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SHINE is een uitgave van Foppen Reclame BV 

in Harderwijk. SHINE verschijnt in een oplage 

van ruim 80.000 exemplaren in de gemeenten 

Elburg, Ermelo, Harderwijk, Heerde, Nunspeet, 

Oldebroek, Putten en Zeewolde. Shine

Tijdens de finale van de uitreiking van de Veluwse Innovatieprijs op 30 november bijt Ynzo van Zanten 
het spits af. Hij geeft een boeiende presentatie over Tony’s Chocolonely. Zonder twijfel één van de 
meest markante en aansprekende voorbeelden van sociale innovatie.

Het verhaal van Tony’s Chocolonely begint bij het 
tv-programma ‘De Keuringsdienst van Waarde’. 
Journalist Teun van der Keuken leest een boek 
over kindslaven. Hij reist af naar West-Afrika waar 
de meeste cacao vandaan komt en ziet daar dat 
slavernij op cacaoplantages de actuele werkelijkheid 
is. Overtuigd van het feit dat de productie van 
chocoladerepen besmeurd is met illegale praktijken, 
geeft hij zichzelf aan als consument die strafbaar is 
aan medeplichtigheid.

Slaafvrije chocolade 
Zijn aangifte werd niet ontvankelijk verklaard, 
maar het resultaat was wel de oprichting van 
Tony’s Chocolonely, met het doel om 100 procent 
slaafvrije chocolade te produceren. Vanwege de 
hardnekkigheid van de cacaobranche is die leus 
inmiddels vervangen door: “Op weg naar 100 procent 
slaafvrij.”

Desalniettemin is Tony’s Chocolonely een voorbeeld 
van hoe (voedsel)ketens in beweging kunnen worden 
gebracht. Miljoenen boeren produceren cacao. 
Miljarden consumenten genieten van chocolade.  
Daartussenin profiteren handelaren van lage 

inkoopprijzen en hoge verkoopprijzen. 
Dankzij Tony’s Chocolonely hebben nu meer 
consumenten weet van de armoede van 
cacaoboeren, de rijkdom van chocogiganten, 
van kinderarbeid en moderne slavernij.

Begrip van 
winstgevendheid
De repen van Tony’s Chocolonely vormen geen 
nichemarkt. In zo goed als elke Nederlandse 
supermarkt – en in veel winkels in andere landen 
- liggen ze in de schappen. Het is duidelijk dat 
de consument zich aangesproken voelt door de 
drijfveren van het bedrijf en uiteraard door de smaak 
van de repen. Daarmee is de productie van chocolade 
wereldwijd nog lang niet gebaseerd op fatsoenlijke 
omstandigheden. Maar voor het eerst zijn er flinke 
stappen gezet om dat doel te bereiken.
Ynzo van Zanten onderstreept dat: “Deze generatie 
heeft de historisch ongeëvenaarde mogelijkheid 
om het hele begrip van ondernemerschap en 
winstgevendheid op z’n kop te zetten, ten gunste 
van een betere leefsituatie voor de huidige en 
toekomstige generaties.”

Week van het ID 
Een week vol inspiratie
De Diamant van Midden-Nederland 
organiseert van 27 tot en met 30 november 
de ‘Week van het ID’. Een week boordevol 
inspiratie voor ondernemers op de 
Noord-Veluwe met innovatieve ideeën en 
plannen. Deze krant geeft u uitgebreide 
informatie over hoe u kunt meedoen aan 
deze inspiratieweek, wat het Innovatiehuis 
van De Diamant (ID) voor u kan betekenen 
en over wat u kunt bijdragen om de 
innovatiekracht van de Noord-Veluwe te 
versterken. 
De uitreiking van de Veluwse 
Innovatieprijs met studentenpitches voor 
de Willie Wortel Award vormt de finale van 
de ‘Week van het ID.’ 

Wilt u hier bij zijn? 
Aanmelden kan via 
www.dediamantvanmiddennederland.nl

De Diamant van Midden-Nederland is het 
samenwerkingsverband van ondernemers, 
gemeenten en onderwijsinstellingen op de 
Noord-Veluwe dat de krachten bundelt om 
economische kansen optimaal te benutten.
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SNIPPENDALSEWEG 8
3849 NE HIERDEN 
(0341) 4135 32

www.bosenvrijhof.nl

Meer informatie? matrix-it.nl of bel 0341 - 760 000        Réaumurstraat 8  3846 BZ Harderwijk

Uw ICT-partner Managed services            Clouddiensten           Telefonie           Netwerk

Wij zijn een enthousiast team van ICT-

specialisten die u een breed scala aan ICT-

diensten kan aanbieden. Elke situatie is uniek, 

daarom leveren wij klantgerichte oplossingen 

met de door ons ontwikkelde en samengestelde 

bouwstenen. Wij volgen nieuwe technologische 

ontwikkelingen op de voet, zodat u nu en in de 

toekomst onbezorgd, efficiënt en effectief kunt 

werken.

