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Trainer aan het woord

Op een koude winterse dag ontmoet ik Art 

Langeler in zijn voetbalstadion in Zwolle. In 

trainingspak! Vanuit de kantine kijken we 

uit op het stadion. Art, geboren en getogen 

in de Achterhoek is sinds drie jaar hoofd-

trainer van PEC Zwolle.

Als jongetje van zes trapte hij zijn eerste 

bal. Op zijn dertigste kreeg hij te maken 

met een knieblessure. Als opgeleid gym-

leraar was de stap van het onderwijs naar 

de trainerswereld een logische. Inmiddels is 

hij drie jaar hoofdtrainer van Zwolle. Hij is 

getrouwd en heeft twee kinderen.

Doelgerichte aanpak
Al snel blijkt dat een echte leider voor mij 

zit. Met een doelgerichte aanpak. Hij doet 

zijn sterrenbeeld Leeuw eer aan. Hij noemt 

zichzelf behoorlijk eigenwijs. Hij heeft een 

duidelijke visie en missie. Hij omschrijft zich-

zelf als een democratisch leider. “Ik overleg 

eerst voordat ik beslis”. Hij motiveert de 

mensen met wie hij samenwerkt op basis 

van een gezonde kennis aan ervaringsleer. 

“Ik ben voortdurend bezig met mensen 

iets bij te brengen. Topsport én noem het 

gerust maatschappelijk ondernemen gaan 

hand in hand in de voetbalwereld.”

Mooiste moment
Het mooiste moment voor Art Langeler 

tot nu toe was het kampioenschap naar de 

eredivisie in 2011. “Voor nu (begin 2013) is 

ons hoofddoel te overleven op het hoogste 

voetbalniveau van Nederland”, aldus Lan-

geler. 

Afwisselend werk
De werkweek van de hoofdtrainer pur sang 

ziet er zeer afwisselend uit. “We trainen 

zeven tot acht keer per week met onze 

selectiespelers en drie andere trainers. In 

het weekeinde spelen we de wedstrijden.” 

Hij maakt gemiddeld ca. 60 werkuren per 

week: een derde gaat naar de core busi-

ness, het voetbal. Tweederde spendeert hij 

aan wedstrijden bestuderen, beleid maken, 

jeugd, vergaderen, goede doelen, omgang 

met de pers en bijscholing. Hieruit blijkt dat 

hij niet alleen een voetbaltrainer pur sang is 

maar ook een echte ondernemer.

Ondernemerschap
“Voetbalsport is het uithangbord van maat-

schappelijke problemen”, aldus Langeler. 

“Hier hebben we allemaal mee te maken.” 

Volgens hem moeten ondernemers over 

twee essentiële competenties beschikken; 

deze zijn ook bij een trainer in het betaald 

voetbal cruciaal: empathisch vermogen én 

communicatieve vaardigheden. “Beschik 

je hier niet over, dan is ondernemerschap 

en trainer-/coachschap een mislukte mis-

sie”, besluit Langeler met heldere taal zijn 

betoog.

Noot redactie: begin 2013 is bekend 
gemaakt dat Art Langeler na vier seizoe-
nen PEC Zwolle aan het einde van het 
huidige seizoen gaat verlaten. Meer info: 
www.peczwolle.nl

Beste lezer,

Graag willen we jou een gezond en succesvol 

2013 toe wensen. De kop is er vanaf. Blikken 

we kort terug op 2012 dan kijken we naar een 

goed netwerkjaar. Er zijn vele nieuwe contacten 

gelegd en bestaande zijn aangehaald. Velen 

vinden het nuttig én aangenaam lid te zijn van 

onze ondernemerscontactgroep. Een van onze 

200 leden vatte het onlangs treffend samen 

met de woorden: “Informatief & Informeel”. 

Een minpuntje was er ook helaas: het jaarevent 

moest te elfder ure worden afgelast.

Maar… een nieuw jaar staat voor de deur met nieu-

we kansen en uitdagingen. Zoals een sprankelende 

nieuwjaarsbijeenkomst bij Librije’s Zusje. Zie je dit al 

voor je? Al die OCG-leden op de binnenplaats van de 

voormalige vrouwengevangenis van Zwolle?

Verder in deze nieuwsbrief o.m. een interview met de 

hoofdtrainer van PEC Zwolle, Art Langeler, een blik 

in de keuken van enkele OCG-leden en het jaarpro-

gramma 2013.

Veel leesplezier en tot ziens!

Bestuur OCG

Door en voor mensen
Ondernemerstaal of voetbaltaal? Een wereld van verschil? Of toch niet? 

