen hem 
niet breed genoeg zijn. 
“Daar zit ook een duidelijke 
link naar mijn werk bij de 
IKN: veel draait om goede 
bereikbaarheid. Voor fietsers 
maar ook voor bedrijven. Ik 
zet me er graag voor in om 
op dat terrein bij de politiek 
wat voor elkaar te krijgen. 
Daarnaast ben ik overtuigd 

van de kracht van netwer
ken. Binnen de IKN is de 
‘gunfactor’ hoog. Heb ik een 
klus dan denk ik allereerst 
aan iemand die ik via de IKN 
ken. Iemand die ik regelma
tig in de ogen heb gekeken 
en niet alleen via Facebook 
of Twitter ken. Zo kregen we 
via de IKN een leuke order 
van een zusterbedrijf van be
tonfabriek De Hamer in Mal
den, die weer leidde tot een 
nog veel grotere opdracht 
van staalproducent Voestal
pine. Echt, het werk ligt om 
de hoek”. 

vervolg zie pagina 2

‘het werK ligt oM de hoeK’
Carlo Thoonsen (43) is trots op het roemrijke verleden van het 
bedrijf waaraan hij mede leiding geeft: De Nijmeegsche IJzer-
gieterij. Met zichtbaar plezier wijst hij op de oude foto’s die 
veel wanden van het bedrijfspand aan de Lindenhoutseweg 
in Nijmegen sieren. In 1877 begonnen in de Benedenstad als 
eenvoudige herstelwerkplaats voor stoomwerktuigen groeide 
de gieterij uit tot een uiterst modern bedrijf waar hoogwaar-
dige producten worden gemaakt die hun weg vinden naar 
afnemers in heel Europa en soms zelfs daarbuiten. Wie is de 
man die naast zijn drukke baan al vier jaar tijd vrijmaakt voor  
een bestuursfunctie binnen de IKN?
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opwarming niet (geheel) aan de mens te 
wijten is, maar dat neemt niet weg dat 
het belangrijk is om de opwarming te 

matigen, zodat de (negatieve) gevolgen zo 
veel mogelijk beperkt blijven.

Intussen liggen er concrete doelstellingen, 
wereldwijd, Europees, landelijk en zelfs 

op gemeentelijk niveau. Zo wil Nijmegen 
in 2045 het energieverbruik met de helft 

verminderd hebben en de andere helft 
verduurzaamd. Daartoe zijn verschillende 
projecten geïnitieerd, zoals het Nijmeegs 
Energie Convenant (NEC) en Power2Nij
megen. Het NEC, inmiddels door de IKN 

geadopteerd, heeft als doelstelling dat de 
deelnemers gedurende drie jaar tijd drie 

procent energie per jaar besparen. In een 
eerste tranche is dat meer dan gelukt. 
Momenteel loopt de tweede fase van 
het NEC, waarbij dezelfde doelstelling 

nagestreefd wordt.

Om te komen tot een duurzame econo
mie moet er echter meer gebeuren dan 

energie besparen. Om uitputting van 
grondstoffen te voorkomen, zullen we 

moeten groeien naar een ‘circulaire’ eco
nomie, waarin grondstoffen niet worden 

verbrand of anderszins verspild, maar 
continue hergebruikt of zelfs steeds verder 

opgewaardeerd worden. Een belangrijke 
bijdrage aan deze visie leverden William 

McDonough en Michael Braungart in hun 
boek ‘The Way We Make Things’ 

uit 2002.

In onze regio zijn we al een eind op weg 
naar een duurzame economie. Steeds 

meer woningen worden verwarmd met 
restwarmte van de ARN en in de toekomst 

ook van ander bronnen. Uit organisch 
afval wordt groen gas gewonnen en het 

restant is geschikt voor bodemverbete
ring. Afval wordt steeds meer gescheiden 

opgehaald en hergebruikt in plaats van 
verbrand. Gestort worden alleen nog 

maar de slakken, die na de verbranding 
overblijven. En ook daarvoor worden 

nieuwe toepassingen gezocht.

