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WIB en PreZero sluiten 
raamovereenkomst
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FIETSMAATJES 
ZET BEDRIJVEN 
EN MEDEWERKERS 
IN BEWEGING

S inds kort heeft de on-
dernemersvereniging 
Westermaat in Bedrijf 
(WiB) met PreZero 
Hengelo een raamover-
eenkomst afgesloten 

voor collectieve afvalinzameling.
Tom Kompagne, accountmanager bij 
PreZero Hengelo aan de Havenkade 

36 daarover: “De ondernemersver-
eniging kwam met de vraag om een 
raamovereenkomst waar alle leden 
van WiB gebruik van kunnen ma-
ken. Deze raamovereenkomst is het 
resultaat van de speerpunten lokale 
afvalinzamelaar, kostenbesparing 
én verduurzaming van het bedrij-
venpark Westermaat in de breedste 

rein Westermaat. Tom Kompagne 
vertelt: “Wij staan als PreZero voor 
´Verder denken voor een duurzaam 
morgen´. Wij handelen naar, én ge-
loven in deze visie in de breedste zin 
van het woord. Neem onze overeen-
komst met de WiB: om te beginnen 
zamelen én verwerken wij het afval 
collectief in. Dit zorgt ervoor dat alle 
aangesloten leden profiteren van 
niet alleen kostenbesparing, maar 
het bespaart ook op de uitstoot van 
CO2. Bovendien zijn er letterlijk 
minder vervoersbewegingen, wat 
ten goede komt aan de verkeersvei-
ligheid op de Westermaat.”

ELK INDIVIDUEEL BEDRIJF
PreZero ziet zichzelf als een echte 
partner waar het gaat om inzame-
ling en verwerking van afvalstro-
men. Tom Kompagne: “Wij willen 
elk bedrijf leren kennen om te zien 
hoe duurzaam er met afval wordt 
omgesprongen. Met onze kennis 
zijn wij in staat om een ‘afvalplan’ 
op maat te maken. Hierbij kijken wij 
niet alleen naar bestaande afvalstro-
men, maar denken wij ook mee op 
niveau van interne processen.” Waar 
nodig geeft PreZero advies, want de 
ervaring leert dat verduurzamen 
vaak een kwestie is van de juiste 
mindset van een bedrijf, gedrags-
veranding en bewustwording van de 
medewerkers.

AFVAL ALS GRONDSTOF
Tom Kompagne tot slot: “Wij geloven 
dat afval niet langer afval is, maar 
een grondstof voor iets nieuws. Door 
als koploper én kartrekker de markt 
te bedienen helpen wij bedrijven 
hun steentje bij te dragen aan een 
duurzaam morgen. Ook op de Wes-
termaat!”  K
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Kent u dat verhaal van die 
ondernemer die even niet 
weet wat de toekomst hem 
gaat brengen? Hij twijfelt… 
Berichtgevingen over 
oorlog, inflatie en nieuwe 
coronavarianten geven veel 
onzekerheid. Wat moet 
je er mee, hoe stem je je 
bedrijfsvoering af op deze 
onzekerheden?
Tja, voor een ieder zal dat weer 
anders zijn. Maar laten we voor 
de eenvoudigheid maar even 
stellen dat ik die ondernemer 
was. Zou zomaar kunnen toch?

In maart zijn we met een grote 
groep leden van WIB naar Air-
bus in Hamburg geweest. Toch 
een reis van een dikke 4 uur. 
Ja; heen maar ook weer terug. 
Lange zit. Lijkt als verplicht 
onthaasten. Maar ik zag het als 
een gratis consult van 4 uur 
met een andere ondernemer die 
naast me in de stoel zat.

Een bus vol ondernemers die 
dat verhaal over die onzekere 
toekomst ook kennen. Deze 
verhalen zijn dan veelvuldig 
gedeeld. Dat geeft een 
gevoel van saamhorigheid. 
Geeft inspiratie en motivatie 
en kracht. Nieuwe ideeën, 
nieuwe inzichten. Er zijn 
zelfs voornemens tot nieuwe 
samenwerkingen ontstaan. In 
combinatie met de prachtige 
indrukken van Airbus was het 
een waardevolle dag.