Innovatieve ICT. 
Matrix maakt 
het mogelijk

5879-Matrix-Innoveren-129x193mm-LR.indd   1 17/10/2017   08:46

Dat schroot nog zoveel waard is!..

RECYCLEN LOONT

HVL Metals is geïnteresseerd in draaisel, slak, 

autoonderdelen, profielen, bedrading, legeringen, accu’s 

en al uw andere ferro en non-ferro metaalafval.

Wij helpen u er graag vanaf.

U wilt een goede schrootprijs?

Bel 06 461 89 223

Zeewolde



OPENINGSTIJDEN
Ma 13.00 - 18.00 uur
Di 09.00 - 18.00 uur
Wo 09.00 - 18.00 uur
Do 09.00 - 18.00 uur
Vr 09.00 - 21.00 uur
Za 09.00 - 16.00 uur

 Ampèrestraat 3
 3846 AN  Harderwijk

 0341 - 414 744
 info@bronkhorstwonen.nl
 www.bronkhorstwonen.nl

Vloerbedekking
De basis van uw interieur.
Het grootste assortiment 
tapijt, pvc en vinyl, laminaat en 
Marmoleum en Linoleum. 
En karpetten, tapijttegels/matten en coupons. 

Gordijnen en raamdecoraties op maat
Sluit buiten af, maak het binnen gezellig.
Maatwerk in gordijnen, vitrages, in betweens, 
rolgordijnen, jaloezieën en horren.

Sfeervolle woonaccessoires
Ons assortiment is afgestemd op het seizoen. 
Haal extra sfeermakers in huis en wissel af en toe. 

Interieuradvies
Van keuken tot gang, van slaap- tot woonkamer.  
Onze interieurstyliste inspireert u graag bij het realiseren 
van uw woonwensen. 

BRONKHORSTWONEN
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brengt sfeer in huis!

1600 m2

SHOWROOM

+31 (0)341 412 237
info@schaftenaarwatches.nl
www.schaftenaarwatches.nl

Markt 16, 3841 CE  Harderwijk, The Netherlands

Traveller
Deep Ocean Blue

 
Een stijlvol en gedistingeerd 
horloge met datumaanduiding 
en de mogelijkheid van een 
dubbel uurwerk (model Traveller).
Keuze uit Deep Ocean Blue, Night 
Sky Black of Steamy White wijzerplaat.
 
Model Journey v.a. € 1.400,-.
 
Dutch made in Harderwijk met de beste 
Zwitserse horlogeonderdelen. Pure klasse 
en topkwaliteit.
 

Innovatief van huis uit!

Scoor nóg beter met 
eigen huiswebsite!..
> U krijgt een prachtige trotse Minisite* met 
uitgebreide informatie en full screen foto’s van 
uw huis. Uiteraard geschikt voor bezichtiging op 
PC, laptop, tablet en smartphone.
Een eigen huiswebsite die u bovendien makkelijk 
deelt met geïnteresseerden.
 
> Naast gebruik van social media en onze 
promopakketten is onze unieke Minisite één van 
de vernieuwende verkoopinstrumenten die we 
voor de verkoop van uw huis kunnen inzetten.

*) Onze Minisite is beloond met een award van het 
 magazine Vastgoed Aktueel en Vastgoed Businesschool.  

Bart Jansen Makelaars •  Engelserf 28  •  3843 BE Harderwijk  •  0341 41 91 77  •  info@bartjansenmakelaars.nl  •  bartjansenmakelaars.nl
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Veluwse Innovatie Prijs

Waar                     
Veluvine  F.A. Molijnlaan 186, Nunspeet

Wanneer             
Donderdag 30 november 19:30 - 22:00

Veluwse Innovatie Prijs 
Hét Veluwse feest van vernieuwing vindt plaats 
op 30 november. Voor de tweede keer reikt De 
Diamant van Midden-Nederland de Veluwse 
Innovatie Prijs uit! De prijs is voor de ‘Very 
Innovative Person’ (VIP) of onderneming die voorop 
loopt met duurzame technologische innovaties. 
Welke innovatieve Veluwse ondernemer gaat dit 
jaar met deze onderscheiding naar huis? 
 
Tijdens de feestelijke avond staan niet alleen de 
drie genomineerden op het podium.  ‘Choco-
evangelist’ Ynzo van Zanten, head of People en 
Culture bij Tony’s Chocolonely, neemt ons mee 
in het verhaal hoe Tony’s Chocolonely sociale 
innovatie inzet om de droom van een slaaf-vrije 
chocolade industrie te realiseren.
 
Ook studenten zijn van de partij. Teams van 
regionale mbo- en hbo-onderwijsinstituten strijden 
op de feestavond tijdens een pitch-wedstrijd om de 
enige echte ‘Willie Wortel Award’. 
 

Week van het ID
In het Innovatiehuis De Diamant (ID) werken diverse organisaties samen om de 
innovatieve slagkracht op de Noord-Veluwe te vergroten. Dit doen zij door de kracht 
van ondernemers, onderwijsinstellingen en overheden te bundelen in de vorm van een 
kennis- en netwerkplatform.
Van 27 tot 30 november organiseert zij de Week van het ID. Een week boordevol inspiratie over 
vernieuwing in de regio. In het programma is er voor elk wat wils. 
Ontdek welke bijeenkomst u aanspreekt!