Als vereniging van maakbedrijven voelt 
de IKN de verantwoordelijkheid om de 

ontwikkeling en productie van duurzame 
producten te stimuleren. Afgelopen mei 
hebben we een bijeenkomst gewijd aan 

de ‘biobased economy’ en andere duurza
me oplossingen. In de toekomst zullen we 
nog vaak op deze thematiek en de kansen 

die het onze leden biedt terugkomen.

Tot besluit wil ik u, uw familie en uw me
dewerkers alvast een prettige jaarwisseling 

en een voorspoedig en duurzaam 2015 
toewensen.

Gerard van Gorkum,
Vice-Voorzitter

Bij Huisman  met produc
tievestigingen in Druten en 
Elst en een salesafdeling in 
Nijmegen  worden hoog
waardige, uiterst complexe 
elektrotechnische producten 
gemaakt. Het bedrijf werd in 

1955 opgericht door vader 
Wim Huisman en toen Van 
Gelder er vijftien jaar later 
als monteur kwam werken 
waren ze nog maar met z’n 
vieren of vijven. Daarna ging 
het snel. Huisman concen

treert zich op industriële au
tomatisering, de elektrotech
nische kant van computer
gestuurde machines. Er wor
den voor de meest uiteenlo
pende bedrijven wereldwijd 
complexe schakelkasten 
gebouwd. Eind jaren zeven
tig begon het werkveld zich 
uit te breiden naar de mari
tieme sector: de scheepvaart 
en de offshoreindustrie. 
Van Gelder: “We leggen nu 
bijvoorbeeld in luxe jachten 
van rijke Russen of oliesjeiks 
de hele elektrotechnische in
stallatie aan. We hebben het 
over schepen van wel zeven
tig meter. Alles is dan vanaf 
één plek te bedienen en te 
monitoren. We ontwikkelen 
de benodigde software hier 
zelf in huis en passen die 
continu aan. Want we willen 
natuurlijk de laatste techno
logische snufjes nog verwer
ken in zo’n schip. Uitdagend 
en boeiend werk. Als er eens 

‘delen is het nieuwe 
verMenigvuldigen’

Als Sander van Gelder (63) je door de fabriekshal van de vesti-
ging van Huisman Elektrotechniek in Elst voert, stralen de pas-
sie en de onverholen trots van zijn gezicht. Dit is zijn levens-
werk, samen met Wim Huisman en diens zonen Peter en Rob 
heeft hij Huisman gemaakt tot wat het nu is: een bloeiend, 
technologisch hoogstaand bedrijf waar zo’n kleine driehon-
derd mensen in vaste dienst werken. Hier en daar groet Van 
Gelder - die sinds 2003 samen met Peter en Rob directeur en 
mede-eigenaar is - een medewerker of deelt een schouder-
klop uit. “Dit is ons kapitaal”, vertelt hij. “Het zijn stuk voor 
stuk vakmensen, goud waard. Zonder hen zijn wij niks. We 
koesteren ze. Want je moet ze niet alleen zien binnen te ha-
len, maar ook binnen te houden.”
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iets kapot gaat, vliegen we 
desnoods een monteur met 
een helikopter naar zo’n 
jacht op zee”.
Een ander groot project waar 
Huisman een belangrijk aan
deel in heeft is het mam
moethefschip Pieter Schelte. 
“Een gigantisch schip  meer 
dan drie voetbalvelden lang 
 dat met zestien ‘haken’ 
een compleet booreiland op
tilt. Wij leveren de techniek 
om die haken te bedienen. 
Enorm complex, echt een 
technologisch hoogstandje. 
Daar heb je hooggekwalifi
ceerd personeel voor nodig.”
En zo komen we op iets dat 
Van Gelder zeer na aan het 
hart ligt: zorgen dat er niet 
alleen nu, maar ook in de 
toekomst voldoende tech
nisch geschoolde vaklieden 
zijn in de regio. “We moeten 
jonge mensen nog meer dui
delijk maken dat techniek al 
lang niet meer vies is en al
leen iets voor ‘nerds’. Tech
niek is uitdagend en overal 
om ons heen. We moeten 
uitdragen dat techniek leuk 