Was u er niet bij? U zal er wel 
goede redenen voor hebben 
gehad. Maar wellicht kunt u 
er bij zijn op de aankomende 
activiteiten van de WIB. 
Sterker nog, u kunt het. Samen 
kunnen we het en maken we er 
weer zo’n mooie inspirerende 
bijeenkomst van. K

Marco de Pijper

Vicevoorzitter

zin van het woord.” Met PreZero 
heeft WIB op alle drie de punten de 
gewenste partner gevonden.

STAPPEN ZETTEN IN 
DUURZAAMHEID
WiB wil duidelijk stappen zetten 
waar het gaat om steeds verder ver-
duurzamen van het bedrijventer-
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COLLECTIEVE AFVALINZAMELING ZORGT OOK VOOR 
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Een groepje onderne-
mers, een dame en 
ruim dertig heren, 
was hen voor geweest. 
Want zij hadden zich 

juist daar in alle vroegte verzameld. 
Om om half zeven op weg te gaan, 
op bedrijfsbezoek om precies te zijn. 
Naar Airbus in Hamburg. 

RUPS VAN VRACHTWAGENS
Rups van vrachtwagens
Het zo´n beetje allereerste bordje 
‘Staugefahr’ maakt zijn belofte me-
teen helemaal waar. En dus kijken 

we kilometers lang tegen de kont 
aan van W. van Kommer bv, int. 
bulktransport uit Nijkerkerveen. En 
kruipen we in een rups van vracht-
wagens naar onze eindbestemming.

Gelukkig breken een presentatie van 
Jan de Koning over de energietran-
sitie en van Freek Faber van WTC 
Twente en heel wat koffie en thee de 
sleur. Koffie en thee met iets erbij, 
want in het kader van de verbinding 
nodigt Freek het hele gezelschap na-
mens WTC Twente uit voor een dagje 
Floriade, die van half april tot begin 
oktober dit jaar wordt gehouden in 
Almere. Bovendien zorgt chauffeur 
René van Ter Beek Reizen voor wat 
muzikale versnaperingen. 

Later natuurlijk dan gepland doemt 
groot, groter, groots de Airbus fa-
briek op. Om niet te zeggen het Air-
bus-dorp. Niet zo gek, dat indruk-
wekkende, we hebben het hier over 
de 3e vliegtuigfabriek ter wereld. Al-
leen al in Hamburg goed voor meer 
dan 14.000 werknemers. Uit maar 
liefst 70 verschillende landen. 

TELEFOONS UIT
Onze gids steekt haar trots niet on-
der stoelen of banken. Haar streng-
heid trouwens ook niet. 
Nee, we mogen onder geen beding 
foto´s maken. Sterker, onze tele-
foons moeten allemaal uit, helemaal 
uit. Een grap uit de groep over ́ vlieg-

tuigmodus´ sterft een snelle dood. 

In de bus over het enorme terrein 
wordt de omvang ervan alleen maar 
groter. De hallen waar we de vlieg-
tuigen in wording eerst van onder 
en daarna van boven mogen bewon-
deren zijn zonder meer indrukwek-
kend. Alles ademt de zo geroemde 
Duitse ‘Gründlichkeit’ en ‘Pünktlich-
keit’.
Hoewel… Ineens stokt de toer. Weer 
staan we in een file. De BR Wahl, de 
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TOEKOMSTBESTENDIGHEID WESTERMAAT
NOG EVEN TOEKOMSTMUZIEK

De analyse van de 
bedrijventerreinen is afgerond. 
Per deelgebied is bijvoorbeeld 
het aantal bedrijven vastgesteld 
en de werkgelegenheid becijferd. 
Bovendien is het profiel geschetst 
van elk van de deelgebieden. 

