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BETEKENISECONOMIE DEEL 2

In de schoonmaak
wint iedereen
Een groeiend aantal ondernemers wil
gewetensvol ondernemen. In Twente hebben zij het
Handvest van de Betekeniseconomie opgesteld. Het mag
niet meer enkel draaien om de dikke Mercedes.
In deel twee van een serie met vijf Twentse
topondernemers praten we over de stelling uit het
handvest dat het belang van de gemeenschap zwaarder
moet wegen dan het eigen belang en dat gewin nooit ten
koste mag gaan van anderen.
Angelique Kunst
Enschede

De stelling van vandaag
Het belang van de gemeenschap moet zwaarder
wegen dan het eigen belang. Gewin mag nooit ten
koste gaan van anderen.

Charles Vinke
De schoonmaakbranche is de ideale werkplek voor allerlei mensen die om uiteenlopende redenen laaggeschoold werk doen. Een taalachterstand, een verstandelijke beperking, een culturele achtergrond waarin scholing niet vanzelfsprekend is: schoonmaakbedrijven bieden veel mensen met hindernissen op de arbeidsmarkt
een kans. Directeur Charles Vinke van Asito: „We hebben 110 verschillende nationaliteiten in dienst. Aanvankelijk overkwam ons dat, het was gewoon een gegeven
in de branche. Maar op een gegeven moment zijn we
ons gaan realiseren dat we daar ook iets moois mee
konden. We zagen de maatschappij verharden en polariseren, terwijl binnen ons bedrijf mensen van verschillende afkomst prima kunnen samenwerken, elkaar respecteren en waarderen. We
besloten die ervaring uit te dragen omdat we daarmee kunnen bijdragen aan het
maatschappelijk debat. We brengen onze diversiteit en inclusiviteit zoveel mogelijk
onder de aandacht, laten zien dat we daar trots op zijn. Dat doen we door de organisatie van het Nationaal Integratiediner en via het Nationaal Integratiefonds, waarmee we geld inzamelen voor wetenschappelijk onderzoek naar diversiteit en integratie op de werkvloer.”

Yvonne Overmaat
Speeltoestellenfabrikant Yalp in Goor mag dan bekend staan
om hippe computergestuurde speeltoestellen, ze knappen
hun versleten glijbanen en klimtoestellen ook op. Dat levert
geen geld op, maar wel veel spelende kinderen. Directeur
Yvonne Overmaat: „Zo’n 80 procent van onze productie bestaat uit traditioneel speelmateriaal. De houten speeltoestellen hebben een levensduur van vijftien jaar. We merkten in de
crisisjaren dat gemeenten in de problemen kwamen als die
toestellen vervangen moesten worden: daar was door allerlei
bezuinigingen geen geld voor. Daardoor dreigden er complete speelplekken te verdwijnen. Dat gaat ons echt aan het
hart, we vinden het zo belangrijk dat kinderen bewegen en
buiten spelen. Dus toen we door de gemeenten Haaksbergen en Hof van Twente werden benaderd over het probleem met de speelplekken hebben we actief gezocht naar
een oplossing. Samen met de sociale werkvoorziening knappen we oude speeltoestellen op en geven we ze een tweede leven. Daarmee helpen we gemeenten door een financieel moeilijke periode, we helpen mensen die afstand hebben tot de arbeidsmarkt
en we zorgen dat kinderen hun speelplek houden. Geld verdienen we er niet mee, maar
voor ons is het allerbelangrijkste dat kinderen kunnen blijven spelen.”

 Vier

medewerkers van
schoonmaakbedrijf Asito
van verschillende nationaliteiten.
FOTO EMIEL
MUIJDERMAN

Bas Leerink
De nieuwbouw van ziekenhuis MST mag dan
volgens veel mensen veel te duur zijn geweest:
feit is dat het bouwproces vlekkeloos verliep,
binnen de gestelde tijd en binnen de gestelde
begroting. Dat is bijzonder in een tijd waar veel
grote bouwprojecten gierend uit de klauwen
lopen. En juist omdat het hier een project betrof
dat gefinancierd wordt met zorggeld was het algemeen belang heel groot. Volgens directeur
Bas Leerink waren alle partijen daar goed van
doordrongen en heeft dat geleid tot bijzondere
afspraken binnen het bouwteam: „De architect,
de bouwers en de installateurs hebben van tevoren afgesproken dat ze
samen de klus zouden klaren. Tegenvallers en moeilijkheden onderweg zouden ze samen oplossen. Er werden geen ingewikkelde wurgcontracten opgesteld, ze zouden niet naar de rechter stappen, ze zouden er in alle gevallen samen uit komen. Dat is gelukt. Het is voor mij een voorbeeld dat hier in
Twente de dingen toch net even anders werken dan in de rest van Nederland.”
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Het is stil in de stad, maar
wel gezellig bij Heracles
Heracles is gastvrij als altijd,
maar Almelo is na twee rellen in
het stadscentrum even wat
minder vriendelijk voor bezoekende supporters.