Hoofdtrainer Art Langeler (1970) neemt ons in deze kolommen mee in ‘zijn 

bedrijf’, dat van PEC Zwolle. Onder het motto ‘Door mensen voor mensen’. Hij 

laat ons beseffen dat PEC Zwolle veel meer is dan alleen maar voetbal.

ArT LANgELEr VAN PEC ZWOLLE



 

LedenKennis

OCG nieuwsbrief

Frank Silvis heeft de primeur! Hij is de 

eerste die zich voor deze rubriek spon-

taan aanmeldt na een oproep in de vorige 

nieuwsbrief. Tot 2010 werkte hij bij water-

bedrijf Vitens, de laatste vier jaar als direc-

teur Overijssel. Bedrijfsbezoeken van OCg 

bezoekt hij trouw. 

Sinds 2011 heeft deze wetenschapper uit 

Basse zijn eigen bedrijf: Vortex Vitalis dat 

leven gevende draaikolk betekent. Zijn uit-

gebreide ervaringskennis, de wichelroede 

en een doos vol ampullen met elke energie 

die in huis aanwezig kan zijn, vormen zijn 

instrumentarium.

Een waterval aan boeiende informatie komt 

op me af als hij begint te vertellen over zijn 

werk. Zo meet hij de vitaliteit van water. 

geeft hij advies hoe water te vitaliseren én 

houdt hij lezingen en workshops over dit 

levenselixer.

Frank licht toe: “Stel dat je iedere dag ver-

moeid uit bed stapt. Dan zou er wel eens 

een waterader in de ondergrond onder 

jouw bed kunnen stromen. Door het te 

laten meten, kun je het snel weten. En, dan 

is de oplossing nabij.” 

Frank heeft veel meer adviezen die onze 

woon- en werkomgeving kunnen verbe-

teren. Vraag hem ernaar of raadpleeg  

www.vortexvitalis.nl.

“Voor ondernemende professionals die 

wonen of werken in Zwolle”. Zo kopt de 

kersverse website van www.zwolsexpertz.

nl. Bouwers en bedenkers van dit indruk-

wekkende B2B communityplatform zijn roy 

Oosten en roel Kiers. Plannen smeden doen 

ze al lang: als vriend, compagnon én OCg-

lid. 2013 wordt hun jaar van de waarheid. 

Het denkwerk achter de schermen wordt 

dan werkelijkheid. 

Met trots vertellen ze over hun unieke 

bedrijf. Marketingadviseur roy: “Zwolse-

Xpertz is in januari 2013 officieel begon-

nen. Het biedt ondernemers, werkgevers 

en werknemers de mogelijkheid expertise 

te delen.” Iedereen kan op de site een pro-

fiel aanmaken en zijn specifieke kwaliteiten 

aangeven. Een super zoekmachine vindt 

dan de juiste expert voor de opdracht, 

alleen in Zwolle natuurlijk. Lokale Xpertz 

kunnen verder projectgroepen maken, ken-

nis delen, nieuws publiceren en evenemen-

ten in de agenda plaatsen.

“De kracht van onze formule zit dus in het 

verbinden van lokale specialisten. Bij Lin-

kedIn is dit anders; die werken wereldwijd 

voor generalisten”, legt headhunter roel 

uit. 

ZwolseXpertz wordt gesteund door de 

gemeente Zwolle en een aantal commer-

ciële partners, zoals de rabobank en Van 

Elderen Accountants. 

geprikkeld door dit artikel? ga snel naar 

www.zwolsexpertz.nl en schrijf je gratis in.

In deze rubriek tref je een plaatje plus een praatje aan van enkele OCG-leden. 

Ze bieden jou een blik in ‘hun bedrijfskeuken’. In een volgende editie stellen  

andere leden zich aan jou voor. Jij misschien? Laat het weten aan het bestuur! Informatie  

over onze leden vind je natuurlijk ook op www.ocgweb.nl.

Roy en Roel verbinden expertise

Frank Silvis vitaliseert…



Librije’s Zusje

Petje af voor Vlada!

Terug- en vooruitblik
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De OCg-jaaragenda is opgebouwd uit 

netwerkborrels, bedrijfsbezoeken en Eat 

& Meets. Jaarlijks hebben we ca. 11-12 tref-

momenten waar we kennis maken & delen, 

ervaring uitwisselen en nog veel meer. 

Als ondernemer krijg je op deze manier 

gemakkelijk en prettig een groot netwerk 

aangeboden. Kortom: informeel, informa-

tief, nuttig en aangenaam.

Netwerkborrels (vrijdag)
De netwerkborrels vinden plaats op vrijdag-

middag bij één van de Zwolse horecaonder-

nemers. 2012 kende een aantal gezellige, 

borrels op unieke locaties, zoals het schit-

terende pand van brasserie Jansen aan de 

Nieuwe Markt en café het Beugeltje in de 

historische wijndragerstoren. 

