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Kom donderdag 21 november naar de Lochemse Ondernemersavond!
Jan van Setten, gastspreker bij de Lochemse Ondernemersavond

Ondernemersnetwerken
Lid zijn van een ondernemersnetwerk betekent ontmoeting met andere ondernemers.
Een platform voor gemeenschappelijke
belangenbehartiging én om op een leuke
manier kennis en ervaring delen, vergroten,
verbreden en verdiepen. Dit kan via bedrijfsbezoeken, bijeenkomsten met interessante
sprekers, door samen goede doelen te steunen in uw eigen kern of door samen zakelijk
te ontspannen.

“Het leven is verwarrend eenvoudig”
voudig: een kwestie van de natuurwetten volgen.”

Jan geeft één van zijn ‘verwarrend eenvoudige’ tips
prijs: vooral niet doen wat de klant vraagt. “Ontdek

wat hij wérkelijk nodig heeft. Heb je weleens nage-

dacht over hoe je klanten zo snel mogelijk wegjaagt?

Uit klantóntevredenheidsonderzoek komt hier een
top 7 uit. Draai deze top 7 om en je timmert de

achterdeur van je bedrijf dicht, zodat je klanten niet

meer naar buiten willen. Behalve wanneer je ze echt

kwijt wilt, natuurlijk. Je zult zien dat je het prettig
druk krijgt met rendement. Klanten kopen namelijk

Ondernemersverenigingen

niet wát je doet, maar hóe je het doet. Dat komt
tijdens de Lochemse Ondernemersavond uitgebreid
aan bod.”

Dansen of vechten

www.ov-almen.nl

Als geboren Rotterdammer kent Jan het verschil

tussen lullen en poetsen. “De wil om te weten, zit
vóór de kunst van het vragen. Tijdens het netwerken

www.ondernemers-eefde.nl

Ondernemersvereniging Harfsen
www.harfsen.eu/ondernemers

“Als je anders kijkt naar dezelfde dingen, veranderen ze,” aldus Jan van Setten. (foto: Jan van Setten)

Elke derde donderdag van november vindt de jaarlijkse Lochemse Ondernemersavond plaats. Deze keer
is de netwerkavond op donderdag 21 november bij Witkamp Laren. Hoofdgast Jan van Setten komt vertellen over zijn motto ‘Leven is verwarrend eenvoudig’. Wij spraken hem alvast over wat hij zoal voor u
in petto heeft.
Jan van Setten spreekt in een rap tempo over onder

www.larengelderland.nl/ondernemers

www.lovlochem.nl

andere persoonlijk leiderschap, organisatieverande-

we het onszelf en elkaar vaak zo moeilijk, zowel

de lachspieren te raken en mensen te inspireren. “Ik

warring raakt. Om je vervolgens af te vragen hoe je

ring en klantgerichtheid. Daarbij weet hij geregeld

veel meer over hem te weten. Dat interesse kunnen

tonen moet dan wel in je zitten. Door een andere
bril op te zetten, zul je zien je dat je zaken anders
ervaart. Want in plaats van vechten, kun je ook dansen. Een echte ondernemer wil weten wat er in het

hoofd en het hart van de klant omgaat. Zodat hij een
match kan maken en kán dansen.”

www.janvansetten.nl

Kom ook!

Waar en wanneer

Programma

Als ondernemer in onze gemeente zien wij u

Datum:

graag op de Lochemse Ondernemersavond. Deze

ondernemers en mede mogelijk gemaakt door
de ondernemersverenigingen, netwerkclubs en
de gemeente. Kom ook en meld u nu aan:

www.lochemseondernemersavond.nl

www.ovepse.nl

zakelijk als privé. Logisch dat je daarvan in ver-

doe en oprecht interesse toon in mijn klant, kom ik

je leven weer op orde krijgt. Dat is verwarrend een-

neem de Lochemse ondernemers mee terug naar de

netwerkavond wordt georganiseerd voor en door
www.barchem.org

eenvoud,” vertelt hij. “In het dagelijks leven maken

is dat erg belangrijk. Als ik zelf minder interessant

Tijd:
Plaats:

donderdag 21 november 2019
19.00-23.00 uur

Witkamp, Dorpsstraat 8 in Laren (Gld.)