is. Op de basisschool zijn kin
deren al de hele dag bezig 
met techniek. Ze spelen met 
hun mobieltjes en leren van
af een digitaal schoolbord.”
Er gebeurt gelukkig al veel 
goeds, zegt Van Gelder. 
“Neem De Technische, de 
praktijkschool die het be
drijfsleven samen met het 
ROC heeft opgezet. Na an
derhalf jaar durf ik gerust van 
een groot succes te spreken. 
Maar dat succes moet wor
den geborgd. En precies daar 
zie ik een duidelijke taak voor 
de IKN. De IKN is bij uitstek 
de partij die kan zorgen dat 
onderwijs en bedrijfsleven 
goed samen blijven werken. 
De IKN kan coördineren, sa
menbinden, borgen. Iemand 
moet de uitgezette lijntjes in 
de gaten houden. 
Misschien gaat dat wel het 
beste vanuit het Technovium. 
Dat moet uitgroeien tot het 
door iedereen gekende en 
gewaardeerde regionale 
centrum voor alle vragen op 
technisch gebied”.

Van Gelder ziet nog een be
langrijke taak weggelegd 
voor de IKN op het terrein 
van risicomanagement.
“Veel aangesloten bedrij
ven werken internationaal 
en krijgen te maken met 
ingewikkelde wetgeving of 
leveringsvoorwaarden. We 
moeten de kennis en de 
kunde op die terreinen meer 
uitwisselen. Daar worden 
we allemaal beter van. Dat 
is pure meerwaarde. Bedrijf 
X heeft misschien een ge
specialiseerde jurist in dienst 
van wiens kennis we allemaal 
kunnen profiteren. Als je een 
club vormt, moet je delen, 
niet met de handrem erop 
werken. Delen is het nieuwe 
vermenigvuldigen, zeg ik 
vaak. Wat je geeft, krijg je 
later vaak dubbel en dwars 
terug. Laten we dus avonden 
beleggen waarop we onze 
kennis uitwisselen”.

Hoewel de pensioengerech
tigde leeftijd langzaam be
gint te naderen is Van Gel
der nog lang niet van plan 

om op te houden. “Zolang 
ik het leuk vind, ga ik door. 
Tot ik mezelf echt overbodig 
heb gemaakt.” Dan komt er 
misschien weer wat meer tijd 
voor zijn echtgenote en twee 
dochters en voor die andere 
grote passie: het voetbal. 



ariëns - partner in 
vastgoedonderhoud
innovatie en 
resultaatgericht 
saMenwerKen

Sinds hij zijn ondernemersopleiding afrondde en in 1985 zijn 
eigen bedrijf begon, heeft Johans Ariëns, eigenaar en com-
mercieel directeur van Ariëns - Partner in Vastgoedonder-
houd, een uitgebreid netwerk van bestendige relaties opge-
bouwd met woningverenigingen, zorg- en onderwijsinstel-
lingen, gemeenten en ook met beleggers, verenigingen van 
eigenaren, beheerders en bedrijven. Inmiddels is zijn bedrijf 
in vastgoedonderhoud dan ook uitgegroeid tot een gerenom-
meerde onderneming waar dagelijks vijftig mensen actief zijn.

“Kijk, waar we ons op rich
ten is resultaatgericht vast
goedonderhoud” steekt hij 
van wal. “Dat is een enorme 
cultuuromslag in de onder
houdswereld.” Johans kan 
het weten. Hij is tenslotte al 
meer dan dertig jaar actief 
in het onderhoud. “Het is 
me eigenlijk met de paplepel 
ingegoten. Ik kom namelijk 
uit een echte ‘onderhouds
familie’ en ik loop al vanaf 
mijn jeugd  aanvankelijk als 
vakantiewerk  mee in de on
derhoudsbranche. Ik heb dus 
nogal wat praktijkervaring”.