In de planning staat nu nog het per 
deelgebied bepalen van een ont-
wikkelrichting. In samenspraak met 
de ondernemers natuurlijk. Daarna 
moeten te nemen maatregelen 

voor toekomstbestendigheid 
worden bepaald en 
geprioriteerd. Om er vervolgens 
uiteraard financiering bij te 
zoeken. Maar: dat alles pas 
nadat de gemeenteraad van 
Hengelo zich over het Stec-
rapport heeft gebogen. 

Blijft nog even toekomstmuziek, 
de toekomstbestendigheid van 
de Westermaat! En wordt dus 
vervolgd. K

In een eerdere editie 

ging het hier al over de 

toekomstbestendigheid 

van de Hengelose 

bedrijventerreinen. Dit naar 

aanleiding van een onderzoek 

door de Stec Groep, in opdracht 

van de gemeente Hengelo. 

Hoe het er een paar maanden 

later mee staat, met de 

toekomstbestendigheid van, in 

dit geval, de Westermaat?! 

Even een update.

DE GEBRUIKELIJKE P+R 
PARKEERDERS ZULLEN 
WEL GEVLOEKT HEBBEN, 
VRIJDAGOCHTEND 18 
MAART JONGSTLEDEN, 
TOEN ZE ALS 
VANZELFSPREKEND 
DACHTEN HUN AUTO´S 
KWIJT TE KUNNEN OP 
HUN CARPOOLPLAATS 
AAN DE AZELOSESTRAAT 
IN BORNE. 

‘Betriebsrat Wahl’, de verkiezingen 
dus voor de ondernemingsraad, zijn 
letterlijk een sta-in-de-weg. Niet 
lang getreurd, onze gids kent een 
perfecte en minstens zo imposante 
omweg.

HEERLIJKE SCHNITZEL
Weer in de eigen bus is het op naar 
Bundt’s Gartenrestaurant Hotel 
Café, zoals zo’n beetje alles in de re-
gio, vlak onder de rook van Airbus. 
Voor de verlate lunch staat natuur-

lijk heerlijke schnitzel op het menu.

Dan is het op huis aan. De voor-
spelling van chauffeur René dat het 
gezelschap wat in zou dutten, komt 
niet uit. Niet in de laatste plaats om-
dat er volop te genieten is. Van hap-
jes en drankjes. Van nieuwe en weer 
aangehaalde contacten. En van links 
en rechts in de velden en akkers 
flink wat reeën. Die zich kennelijk 
helemaal niets aantrekken van het 
drukke autoverkeer. K

Kent u die van 
die ondernemers 
die naar Airbus 
gingen?!



Hoge 
energieprijzen… 
en toen?
Een column in maximaal 250 woorden, dat is bij lange na niet 

voldoende om alle uitdagingen te beschrijven waar u als ondernemer 

voor staat. Denk alleen al aan de hoge energieprijzen van de laatste 

tijd. We zullen de komende jaren in Nederland moeten werken aan 

een duurzame toekomst. Dat gaat niet geruisloos. Natuurlijk niet. 

Dat vraagt veel van uw ondernemerschap. Van uw vermogen om te 

denken in mogelijkheden en niet in beperkingen. 

Het kan en lukt ook alleen als je samenwerkt, elkaar respecteert en 

helpt, als je ieders kwaliteiten en kennis kan en mag benutten, als je 

ontwikkelt en luistert naar elkaar en naar de wereld om ons heen. Ik 

vind ‘Westermaat in bedrijf’ een voorbeeld van hoe het ook kan en ik 

ben daar, samen met u, trots op. Samen sta je sterk en samen maak 

je het verschil.