Maandag 27 november 
IGEV Netwerkevent 
‘Circulair ondernemen in 5 stappen’ 
Ontdek hoe u zelf in 5 stappen actief aan de slag kunt 
gaan met circulair ondernemen. 
Locatie: Van der Valk, Leuvenumseweg 7, Harderwijk 
Tijd: 14:00 - 18:00

Woensdag 29 november 
Ervaar innovatie in de zorg bij Philadelphia 
Ervaar welke innovaties er zijn bij het dagcentrum 
in Vierhouten: van zorgrobot Phi tot de Sensory 
Reality Pod. 
Locatie: Dagcentrum Philadelphia, 
Nunspeterweg 88, Vierhouten. 
Tijd: U bent welkom tussen 12:00 - 16:00

Export borrel: Internationaal zakendoen 
Ontdek & ontmoet: Delfts Blauw de wereld over.  
Locatie: Heinen Delfts Blauw, Nijverheidsweg 4V, 
Putten. Tijd: 15:00 - 17:30

Dinsdag 28 november 
Symposium ‘Innoveren met industriële robotica’ 
De toekomst van robotica: wat zijn de kansen voor u? 
Locatie: Fieldlab Industrial Robotics, 
gevestigd bij AWL, Nobelstraat 37, Harderwijk.  
Tijd: 13:15 - 17:00

Donderdag 30 november 
Student & Business: 
workshop Business Model Innovatie (BMI) 
Samen met studenten aan de slag met een export 
gerelateerde businesscase.  
Locatie: Innovatiehuis De Diamant, 
Elspeterweg 22a, Nunspeet. 
Tijd: 09:30 - 11:30

Uitreiking Veluwse Innovatie Prijs 
Voor de tweede keer reikt De Diamant van Midden 
Nederland de Veluwse Innovatie Prijs uit! 
Locatie: Veluvine, F.A. Molijnlaan 186, Nunspeet.  
Tijd: 19:30 - 22:00

 

Meld u aan via www.dediamantvanmiddennederland.nl

27 tot en met 30 november 2017

Een week vol inspiratie. Bent u erbij?



maandag 27 november 

Netwerkevent ‘Circulair ondernemen 
in 5 stappen’ 
Circulair ondernemerschap vraagt om een heel andere kijk op de bedrijfsprocessen 
en dat zorgt soms voor terughoudendheid en vooroordelen bij ondernemers. 
Dat is jammer want circulair ondernemerschap biedt veel kansen. 
Vier ondernemers vertellen over hun praktijkervaringen met circulaire economie en 
u hoort hoe u zelf in 5 stappen aan de slag kunt gaan met circulair ondernemen.

dinsdag 28 november
 
Symposium Innoveren met Industriële 
Robotica
Dr. ir. T.H.J. Vaneker, Associate Professor Design, Production & Management
van de Universiteit Twente vertelt over de mondiale technologische ontwikkelingen 
in industriële robotisering. Daarna vult u uw bedrijfssituatie in op de ‘roadmap 
robotisering’ en gaat naar huis met een concept om over na te denken.

woensdag 29 november
 
Ervaar innovatie bij Philadelphia 
Innovaties in de zorg zijn innovaties die dichtbij komen. Ontmoet zorgrobot Phi en 
ervaar de Sensory Reality Pod; een cabine waarin beeld, geluid, geur, licht en wind u 
meenemen in een nieuwe wereld.

Export borrel: Internationaal zakendoen  
Heinen Delfts Blauw beweegt vanuit Putten met ‘high-end’ oerhollandse producten op 
de internationale markt. Deze netwerkborrel is inclusief rondleiding waar u mee mag 
kijken met het schilderproces.

donderdag 30 november 
 
Student & Business, workshop Business 
Model Innovatie (BMI)
Is groei met export niet mogelijk, of toch wel?! In deze interactieve workshop door 
Raoul Diederen maakt u op een praktische manier kennis met BMI. Samen met 
studenten van Windesheim gaat u met behulp van een realistische praktijkcasus 
op zoek naar manieren om internationale groei mogelijk te maken.

Veluwse Innovatie Prijs (VIP)
Keynote speaker van de VIP is Ynzo van Zanten, Choco evangelist en head of  
People en Culture bij Tony’s Chocolonely. Hij neemt u mee in het verhaal hoe 
deze organisatie sociale innovatie inzet om de droom van een slaaf-vrije chocolade 
industrie te realiseren.

De Week van het ID uitgelicht:



Wivé Techniek B.V.
Postbus 163, 8070 AD Nunspeet
Industrieweg 51, 8071 CS Nunspeet

+31 341 25 17 44
+31 341 25 27 74
info@wive-techniek.nl
www.wive-techniek.nl

Dé partner in 
standtijdverbetering

Voorkom onnodig 
slijtage en stilstand
Wivé Techniek is al vijftig jaar 
innovatief in slijtagebeperking en 
standtijdverbetering bij productie-
installaties.
 
