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Jonkman Coating op 
termijn helemaal naar 
de Lemerij
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OPVANGLOCATIE 
IN VOORMALIG 
STADSKANTOOR 
WIL NIETS LIEVER 
ZIJN DAN EEN 
GOEDE BUUR

Om de klanten-
aanwas nou 
helemaal toe te 
schrijven aan de 
letterlijk nieuwe 
A1 zichtlocatie 

van Jonkman Coating, dat zou  
sterk overdreven zijn. Het heeft  
ook alles te maken met wat er 
binnen in het nieuwe pand aan de 

Lemerij 11 gebeurt. Vraag dat maar 
aan Joderik Binnendijk, controller 
bij Jonkman Coating: “Waar we op 
onze vestiging aan de Beitelstraat 
drie horizontale poedercoatlijnen 
hebben, gaat het aan de Lemerij om 
een verticale poedercoatlijn. Dat 
verticale is op zich niet bijzonder, 
maar wat die lijn wel echt uniek 
maakt, is onze voorbehandeling. 

Onbehandeld erin, vijf uur later er 
in precies de juiste kleur weer uit.”

HELE PROCES GECERTIFICEERD
“We zijn sinds februari, maart 
2020 operationeel. En we draaien 
inmiddels al 16 uur per dag. Als 
enige in Nederland combineren 
wij verticaal poedercoaten met 
pre-anodiseren. Ons hele proces is 
ook al Qualicoat gecertificeerd, als 
eerste ter wereld. Niet zo gek dus 
dat steeds meer klanten ons niet 
alleen zien liggen, maar vooral zien 
zitten.”

Over de vestiging aan de 
Beitelstraat, daar neemt Jonkman 
Coating stapje voor stapje afscheid 
van. Joderik Binnendijk weer: 
“Het is de bedoeling dat we begin 
2024 volledig zijn gevestigd aan de 
Lemerij. Daarom willen we ook zo 
snel als maar kan beginnen aan fase 
2 van onze nieuwbouw.”

VOL IN TRANSFORMATIE
Een vraag tot slot: waarom is 
Jonkman Coating geen lid van de 
ondernemersvereniging? Joderik 
Binnendijk: “Weet ik eigenlijk 
niet. Het feit dat we vol in een 
transformatie zitten, zal zeker 
een reden zijn. Want nu mensen 
ontvangen aan de Lemerij, nee, zo 
ver zijn we nog niet. Maar zodra 
we alles op orde hebben, ja, wie 
weet sluiten we ons dan wel aan bij 
Westermaat in Bedrijf.” K
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Deze editie verschijnt opnieuw 

in een tijd vol met economische 

en maatschappelijke instabiliteit. 

Was het de afgelopen 2 jaren 

steeds corona die roet in ons 

(ook zakelijke) leven gooide, 

nu zijn er volop nationale en 

internationale sores, conflicten 

en worden zelfs letterlijk mensen 

geslachtofferd. Wij volwassenen 

moeten laveren, maar vergeet 

niet wat ‘de Jeugd’ al allemaal 

moet doorstaan. Het is niet goed 

dat juist zij al moeten begrijpen 

dat er zoveel disrespect is, ook 

bij wereldleiders en Nederlandse 

volksvertegenwoordigers. We 

moeten ervan uitgaan dat het 

bloedvergieten in Oekraïne 

op korte termijn stopt, 

mensenlevens weer volop 

gerespecteerd worden en ook dat 

de economische infrastructuur 

niet verder uit het spoor gezet 

wordt. Het is juist ook voor 

toekomstige Europese (inclusief 

Russische) generaties belangrijk 

dat nu niet de basis wordt 

gelegd voor een onbetaalbaar 

‘economisch fundament’.

Naar ‘Westermaat’: inderdaad de 

thuishaven van de eenmanszaak 

tot en met wereldconcerns en 

alles daartussen, middenin Oost 

Nederland, niet alleen verbonden 

door A35 en A1, maar ook door 

water, havens en het spoor.

Het doel van Westermaat in 

Bedrijf is helder, onder andere: 

het initiëren en uitvoeren van 

gezamenlijke acties gericht 

op een schoner, veiliger en 

economisch aantrekkelijker 

bedrijventerrein Westermaat. Het 

bestuur (en de leden natuurlijk) 

wordt hierbij continu geassisteerd 

door Klapwijk Parkmanagement. 

