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beidsrelaties maken plaats 
voor kortere. Succesvol 
kunnen meebewegen met 
deze veranderingen vraagt 
van werkgevers en werk-
nemers flexibiliteit en pro-
activiteit. Arbeidsmobiliteit 
wordt in toenemende mate 
een belangrijk onderwerp. 
Dit past volledig binnen 
programma’s van een leven 
lang ontwikkelen. En daar 
moet je samen aan werken.

Ik vertrek uit het bestuur, 
maar hoop u straks vanuit 
de rol als vertegenwoor-
diger van ROC Rijn IJssel 
nog vaak te treffen op de 
kennisdeling- en netwerk-
activiteiten van OKA. 
Waar het bovenal altijd 
goed toeven is.

Wouter Groothedde

Sociale dilemma’s treden op wanneer individueel en collectief belang botsen. 
Vanwege menselijk en economisch leed door corona verlangen we naar onze oude
sociale patronen. Zoals bijvoorbeeld de aftrap van het nieuwe jaar met haar
recepties, gelukwensen en goede voornemens. Dat eerste is anders dan gebruikelijk. 
Desondanks ontbreekt het niet aan wensen en voornemens. 

Mijn wens is, dat al het goeds van voor de coronacrisis ons snel weer ten deel valt. 
Daarnaast is het mijn voornemen om me weer net zo hard in te zetten voor eenieder 
als het afgelopen jaar. De komende tijd moeten we ons nog altijd beheersen om een 
nieuwe opleving van het virus te voorkomen. We zullen daarom pas weer fysiek bij
elkaar komen als dit verantwoord is. Met vlogs op onze social mediakanalen weten 
we elkaar gelukkig te bereiken. Als ook nu met deze OKA-krant. Hierbij wil ik gelijk 
van de gelegenheid gebruik maken om me te richten tot Wouter Groothedde: 
“We nemen na een bestuursperiode van 9 jaar afscheid van je. Het is moeilijk voor 
ons je te zien vertrekken. We hebben mooie dingen samen meegemaakt en fraaie 
resultaten geboekt. Ik heb het voorrecht gehad om met je te mogen samenwerken. 
Jouw tomeloze inzet,
begrip, wijsheid, 
humor… daar heb ik 
van genoten. 
Bovenal ben je een 
integer en fijn mens. 
Dank je wel daarvoor, 
namens het gehele 
bestuur!” 

Tot slot wens ik, ook 
namens het voltallige
bestuur, iedereen een 
gezond, liefdevol en 
hoopvol 2021 toe.

Toni Iñiguez 
Najdanovski 
Voorzitter OKA

AFSCHEID 
VAN HET OUDE

In deze periode is mij dui-
delijk geworden dat zo’n 
functie niet automatisch 
zorgt voor de aansluiting 
die het beroepsonderwijs 
zou moeten hebben op de 
vraag vanuit het bedrijfs-
leven. Het onderwijs bleek 
soms niet zo snel en flexibel, 
het bedrijfsleven was daar-
entegen niet in staat om de 
vraag helder te beschrijven. 
Daar lag en ligt nog veel 
te doen voor beide partijen. 
Zoek elkaar daarom op en 
toets je vooronderstellingen 
over de ander. Wat wil hij 
of zij hebben? En wat wil 
of kan hij of zij bieden? 
Niets is zo makkelijk om je 
oordeel klaar te hebben.
Essentieel is dat het be-
roepsonderwijs aangesloten 
blijft op het bedrijfsleven. 
De rol van het OKA-bestuur 

is hierbij belangrijk. 30% 
van de beroepsbevolking 
heeft een opleiding tot en 
met mbo-1-niveau. Het deel 
van beroepsbevolking met 
een diploma op middelbaar
niveau is ruim 40% en ruim 
30% heeft hbo of wo. 
Aanwezig zijn bij het be-
drijfsleven is een must om 
te ervaren en te horen wat 
er op de werkvloer van alle 
bedrijven en instellingen 
speelt. OKA is dan ook erg 
blij met de samenwerking 
met HAN, ArtEZ, Van Hall 
Larenstein en Rijn IJssel.
Zeker door een wereld 
waarin veel aan de hand is 
als gevolg van COVID-19, 
maar ook door technologi-
sche ontwikkelingen veran-
deren banen. Nieuwe banen 
komen erbij, terwijl andere 
juist verdwijnen. Lange ar-