U bespaart aanzienlijk door 
toepassing van modern asset 
management voor elastisch onder-
houd en door het slijtvast maken 
van bepaalde installatieonderdelen.
Boek uw eerste winst en neem 
contact op voor een afspraak.
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Aanmelden: www.dediamantvanmiddennederland.nl

of via info@fieldlabir.nl

De toekomst van industriële robotica: wat zijn uw kansen? 
Dinsdag 28 november 2017  |  13:15 - 17:00

Sinds dit jaar is het Fieldlab Industrial Robotics in Harderwijk 
dé plaats waar ondernemers en beroepsonderwijs in de regio 
Oost-Nederland zich inzetten om te komen tot opleiding en 
certificering van industriële robottechnologie. Zowel voor 
studenten op mbo- en hbo-niveau en voor het bedrijfsleven. 

Rik Grasmeijer (projectleider) wil u graag uitdagen om na te 
denken over uw eigen kansen op het gebied van industriële 
robotisering. Daarnaast krijgt u de gelegenheid om de 
mogelijkheden van het Fieldlab met eigen ogen te bekijken. 

Mondiale ontwikkelingen en toekomst industriële robotica 
Dr. ir. T.H.J. Tom Vaneker, Universiteit Twente 
Ervaringen met het succesvol toepassen van robotisering 
Foppe Atema, directeur Goma BV

Dinsdag 28 november  |  13:15 - 17:00  |  Fieldlab IR 
gevestigd bij AWL-Techniek, Nobelstraat 37, Harderwijk 

AWL-Techniek ontwerpt en bouwt gerobotiseerde 
productiesystemen voor klanten over de hele wereld. Met 
onze kennis en ervaring van robottechnologie realiseren 
wij wereldwijd machines die aan  aan de hoogste eisen 
voldoen van onder andere de automobielindustrie.

Ensuring global
productivity

AWL-Techniek | Nobelstraat 37 | Harderwijk | www.awl.nl
www.de-maatschappij.nl

Denk mee en word lid! 
Mail naar nwveluwe@de-maatschappij.info

• Dept. NW-Veluwe en ZO-Flevoland
• netwerk en denktank met overheid,   

onderwijs en ondernemers
• verbreden visie op hedendaagse    

samenleving
• anticiperen op maatschappelijke  

veranderingen
• ook voor start ups! 



De ondernemers Piet Mosterd (AWL-Techniek, Harderwijk) en Ronald Cleijsen (Wivé Techniek / TFG Holding, 
Nunspeet) zijn beiden drijvende krachten achter De Diamant van Midden-Nederland. Vorig jaar nam 
De Diamant de organisatie van de al langer bestaande Veluwse Innovatieprijs (VIP) over. Dit jaar vindt de 
prijsuitreiking op 30 november plaats in Veluvine in Nunspeet.

Hoe groot is de innovatiekracht 
van de Noord-Veluwe?

Ronald Cleijsen: “Ik weet dat er veel ondernemers 
vernieuwend bezig zijn. Het verhaal gaat altijd dat ze 
dat uit bescheidenheid voor zich houden. Ze komen er 
pas mee naar buiten als er successen te melden zijn. 
Maar uiteindelijk heeft iedereen belang bij een 
veerkrachtige en vitale regio die kan meebewegen met 
economische en maatschappelijke veranderingen.”

Piet Mosterd: “Als we naar de marktontwikkeling kijken, 
dan mag je concluderen dat het met de innovatiekracht 
van de regio wel aardig gesteld moet zijn. Bedrijven 
hebben de afgelopen jaren ontwikkelingen doorgevoerd 
waardoor ze in de vaart der volkeren meekunnen. 
Veel Noord-Veluwse bedrijven hebben volle order-
portefeuilles. Zij hebben dus hun business op orde.
Tegelijkertijd bevindt de wereld zich in een 
technologische transitiefase. Robotisering is daarbij het 
sleutelbegrip. Op dat gebied moet er nog wel het een en 
ander gebeuren in onze regio. Uiteraard wordt er door 
ondernemers nagedacht over wat nieuwe technologieën 
voor hen kunnen betekenen. Vanwege de snelheid en 
de veelheid van de ontwikkelingen vragen ze zich vooral 
af wanneer ze in moeten stappen.”

Hoe versterkt De Diamant 
de innovatiekracht?

Ronald Cleijsen: “Dat doen we onder meer in en
vanuit het Innovatiehuis De Diamant (ID). Overigens 
is innovatie geen doel op zich. 
Innovatie is een middel om ervoor te zorgen dat de 
werkgelegenheid op peil blijft en dat de economische 
kracht in stand blijft. Bij innovatieve plannen hebben 
ondernemers een steuntje in de rug nodig. De Noord-
Veluwe kent een enorme verscheidenheid aan soorten 
bedrijvigheid. 