En mag ik u ook nog verwijzen 

naar westermaat.nl/grow, waar 

u in korte tijd inzichten krijgt in 

(groei)kansen voor uw bedrijf. K

Hens Pongers, bestuurslid 

Westermaat in Bedrijf

We passen immers pre-anodisatie 
toe. Dat zorgt voor een nog betere 
barrièrevorming tussen object en 
laklaag. Met als gevolg veel minder 
kans op corrosie, betere hechting 
van de opvolgende coatinglaag 
en dus langer een kwalitatief 
hoogstaand product. In dit geval 
aluminium profielen, want die 
verwerken wij aan de Lemerij. 
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“KLANTEN ZIEN ONS NIET ALLEEN BETER LIGGEN, ZE ZIEN 
ONS VOORAL STEEDS BETER ZITTEN!”

van het
BESTUUR

inBEDRIJF

Instabiliteit

NIEUWE LEDEN...

SELO: WERELDSPELER IN 
PROCESINSTALLATIES 4



Waar Selo 
zonder 
meer 
specialist 
in is? In 

alles wat visceus, dik vloeibaar, 

zeg maar stroperig is. Denk aan de 
productie van ketchup, mayonaise 
en andere sausachtige goedjes. Ja, 
hoe lastiger het te verwerken is, hoe 
blijer de mensen (en dat zijn er zo´n 
kleine 120) bij Selo worden. 

VIER JAAR
Sinds alweer vier jaar zit Selo nu op 
de Westermaat. Na een verhuizing 
uit Oldenzaal. Waar Selo overigens 
nog steeds actief is. In met name 
diervoeders. Sterker nog, Selo is 
daar weer aan het uitbreiden. Nog 
sterker, ook in Hengelo begint het 
wat krapjes te worden. Allemaal het 
gevolg van hoe goed het met Selo 
gaat. 

Willibrord Woertman, sinds 2013 
algemeen directeur bij Selo: “De 
laatste vijf jaar maken we een 
stormachtige groei door. Dat 
heeft alles te maken met dat er 
wereldwijd meer en meer sprake is 
van wat je toch een amerikanisering 
van het eet- en voedselpatroon 
mag noemen. De hamburger en 

andere snacks winnen terrein. En 
daarmee ook mayo, ketchup en 
andere sauzen. Een goed voorbeeld 
is ook Afrika. Daar smeert men 
meer en meer mayonaise op het 
brood. Omdat het in tegenstelling 
tot boter niet bederfelijk is. Om de 
economie daar te stimuleren wordt 
er inmiddels ter plekke mayonaise 
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BESPAREN OP ENERGIE: 
OOK ALLE KLEINE BEETJES HELPEN!

Maar liefst 249 daken, met een 

totaaloppervlak van 217.000 m2 

zijn dat in principe dus wel.

EENVOUDIG BESPAREN
Los daarvan kun je als ondernemer, 
als bedrijf ook in het klein eigenlijk 
vrij eenvoudig besparen op energie. 
Alle kleine beetjes helpen, toch? 
Zeker in deze dure tijden.
Neem zoiets simpels als het 
vervangen van gloeilampen door 
spaar- of, nog beter, LED-lampen. 
En zet lichten uit dan wel plaats 
een lichtsensor op plekken waar 
niet constant mensen aan het 
werk zijn. Over die mensen: hun 
computers en andere apparatuur 
hoeven niet op stand-by maar 
kunnen prima helemaal uit als ze 
lange(re) niet worden gebruikt. Net 

als trouwens stekkerblokken. 
Zet ook die uit als het werk erop 
zit. En ongebruikte stekkers 
mogen er sowieso uit. 