Succesvol kunnen 
meebewegen met deze 

veranderingen vraagt van 
werkgevers en werknemers 

flexibiliteit en pro-activiteit.
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Na drie termijnen neem ik afscheid van het 
OKA-bestuur. Sinds januari 2011 mocht ik 
daarvan deel van uitmaken met de portefeuille 
onderwijs-arbeidsmarkt.
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‘De Raadgever’ beraadslaging over het coalitieadvies vanuit ondernemersperspectief voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 2022
Spreker over het thema ‘Hoe ziet de toekomst van netwerken eruit?’ 
Welke lessen hebben we in 12 maanden corona geleerd? Interactieve rondetafelsessies met ondernemers en kennisinstellingen: 
‘Waar liggen kansen voor samenwerking?’
Bedrijfsbezoek bij meerdere bedrijven
Nog nader te bepalen 
De arbeidsmarkt, in samenwerking met studenten van kennisinstellingen 
ArnhemBedrijft!
Viering 45-jarig jubileum OKA

De live events zijn onder voorbehoud van de regelgeving van de overheid inzake corona. De agenda kan aangepast worden op basis van de huidige actualiteit.

Aanmelden verplicht. 
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Jeroen Daams bijt het spits 
af met een vurig pleidooi 
voor creatief denken. Hij 
noemt daarbij Breda als 
voorbeeld. Net als in Arnhem 
zat horecapersoneel daar 
sinds de tweede lockdown 
massaal thuis. “Koninklijke 
Horeca aldaar heeft een 
prachtige overeenkomst 
gesloten met een zorginstel-
ling waar personeelstekort 
was. De gemeente betaalde 
een kort educatietraject 
waardoor mensen met een 
partiële nieuwe opleiding 
onmiddellijk in de zorg aan 
de slag konden. Het project 
staat pas in de kinderschoe-
nen, dus resultaten zijn 
moeilijk te geven, maar het 
gaat om de creativiteit.”
 

‘AANDACHT VOOR HUMAN 
CAPITAL BETEKENT 
VOORAL: BLIJVEN LEREN!’

Annuska Sip ziet dit 
soort creativiteit ook in 
Arnhem ontstaan. 
“Pollmann Servies in de 
binnenstad had moeite 
met het invullen van een 
vacature voor een mede-
werker, terwijl Dudok dicht 
zat. Een tijdelijke plaatsing 
was snel geregeld. Ook 
hoorde ik over een horeca-
leermeester die werd om-
geschoold tot rijinstructeur. 
Misschien lijkt dat laatste 
een vreemde overgang, 
behalve als je gaat kijken 
naar vaardigheden die in 
allebei de beroepen nodig 
zijn: contact kunnen maken, 
coachen, mensen naar een 
hoger niveau brengen, 
instructies geven, et cetera.”

Kijk naar vaardigheden!
Sowieso is dat – naast een 
oproep tot creatief den-
ken – een belangrijk punt 
dat de deelnemers aan 
het gesprek maken: maak 
het c.v. van sollicitanten 
niet langer leidend, maar 
kijk naar de vaardigheden 
die ze bezitten. Volgens 
Paul van Kuilenburg is er 
ontzettend veel mogelijk 
als werkgevers de knop om 
gaan zetten. “Bepaalde 
vaardigheden kun je overal 
inzetten. Klantgerichtheid 
doet het goed als stewar-
dess in een vliegtuig, maar 
ook in een winkel, in de 
zorg, in het onderwijs, en 
waarschijnlijk op nog veel 
meer plekken.”

Louis Pouwels hakt al een 
tijdje met dit bijltje. “ICT’ers 
zijn moeilijk te vinden, dus 
wij zijn al jaren aan het 
omscholen. Mensen met een 
filosofie- of biologieachter-
grond geven we een leertra-
ject om ze daarna aan het 
werk te zetten. Hun ‘oude’ 
vaardigheden komen daarin 
zo nu en dan ook goed van 

De arbeidsmarkt piept en kraakt al jarenlang en barst uit haar voegen, vraag en aanbod sluiten niet lekker op elkaar aan. 
COVID-19 versterkt dat proces: honderdduizenden mensen zitten door vraaguitval of regelrechte bedrijfssluiting thuis, terwijl 
in andere sectoren een schreeuwend tekort dreigt. Hoe gaan we daarmee om, en wat hebben wij als werkgevers nodig? 
OKA organiseerde een rondetafelgesprek met Arnhemse ondernemers waarin we hebben gekeken naar positieve oplossingen.