Er is
veel politie op de
been om
rellen in
de stad te
voorkomen. Het
blijkt onnodig.



Bert Hellegers
Almelo

Jacqueline Roerink
De grens tussen eigen belang en algemeen
belang is niet altijd zwart-wit. Dat heeft de
familie Roerink ervaren toen ze de afgelopen jaren moest procederen met buurtgenoten over uitbreiding van hun bedrijf Zuivelhoeve. Directeur Jacqueline Roerink:
„Twekkelo is onze bakermat, hier woont de
familie al generaties. Mijn ouders begonnen
hier met dertig
koeien. We voelen ons verbonden met deze
buurt dus was
het vanzelfsprekend dat het bedrijf hier zou blijven. Dat legt beperkingen op: als
je echt heel
groot wil groeien
moet je verhuizen. Maar wij bedachten in overleg met de gemeente Hengelo en een gespecialiseerd
landschapsbureau een plan voor groei op
deze plek, met minimale effecten voor de
omgeving. We produceren na de uitbreiding
volledig CO2-neutraal, we investeren flink
in duurzaamheid, bijvoorbeeld in de waterzuivering, en we besteden bij de bouw veel
aandacht aan architectuur en inpasbaarheid in het landschap.” Maar een aantal
buren was het niet eens met de uitbreiding
en begon een juridische procedure. Roerink: „Dat deed pijn, want dat wil je niet.
Juist niet in een omgeving waarmee je je zo
verbonden voelt. Maar wij hebben ook een
verantwoordelijkheid naar onze werknemers. Dit bedrijf verschaft werk aan 400
mensen en het belang van continuïteit voor
die mensen weegt voor ons zwaar.” De
Raad van State gaf de gemeente en daarmee de Zuivelhoeve uiteindelijk gelijk. Roerink: „Met de meeste noabers hebben we
nog steeds een prima band. En we blijven
ons inzetten voor deze gemeenschap. Zo
hebben we net de jaarlijkse prikdag gehouden om Twekkelo schoon te houden, met
na afloop een barbecue.”

Gerard Sanderink
Gerard Sanderink is verrassend openhartig over
zijn ervaringen met infrabedrijf Strukton: „Ik zal
niet ontkennen dat ik ook wel eens dingen heb
gedaan uit puur persoonlijke overwegingen. Ik
zat al heel lang in de IT met Centric. Op een dag
dacht ik: ‘Ik wil ook wel eens wat anders beleven,
nieuwe mensen leren kennen’. Toen heb ik Oranjewoud gekocht. De bouw was voor mij een heel
nieuwe sector, maar ik dacht: ‘Ik heb Centric
groot gemaakt, dat kan ik in de bouw ook’. Ik
wilde mezelf ook in die branche bewijzen. Toen
Strukton te koop kwam, ben ik er met volle overtuiging ingestapt. En achteraf weet ik dat dat niet juist was. Het werd te
groot, ik had niet die binding met de mensen in het bedrijf die ik zocht. Het
was groeien om het groeien. Ik ben nu al vijf jaar bezig om dat onder controle te krijgen, om stabiliteit en betere samenwerking binnen dat bedrijf te
krijgen. Dat is een lang en moeilijk proces en het kost enorm veel energie.
Natuurlijk had ik er uit kunnen stappen maar zo zit ik niet in elkaar. Ik ben
aan mezelf en de mensen in het bedrijf verplicht om het goed te krijgen.”

„De ontvangst is nergens zoals
hier”, zegt Geert van Leeuwen
(68), terwijl hij bij het uitvak van
het Polman Stadion een beker koffie tapt. De Arnhemmer, in de
clubkleuren van Vitesse, bezoekt
al een paar decennia alle wedstrijden van zijn club. Naast hem
graaien Roy Steenstra (21) en Richard Elijzen (45) in de mand met
belegde broodjes. Ze worden door
Heracles bij elke thuiswedstrijd
gratis aangeboden aan de bezoekende supporters. „Dan hoef je
toch niet naar de binnenstad?!”,
stellen de Vitesse-fans lachend
vast.
Ze hebben gehoord van het besluit van burgemeester Arjen Gerritsen de binnenstad tot verboden
gebied te verklaren voor supporters van bezoekende clubs. Na de
rellen bij duels van Heracles tegen
FC Utrecht en SC Heerenveen nemen ze in Almelo geen enkel risico
meer. Het zorgde er gisteren voor
dat er veel politie op de been is in
het centrum. Zowel in burger als
in uniform wordt gecontroleerd.
Het doet wat overdreven aan
omdat slechts vijftig Vitessesupporters naar Almelo zijn gereisd.
Nadat ze bij Holten verplicht hun
toegangskaart hebben omgewisseld, worden ze door de politie
rechtstreeks naar het stadion geloodst. „Dat geeft wel weer een
rompslomp. Jammer dat zoiets
blijkbaar nodig is. Goedwillende
supporters worden weer de dupe
van een groepje raddraaiers”, vindt
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Supporters van
Vitesse
laten zich
de broodjes bij het
Polman
Stadion
goed smaken..