Belangrijke innovatie
“Onze aanpak, resultaat
gerichte samenwerking, is 
misschien wel de belangrijk
ste innovatie in de onder
houdswereld in de laatste 
decennia”, legt Johans uit. 
“In het verleden schreef een 
opdrachtgever een bestek, 
waarin precies vermeld stond 
wat er aan een gebouw 
moest gebeuren. Een aan
nemer voerde vervolgens de 
omschreven werkzaamhe
den zo nauwkeurig mogelijk 
uit. Maar of die maatregelen 
ook tot het gewenste re
sultaat leidden, was niet de 
zorg van de aannemer. Het 
tot een goed einde brengen 
van een onderhoudsproject 

vergde dus feitelijk nogal wat 
inspanning en expertise van 
de opdrachtgever”.

“Dit is een enorme 
cultuuromslag in de 
onderhoudswereld”

“Bij Ariëns  Partner in vast
goedonderhoud doen we 
dat dus inmiddels helemaal 
anders. In een resultaatge
richte samenwerking bepa
len we van tevoren samen 
met de opdrachtgever wat 
het gewenste onderhouds
niveau is. Dit doen we op 
grond van zorgvuldige ana
lyses en metingen vooraf 
aan het gebouw. Vervolgens 
zorgen wij ervoor dat het ge
wenste kwaliteitsniveau ook 
aantoonbaar geleverd wordt. 
Het resultaat wordt namelijk 
achteraf volgens dezelfde 
standaarden doorgemeten. 
Er wordt geen overbodig 
werk gedaan, maar er wor
den ook geen noodzakelijke 
maatregelen over het hoofd 
gezien. Zo simpel is het ei
genlijk...”

Exploitatiekosten voor-
spelbaar
“Nog los van de substantiële 
kostenbesparingen die deze 
aanpak oplevert, is het grote 
voordeel dat onze opdracht

gever tegenwoordig alleen 
nog maar hoeft te bepalen 
welk onderhoudsniveau hij 
of zij kiest. Die keuze komt 
tot stand op grond van di
verse onderhoudsscenario’s 
die wij ontwikkelen en voor
leggen. Dit zijn vaak lange 
termijnscenario’s waarbij 
we ook de kosten in kaart 
brengen. Op die manier zijn 
de exploitatiekosten van een 
gebouw over een lange peri
ode voorspelbaar geworden, 
zonder dat dit veel inspan
ning en onderhoudsexper
tise van onze opdrachtgever 
vergt. Op die manier ‘ont
zorgen’ wij onze ‘opdracht
gevers’. En ja, dat vergt van 
alle betrokkenen een andere 
opstelling en rolinvulling dan 
we vanuit de traditie gewend 
zijn, maar ik geloof werkelijk 
dat hierin in de toekomst de 
beste kansen liggen”.

“Met resultaatgerichte 
samenwerking 

‘ontzorgen’ we onze 
opdrachtgever”

Zo min mogelijk overlast
“Daarbij komt het feit dat wij 
onze werkzaamheden met 
behulp van ‘lean’technieken 
organiseren. Met andere 
woorden: we stemmen onze 
werkzaamheden zodanig op 
elkaar af dat de doorlooptijd 
van een project zo kort mo
gelijk is en de bewoners of 
gebruikers van het pand er 
zo weinig mogelijk overlast 
van ondervinden. Bijkomend 
voordeel van deze werkwijze 
is, dat ook hiermee flinke 
kostenbesparingen behaald 
worden. Goedkoper én snel
ler én beter bestaat dus wel 
degelijk!”
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Villa De Winckelsteegh
“Een goed voorbeeld is de 
Renovatie van Villa De Win
ckelsteegh in Nijmegen, een 
vestiging van Pluryn. Dit is 
een project dat we begin de
cember opleverden. Het gaat 
hierbij om het renoveren van 
de gehele buiten en bin
nenschil en het terugbren
gen van de oorspronkelijke 
detailleringen van een villa 
met vier bouwlagen. Daarbij 
hoorde het vervangen van de 
keukens, toiletten, plafonds, 
wanden, vloeren(bedekking), 
brandwerende voorzienin
gen, beglazing en interieur. 
Dat is bij elkaar nogal wat. 
En omdat een dergelijk pand 
doorgaans natuurlijk volop in 
gebruik is, is het van groot 
belang dat de doorlooptijd 
van zo’n project zo kort mo
gelijk is en dat de werkzaam
heden zo weinig mogelijk 
overlast veroorzaken. Dat is 
erg goed gelukt”.