Rondetafelgesprek

Zes OKA-leden doen een voorzetje voor een post-coronaeconomie. 
Dit is wat zij ondernemers, politiek en burgers aanbevelen.

Vaardigheden worden in de
arbeidsmarkt van de toekomst 

steeds belangrijker. 
Met welke vaardigheden overleef 

je het ’t best?

pas. Het zijn misschien niet 
de beste technische bou-
wers, maar iemand met een 
filosofieachtergrond kan in 
de ontwikkelingsfase van 
een app wel wat makkelijker 
aan de empathische gebrui-
kerskant gaan zitten.”
Overigens is elders ook werk 
te doen. Niet alleen Pouwels 
zegt dat protocollen (zoals 

“minstens vijf jaar JAVA”) 
mensen tegenhouden om 
hun grenzen te verleg-
gen. “Ook in het onderwijs 
belemmeren starre regels 
soms creatieve oplossin-
gen”, zegt Karina Visscher. 
“In de voorschriften staat 
letterlijk dat je als stu-
dent verplicht stage moet 
lopen in de context van 
je opleiding. In coronatijd 
betekent dit voor duizenden 
studenten geen stageplek. 
Doodzonde. Gelukkig is daar 
nu tijdelijk verandering in 
gekomen. Dit zou alleen niet 
tijdelijk maar structureel 
moeten worden.”

En de lange termijn?
Bovenstaande is ontzettend 
goed om mee te begin-
nen, maar ook op de lange 
termijn is er een aantal 
belangrijke ontwikkelingen. 
Jan Ummenthum: ”De eco-
nomie verandert structureel, 
ook zonder COVID-19. We 
leiden mensen nog mas-
saal op voor beroepen die 
straks niet meer bestaan. 
De markt sluit niet altijd 
goed aan, en in de toekomst 
wellicht zelfs nog minder.” 
Jörgen Zegel geeft als voor-
beeld dat er op grote schaal 
mensen met administratie-
ve functies in de WW zitten, 
terwijl we anderen hiervoor 
nog wel blijven opleiden. 
“Deze crisis versnelt een 
aantal langetermijnontwik-
kelingen, maar we bewegen 
als samenleving nog onvol-
doende mee.”
Twee dingen zijn daarin 
heel belangrijk. De eerste 
formuleert Liselore Holtman: 
“Leren, leren, leren. Men-
sen móeten blijven leren. 
Er moet een mindset bij 
werkgever én werknemers 
komen dat het essentieel is 
om een leven lang te blíjven 
werken aan kennis en vaar-
digheden.”
Karina Visscher noemt het 
tweede leerpunt voor de 
lange termijn, en dat sluit 
daar eigenlijk wel een beetje 
op aan: “Oók in het on-
derwijs moeten we een lijn 
met skills gaan neerzetten. 
Adaptiviteit en aanpas-
singsvermogen zijn belang-
rijker dan ooit, die moeten 

tekst: Basti Baroncini
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‘ONZE STUDENTEN: JOUW TOEKOMSTIGE COLLEGA’S?’

Minder intern vergaderen en 
vanuit je eigen hokje denken, 

en juist méér elkaar opzoeken.
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eerst onderdeel worden van 
het curriculum, maar daarna 
vooral ook van het innerlijk 
wezen van mensen.”
 Paul van Kuilenburg 
voegt daar ondernemers-
vaardigheden aan toe. 
“Snappen hoe een bedrijf 
werkt, kennis hebben van 
ondernemerschap, de markt 
en bedrijfsprocessen. Daar 
begint het in mijn beleving. 
Wat mij betreft, is het be-
langrijk, dat er op basis-
scholen veel professionals 
gaan vertellen over wat een 
beroep precies inhoudt. Dan 
leren kinderen al op vroege 
leeftijd wat er later van ze 
gevraagd wordt.” Karina 
Visscher doet nog een kleine 
duit in het zakje: “Kritisch 
leren denken, wordt steeds 
belangrijker. Natuurlijk zullen 
communicatie en digitale 
vaardigheden nooit verdwij-
nen, maar in de eenentwin-
tigste eeuw wordt kritisch 
leren denken – het ene van 
het andere onderscheiden 