De toegang is gratis als u al lid bent van een
ondernemersvereniging of netwerkclub in de
gemeente Lochem. Als niet-lid betaalt u € 10
contant bij de entree.

19.00 uur Ontvangst met koffie en thee

19.30 uur Opening door de spreekstalmeester
van de netwerkverenigingen

19.40 uur Wethouder Economische Zaken

Eric-Jan de Haan: ‘Lochem werkt!’

20.00 uur Hoofdgast Jan van Setten:
21.15 uur

‘Terug naar de eenvoud’
Netwerkborrel

22.30 uur Einde

Ook het aanmelden voor dit bijzondere evenement is verwarrend eenvoudig: www.lochemseondernemersavond.nl

www.gorsselbuitengewoon.nl/onze-ondernemers

Netwerken

www.achterhoeknetwerk.nl

28 november: Lochemse Zaken Café
Om het contact tussen ondernemers en de gemeente aan te halen, organiseert de gemeente een reeks
Lochemse Zaken Cafés. Een laagdrempelige manier om elkaar te ontmoeten en over en weer te weten
wat er speelt. Het volgende Lochemse Zaken Café is op 28 november. Komt u ook? U bent van harte
welkom.
Dit jaar zijn er vier cafés georganiseerd, een initia-

Het laatste Lochemse Zaken Café in 2019 is op don-

vind het heel zinvol om regelmatig ondernemers

rant De Sluis, Schoolstraat 70 in Eefde. Het thema is

tief van wethouder Economie Eric-Jan de Haan: “Ik
te spreken over kansen en belemmeringen én om
over verschillende thema’s van gedachten te wislochem.ondernemersinbedrijf.nl

Kennisnetwerk
www.industrielekringlochem.nl

Lorem ipsum

derdag 28 november van 16.30-18.30 uur bij restau‘Hoe geef je de feestdagen extra sfeer?’.

selen. De eerste drie bijeenkomsten werden goed

Aanmelden

goede opkomst hebben. Dan blikken we vooruit op

lochemsezakencafe. Na aanmelding krijgt u een

bezocht en ik hoop dat we op 28 november ook een
de komende feestdagen. Voor veel ondernemers is

dat een belangrijke periode om met promotieacties,

U kunt zich nu al aanmelden op www.lochem.nl/
bevestiging.

festiviteiten en extra aankleding sfeer geven aan

Wilt u in 2020 zelf een gespreksonderwerp op

alle reden om te komen, denk ik.”

manager Hans Wennekes: mkbmanagers@lochem.nl.

hun bedrijf. Een thema dat iedereen bezighoudt, dus

de agenda zetten, stuur dan een mail naar mkb-

Tijdens het Lochemse Zaken Café op 29 augustus lag het
accent op het thema ‘Geld verdienen met vrije tijd’.
De bijeenkomst werd goed bezocht. (foto: gemeente
Lochem)

Ruim 3.500 bedrijven hebben een plaats in de gemeente Lochem op hun
visitekaartje staan. Van eenpitters tot multinationals, bekende en minder
bekende bedrijven. Wat betekent ‘gevestigd zijn in Lochem’ voor hen?

Wat Stijgoord uniek maakt

maatschappij en in de bouwwereld. Straks kunnen
we vanuit ons nieuwe kantoor laten zien én ervaren

plek aan kleinschalige kantoren met kavels van
circa 1000 tot 3000 m2. De rivierzone blijft onbe-

Een ‘uniek kantoor- en werklandschap voor bedrijven’. Zo staat kantorenpark Stijgoord aan de
Goorseweg in Lochem in de brochure omschreven. Wat maakt Stijgoord uniek en waarom kiest OLBECON
bewust voor deze locatie? Hierover laten we directeur Johan Oltvoort aan het woord.