Er is geen grote branche vertegenwoordigd die als 
magneet kan functioneren en ondernemers voortstuwt 
in de ontwikkelingen. De kleinschaligheid van de 
bedrijven speelt ook een rol. Gemiddeld werken 
Noord-Veluwse bedrijven met zeven personeelsleden. 
Dat maakt de toegang tot kennis en netwerken op het 
gebied van innovatieve ontwikkelingen lastiger.

Het Innovatiehuis De Diamant is een fysieke plek in 
de Rabobank Noord Veluwe in Nunspeet. Daar zijn 
innovatiemakelaars actief. Deskundigen op het gebied 
van kennis, onderwijs, groene economie, financiën 
enzovoorts. Zij helpen ondernemers met informatie, 
met de mogelijkheden van subsidievormen en met 
het leggen van verbindingen met andere bedrijven en 
kennisinstellingen. De ondernemers oordelen positief 
over hun ondersteuning, waardoor er sprake is van een 
sneeuwbaleffect. Steeds meer ondernemers weten van 
het bestaan van het Innovatiehuis.”

Piet Mosterd: “We versterken de innovatiekracht 
ook met het Fieldlab Industrial Robotics. Hiermee 
ontwikkelen we gecertificeerde mbo- en hbo-
opleidingen op het gebied van robotbediening en 
robotprogrammering. Daarmee bieden wij het 
bedrijfsleven en het onderwijs de mogelijkheid 
om met nieuwe technologieën en toepassingen te 
experimenteren en ze verder te ontwikkelen. De 
financiering is rond en volgend schooljaar gaat de 
eerste lichting studenten van start. Nu zijn er al 
hbo-studenten in het Fieldlab actief voor hun minor 
(specialisatie, red.) Industrial Automation and Robotics.
Ik beschouw samenwerking op het gebied van 
bedrijfsopleidingen als een noodzakelijk onderdeel 
van de bedrijfsvoering van elke onderneming.” 

De week van het ID is bedoeld 
om extra bekendheid te geven 
aan de activiteiten van het 
Innovatiehuis.
Piet Mosterd: “En vooral om ondernemers inspiratie 
te bieden voor vernieuwingen. Het is een week met 
een boordevol programma. Er is een bijeenkomst over 
circulaire economie, een symposium over robotica, 
bezoeken aan bedrijven en organisaties met de zorg en 
internationaal zakendoen als thema’s en een workshop 
over de innovatie van businessmodellen. De finale 
wordt gevormd door de uitreiking van de Veluwse 
Innovatieprijs 2017.”

Wat zijn de criteria voor 
deze prijs?

Ronald Cleijsen: “De innovatie moet in een breder 
perspectief vernieuwend zijn en maatschappelijke 
impact hebben. Daarnaast dient het verdienmodel in 
orde te zijn en de innovatie moet in uitvoering zijn of zo 
goed als klaar voor uitvoering.”

Piet Mosterd: “Zoals gezegd siert bescheidenheid 
de Noord-Veluwenaar. Daarom is het op zijn plaats 
om ten minste één keer een groot podium te bieden 
aan belangrijke innovaties die in onze regio tot stand 
komen. Want het is toch opmerkelijk wat Noord-Veluwse 
bedrijven presteren op dit gebied. Vorig jaar was er 
grote belangstelling voor de uitreiking.”

Ronald Cleijsen: “En een buitengewoon interessante 
winnaar: Mol Fresh Food, een familiebedrijf in Putten dat 
al langer dan 25 jaar gespecialiseerd is in het machinaal 
schillen van uien en de levering van verpakte uienblokjes 
en uienringen. Hun reststroom ging voorheen naar 
de stort, totdat ze samen met een partner werkten 
aan een raffinageproces om de uienreststroom 
te kunnen verwerken tot ingrediënten voor de 
voedingsmiddelenindustrie. Dit soort ontwikkelingen is 
er ook gewoon op de Noord-Veluwe. Dat willen we met 
de Veluwse Innovatieprijs voor het voetlicht brengen.”

Een volle week de schijnwerpers op de 
innovatiekracht van de Noord-Veluwe



Broekhuis Harderwijk
Zuiderbreedte 40
(T) 0341 - 75 14 00
broekhuis.nl

ONTDEK, BELEEF EN ERVAAR
ONZE INNOVATIES AAN DE ZUIDERBREEDTE IN HARDERWIJK

GRANDLAND
De nieuwe Opel

GRANDLAND
De nieuwe OpelDe nieuwe Opel

GRANDLAND
Het avontuur is terug!

Nu in onze showroom!
De nieuwe Grandland X ademt één en al avontuur. 
Met zijn dynamische lijnen, stoere offroad-uitstraling 
en elegantie heeft hij alles om uw hart te veroveren. 
Nu in onze showroom!

Rijklaar vanaf

€ 30.499

Gemiddeld brandstofverbruik: 5,5-4,0l/100 km; CO2 127-104g/km.
Genoemde prijzen zijn consumentenadviesprijzen. Kijk voor actie- en verkoopvoorwaarden op opel.nl.