en op waarde schatten – 
belangrijker dan ooit.” 
Wiebe de Vries doet ook nog 
een pleidooi voor herwaar-
dering van ouderwetse 
handenarbeid. “Praktisch 
opgeleiden mogen wel wat 
meer op de voorgrond gezet 
worden. Waarom moeten we 
iedereen opleiden om in een 
managementfunctie terecht 
te komen, terwijl er een 
schreeuwend tekort is aan 
mensen die daken dekken, 
rioleringen ontstoppen en 
tuinen onderhouden? Wat 
mij betreft zijn die vakken de 
laatste tijd vergeten of als 
minderwaardig weggezet, 
maar dat is echt achter-
haald. Die vakken moeten 
terug in het zonnetje worden 
gezet.”

Nieuwe generatie
Ten slotte moeten we ons 
volgens de deelnemers 
realiseren dat ‘de werk-
nemer’ de laatste jaren is 
veranderd: nieuwe waarden 

zijn belangrijk geworden voor 
deze generatie. Volgens Jan 
Ummenthum is hij inmiddels 
een buitenbeentje: “Ik werk 
nu veertig jaar gelukkig bij 
de bank, maar die tijd is wel 
zo’n beetje voorbij. Jongeren 
doen dat niet meer, willen 
afwisseling. Jongeren zitten 
echt anders in de wedstrijd.” 
Karina Visscher heeft een 
zestienjarige zoon die op 
school prima mee kan, maar 
zegt echt niet vijftig jaar ach-
ter een laptop te gaan zitten. 
Zijn passie is breakdance en 
hiphop, en die wil hij volgen. 
Wiebe de Vries herkent dat 
van zijn generatiegenoten: 
“Voor de generatie van mijn 
ouders stond werk altijd op 
de eerste plek. Voor mijn 
vrienden is dat niet meer 
zo. Zij kiezen ook voor een 
minder hoog salaris als ze 
daarmee maar vier dagen 
hoeven te werken. Minder 
reistijd is belangrijk, evenals 
de algehele werk-privéba-
lans. Mensen willen best 
hard werken, maar hebben 
geen zin meer in de chroni-
sche stress.” Liselore Holt-
man voegt daar de brede 
interesse voor maatschap-
pelijke ontwikkelingen als 
duurzaamheid aan toe. “Mijn 
dochter is negentien en ik zie 
bij haar een fundamenteel 
andere motivatie. Bij elk 
project dat ze doet, moet er 
een link zijn met de wereld in 
de breedte.”
 En die veranderende 
wensen gaan dus ook wat 
vragen van leidinggeven-

den, vindt Louis Pouwels. 
“Je komt niet meer weg met 
bottom-up, je moet echt in 
gesprek zijn. Ik ben een groot 
fan van managementgoeroe 
Eckart Wintzen. Die zegt dat 
je talenten van mensen cen-
traal moet stellen. Je zet een 
werknemer eigenlijk als een 
ondernemer neer, laat hem 
fouten maken en daarvan 
leren. Iemands waarde wordt 
daardoor veel groter.” 
 Jörgen Zegel voegt daar-
aan toe, en dat het werken 
met verschillende genera-
ties op de werkvloer heel 
interessant kan zijn voor een 
werkgever. “Een jongere kan 
ontzettend snel informatie 
verzamelen en digitaal zijn 
weg vinden, terwijl een oude-
re veel vlugger inzicht heeft 
in hoe een proces verloopt. 
Als je daar allebei de kracht 
van kunt gebruiken, ben je 
spekkoper. Het vraagt er wel 
om dat je bewust aan de 
gang gaat met generatie-
management. Niet zomaar 
wat mensen bij elkaar zetten, 
maar echt rekening houden 

met verschillende persoon-
lijkheden en achtergronden. 
Die meerwaarde moet je als 
leidinggevende echt weten 
te ontsluiten.”