hoe prefab, betaalbaar en duurzaam bouwen in

bouwd en krijgt een groene inrichting. Daarbij blij-

fab modelwoningen aan de Leichelweg in Lochem,

met boomgaard prominent in beeld. De gemeente

OLBECON is één van de eerste belangstellenden

Aalsvoort de binnentemperatuur boven de 35 gra-

we straks aan het werk zijn, genieten van het mooie

betonnen vloer- en wandconstructies en vormt de

veranderen. De keuze voor een nieuw duurzaam

voor Stijgoord. Het bedrijf is leverancier van prefab

schakel tussen verschillende betonfabrikanten en
bouwondernemers. Voor directeur Johan Oltvoort
gaven zijn medewerkers de doorslag voor de nieuw-

bouw. “Toen vorig jaar zomer in ons kantoor op

den uitkwam, was het duidelijk dat er iets moest
kantoor op Stijgoord lag voor de hand. Onze mede-

2020 gestalte kunnen krijgen. De duurzame pre-

gebouwd door zusterbedrijf OLCAS, zijn daar ook
een mooi voorbeeld van. Ik zie het al voor me hoe
uitzicht op weilanden en de boomgaard, lekker
buitenaf.”

werkers hebben het ontwerp gemaakt samen met

Meer weten over Stijgoord?

heid. Duurzaamheid is een vast gegeven in onze

Lochem ligt pal langs rivier de Berkel. Het biedt

onze bouwpartners. Onze droom wordt werkelijk-

Kantorenpark Stijgoord aan de Goorseweg in

ven het gemeentelijk monument ‘Huize Stijgoord’
is al in gesprek met enkele ondernemers die zich op

Stijgoord willen vestigen, maar er zijn nog kavels
vrij.

Wilt u meer weten? Bel bedrijfscontactfunctionaris
Cor Bernard: (0573) 28 92 22.

www.bouwkavelslochem.nl/bedrijfskavels/
stijgoord

Ondernemersvilla inspireert
ook startende ondernemers
Eind juni 2019 opende de Ondernemers Villa Lochem haar deuren in het vroegere Larense gemeentehuis aan de Ampsenseweg in Lochem. Inmiddels weten ondernemers van zowel binnen als buiten de
gemeente de villa goed te vinden. Lochemse Zaken vroeg naar de eerste ervaringen tot nu toe.
“Met de Ondernemers Villa willen we ondernemer-

wordt in elke ruimte de verlichting aangestuurd

Hans Wennekes. Hans is kwartiermaker van het

de verbouwing heb ik veel samengewerkt met de

schap aantrekken, behouden en stimuleren,” vertelt

centrum en mkb-manager bij de gemeente Lochem.
“Op dit moment maken al 12 ondernemers gebruik

van de flexplekken en er zijn er zo’n 20 die graag op

proef willen ervaren hoe het is om hier te werken. Ik
vind het erg mooi om te zien dat alle inspanningen,
Bedrijfsleider Erwin Rouweler (links) en directeur Johan Oltvoort (rechts) van OLBECON tonen een maquette van hun
nieuwe kantoor op bedrijventerrein Stijgoord terwijl de graafwerkzaamheden in volle gang zijn. (foto: Gerard Makkinga)

Vliegend starten met
De Startversneller
Staat uw bedrijf 5 jaar of korter ingeschreven bij de Kamer van Koophandel? En bent u met uw bedrijf
in onze gemeente gevestigd? De Startversneller biedt coaching, training en intervisie voor startende
ondernemers uit Gelderland en Overijssel. Dit kan de slagingskans van uw jonge bedrijf vergroten.
Bovendien is het een stimulans voor de economische bedrijvigheid in de regio. Geef uw belangstelling
aan bij mkb-manager Hans Wennekes.
Als starter komt u mogelijk in aanmerking voor

nemersscan van De Startversneller. Deze scan geeft

€ 1.000 om in te zetten voor een individueel coach-

krijgt u een intakegesprek over onder andere uw

een voucher van De Startversneller van maximaal
traject. U bepaalt zelf welke kennis en vaardigheden

u verder wilt ontwikkelen. Daarbij kunt u kiezen
uit een poule van ervaren coaches en trainers. De
provincie Gelderland vergoedt 80% van de kosten.