PROFESSIONEEL 
ADVIES
Tot zover wat aanzetjes, 
aansporingen wellicht om 
betrekkelijk eenvoudig 
energiezuiniger te gaan werken. 
Maar grote kans dat er nog 
veel meer te besparen valt. 
Mooi dus dat er bedrijven zijn 
die daar hun vak van hebben 
gemaakt. Nog mooier dat een 
paar van die bedrijven zijn 
gehuisvest op onze Westermaat. 
Dus professioneel advies over 
energiebezuiniging is heel 
dichtbij. K

Over ingrijpende 

energiemaatregelen als het 

plaatsen van zonnepanelen op 

bedrijfsdaken hebben we het in 

eerdere nummers al gehad. Mede 

naar aanleiding van onze actie 

met energietransitie vouchers 

weten we dat de Westermaat 

wat dat betreft op de goede 

weg is.  

Zo zijn er al 36 daken, 21% 

van het totaal aantal daken op 

ons bedrijventerrein, samen 

goed voor 59.000 m2 aan 

zonnepanelen. Maar er is nog 

een wereld te winnen. Want 

om te beginnen zijn maar 

69 daken, met 2831 m2 in 

oppervlak slechts 1% van al 

onze daken, niet geschikt voor 

het plaatsen van zonnepanelen. 

ASVELDWEG 11. JE 
PARKEERT ER IN HET GROEN. 
ONDER EIKENBOMEN. EN 
DAT BIJ EEN BEDRIJF 
DAT VERDER EEN EN AL 
ROESTVRIJSTAAL IS. WANT 
IN DE SCHIJNWERPER STAAT 
SELO, BIJNA 80 JAAR OUD 
EN INMIDDELS UITGEGROEID 
TOT DE WERELDSPELER 
OP HET GEBIED VAN 
PROCESINSTALLATIES VOOR 
DE VOEDINGSMIDDELEN- EN 
DE DIERVOEDERINDUSTRIE.

geproduceerd. Mede dankzij onze 
installaties.”

MEER HUISDIEREN
Zelfs in coronatijd groeide Selo. 
Willibrord Woertman: “Steeds 
meer mensen namen in die tijd 
een huisdier. Dus steeds meer 
huisdieren moesten te eten krijgen. 

Trouwens, waar het gaat om 
huisdieren, katten in het bijzonder, 
zien we sowieso dat hun baasjes 
steeds vaker kiezen voor luxer 
voer. En ja, dat is negen van de 
tien keer nat voer. Vleesbrokjes 
in saus bijvoorbeeld. Lastig te 
produceren. Behalve op onze 
procesinstallaties.”  K

“Hoe lastiger te verwerken,
hoe blijer wij worden!”

SELO: WERELDSPELER IN PROCESINSTALLATIES

Snippe Elektrotechniek / Richard Snippe / 074 2509435 / info@snippe.eu // Extercatte Energy / Richard 
Extercatte / 074 34236050 / info@extercatte-energy.com // M-TRIX / Marco de Pijper / 085 48986155 / 
info@m-trix.nl // Nibag / Mark Goertz / 088 9600900 / m.goertz@nibag.nl // PM Energie / Geert Douw / 
085  2100578 / g.douw@pmenergie.nl // Solar Nederland / Sietse Butterhof / 088 7652777 / s. butterhof@
solarnederland.nl
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O f we, bij wijze van 
- niet oneerbiedig 
bedoeld - een soort 
van ‘Gluren bij 
de Buren’ er eens 
een kijkje mogen 

komen nemen? Ja hoor, we zijn van 
harte welkom. Een afspraak met 
Simone van Rooij, Locatiemanager 
Opvang Oekraïners en Crisisop-
vang van de gemeente Hengelo, is 
dan ook zo gemaakt. Uitgerekend 

op de dag dat de Volkskrant in een 
uitgebreid artikel cijfermatig onder-
bouwt hoe goed Hengelo het doet 
als het om opvang van Oekraïners 
gaat. Want terwijl landelijk per 1000 
inwoners gemiddeld 3.64 Oekraï-
ners worden opgevangen, loopt de 
teller in Hengelo op tot 5,52.

26 NATIONALITEITEN
Nog meer cijfers: in totaal wonen 
er nu zo’n 260 mensen aan de 
Hazenweg. Allemaal vluchtelingen 
uit Oekraïne. Niet allemaal ‘echte’ 
Oekraïners, ook iets meer dan 90 
zogeheten derdelanders. Voor het 
merendeel studenten oorspronke-
lijk afkomstig uit landen in Afrika 
en Zuidoost Azië. Al met al telt de 
locatie zo´n 26 nationaliteiten. 