Zoek elkaar op!
Over de echte obstakels heb-
ben we het alleen kort nog 
maar gehad. De grootste 
lijkt echter wel verkokering te 
zijn: iedereen doet vooral wat 
direct nodig lijkt voor de dag 
van morgen. “Het is daarom 
essentieel om elkaar op te 
blijven zoeken”, zegt Liselore 
Holtman. “Minder intern ver-
gaderen en vanuit je eigen 
hokje denken, en juist méér 
elkaar opzoeken. Niet alleen 
als ondernemers, maar ook 
daarbuiten dat cirkeltje. 
Steek de koppen bij elkaar. 

Er is zo ontzettend veel mo-
gelijk. Kijk alleen al naar de 
ondersteuningsgelden die de 
laatste maanden vrijkomen. 
Daarin word je veel minder 
afgerekend op ellenlange 
lijsten criteria, waardoor 
het allemaal veel sneller de 
goede kant op stroomt.”

Conclusie: 
Het is belangrijk om een 
leven lang te blijven leren. 
Niet alleen in het vak waarin 
mensen werkzaam zijn, maar 
vooral in vaardigheden die 
zorgen voor flexibiliteit op 
de arbeidsmarkt. Natuur-
lijk vraagt dat ook iets van 
werkgevers: beter leider-
schap, én elkaar als partners 
op de arbeidsmarkt meer 
opzoeken.

“HAN levert new capital: onze toekomstige werknemers. 
Zij moeten toegerust zijn voor het oplossen van toekomstige 
vraagstukken. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt 
gaan razendsnel. Zo signaleren we digitalisering, AI, 
robotisering, energietransitie, vergrijzing en vergroting 
van sociale verschillen. Tegelijkertijd zien we krapte op 
de arbeidsmarkt in de sectoren techniek, zorg (versterkt 
door corona) en onderwijs. Al die ontwikkelingen vergen, 
behalve vakkennis, grote wendbaarheid, flexibiliteit en 
creativiteit.”

Innovatiehub op IPKW
“We opereren in de driehoek onderwijs/werkveld/on-
derzoek,” vervolgt Yvonne. “Onze onderzoekers houden 
voortdurend vinger aan de pols van het bedrijfsleven. We 
voorzien in stages en afstudeeropdrachten, maar doen ook 
praktijkgericht onderzoek. Onze studenten bijten zich op 
projectbasis vast in (multidisciplinaire) vraagstukken die 
niet in het bedrijf zelf kunnen worden opgelost.  

Hoe flexibel kan het hoger onderwijs inspelen
op de voortdurend veranderende vraag op de 
arbeidsmarkt? En kunnen OKA-leden daarbij 
behulpzaam zijn? We vroegen het Yvonne de 
Haan, vicevoorzitter College van Bestuur 
Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). 
tekst: Nicole Beaujean | N.B. tekst & advies

Yvonne de Haan van HAN:

HAN focust zich extra op de zwaartepunten die ook in de 
regio relevant zijn: Health, Smart Region en Sustainable 
Energy & Environment (SEE). We ontwikkelen onze oplei-
dingen samen met het bedrijfsleven, zoals met CITC, een 
chipverpakkingstechnologiebedrijf uit Nijmegen. En we 
zoeken samenwerking in hybride leeromgevingen waar het 
bedrijfsleven samenkomt met studenten en onderzoekers, 
zoals de innovatiehub Connectr op en Spark Centres in de 
regio. Google die initiatieven maar eens.”

Tot slot: hoe kunnen OKA-leden een bijdrage leveren aan het 
hoger onderwijs in de regio? 
Yvonne: “Door hun bedrijven open te stellen voor onze stu-
denten. Gun ze een goede leerplek in de organisatie; zij zijn 
wellicht jouw toekomstige collega’s. Blijf ze uitdagen met 
complexe vraagstukken. Door corona moeten we iets meer 
moeite doen om in contact te blijven. Maar dat is juist nu 
super belangrijk.”

Aan het gesprek deden de volgende mensen mee: 
 • Karina Visscher, lid van het College van Bestuur van Rijn IJssel
 • Louis Pouwels, business development consultant bij Luminis
 • Wiebe de Vries, directie assistent bij Landgoed Hotel & Restaurant Groot Warnsborn
 • Jeroen Daams, accountmanager bij Accountants Adviseurs Jongejan
 • Annuska Sip, manager Werkgeversservicepunt Midden-Gelderland
 • Liselore Holtman, projectleider bij het UWV
 • Jan Ummenthum, directievoorzitter bij Rabobank Arnhem e.o. en bestuurslid bij OKA
 • Jörgen Zegel, arbeidsmarktadviseur bij UWV
 • Paul van Kuilenburg, teammanager gebiedsteam werk en inkomen bij de 
  Gemeente Arnhem

Blijf onze studenten 
uitdagen met 

complexe vraagstukken.