• Apeldoorn Laan van Malkenschoten 85
• Arnhem Ringoven 19
• Barneveld Albert Plesmanstraat 16
• Deventer Revalstraat 10
• Doetinchem Plakhorstweg 1-3 www.broekhuis-opel.nl

• Doornspijk Zuiderzeestraatweg West 132*
• Dronten De Ketting 1*
• Ede Frankeneng 118
• Elst Aamsestraat 86
• Epe Hoofdstraat 204*

• Harderwijk Lorentzstraat 17
• IJsselmuiden Kleiland 10*
• Lelystad Artemisweg 275
• Nijkerk Ambachtsstraat 17A*
• Wageningen Nude 44*

• Zeewolde Mast 19*
• Zwolle Marsweg 43

*servicevestiging
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• Harderwijk Lorentzstraat 17
• IJsselmuiden Kleiland 10*
• Lelystad Artemisweg 275
• Nijkerk Ambachtsstraat 17A*
• Wageningen Nude 44*

• Zeewolde Mast 19*
• Zwolle Marsweg 43

*servicevestiging

Interesse?
Ben jij op zoek naar een stageplaats 
of werkplek? Dan zien wij graag je 
reactie (met CV) tegemoet. 
Heb je vragen? Dan horen 
wij graag van je. 

Contactgegevens:
Naam:  Patricia Seinen
E-mail:  hr@sightlandscaping.nl 
Tel:   0341-436436

Zoek jij een (leer)werkplek?

Werkzaamheden
Volg jij momenteel een opleiding op niveau 2,3 
of 4 of ben jij klaar met je opleiding? Bij SIGHT 
zijn wij op zoek naar medewerkers. Wij hebben 
diverse mogelijkheden in het groen, zoals: 
••   het onderhoud en aanleggen van tuinen bij     
    bedrijven en instellingen;
•   integraal onderhoud;
•   aansturen van en leidinggeven aan 
    groepen;
•   het uitwerken van bestekken;
•   werkvoorbereiding;
••   civiel onderhoud;
•    diverse groenwerkzaamheden;
•   het werken met machines;
•   ecologische werkzaamheden.

Wie zijn wij?
SIGHT Landscaping bv is een landelijk opererend bedrijf en specialist in de 
verzorging van de groene buitenruimte. Wij voeren toonaangevende projecten 
uit en adviseren op het gebied van beheer, aanleg en onderhoud in zowel het 
zakelijke als openbare groen. Aanleg van tuinen, constructiewerken en dakbe-
groeiing behoort tot onze specialiteit. Service en kwaliteit staan bij ons voorop. 

Colofon
SHINE is een uitgave van Foppen Reclame BV 
in Harderwijk. Foppen Reclame is een full service 
offline en online reclame- en ontwerpbureau en is 
supporter van De Diamant van Midden-Nederland.
SHINE verschijnt in een oplage van ruim 80.000 
exemplaren in de gemeenten Elburg, Ermelo, 
Harderwijk, Heerde, Nunspeet, Oldebroek, Putten 
en Zeewolde.
 
Redactie:  Annemieke Woltjes en  
 Toon van der Stappen
Vormgeving:  Tom van den Berg
Fotografie:  Ton Pors
Directie en sales:  Martin Foppen
 

Annemieke Woltjes

Jan Karssen b.v.
Voor elk budget een betrouwbaar Nederlands product!

- Gratis motor
- Ruime kleurkeuze
- 5 jaar garantie
- Isolerend en geluidswerend
- Inbraakvertragend 
- Gratis inmeten en advies

ROLLUIKEN ACTIE!

Jan Karssen B.V. • Overveld 9 • 3848 BT Harderwijk 
(0341) 42 47 40 • www.jkarssen.nl • info@jkarssen.nl

Foppenreclame BV

Nobelstraat 31

3846 CE  Harderwijk

T 0341 430 222



Uitstralend 
enthousiasme
SHINE is de Diamant krant van Midden-
Nederland met verhalen over en interviews 
met ondernemers en organisaties die het 
vitale en innoverende ondernemerschap van 
onze regio enthousiast uitstralen.

Het thema is ‘Week van het ID’. De week van 
27 t/m 30 november zit boordevol activiteiten 
van het Innovatiehuis De Diamant (ID).
De bewoners van het Innovatiehuis zetten zich 
in om de unieke kracht van de Noord-Veluwe 
te bundelen en om ervoor te zorgen dat 
initiatieven elkaar versterken. Dit doet ze door 
innovatievragen te stimuleren, op te halen, 
te verbinden en vooral zichtbaar maken.

Innoveren, investeren en (inter)nationaliseren 
zijn de sleutels tot succes en deze komen dan 
ook samen in de Week van het ID. Ondernemers 
kunnen kiezen voor die bijeenkomsten die voor 
hen aansprekend en relevant zijn. Met voor 
iedereen, als feestelijke afsluiting, de Veluwse 
Innovatieprijs, waar ook studenten aan bod 
komen met hun innovatieve ideeën. 