Het team dat de ´tent´ runt, bestaat 
naast locatiemanager Simone van 
Rooij uit 1 managementondersteu-
ner, 6 opvangcoördinatoren met 
ieder een eigen specialisme (denk 
bijvoorbeeld aan interne commu-
nicatie, begeleiding naar werk en 
activiteiten), 1 coördinator keuken 
(verantwoordelijk voor de catering), 
2 huismeesters, 1 facilitair mede-
werker, 1 verpleegkundige/[psy-
choloog, 3 medewerkers opvang als 
eerste aanspreekpunt voor bewo-
ners en bezoekers/leveranciers en 2 

coördinatoren vrijwilligers. Over die 
vrijwilligers: dat zijn er inmiddels 
al meer dan 125 in totaal. Verder 
kunnen de kinderen er intern naar 
school. En naast een ruime recre-
atieruimte en een restaurant en de 
gebruikelijke sanitaire voorzienin-
gen zijn er een paar tweedehands 
kledingwinkeltjes en een fitness. 

Nog even over begeleiding naar 
werk: Oekraïners mogen dat, 
en veel bewoners doen dat dan 
ook. Bij onder andere DHL, Ikea, 
Johma, van der Valk, Bleckmann en 
Atalian. Dat draagt niet alleen bij 
aan rust en regelmaat op de locatie, 
het geeft ook iets meer financiële 
armslag. Waarvan maar al te vaak 
een groot deel naar in Oekraïne 
achtergebleven familie gaat.

UNIEKE ERVARING
Simone van Rooij tot slot: ‘We zijn 
nu bijna acht maanden onderweg 
en ik kan alleen maar zeggen dat 
het mooi is om hier aan mee te 
mogen werken. Want al hopen wij 
met ons hele team natuurlijk dat 
het bij deze ene keer blijft, het is 
met recht een unieke ervaring. Alles 
is nieuw, alles is pionieren. Ja, het 
gaat goed. De rust en samenhang in 
het team weerspiegelen zich in rust 
en samenhang op de locatie.” K

3inBEDRIJF

 `

in
BEDRIJF
column

Opvanglocatie in 
voormalig stadskantoor 
wil niets liever zijn dan 
een goede buur

DE HAL OOGT NOG STEEDS ALS 
TOEN HET STADSKANTOOR 
AAN DE HAZENWEG NOG 
‘GEWOON’ STADSKANTOOR 
WAS. MAAR, OOK AL KOMEN 
DIE KLEUREN TERUG IN HET 
LOGO VAN DE GEMEENTE 
HENGELO, DE GELE EN 
BLAUWE WEGWIJSSTREPEN 
VERTELLEN IETS ANDERS. 
EN DE KINDEREN DIE 
LUIDKEELS GIEREND VAN 
DE LACH BUSJE SPELEN 
MET EEN SERVEERWAGEN 
AL HELEMAAL. LETTERLIJK. 
KAN OOK NIET ANDERS, 
WANT SINDS MAART DIT 
JAAR DOET HET VOORMALIG 
STADSKANTOOR, NA OOK NOG 
EEN PERIODE EEN TIJDELIJK 
BEDRIJFSVERZAMELGEBOUW 
TE ZIJN GEWEEST, DIENST 
ALS OPVANGLOCATIE VOOR 
OEKRAÏNERS. 

Als warming up een inspirerend verhaal van Leon ter Huerne, 

Directeur Verzekeren Rabobank Twente Achterhoek over 

veiligheid op bedrijventerreinen en verzekeren. Daarna een 

heerlijke pot voetbal. FC Twente - Groningen: een klinkende 

3 - 0 winst voor ‘onze’ jongens. Een en al genieten dus, 

zondag 16 oktober jongstleden in de Grolsch Veste. 

Met dank aan de Rabobank voor de uitnodiging. 

Rabo bedankt, 
Rabo bedankt, 

Rabo, Rabo, 
Rabo bedankt!

Advertorial

Gluren bij de Buren?
Zelf een kijkje komen nemen op de locatie? Van harte welkom. Zij het 
liefst groepsgewijs. Bel 074 2051280 of mail s.vanrooij@hengelo.nl en 
een afspraak is zo gemaakt. 