Meer informatie: 
han.nl/bedrijven



4 WINTER / VOORJAAR 2021 / jaargang 2 / editie 1

De chauffeurs 
van nu zijn geen 
asfaltcowboys 

meer

“2020 was een bijzonder 
jaar”, vertelt directeur-
bestuurder Jenny Doest. 
“Ondanks dat Rozet een 
tijd gesloten was, is de 
ontwikkeling van mensen 
voortgezet. In de vorm 
van de afhaalbieb en het 
aanbieden  van online 
trainingen op persoonlijk en 
zakelijk vlak. Ondernemers
hebben veel gebruik 
gemaakt van werkplekken 
in ons gebouw. Daarnaast 
hebben we aansprekende 

WERK 
SAMEN 
MET 
ROZET

Rozet is de springplank voor iedere bewoner van Arnhem en daarbuiten 
die dat wil en nodig heeft. Rozet maakt taal, kunst en erfgoed 
toegankelijk en persoonlijke groei mogelijk. Dat doen zij met 250
vrijwilligers en 120 medewerkers: het human capital.

projecten gerealiseerd, 
zoals ‘Vernieuwers van de 
Toekomst’ met Rabobank 
en Presikhaaf University en 
‘Verdomd Goed Verhaal’ 
met o.a. KplusV. “In 2021 zijn 
onze activiteiten themage-
richt gelieerd aan Arnhem. 
Zo starten we met het 
thema ‘Nieuwe stad’ en in 
het najaar staat ‘Aan het 
werk’ centraal. De bestrij-
ding van laaggeletterdheid 
blijft een speerpunt. Het 
doel is een 100% Geletterd 

Arnhem. Hieraan werken we 
met HAN Pabo en een groot 
netwerk. Eén van onze kern-
waarden is samenwerking. 
Dit gaan we bekrachtigen 
met ondernemers. Daarom 
mijn oproep: Wil je met ons 
samenwerken aan een nog 
mooier en beter Arnhem? 
Laat het ons vooral weten! 

Een gezond 2021.”

talenten en vaardigheden, maar ook met emoties en 
behoefte aan zekerheid. Laten we daar vooral ook oog 
voor hebben. 

Neem contact op
Voor nagenoeg elke personeelsvraag, zoals een tekort 
of een overschot, behoefte aan begeleiding van nieuwe 
mensen, omscholing, etc. is er een antwoord bij ons
WerkgeversServicepunt. Ik kan me echter ook voorstellen 
dat u wel eens wakker ligt van financiële vragen: Red ik 
het wel? Waar betaal ik de huur van? Wat zijn mijn
mogelijkheden? Maak in dat geval eens een afspraak bij 
ons loket Geldzaken & Ondernemers dat sinds de zomer 
bestaat. We hebben hier al echt goede ervaringen mee. 

Tot slot beste ondernemers van Arnhem, ik draag u een 
warm hart toe, heb waardering voor uw veerkracht en 
hoop dat we spoedig zicht hebben op een zonnige, 
coronavrije toekomst.

Martien Louwers
Wethouder Werk en Inkomen, Burgerparticipatie, 
Wijken, Inclusiviteit, Schuldhulpverlening en Welzijn 
namens PvDA

Politiek column

RESPECT VOOR DE VEERKRACHT
Ondernemers in deze onzeker tijd, ik benijd u niet. U 
leeft tussen hoop en vrees. Stijging van de besmettings-
cijfers, daling van de besmettingscijfers, goed nieuws, 
toch weer slecht nieuws, enzovoort. Als ondernemer 
moet je over behoorlijk wat veerkracht beschikken om 
met die onzekerheid om te kunnen gaan. Ik heb veel 
respect voor die veerkracht, voor het doorzettingsver-
mogen en voor de flexibiliteit die van u wordt gevraagd. 
U bent het wel die bijdraagt aan levendigheid, aan een 
gezonde economie en aan werkgelegenheid in onze 
fijne stad. Hopelijk zorgt een goed werkend vaccin op 
korte termijn voor een ommekeer. Ik gun u een lonkend 
perspectief.