Innovatie heeft immers 
meer helden nodig.
Gestart door ‘De Maatschappij’ en ondersteund 
door het Noord Veluwe Ondernemers Overleg, 
weet De Diamant van Midden-Nederland met 
haar Innovatiehuis een schitterende plaats 
in te nemen in het hart van onze regio. Met 
uiteenlopende projecten van ondernemers met 
onderwijs en overheid, geeft ze de regionale 
economie nieuwe impulsen. Innoveren kun je 
niet alleen. De focus van de projecten ligt op 
het vergroten van de innovatiekracht, 
duurzaamheid en het verhogen van de 
arbeidsdeelname en het kennisniveau.

Voor ons ligt een stralende toekomst,
laten we blijven uitblinken!

Joost Fraanje, voorzitter 
De Diamant van Midden-Nederland  

www.dediamantvanmiddennederland.nl 

Winnaar VIP 2016
De onbegrensde mogelijkheden van uien
De glazen schaal hangt als een trofee in het kantoor van Mol Fresh Food aan de Handelsweg in Putten. 
“Die kregen we vorig jaar overhandigd als winnaar van de Veluwse Innovatieprijs,” vertelt Anthony Mol. 
“Wij doen eigenlijk nooit mee aan wedstrijden. Het was dan ook een complete verrassing voor ons dat 
we eerste werden. Bij innovatie denkt men niet meteen aan een bedrijf dat uien schilt en verwerkt tot 
uienblokjes en uienschijven.”

Daar dachten de juryleden vorig jaar anders over. 
Zij waren onder de indruk van de innovatie van 
het familiebedrijf. Anthony Mol: “Onze reststroom 
bestaat uit ongeveer 60 ton per week aan 
uienschillen. Die enorme hoeveelheid daagde ons 
uit tot circulair denken, want voorheen ging de 
reststroom naar de stort. Met onze partner BRS 
hebben we een raffinageproces doorontwikkeld 
om onze uienreststroom te kunnen verwerken tot 
ingrediënten voor de voedingsmiddelenindustrie. 
Dat proces levert producten op die als basis dienen 
voor bijvoorbeeld sauzen, instant maaltijden, brood, 
pizza’s en kruidenmengsels. Ook zijn we in staat om 
een glutenvrije uiensmaakstof te maken.”

Veel publiciteit
“Het is bijna een jaar geleden dat we de prijs 
wonnen,” zegt mede-eigenaar René Mol. “Maar we 
worden er nog steeds regelmatig mee gefeliciteerd. 
De innovatieprijs heeft ons dan ook veel publiciteit 
opgeleverd. Eerst in de regionale media en daarna in 
landelijke vakbladen.”
Hij schroeft vier potten open met daarin de nieuwe 
producten als resultaat van de innovatie. Twee met 
uienvezels en twee met uienpoeder. De benaming 
‘Umami’ valt direct op. Het is een van oorsprong 
Japans woord dat heerlijk of hartig betekent. Umami 
staat inmiddels wereldwijd bekend als een van de vijf 
basissmaken: naast zout, zuur, zoet en bitter.
“Deze nieuwe producten versterken de smaak van 
voedingsmiddelen, terwijl er minder zout nodig is.  
De producenten van chips hebben daar bijvoorbeeld 
ook belangstelling voor.”     

Vliegwiel
Anthony Mol: “De prijs fungeerde zeker als 
vliegwiel. Ook omdat de innovatiemakelaars van 
het Innovatiehuis van De Diamant contacten voor 
ons wisten te leggen. We zijn vooral actief in de 
versmarkt. Nu hebben we ook connecties met de 
ingrediëntenmarkt. Zo hebben we contact met 
een bakkerij die zijn producten aan supermarkten 
levert. Die heeft een uienbrood ontwikkeld met onze 
uienvezels. Een vleesbedrijf heeft een ‘uiennugget’ 
gemaakt die nu op populariteit wordt getest als 
vegetarisch hapje in de kantine van Sportcentrum 
Papendal. En er is bijvoorbeeld een uiensaus 
(‘red onion sauce’) door een bedrijf ontwikkeld. 
We zitten nu aan tafel met heel andere 
partijen dan voorheen. Samen met BRS 
hebben wij onderzocht welke waardevolle 
stoffen we uit de reststromen van uien 
kunnen winnen. 

Dit zijn smaak-, geur- en kleurstoffen met een 100% 
natuurlijke samenstelling. Deze producten sluiten aan 
bij de huidige trend om E-nummers te vervangen. We 
hebben inmiddels diverse intentieovereenkomsten 
voor afname getekend en we hebben intensief 
contact met internationale ingrediëntenproducenten.