De gemeente betaalt de overige 20%. Maximaal 20
ondernemers in onze gemeente kunnen deelnemen.

Hoe werkt het?

Om te kunnen meedoen, neemt u eerst contact op

uitgang u heeft geboekt.

www.destartversneller.nl

met mkb-manager Hans Wennekes. Zijn e-mailadres
is mkbmanagers@lochem.nl. In overleg met hem
meldt u zich aan voor de E-scan, de digitale onder-

Ontvang Lochemse Zaken per e-mail
Vanaf december kunt u Lochemse Zaken elke maand per e-mail ontvangen. Deze digitale nieuwsbrief ver-

schijnt naast de papieren versie die twee keer per jaar uitkomt. Via de digitale nieuwsbrief blijft u op de
hoogte van actuele zaken in onze gemeente, zoals ondernemersnieuws en evenementen. Als ondernemer
mag u deze nieuwsbrief niet missen! Meld u vandaag nog aan!

www.lochem.nl/ondernemen/contact/lochemse-zaken

gemak voel. Het is echt heel fijn werken hier!”

Winter. Rolf is de eigenaar en een van de drijvende

ondernemers kiezen heel bewust voor de mogelijkheden en het gebruik van de villa.”

Virtuele ondersteuning

Eén hiervan is Mariska Eeftink van Maluma Virtual
Support. “Als virtual assistant kan ik administra-

tieve ondersteuning en online marketing goed
vanuit huis doen. Maar dit is natuurlijk veel leuker,
want hier in de open kantoortuin ontmoet je dage-

lijks andere ondernemers. We steken veel op van
elkaars ervaringen en aanpak. En ik ben elke dag

blij dat ik in dit supermooie gebouw mijn werkplek
heb,” zegt ze. “Het is inspirerend en biedt alles wat
ik nodig heb.”

domotica in voor Villa Lochem. Op stemcommando

u nogmaals de E-scan, zodat u kunt zien welke voor-

hier komen, zorgen dat ik me hier prima op mijn

al zo kort na de start hun vruchten afwerpen. ‘Onze’

ambities, de uitslag van de E-scan en uw onderne-

kunt volgen. Na afloop van het coachtraject maakt

De serene sfeer, de fijne locatie en de mensen die

Villa Lochem

en Oost-Achterhoek, de gemeente en de provincie,

Gebouwen slim maken

het voucher kunt aanvragen en het coachtraject

bouwlieden en installateurs, dat was heel leerzaam.

mede dankzij financiële steun van Rabobank Noord-

inzicht in uw ondernemersvaardigheden. Daarna

mersplan. Aan het eind van de intake hoort u of u

en zelfs de radio reageert op stemgeluid. “Tijdens

Lenn Minkhorst van Completely Smart richtte de

Het monumentale pand is van Rolf en Mirjam

krachten achter de villa. Mirjam neemt als gast-

vrouw de dagelijkse gang van zaken en catering
voor haar rekening. “Zelfs van buiten de gemeente

komen ondernemers hiernaartoe om te vergaderen

in één van onze vergaderruimten, voor overleg of
om een presentatie te geven in de conferentie-

zaal,” vertelt Rolf. “Niet vreemd,” vult Mirjam aan,

“want landgoed Ampsen en het NS-station liggen
pal naast de deur. Sommige mensen eten meteen
samen een broodje en gaan daarna weer op pad
naar een afspraak. We hebben nog weinig aan pro-

motie gedaan en toch weet iedereen ons al goed te
vinden.”

mkbmanagers@lochem.nl
www.villalochem.nl
www.maluma.nl
www.completelysmart.nl

Ondernemers aan het werk in de inspirerende Villa Lochem aan de Ampsenseweg in Lochem. (foto: Gerard Makkinga)