Onder druk
De economie staat onder druk en dat heeft ook 
gevolgen voor de arbeidsmarkt, al verschilt dat per
sector: in de ene sector is personeelsoverschot, in 
de andere heerst een schreeuwend tekort. Gelukkig 
wordt er van alle kanten hulp aangeboden, bijvoorbeeld 
bij de omscholing van mensen die bereid zijn hun 
kwaliteiten ergens anders in te zetten. Het klinkt als 
een logische schuifpuzzel, hier een tekort en daar een 
overschot, maar het gaat wel om mensen. Mensen met 
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Perplex Motion                               

Henk van der Velden 

SoCo Online Marketing  

Michael Abbo 

Groene Rijders                                

Steven Koster

DiVi Trading

Ton Visser
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Fitter Nederland                             

Ilona Huitink

Baroncini Journalistiek                  

Basti Baroncini

Boutique Office   

Kim van der Klij

N.B. tekst & advies  

Nicole Beaujean

Café Restaurant Caspar  

Wolter de Bes

NIEUWE 
LEDEN:

WelkomOnderwijs

Eén van onze 
kernwaarden is 
samenwerking.

Meer informatie: 
rozet.nl

Loket Geldzorgen: 
arnhem.nl/
geldzorgen
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Sinds drie jaar heeft Melis Logistics een eigen, officieel erkende 
rijschool. Met de Melis Driving Academy bindt Marwin Melis 
effectief de strijd aan met het aanhoudende chauffeurstekort. 
Nu COVID-19 veel branches hard raakt, schoolt hij werkzoekenden 
om tot vrachtwagenchauffeur. Kwestie van win-win.   
tekst: Nicole Beaujean | N.B. tekst & advies

Buschauffeur, chef-kok, glazenwasser, tennisleraar; 
de nieuwe cursisten van Melis Driving Academy hebben
een zeer diverse achtergrond. Hun overeenkomst: ze 
raakten door de coronacrisis baan of opdrachten kwijt. 

Directeur Marwin Melis: “Al jaren hebben we door 
vergrijzing te maken met een groot chauffeurstekort. 
Vrachtwagenchauffeur zijn is geen 9-tot-5 baan. Je 
maakt lange dagen en moet je sociale leven plannen. 
Voor veel mensen is het een onbekende wereld, waar 
je bewust voor kiest. Wij zeggen wel eens: je moet 
diesel in je bloed hebben. Melis Driving Academy leidt 
medewerkers op tot volwaardige chauffeurs die direct 
in de praktijk aan de slag kunnen. Een chauffeur in 
opleiding leert alles wat hij moet weten om zelfstandig 
te functioneren: laden, lossen, benodigde documenten 
afhandelen en omgaan met klanten.”

Klantvriendelijk en flexibel
“De chauffeurs van nu zijn geen asfaltcowboys meer, 
maar serviceverleners. Iemand die voorheen tourbussen 
bestuurde, heeft daarom meteen een voorsprong. Zo 
iemand is al gewend klantvriendelijk en flexibel te zijn. 
Als je ook nog betrouwbaar en stressbestendig bent,
hoef je alleen nog maar een aantal rijlessen te volgen 
om te worden omgeschoold tot volwaardige vracht-
wagenchauffeur.”

Met twee lesauto’s leidde Melis Driving Academy 
in-house tot nu toe 100 chauffeurs op, onder wie zes 
vrouwen: “We blijven mensen nodig hebben. Hiervoor 
hebben we onlangs een nieuwe recruiter aangetrokken. 
Dus bén of kén je iemand met ambities voor het 
(inter)nationaal transport, informeer dan gerust eens 
naar de mogelijkheden. Je bent van harte welkom bij 
ons familiebedrijf.”

OKA BESTUUR:
Ondernemers- en belangen vereniging OKA verbindt, verrast 
en verrijkt ondernemers uit Arnhem en omstreken. Het is 
de grootste en oudste ondernemersvereniging van Arnhem 
en omstreken met ongeveer 300 leden. 