“Goedkoper én sneller 
én beter bestaat dus 

wel degelijk!”

Goed opgeleide vaklie-
den een speerpunt
“Natuurlijk vergen alle in
novaties verjonging en goed 
opgeleide medewerkers. En 
dat is waar de IKN om de 
hoek komt kijken. Zij spelen 
een onmisbare rol in het op
leidingsklimaat in Nijmegen 
en omstreken. Technische 
medewerkers nu en in de 
toekomst is immers een be
langrijk speerpunt van de 
IKN. De behoefte aan vak
bekwame vaklieden op het 
gebied van onderhoud blijft 
onveranderd groot en ik vind 

dan ook dat, verdeeld over 
de leergangen en disciplines, 
tien procent van onze vaklie
den leerling dient te zijn. We 
werken daarom nauw samen 
met diverse opleidingsinstan
ties. We zijn niet voor niets 
een erkend leerbedrijf. We 
behoren sinds jaar en dag 
binnen onze branche tot de 
grootste drie afnemers van 
leerlingen”.

“IKN speelt een 
onmisbare rol in het 
opleidingsklimaat in 

Nijmegen”

Spreekbuis
“De IKN is trouwens sowieso 
een belangrijke factor in Nij
megen”, stelt Johans vast. 
“Je hebt nu eenmaal een 
spreekbuis nodig die het ge
meenschappelijk belang van 
het bedrijfsleven vertegen
woordigt naar de gemeente 
toe, al was het maar omdat 
de gemeente natuurlijk niet 
met alle ondernemers afzon
derlijk kan gaan praten over 
kwesties die het vestigings
klimaat betreffen. Dan denk 
ik aan regelgeving, bestem
mingsplannen, bereikbaar
heid van bedrijven, milieuei
sen, belastingen, enz”.

Vestigingsklimaat
Als ik Johans tenslotte vraag 
wat de IKN wat hem betreft 
nog meer zou kunnen doen, 
moet hij even nadenken. 
“Nou, ik heb weleens het 
idee dat de gemeente Nij
megen heel erg inzet op een 
gunstig vestigingsklimaat 
voor bedrijven van buitenaf, 
terwijl naar mijn idee de stad 
net zozeer gebaat zou zijn bij 
het koesteren van de reeds 
aanwezige bedrijven. Naar 
mijn idee schiet dat laatste 
er nog weleens bij in, om het 
maar voorzichtig te zeggen. 
Daar zou de IKN nog meer 
aandacht aan kunnen ge
ven”.
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Mededelingen van het secretariaat

Bijeenkomsten 2015
De bijeenkomsten van 
de IKN in 2015 zijn bijna 
allemaal ingevuld:
  Donderdag 26 februari 

om 15.00 uur: algemene 
bijeenkomst bij NXP met 
ledenvergadering

 Maart: 
netwerkbijeenkomst 
(nieuw!) bij Cuppens +zn 
Aannemers B.V.

 April: voorjaarsbijeenkomst 

met VNONCW
 Juni: jaardiner
 September: algemene 

bijeenkomst bij Barenbrug 
Holland B.V.

 Oktober: 
netwerkbijeenkomst 
(nieuw!) bij Staalbouw 
Mook B.V.

 November: algemene 
bijeenkomst met 
ledenvergadering.

Houdt u onze digitale 
nieuwsbrief en onze website 
in de gaten voor de data en 
meer informatie.