Economie, recreatie en toerisme
Lochem op de kaart
Van oudsher zijn recreatie en toerisme de belangrijkste economische pijlers van Lochem. Voor Eric-Jan de
Haan, wethouder Economie én Toerisme & Recreatie, krijgt de lokale economie een enorme boost als we
werkelijk beseffen dat we wonen en werken in een omgeving waar je het hele jaar door een vakantiegevoel kunt hebben. Hij vertelt wat hierin de rol is van de gemeente.

aan onze gemeente hebben ervaren. Ik verwacht
dat de resultaten, die eind dit jaar beschikbaar

komen, ons gaan helpen hier verdere invulling aan
te geven.”

Wat is de rol van de gemeente bij het behoud en
de groei van de lokale economie?

“Als gemeente zorgen we dat ondernemers in staat
zijn om te ondernemen en dat inwoners plezierig

kunnen wonen en werken. Hierbij heeft de gemeen-

te in mijn ogen drie belangrijke rollen. Op de eerste

Economische Agenda Lochem 2019-2022

plaats moeten we weten wat er leeft bij bedrijven.
Ten tweede moeten we ruimte bieden en ten derde

Lochem werkt!

is het belangrijk dat we het vestigingsklimaat stimuleren.”

Hoe komt u te weten wat ondernemers bezighoudt?

“We gaan bijvoorbeeld wekelijks bij bedrijven op

bezoek. Het is hartstikke nuttig om tijdens die
bezoeken te ervaren wat er in de Lochemse bedrijven

gebeurt, waar ondernemers zoal tegenaan lopen en
waar we zaken kunnen verbeteren. Daarnaast berei-

Dat is de titel van de Economische Agenda

komend voorjaar start. En we hebben al drie van de

gaan. Wij doen dat graag samen met u en

den we een digitaal ondernemerspanel voor dat
vier Lochemse Zaken Cafés georganiseerd waar we

op een laagdrempelige manier met ondernemers in

gesprek gaan over verschillende onderwerpen. Daar
gaan we volgend jaar zeker mee door.”
Wethouder Eric-Jan de Haan: “In Lochem is de recreatiesector de grootste bron van werkgelegenheid en bedrijvigheid, die
verdient onze aandacht.” (foto: Arjan Gotink)

De Economische Agenda 2019-2023 van de gemeente Lochem zet nadrukkelijk in op de vrijetijdseconomie. Wat is de samenhang tussen deze
agenda en de gemeentelijke visie op recreatie en
toerisme?

“Recreatie en toerisme zijn heel nauw verbonden

met de lokale economie. Veel bedrijven in deze
gemeente richten zich op de vrijetijdseconomie.

Dan kijk ik verder dan de recreatieondernemers
en horeca en bedoel ik bijvoorbeeld ook bedrijven
als Voordeeluitjes, Stageco Nederland en LOC7000.

Restaurants, hotels en campings hebben in het algemeen een hoge bezettingsgraad. Dus veel mensen

verdienen hun boterham met recreatie en toerisme.

Dat willen we behouden. Van alle investeringen

Recreatie en toerisme zijn van oudsher belang-

rijke economische pijlers voor Lochem. Extra

geld en energie voor de vrijetijdseconomie moe-

ten ertoe bijdragen dat recreatie en toerisme

weer toonaangevend worden. In de visie op
recreatie & toerisme vindt u het antwoord op

de vraag waar de toeristische kansen liggen
en welke investeringen nodig zijn de komende

jaren. Bij de visie hoort een uitvoeringsprogramma, de agenda voor het uitvoeren van projecten

en acties. Zo houden we Lochem op de kaart als
aantrekkelijke woon- en werkgemeente.

www.lochem.nl/cultuur-recreatie-entoerisme/recreatie-en-toerisme

venterreinen. En figuurlijk in de zin van ruimte bieden in het vergunningenbeleid en de regelgeving.

Maar ook: ruimte om arbeid te kunnen creëren.
Ruimte om ervoor te zorgen dat Lochem een aan-

trekkelijke woon- en werkgemeente is en blijft. En

om bedrijven te helpen met kennis en informatie,
zodat ze de energietransitie kunnen maken.”