Samen werken 
aan sterk 
lokaal MKB
Voor ondernemers is de gemeente de overheid waar ze het meest 

mee te maken hebben. Het lokale beleid en de partijen die dat 

bepalen, zijn voor hen essentieel. Andersom zijn ondernemers 

cruciaal voor de gemeente. Denk aan de lokale economie en 

werkgelegenheid en aan de leefbaarheid van wijken en stadscentra. 

Ook sociaal-maatschappelijk leveren ze een enorme bijdrage. Van 

sponsoring van het lokale verenigingsleven tot en met het bieden 

van werk aan vluchtelingen. 

Voor alle maatschappelijke opgaven waar we voor staan, hebben 

we elkaar keihard nodig. Daarom steevast mijn oproep aan 

collegebesturen: werk goed samen met het lokale bedrijfsleven en 

neem het MKB (toch 99 procent van alle bedrijven in de gemeente) 

als de norm voor nieuw beleid. Want ondernemers vroegtijdig 

betrekken bij beleid vergroot draagvlak.

Samenwerking tussen ondernemers onderling is minstens zo 

belangrijk. Als MKB-Nederland behartigen we de belangen van zo’n 

200.000 ondernemers. Zijn we een krachtige lobby landelijk, in Den 

Haag, maar ook Europees én lokaal. Met ons programma MKB Lokaal 

steunen we ondernemers in hun lokale lobby en zetten we voor 

een beter lokaal ondernemersklimaat in op lokale onderwerpen die 

generiek spelen, zoals lokale lasten, regeldruk en de invoering van 

een MKB-toets.

Samenwerking is ook nodig om wijken en 

stadscentra leefbaar en bedrijventerreinen 

vitaal, veilig en bereikbaar te houden. Alleen als 

ondernemers samen bereiken we iets, zeker in 

deze lastige tijden. Samen sterk dus voor een 

sterk (lokaal) MKB! K

Jacco Vonhof

voorzitter MKB-Nederland

fo
to

: S
am

 R
en

tm
ee

st
er



COLOFON

InBedrijf

Speciale uitgave van 

Ondernemersvereniging 

Westermaat in Bedrijf

Jan Tinbergenstraat 182-184

7559 SP Hengelo

Nederland

074 250 55 63

info@westermaat.nl

www.westermaat.nl

UITGEVER
Ondernemersvereniging 

Westermaat in Bedrijf

REDACTIE
Lijnrecht reclamecollectief

Ondernemersvereniging 

Westermaat in Bedrijf

FOTOGRAFIE
Lijnrecht reclamecollectief

VORMGEVING
Lijnrecht reclamecollectief

DRUKKERIJ
Van Marle Drukwerk

JOS HEGEMAN  // JOS HEGEMAN 
VERZEKERINGEN & HYPOTHEKEN

“Persoonlijk en intensief contact met cliënten, juist 
daarom ben ik - dat was al in 2006, dus aan ervaring 
geen gebrek - voor mijzelf begonnen. Zo werk ik nog 
steeds. Met elke cliënt weer. In nauwe samenwerking. 
Blijvende nauwe samenwerking, welteverstaan. Want 
het gaat niet om goed verzekerd zijn, het gaat om 
goed verzekerd blijven. Geen momentopname dus, 
maar een ongoing proces van inspelen, liefst pro-
actief, op veranderingen. 
Ik werk ook samen met particuliere cliënten, maar 
waar het gaat om bedrijven ligt de focus toch vooral op 
het kleine midden- en kleinbedrijf. Voor het verzekeren 
tegen welk bedrijfsrisico dan ook zijn zij bij mij aan 
goede adres. Want juist in het kleine mkb komt mijn 
persoonlijke aanpak optimaal tot zijn recht. Mede 
daarom blijven cliënten ook vaak jarenlang cliënt.
Waarom ik, nog niet zo lang overigens, lid ben van de 
ondernemersvereniging? Ook weer om het persoonlijke 
contact. Met andere ondernemers. Uit heel andere 
sectoren. Heel prettig en leerzaam om met hen kennis 
te kunnen delen en met elkaar te kunnen sparren.” K
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MAAIKE OOSTRIK // DE OVERSTAP