Als provincie dragen we graag ons steentje bij aan een 

toekomstbestendig Westermaat, zodat het hier prettig ondernemen 

en werken is en blijft. Denk bijvoorbeeld aan samen als bedrijven 

hernieuwbare energie opwekken en delen (bijv. via zon op 

bedrijfsdaken en waterstof), bewuster omgaan met grondstoffen 

en afval, of meer groen in de omgeving aanbrengen. We pakken 

graag samen met ondernemers(organisaties) en gemeente deze 

handschoen op! Vertel ons welke plannen u heeft, dan bespreken we 

samen de mogelijkheden.

Met onze uitvoeringsgerichte aanpak toekomstbestendige 

werklocaties helpen we u daar graag bij. K

Eddy van Hijum 

Gedeputeerde Provincie Overijssel 

Edger ter Haar, me-
dewerker verkoop 
binnendienst bij Van 
Buuren Knoef aan de 
Wegtersweg 7 - 11 , 
doet enthousiast mee 

aan het project Fietsmaatjes, dat 
door Twente Mobiel nu ook is uitge-
rold op de Westermaat. 
“Ik kende Fietsmaatjes al van ons 
kantoor Rijssen. Dus toen het hier 
ging spelen heb ik een balletje op-
gegooid. Met succes, want inmiddels 
pakken zestien collega´s voor hun 
woon werkverkeer een paar dagen 
in de week de fi ets.”
Ook bij Schmalz aan de Generator-
straat 34 wordt tegenwoordig meer 
gefi etst. Dankzij Robert van Langen, 
technisch commercieel medewerker 
binnendienst: “Ik fi ets zelf graag. 
Dus toen ik van Fietsmaatjes hoor-
de, wilde ik wel eens kijken of ik col-
lega´s aan het fi etsen kon krijgen. 
Nou, van de 8 mensen op kantoor, 
komen er nu toch mooi 4 een paar 
keer per week met de fi ets.”

MEER BEWEGING, MEER 
GEZONDHEID, MEER VITALITEIT
Twee van de in totaal 7 bedrijven 
op de Westermaat die meedoen aan 
Fietsmaatjes doen dit om een aantal 
redenen. Zo zorgt meer fi etsen voor 
meer beweging. Dat is goed voor 
de gezondheid. En het verhoogt 
de vitaliteit. Tegelijk levert het ook 
besparing op. Niet zo gek: minder 
autokilometers, minder benzine. Dus 
minder kosten, zeker met de huidige 
brandstofprijzen. Bovendien, hoe 
minder autokilometers, hoe minder 
CO2-uitstoot. Waar wij allemaal de 
vruchten van plukken.

Nog een prikkel om mee te doen aan 
Fietsmaatjes is de beloning, letterlijk 
in klinkende munt. Dat werkt zo: 
elk bedrijf dat meedoet, doet dat in 
teams. Van één buddy met één, twee, 
drie of vier maatjes. Die door hun 
buddy zijn ´overgehaald´ om vaker 
uit de auto en dus vaker op de fi ets te 
stappen. Hoe vaker dat gebeurt, hoe 
meer geld er rolt. Elk maatje krijgt 
een vast bedrag van € 0,35 cent per 
gefi etste kilometer enkele reis, de 
buddy krijgt per maatje € 1,00 voor 
iedere dag dat zijn/haar maatjes 
de fi ets nemen naar het werk. Hoe 
dat alles optimaal veilig en precies 
verloopt: via een app.

DUURZAME MOBILITEIT 
STIMULEREN
Fietsmaatjes is een initiatief van 
Twente Mobiel, een project van de 