voorzitter Paul Koster van de Arnhemse supportersvereniging.
In het vak met de fanatieke Heraclesfans wil bijna niemand reageren op de maatregelen van burgemeester Gerritsen. De enkeling
die wel iets wil zeggen, roept dat
het ‘allemaal geen zin heeft’. „Als
je toch rotzooi wilt trappen in de
stad en geen clubshirt aan hebt,
dan heeft niemand dat in de gaten.
Dan houdt toch niemand je tegen?”
Dat is juist wel de bedoeling van
de politie-inzet, reageert Gerritsen
als hij tot zijn tevredenheid constateert dat het rustig is gebleven

in de binnenstad. Er waren volgens hem zestien agenten extra in
het centrum. „Om te observeren
of er misschien supporters rondlopen die we niet kennen, maar ook
om snel in te grijpen als er iets
mocht gebeuren. De verplichting
toegangskaarten om te wisselen,
blijft in elk geval dit seizoen van
kracht. Dat gebeurt buiten de stad
en op een tijdstip dat bezoekende
fans nog voldoende tijd hebben in
het stadion te komen, maar onvoldoende tijd overhouden om het
centrum in te gaan. We willen
geen gelazer meer in de binnenstad.”

ENSCHEDE/AMSTERDAM

VRIEZENVEEN/DAARLE

UT en Twentse Ambassade willen
student uit Amsterdam paaien

Waterwinning bij Daarle
en Vriezenveen niet
voldoende onderzocht

De Universiteit Twente en de
Twentse Ambassade gaan
proberen vwo-scholieren uit
Amsterdam en omgeving te interesseren voor een studie in
Twente. Met een open dag op
woensdag 19 april willen de
UT en de Twentse Ambassade
5- en 6-vwo’ers warm
maken voor het studeren aan de UT.
De universiteit belegt jaarlijks drukbezochte open dagen
in Enschede. Met
een informatiemiddag
op 19 april in de vorm
van een zogeheten pop-up
university in de hoofdstad
gaat de onderwijsinstelling in
samenwerking met de
Twentse Ambassade voor de
verandering een keer naar de
aspirant-studenten toe.
De twee hebben tot de open
dag besloten, omdat aankomende studenten in de Randstad zich zelden oriënteren op

De effecten van de voorgenomen drinkwaterwinning in Vriezenveen en Daarle op de beschermde natuur en mogelijke
bodemdaling zijn onvoldoende
onderzocht. Dat stelt de zogeheten commissie m.e.r. na beoordeling van het milieueffectrapport.
Het is de bedoeling de drinkwaterwinning Mander open te houden en een of meerdere nieuwe
locaties te ontwikkelen bij Vriezenveen en Daarle, met een totale omvang van 7 miljoen kubieke meter per jaar.
Voordat Provinciale Staten van
Overijssel en Gelderland hierover een besluit namen, zijn de
milieugevolgen onderzocht. In
totaal zijn daarop dertig reacties
binnen gekomen. Behalve de gespecialiseerde commissie m.e.r.
stellen particulieren en belangenorganisaties vraagtekens bij
de effecten op de landbouw,
verdroging en inklinking van
veengrond.

studiemogelijkheden elders in
het land. ,,En dat is jammer'',
stelt woordvoerder Erik van
Dijk van de UT, ,,want we bieden aan de UT genoeg studies
aan die in de Randstad niet
zijn te volgen.”
Tijdens de open dag, die
plaatsheeft bij de
Twentse Ambassade
aan de Herengracht
in Amsterdam, kunnen scholieren uit
de hoofdstad zich
door UT-studenten
laten informeren over
de studiemogelijkheden,
studiefinanciering en studentenhuisvesting in Twente.
Danny de Vries, directeur van
de Twentse Ambassade zegt
niet te weten wat hij kan verwachten: ,,Het kan zijn dat het
storm loopt op de open dag,
maar het is ook mogelijk dat
er niemand komt. We zien het
wel, we vinden het de moeite
waard om te proberen.”