Bijvoorbeeld door investeringen in lokale wegen die

hebben we onderzocht hoe recreanten hun bezoek

Visie op recreatie
en toerisme

bedrijfsruimte bieden op één van Lochemse bedrij-

zo belangrijk om Lochem aantrekkelijk te houden

voor bezoekers, inwoners én bedrijven. Deze zomer

Recreatie &
Toerisme

“Dat bedoel ik in brede zin, dus letterlijk: goede

Hoe stimuleert de gemeente het vestigingsklimaat?

den, profiteren de inwoners mee. Juist daarom is het

Visie recreatie en toerisme gemeente Lochem

Wat bedoelt u met ‘ruimte bieden’ als rol van de
gemeente?

daaronder versta ik ook goede wandel- en fietspa-

in de toeristische sector die de gemeente doet, en

Lochem werkt!

“Door te zorgen dat Lochem goed bereikbaar is.
goed aansluiten op de provinciale wegen. Maar ook
door tempo te maken met de herinrichting van de

waarmee we de komende jaren aan de slag
vinden het belangrijk om te horen wat u bezighoudt. Bijvoorbeeld tijdens bedrijfsbezoeken,

bij uw ondernemersvereniging, tijdens het

Lochemse Zaken Café en het ondernemerspanel dat we voorbereiden. We bieden steun bij

uitbreidingsplannen, de energietransitie en het
vinden van passende bedrijfsruimte. Ook op
sociaal vlak gaan we aan het werk: we stimule-

ren graag dat jongeren, werklozen en mensen
die meer begeleiding nodig hebben aan het

werk komen. Daarnaast versterken we recreatie
en toerisme als belangrijke sector in Lochem. Zo

houden we Lochem op de kaart als aantrekkelijke woon- en werkgemeente.

www.lochem.nl/ondernemen/
economische-agenda-2019-2022
binnenstad zodat meer bezoekers de winkels weten
te vinden. Zodat het voor winkels interessant is om
zich daar te vestigen.”

Eind 2019 staan alle resultaten van het belevingsonderzoek onder recreanten op www.lochem.nl.

Net als in de stad Lochem en de verschillende kernen werden de terrasjes in Gorssel deze zomer goed bezocht. (foto: Gerard Makkinga)

Lochemse Tips
Op bezoek bij…

Wist u dat wethouder Eric-Jan de Haan (Economische Zaken), de bedrijfscontactfunctionaris en de
mkb-manager elke week minstens één of meer bedrijven bezoeken? Inspelen op actuele ondernemersvraagstukken en kennismaken met de mensen achter de bedrijven zijn de belangrijkste doelen. We
vroegen enkele van deze bedrijven wat deze bezoeken hebben gebracht.
Lochemse Golfclub

SafanDarley

hand. 18 holes lopen op één van de mooiste golf-

een bezoek aan SafanDarley. Dit bedrijf is wereld-

Een rondje golf spelen en zakendoen gaan hand in
banen in Nederland biedt immers meer inspiratie

dan een gesprek in een gemiddelde vergaderruimte.
Reden voor het college om in april een bezoek te

brengen aan de Lochemse Golfclub. Secretaris Tom
Geurtse kijkt er met plezier op terug. “Het was nut-

tig en leerzaam. We hebben een goede presentatie
kunnen geven. De club telt bijna 1.000 leden, jong
en oud, waaronder 55 businessleden. Naar schatting

is een kwart van onze leden ondernemer of eigenaar

van een bedrijf. Het natuurschoon, de regionale
functie van de baan, de aanzienlijke omzet van de
club, horeca en golfshop, plus dat hier 20 mensen

werken, waren een eyeopener voor het college.

Helaas was er te weinig tijd om een balletje te slaan.
Voor burgemeester en wethouders is dat een mooie
reden om nog eens terug te komen.”