HET BESTUUR BESTAAT UIT DE VOLGENDE LEDEN:
(van links naar rechts) 
Toni Iñiguez Najdanovski (voorzitter), 
Anneloes Vos, Anke Pollmann, Jan Ummenthum, 
Marian Adelaar (office manager),  
Hester van den Heuvel, Anja de Weerd (secretaris), 
Riëlle Schoeman, Wouter Groothedde (onlangs 
afgetreden), Ronald de Jonge (penningmeester), 
Hans-Robert van der Doe.

‘CORONA-WERKLOZEN 
OMSCHOLEN TOT 
VRACHTWAGENCHAUFFEURS’

De chauffeurs 
van nu zijn geen 
asfaltcowboys 

meer.

Marwin Melis van Melis Logistics:

Succesverhaal

Meer informatie: 
melislogistics.nl/

melis-driving-
academy
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LIDMAATSCHAP
Ondernemers, statutair gevestigd in Arnhem of 
aangrenzende gemeentes Lingewaard Overbetuwe,
Rheden, Renkum, Westervoort, Rozendaal en Duiven 
én economische binding hebben met Arnhem kunnen 
lid worden van OKA. We organiseren inspirerende 
(online) netwerkbijeenkomsten en kennissessies met 
als doel het stimuleren van business en het delen van 
kennis. De bijeenkomsten zijn informeel van aard. 
De opzet maakt contact makkelijk. We behartigen 
verder de belangen van onze leden en hebben een 
krachtige lobby naar overheid, politiek en andere 
stakeholders. Een lidmaatschap kost vanaf € 445,00 
per jaar afhankelijk van de bedrijfsgrootte. 
Voor meer informatie, een kennismaking of het 
afsluiten van een lidmaatschap kijk op www.oka.nl 
of bel 026 – 30 33 440

SCHRIJF MEE AAN DE 
OKA-KRANT
OKA. Voor en door leden. Ben jij copywriter, redacteur, 
tekstschrijver of een echte woordkunstenaar? OKA 
zoekt leden die mee willen denken over de inhoud
van krant en samen de redactie willen vormen. 
Voor meer informatie bel of mail met Anja de Weerd 
anja.deweerd@oka.nl of 06 – 4660 51 86.

OndernemersKrantArnhem / Jaargang 2 – editie 1
Uitgever / secretariaat
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Vlamoven 34, 6828 TN Arnhem
026 – 30 33 440
info@oka.nl
www.oka.nl
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OKA

Colofon

Oproep aan leden

DIGITALE 
WERKPLAATS 
ARNHEM NIJMEGEN 
(DWAN) HELPT MKB 
BIJ DIGITALISERING

Onderwijs

Ben Cornelissen van HAN: 
“De MKB-werkplaats  is 
een samenwerkingsvorm 
van onderwijs, bedrijfsleven 
en overheid. Studenten 
uit het hbo, mbo of wo, 
docenten en experts nemen 
een digitaliseringsvraagstuk 
van een ondernemer onder 
de loep. In de vorm van 
een brainstorm of creatieve
sessie bijvoorbeeld. De 
probleemstelling kan heel 
concreet zijn: Hoe verhoog 
ik mijn online vindbaarheid?  
Hoe ziet de customer 
journey eruit? Of hoe kan 
ik de arbeidsproductiviteit 

De MKB-werkplaats is een 
samenwerkingsvorm van 
onderwijs, bedrijfsleven 

en overheid.

Meer informatie: 
han.nl/projecten/

dwan

De ontwikkelingen in de digitale wereld gaan snel. Voor een MKB-
ondernemer kan het lastig bijbenen zijn, omdat de dagelijkse gang 
van zaken zijn of haar tijd opslokt. Online marketing, innoveren of slim 
gebruik maken van de nieuwste technieken op het gebied van online 
sales, marketing, data en automatisering schiet er dan bij in.
De MKB-werkplaats reikt de helpende hand. 
tekst: Xandra Derks - Qordaat Communicatie

verhogen? Daaruit komt 
een concreet advies met 
een roadmap. Deze road-
map maakt duidelijk welke 
stappen de ondernemer 
kan nemen. Ook bij deze 
vervolgstappen kunnen 
wij terzijde staan. De 
investering is te overzien: 
voor € 1.500,- krijg je
veertig uur aan advies en 
ondersteuning op maat. 
DWAN heeft inmiddels al 
meer dan 200 opdrachten 
vervuld. 

Ook jou helpen we met
plezier verder.”