“Ambulante begeleiding, coaching en re-integratie. 
We noemen het in één woord ook wel ‘lifecoaching’. 
Waar het op neerkomt is dat wij mensen begeleiden 
die om wat voor redenen dan ook dreigen vast te lopen 
in hun werk of privé, of juist de combinatie daarvan. 
Denk aan werknemers met (kenmerken van) autisme 
of AD(H)D of burn-out klachten. We bieden onder 
onder andere jobcoaching, 1e en 2e spoor (verzuim) 
begeleiding, loopbaanbegeleiding en beschikken over 
een testcentrum. Samen met de werknemer gaan we 
op zoek naar wat er nodig is om vooruit te komen. 
Dat is natuurlijk maatwerk. Elke keer weer. Want geen 
mens, geen situatie is hetzelfde. 
Wij zijn pas kort lid van de ondernemersvereniging. 
Heel simpel: omdat wij nog niet zo lang op de Wester-
maat zitten. In Hengelo-Zuid, waar we vandaan komen, 
waren we ook lid van de ondernemersvereniging. Hier 
dus ook. Contacten met bedrijven in de buurt, elkaar le-
ren kennen, elkaar waar mogelijk over en weer kunnen 
helpen, van dienst kunnen zijn, dat vinden wij belang-
rijk. Dus nader kennismaken, graag!” K

Demmersweg 7 - 13 

7556 BN Hengelo 

www.joshegeman.nl

info@joshegeman.nl 

074 2915865
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Interesse maar nog geen lid? 
Dan is het zaak om snel lid te 
worden. Ook daarvoor mailt 
u naar info@westermaat.nl

Lid van ondernemersvereniging Westermaat 
in Bedrijf en plannen/ideeën voor 
zonnepanelen en/of uw energietransitie? 
Mooi: dan hebben we een cadeau voor u! 
Een voucher t.w.v. € 900 om u (verder) 
op weg te helpen. In de vorm van advies, 
constructieberekening of anderszins hulp 
bij het realiseren van zonnepanelen of bij 
uw energietransitie in bredere zin. 

In totaal zijn 50 vouchers beschikbaar. 
Vandaar: op is op. Dus hoe eerder u 
intekent en mailt naar info@westermaat.nl, 
hoe meer kans!

CADEAU, EXCLUSIEF VOOR WIB-LEDEN

VOUCHER 
ENERGIETRANSITIE € 900,- 

OOK AANSLUITEN BIJ DE NU AL MEER DAN 150 WESTERMAAT IN BEDRIJF LEDEN: INFO@WESTERMAAT.NL

Jan Matel, voorvechter en 
redactielid van inBedrijf 
neemt afscheid!

In de WiB nieuwsbrief heeft 
u al kunnen lezen over 
het afscheid van twee van 
onze bestuursleden: Gerrit 
Hobbelink en Jan Matel. 

Beiden werden tijdens de algemene 
ledenvergadering op 7 september 
jongstleden bij De Houtmaat niet in 
de bloemetjes, maar in de wijnen 
gezet. 

Zonder ook maar iets af te doen 
aan Gerrit Hobbelink, man 
van het eerste uur van onze 
ondernemersvereniging die we in 
de volgende editie in het zonnetje 
zetten, nu vooral aandacht voor 
Jan Matel. Want hij is de man van 
het eerste uur van deze krant, 
van inBedrijf dus. In een tijd vol 

corona en dus (bijna) geen kans 
om elkaar fysiek te treffen, was hij 
sterk voorvechter van een eigen 
krant. Om toch bij de leden en tal 
van andere ondernemers op onze 

Westermaat ‘lijfelijk’ over de vloer 
te komen. 
Mede dankzij Jan in de redactie is 
dat gelukt. Nu alweer twee jaar en 
vier nummers lang. K

Pasmaatweg 21 

7556 PH Hengelo

www.overstap.nl

info@overstap.nl 

074 2509002

  www.hobbelink.nl

collectclick

verhuisbericht

www.collectclick.nl

Amarilstraat 6 
Op bedrijvenpark Twentekanaal-Zuid

Per 31 oktober