provincie Overijssel. René Teeuwen 
is binnen Twente Mobiel de voor 
Westermaat verantwoordelijke mo-
biliteitsmakelaar: “Dat mobiliteits-
makelaar zegt het al: Fietsmaatjes is 
onderdeel van een breder plan om 
duurzame mobiliteit te stimuleren. 
Om steeds meer mensen bewust te 
maken van dat er meer is dan auto-
matisch de auto pakken. Door coro-
na deed men dat al veel minder en, 
zeker zo belangrijk, ontdekten veel 
bedrijven en hun medewerkers dat 
thuiswerken heel goed mogelijk is. 
En dat het wel eens, ook na corona, 
iets blijvend kon zijn. Met al het min-
dere woon werkverkeer van dien. 
Als we er dan ook nog voor kunnen 
zorgen dat, wetende dat de meesten 
van ons op fi etsbare afstand van ons 
werk wonen, we vaker de fi ets ne-
men… Maar wat Fietsmaatjes ook 
doet: het zet medewerkers, het zet 
bedrijven aan het denken over hun 
mobiliteit. En over hoe ze die zo 
toekomstgericht, zo duurzaam mo-
gelijk kunnen invullen. Waar wij ze 
als Twente Mobiel natuurlijk graag 
bij helpen. Want het werkt, Fiets-
maatjes. Onderzoeken tonen aan dat 
na twee jaar maar liefst 85% van de 
maatjes nog steeds fi etst.” K

Voor vragen: 

mobiliteitsmakelaar 

René Teeuwen

r.teeuwen@overijssel.nl
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werklocaties helpen we u daar graag bij. K

Gedeputeerde Provincie Overijssel 

Uit de 
auto, 
op de 
fi ets
FIETSMAATJES ZET BEDRIJVEN
EN MEDEWERKERS IN BEWEGING

“NOU, BEGIN APRIL - 
KOU, WIND, REGEN - WAS 
HET DOORBIJTEN, MET 
DE FIETS NAAR HET 
WERK. MAAR TEGELIJK 
IS DE VOLDOENING DAN 
NOG GROTER.’’

HOE MEER LEDEN, 
HOE BETER!
DUS: WORD OOK LID!

CONTACTEN, 

GEZELLIGHEID,

BEDRIJVIGHEID

WESTERMAAT 
IN BEDRIJF:

Meld je aan via: 
info@westermaat.nl

Pre-Zero nieuwe 
collectieve 
afvalinzamelaar op 
Westermaat 
Bent u lid van de ondernemersvereniging Westermaat in 

Bedrijf? Doe dan mee met de collectieve afvalinzameling!

De voordelen van collectieve afvalinzameling zijn: 

kostenbesparing, één afvalinzamelaar, minder 

transportbewegingen waardoor 

minder CO2 uitstoot, op termijn 

hergebruik van reststromen.  

Voor deelname of meer informatie kunt u zicht 

richten tot Aron Smeenk via info@westermaat.nl of via 

074 250 5563.



DEBBIE POL + RICHARD 
HOGENKAMP // BAANZIN 
“Coaching, teamontwikkeling 
en advies werving & selectie… 
Alles wat te maken heeft met 
loopbaanontwikkeling, daarvoor 
ben je bij ons in de beste handen. 
Individueel én als organisatie. 
‘Voel je thuis op je werk’, daar 
staan wij voor. Onze ervaring 
leert dat dit begint met jezelf 
leren kennen. Persoonlijk, en 
in je functie. Mensgericht dus, 
met focus op de mens binnen 
de organisatie. Bewust worden 
wie je bent als mens en van het 
type mens dat je zoekt voor een 
functie. Dat alles om ervoor te 
zorgen dat je helemaal op je plek 
bent. Want iemand die dat is, 
is inderdaad thuis op zijn werk 
en staat mede daardoor beter, 
krachtiger en plezieriger in het 
leven. En daarmee ook in de 
wereld als geheel. Bovendien, als 
je ergens op je plek bent, heb je 
het goede startpunt van waaruit je 
gericht kunt werken aan verdere 
ontwikkeling en ontplooiing. 
Zowel persoonlijk als functioneel. 
Over verdere ontwikkeling en 
ontplooiing gesproken: wij zijn 
als tamelijk jong bedrijf 
lid geworden van deze 
ondernemersvereniging.” K