Suikers en oliën
Het oorspronkelijke idee was dat we minder 
kosten wilden hebben vanwege het afvoeren van 
reststromen. Nu zijn we volop aan het nadenken wat 
we nog meer kunnen doen met wat we voorheen als 
afval beschouwden. We hebben nog een aanzienlijke 
reststroom die uit water bestaat. Uit dat vocht 
kunnen suikers gehaald worden; daar hebben we 
testen en onderzoeken naar gedaan hoe dat het 
beste kan en wat de toepassingen kunnen zijn voor 
de voedingsmiddelenindustrie. We zijn ook aan het 
bekijken wat we met de oliën uit de reststromen 
kunnen doen. Dat zou wel eens interessant kunnen 
zijn voor de farmaceutische industrie. In de toekomst 
willen we deze mogelijkheden verder uitbouwen, in 
de eerste plaats leggen we naast onze corebusiness 
de focus op de smaakstoffen van onze vezels en 
poeders.”

Experimenteren
René Mol: “Onze partner BRS is gespecialiseerd in 
de technische mogelijkheden en onze potentiële 
klanten doen testen om erachter te komen hoe 
ze met onze ingrediënten smakelijke producten 
kunnen maken. Dat neemt niet weg dat we zelf 
ook graag experimenteren. De mogelijkheid om 
nieuwe producten te ontwikkelen stimuleert onze 
nieuwsgierigheid enorm. We hebben dus zelf ook 
geprobeerd om van de vezels en de poeders soepjes 
te maken. Dat viel niets tegen. We zijn ook aan het 
knutselen geweest om uienvezels toe te voegen aan 
een snoepbot voor 
de hond.”   
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AL JAREN PERFECT VAKMANSCHAP
www.vinkbakkerbouw.nl

Reken maar
dat accountants 
ondernemend 
kunnen zijn. 

Ondernemende Accountants

Accountants staan niet bekend als avontuurlijk. Maar als u 
weet dat de Jong & Laan ooit met twee man is begonnen en nu 
750 medewerkers heeft, dan kunt u op uw vingers natellen dat 
wij net zo ondernemend zijn als u. Kijk op jonglaan.nl

Eerst luisteren

Advies op basis van uw risico’s en ambitieniveau

Techniek, alarmcentrale, surveillance, safety, 

trainingen en meer!

Totaaloplossingen 

Innovatieve technologie

Volledige ontzorging

Alleen een alarm beschermt uw zaak niet. Tel. 088 322 11 00



Rabobank Noord Veluwe
Als Rabobank zijn we nu anderhalf jaar betrokken bij het 
Innovatiehuis De Diamant. Een samenwerkingsverband 
waarin diverse partijen samenwerken om innovatie in de regio 
te bevorderen. Wij vervullen een actieve rol in dit netwerk 
en faciliteren dat door medewerkers, middelen en ruimtes 
beschikbaar te stellen. De drie O’s, onderwijs,  
ondernemers en overheid, hebben binnen dit 
initiatief eenzelfde belang, namelijk de 

regio economisch vitaal houden en te vernieuwen 
door innovaties. Want niet mee gaan met de 
huidige tijd, die snel verandert en veel van 
aanpassingsvermogen vraagt, gaat ten 
koste van de kracht van de regio. 

Sponsors aan het woord

‘We staan als Rabobank midden 
in de samenleving en in het 
economisch hart van deze regio. 
Een plek die we graag invullen!’,

Noord Veluwe Ondernemersoverleg (NVOO)
‘De Week van het ID geeft de kracht van de regio een schitterend podium.’

‘De Veluwse Innovatieprijs is een prachtig middel om innovatie te stimuleren en 
bedrijven in het zonnetje te zetten.’

VNO-NCW Veluwe Vallei
VNO NCW Veluwe Vallei zet zich in voor een sterke economie in de regio. Dat willen we bereiken door te lobbyen voor 
de verbreding van de A28, voldoende bedrijfskavel per gemeente, een dienstverlenende overheid, minder regelgeving, 
lastenverlichting en een goede aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

‘Innovatie is vooruitgang en wij brengen u hierbij graag op ideeën!’  

De Jong&Laan
Wie niet beweegt, staat stil. Om voldoende bestaansrecht te hebben en te houden, investeert of innoveert u. 
Dat kost geld, maar voor goede ideeën is gelukkig geld beschikbaar. Daar weten wij alles van. Innovatie is veel breder 
dan het ontwikkelen voor octrooien en patenten. Er is sneller sprake van innovatie dan u misschien wel denkt.

‘De Veluwse Innovatieprijs zet bedrijven die innoverend excelleren in de etalage!’

Metaalunie
De Koninklijke Metaalunie ziet het belang wat innoverende bedrijven hebben. Nieuwe businesscases zorgen voor een 
sterkere economie en vaak ook voor nieuwe arbeidsplaatsen. Díe bedrijven die innoverend excelleren móeten in de 
“etalage” gezet,  gewaardeerd en gezien worden. De activiteiten rond de Veluwse Innovatie Prijs bieden daarvoor een uitgelezen platform! 
Veel leden van de Metaalunie excelleren ook, dus ook aan hen de oproep zich te profileren!
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hoofdsponsor



Een aandeel in elkaar

Rabobank is trotse partner van het
Innovatiehuis De Diamant

voor een
duurzame
Noord-Veluwe.

Wij stimuleren
innovatie