De drie wethouders van Lochem brachten eind 2018
wijd specialist in het ontwikkelen en bouwen van
innovatieve kantpersen en scharen voor plaatma-

teriaal in de metaalindustrie. De grootste fabriek zit

in Lochem aan de Kwinkweerd en in totaal werken
er zo’n 200 mensen. Bestuursvoorzitter Nico Groen

van de Nivora Groep, waartoe SafanDarley behoort:
“Het was erg leuk om van de gemeente deze aan-

dacht te krijgen en ons bedrijf goed te kunnen

Paul Vervoorn (links) en Theo Vervoorn (rechts) in de showroom van Louët in Lochem. In het pand aan de Kwinkweerd
zijn ook de ontwerpstudio en fabriek gevestigd. Louët heeft daarnaast in Haarlem een showroom voor weefgetouwen
en een verkoopkantoor in de Verenigde Staten. (foto: Gerard Makkinga)

Lochem. Ik denk dat deze bezoeken helpen om die

Louët

Almat Laren

regelmatig doen. We zien ze heel graag binnenkort

1974 wereldwijd marktleider in hoogwaardige hou-

en repareert machines die in de grond-, weg- en

laten zien. Je merkt dat de wethouders trots zijn op

trots uit te dragen. Daarom is het goed dat ze dit
nog eens terug. We zouden dan eveneens de ambtenaren, bijvoorbeeld van ruimtelijke ordening en ver-

gunningen willen ontvangen. Ook de burgemeester
is uiteraard van harte welkom.”

Louët B.V. aan de Kwinkweerd in Lochem is sinds
ten spinnewielen en weefgetouwen, vooral gericht
op de hobbymarkt in de Verenigde Staten. Met

succes legt het familiebedrijf zich sinds 1993 tevens
toe op maatwerkkeukens, interieurs en eigentijd-

se meubelen. Er werken zo’n 20 medewerkers.
Directeur Theo Vervoorn vertelt: “Het was heel pret-

tig om de wethouder hier in juli te ontvangen. We
spraken over de ontwikkelingen en plannen binnen
ons bedrijf en de eventueel benodigde vergunnin-

gen. We hebben ook laten weten dat we minder blij
zijn met de uitstraling van onze directe omgeving

hier op bedrijventerrein Kwinkweerd. Ik hoop echt

dat dit verandert. De wethouder was blij verrast dat
een bedrijf als dit in Lochem is gevestigd. Leuk als hij
nog eens terugkomt.”

Almat Laren verkoopt, verhuurt, keurt, onderhoudt
waterbouw, industrie, landbouw en groentechniek
worden ingezet. Dit zijn onder andere bouwmachines, grondverzetmachines, heftrucks, maaima-

chines, machines voor tuinonderhoud, reiniging en
onkruidbeheersing. Het bedrijf zit aan de Stoomdijk

in Laren en telt 46 medewerkers. Directeur Gerko
Roekevisch leidde de wethouder in juli rond. “Ik

kende wethouder Eric-Jan de Haan nog niet. Het was
prettig om kennis te maken, het bedrijf goed te kun-

nen laten zien en om onze toekomstvisie te delen.
Daar zijn dit soort bezoeken heel geschikt voor.”
Wilt u de wethouder in uw bedrijf ontvangen?
Laat het weten aan bedrijfscontactfunctionaris
Cor Bernard, via c.bernard@lochem.nl.

COLOFON

Maak kennis met het

team Economische Zaken
V.l.n.r. Wethouder Bert Groot-Wesseldijk (Sport), gemeentesecretaris Renger Starke, Explo-directeur Bart Veen,
bedrijfscontactfunctionaris Cor Bernard, burgemeester Sebastiaan van ’t Erve, oud-penningmeester Martin Overbeek,
wethouder Eric-Jan de Haan (Economie), bestuursvoorzitter Marian van Goor, bestuurssecretaris Tom Geurtse en
vice-voorzitter Michel te Riele. (foto: Lochemse Golfclub)

Bedrijfscontactfunctionaris Cor Bernard en mkbmanager Hans Wennekes kent u waarschijnlijk al.