Compad Software

Demmersweg 92

7556 BN Hengelo

www.compad.nl

info@compad.nl

053 432 99 95

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

MICHIEL TROUW // 
CROSSFIT HENGELO
“Het bijzondere en vooral 
effectieve van crossfit ten 
opzichte van ‘gewone’ fitness? De 
combinatie, in een groepstraining 
uitgevoerd, van gewichtheffen, 
atletiek en gymnastiek. Met als 
resultaat meer kracht én meer 
uithoudingsvermogen. Dat alles 
gericht op optimaal functioneel 
bewegen. Zodat je er dus echt 
profijt van hebt in je dagelijkse 
doen en laten. Ook op het werk. 
Mede daarom zijn wij lid geworden 
van de ondernemersvereniging. 
Om nog meer in contact te komen 
met de bedrijven hier. Want daar 
is in het kader van een goed 
werkklimaat ook steeds meer 
aandacht voor de gezondheid van 
de medewerkers. Dus ook voor 
meer en vooral goed, verantwoord 
bewegen. En als je daarvoor ergens 
aan het goede adres bent, juist, dan 
is het wel bij ons. 
Trouwens, over goed en 
verantwoord bewegen van 
medewerkers gesproken: sinds half 
maart dit jaar hebben wij speciaal 
voor bedrijven op de Westermaat 
CrossFit@lunch. Dat biedt 
medewerkers de kans om tussen de 
middag lekker even drie kwartier 
te komen crossfitten. Inclusief 
een heerlijke door de Broodbode 
verzorgde lunch. Kunnen ze er 
de hele middag weer vol energie 
tegenaan.” K

inBEDRIJ F4 

CAROL ESMEIJER // COMPAD 
SOFTWARE
“Sinds januari zijn wij lid van 
de ondernemersvereniging. 
Heel simpel: omdat we ons 
toen gevestigd hebben op de 
Westermaat. Zomer 2021 hebben 
we ons pand aan de Demmersweg 
92 gekocht. Om het daarna te 
strippen en te verbouwen. 
Waarom we verhuisd zijn van 
Enschede naar Hengelo, naar de 
Westermaat? Weer heel simpel: 
ons tweeledige specialisme. 
Compad Software, dat zich 
toelegt op de ontwikkeling van 
branchespecifieke software voor 
bakkerijen, horeca, detailhandel en 
zorginstellingen met klanten door 
het gehele land. En, sinds we in 
2013 onze bedrijfsactiviteit hebben 
uitgebreid met de ontwikkeling van 
websites en webshops, Compad 
Reclamestudio. Dat richtte zich 
in eerste instantie op klanten van 
Compad Software. Maar wij zien 
dat niet alleen bakkersbedrijven 
behoefte hebben aan feilloos 
werkende websites en webshops 
met oogstrelend design, maar ook 
ondernemers in Twente. Om juist 
bij deze doelgroep beter in beeld 
te komen hebben wij gekozen voor 
het zakelijke hart van Twente, de 
Westermaat in Hengelo.” K

CrossFit Hengelo 

Lintelerweg 26

7556 PD Hengelo

www.crossfithengelo.nl

info@crossfithengelo.nl

06 38 783 901
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OOK AANSLUITEN BIJ DE NU AL MEER DAN 150 WESTERMAAT IN BEDRIJF LEDEN: INFO@WESTERMAAT.NL

Baanzin

Demmersweg 3

7556 BN Hengelo

www.baanzin.nl 

wij@baanzin.nl

074 700 21 00

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,- 

Ondernemers op KVO-B gecertificeerde 
bedrijventerreinen met collectief 
cameratoezicht ontvangen tot 15% korting 
op zakelijke verzekeringen.* 
*verkrijgbaar via Rabobank

Aandacht voor een veilig 
bedrijventerrein

Als ondernemer wil je niet dat jouw bedrijf stil komt te 
liggen door bijvoorbeeld een brand of inbraak. Met 
aandacht voor een veilig bedrijventerrein, verklein je het 
risico hierop. We helpen je graag bij het verbeteren van de 
veiligheid op jouw terrein.
 
Ontdek het op Interpolis.nl/zakelijk/bedrijventerrein