Nieuwe leden
Tot nu toe hebben we sinds 
de vorige editie de volgende 
nieuwe leden kunnen 
verwelkomen:
 Solutions on Silicon B.V. 

(Peter Sakko), Nijmegen.
 Morssinkhof Groep 

Malden B.V. (Benno 
Munster), Malden.

 Klingele Golfkarton C.V. 
(Gerard Slebus), Elst.

 SUN Roestvaststaal B.V. 
(Wilie Verberck), Bemmel.

Nieuwe contact-
personen bij de leden
 Gijs Arts (Desch 

Verpakkingen B.V.)
 Bram Peters (Dusseldorp 

Inzameling en Recycling 
B.V.)

 Arnoud van Spijk (Eromes 
Projectinrichters B.V.).

Het bestuur heet de nieuwe 
leden en contactpersonen 
van harte welkom bij de 
IKN.

Fotografie: Sierbeeld/Ab Sier en Huisman  Teksten: Peter-Paul van Vugt en Paul Schmitz

Op 26 november vond bij de 
KvK te Arnhem de opening 
plaats van het ‘Onderne
mersplein’. Het plein wordt 
een centrale plek waar in de 
toekomst alle informatie van 
de overheid voor onderne
mers te vinden is. De kamer 
werkt daarbij onder meer sa
men met de belastingdienst, 
de RDW en het CBS.
Daarnaast zijn er nog andere 
belangrijke veranderingen. 

De KvK is tegenwoordig 
één organisatie in plaats van 
veertien zelfstandige ‘eiland
jes’. Hiermee is een kosten
besparing bereikt van 80 mil
joen euro per jaar (33%).
Daarnaast zal de dienstverle
ning verbeterd en verder ge
digitaliseerd worden. Binnen 
twee jaar zijn alle inschrij
vingen en mutaties van het 
Handelsregister en identifi
catie zonder kantoorbezoek 

‘24/7’ toegankelijk. Ook de 
advies en informatiedienst
verlening zal gedigitaliseerd 
worden, via de website, apps 
en telefonische en econsul
ten.
Er blijven echter ook enkele 
fysieke ontmoetingsplaat
sen: op vijf van de negen
tien kantoren heeft de KvK 
samen met partners een fy
sieke versie van het onder
nemersplein gecreëerd, waar 
ondernemers anderen kun
nen ontmoeten en kunnen 
samenwerken. Arnhem is er 
één van.
Om ondanks de gecentrali

seerde organisatie te kunnen 
inspelen op regionale om
standigheden zijn er regio
nale adviesraden ingesteld, 
bestaande uit ondernemers 
en maatschappelijke verte
genwoordigers. Zij bepalen 
welke dienstverlening de KvK 
regionaal gaat bieden.
Bij de fysieke projectonder
steuning in de regio brengt 
de KvK een sterke focus aan: 
minder projecten, maar wel 
groter (scope en inzet men
sen) en met meer impact. De 
speerpunten daarbij zijn in
novatie, internationalisering, 
financiering en starters.

KaMer van 
Koophandel 2.0

Na vier jaar voorzitterschap 
en bijna twaalf (!) jaar lid
maatschap van het bestuur 
heeft Dick Alewijnse op 10 

november zijn functie als 
voorzitter van het IKN be
stuur neergelegd. Dit om
dat hijzelf vindt dat het tijd 

wordt om de hamer door te 
geven aan een ander. Dat hij 
vier jaar voorzitter zou blijven 
had hij destijds bij zijn aan
treden overigens al aangege
ven. 
Het bestuur is druk doende 
om een goede opvolger te 
vinden. Op de volgende le
denvergadering van 26 fe

bruari zal de kandidaatstel
ling plaatsvinden. Bestuur en 
leden zijn Dick zeer dankbaar 
voor de wijze waarop hij de 
afgelopen jaren de functie 
van voorzitter heeft vervuld.

Gerard van Gorkum, 
Vicevoorzitter

dicK alewijnse legt 
voorzittershaMer 
neer