Sinds september is het beleidsteam Economische

Zaken versterkt met beleidsmedewerker Anneloes

Blaauw. Bij haar bent u aan het juiste adres voor

informatie over algemene en regionale economi-

Beursvloer Lochemse Uitdaging:

sche zaken, het Lochemse Zaken Café, digitale

“Je doet het voor je eigen omgeving”
Kent u de Beursvloer van de Lochemse Uitdaging?
De Lochemse Uitdaging daagt u als maatschappelijk betrokken ondernemer uit om uw menskracht,
materialen en middelen in te zetten voor inwoners, stichtingen en verenigingen. Op donderdag
13 februari 2020 van 16.00-19.00 uur heeft u drie
uur de tijd om een goede match te maken. Meld
u alvast aan via www.lochemseuitdaging.nl en
doe mee!

Maatschappelijke Beursvloer

“Stichtingen en verenigingen hebben vaak mooie

met een maatschappelijk doel én het levert leuke

ideeën,” vertelt kwartiermaakster Tanja Pompe,

“maar de uitvoering ervan kan door geld, tijd of
gemis aan goede apparatuur of kennis nog wel

eens achterblijven. De Lochemse Uitdaging weet
welke bedrijven hun kennis, materialen of mede-

werkers willen delen. En waar de behoeften liggen

van stichtingen en verenigingen. Dankzij een groot
netwerk brengen we dat op 13 februari bij elkaar.”

De Beursvloer vindt plaats bij Villa Lochem aan de
Ampsenseweg in Lochem.

“Als ondernemer kun je tijdens de Beursvloer men-

sen, materialen en middelen inzetten,” legt Tanja
uit. “Denk bijvoorbeeld aan medewerkers met

specifieke kennis of vaardigheden, kantoorspullen
en meubilair. Vaak verwachten mensen dat er geld

dienstverlening voor ondernemers en toerisme.

Hans Wennekes helpt u graag verder bij vragen
over mkb-aangelegenheden, kansen en mogelijk-

en we gaan natuurlijk voor een hoog mogelijke
totale waarde!”

www.facebook.com/lochemseuitdaging
www.lochemseuitdaging.nl

inspireren en informeren.

Heeft u vragen over economische zaken in
Lochem? Bel met (0573) 28 92 22.
www.lochem.nl

Redactie, interviews en samenstelling:

Voor informatie over de huisvesting van uw bedrijf,
bedrijventerreinen, bedrijfsbezoeken, ondernemers-

netwerken en havenzaken is Cor Bernard uw
contactpersoon. Het team Economische Zaken is

V.l.n.r. Cor Bernard, Anneloes Blaauw en Hans Wennekes.
(foto: Gerard Makkinga)

blijven: De notaris bepaalt de waarde van de match

gemeente ondernemers en andere beslissers

Lochem) en ondernemersverenigingen.

omgeving van je bedrijf. Zo kun je als ondernemer

publiciteit op. Om maar in termen van rendement te

informatie over het lokale bedrijfsleven wil de

Oplage: 4.000

voor Jong Ondernemerschap (Ondernemersvilla

telefonisch bereikbaar op (0573) 28 92 22.

én op een spannende manier een match maken

gemeente Lochem. Met actueel nieuws en

heden voor startende ondernemers, het Centrum

aan te pas komt. Terwijl alles met gesloten beur-

zen gaat en volledig ten goede komt aan de leef-

Lochemse Zaken is een nieuwsbrief van de

Plzant communicatie, Lochem

Vormgeving: Mo Middag, Lochem
Lochemse Zaken is gedrukt op papier met het
FSC-keurmerk. Voor de verzending gebruiken
we de gegevens van de provincie Gelderland.

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uit-

gave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

in een geautomatiseerd gegevensbestand of
openbaar gemaakt, in enige vorm of enige wijze,

hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige andere manier,

zonder voorafgaande toestemming van de
gemeente Lochem. De gemeente Lochem is
niet aansprakelijk voor schade die mogelijk

het gevolg zou kunnen zijn van verkeerde gegevens.