Bedrijfsbezoeken (donderdag)
Bij bedrijfsbezoeken nemen we een kijkje 

achter de schermen bij interessante bedrij-

ven in de regio Zwolle. Vorig jaar waren we 

o.m. te gast bij het innovatieve Polymer  

Science Park en bij HErAS.

Eat & Meet (maandag / dinsdag)
Jaarlijks organiseren we ook drie Eat en 

Meetbijeenkomsten. Kennis delen én gezel-

lig dineren staan dan centraal. Meestal 

beginnen we met een interessante spreker 

waarna we gezellig netwerken onder het 

genot van een heerlijk diner.

Wij hopen dat er voor iedereen iets bij zit 

zodat je in de gelegenheid bent naar onze 

OCg-bijeenkomsten te komen. Noteer nu 

alvast de data in jouw agenda. Volg voor de 

actualiteit onze digitale nieuwsbrieven en 

website www.ocgweb.nl. 

Het OCg-bestuur is vastbesloten ook van 

2013 weer een goed netwerkjaar te maken. 

Voor jou & samen met jou! Tot ziens!

Naar aanleiding van de positieve reacties van vorig jaar heeft het bestuur een 

kersverse jaarplanning voor 2013 gemaakt. We hebben de data en de soort 

bijeenkomst alvast vastgelegd (zie tekstkader). Rekening is gehouden met een 

spreiding over verschillende dagen van de week. Zo hopen wij iedereen de 

gelegenheid te bieden van de partij te zijn bij onze OCG-bijeenkomsten.

De een geeft een pen door. De ander een 

creatieve stoeptegel. ruim een jaar was 

Arjan Kok van Fietsjoe Fietstaxi Zwolle de 

trotse bezitter van dit unieke kunstwerk. 

Tijd om deze door te geven aan een ander 

OCg-lid. 

Arjan hoefde niet lang na te denken aan 

wie hij deze zou geven. Tijdens een koude, 

knusse netwerkborrel op vrijdag 7 decem-

ber 2012 overhandigde hij de OCg-stoepte-

gel aan… Vlada Lisinenko van Anyidea.

Op de vraag waarom juist aan haar, is Arjan 

heel duidelijk: “Ik bewonder haar. Ze heeft 

zich goed geïntegreerd in ons kikkerlandje; 

ook als zelfstandig ondernemer in combina-

tie met het moederschap. Ze is erg creatief. 

Tot slot is ze al jaren een goede ambassa-

deur voor de OCg. Petje af voor Vlada!”

Meer informatie: Arjan Kok, www.fiets-

taxizwolle.nl en Vlada Lisinenko van www.

anyidea.nl.

Omdat ik je bewonder...

OCG - JAARAGENDA
DATUM NETWERKBORREL BEDRIJFSBEZOEK EAT & MEET AFWIJKEND /ANDERS

VR 25 01 2013 NIEUWJAARSBIJEENKOMST LIBRIJE’S ZUSJE

VR 01 03 2013 +LEDENVERGADERING

DI 16 04 2013

DO 23 05 2013

MA 10 06 2013

DO 04 07 2013

VR 30 08 2013

DI 17 09 2013 + THEMA PRINSJESDAG

DO 17 10 2013

VR 22 11 2013 OCG EVENT

VR 13 12 2013

VOOR DE ACTUALITEIT ZIE WWW.OCGWEB.NL



 

Van het bestuur

Het OCg-bestuur bestaat uit vier leden 

zoals je in het tekstkader kunt zien; een 

nieuwe kandidaat heeft zich aangediend en 

komt de gelederen binnenkort versterken. 

Onder het motto ‘regeren is vooruitzien’ 

kunnen wij nog enige versterking gebrui-

ken. Ben jij die ondernemer die graag wat 

vrije tijd wil stoppen in bestuurswerk voor 

onze ondernemerscontactgroep Zwolle 

en omgeving? Neem dan even contact op 

met de voorzitter, Jolanda Nijeboer. Haar 

e-mailadres luidt jolanda@ocgweb.nl. 

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Ondernemers 
Contact Groep Zwolle (OCG) en is bestemd voor 
leden en externe relaties van de OCG. De eerst-
volgende nieuwsbrief verschijnt in juni 2013.
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In de vorige nieuwsbrief heb je wel-

licht al een bestuursfoto gezien. In 

dit artikel stellen de bestuursleden 

zich afzonderlijk aan jou voor. In 

een notendop. Voor vragen over 

het reilen en zeilen van onze ver-

eniging, kun je bij hen terecht. 

Bereikbaarheidsgegevens vind je in 

het colofon of www.ocgweb.nl.

Steentje bijdragen?

Jolanda

Bert Marcello

Pieter

OCG-Bestuur

Aangenaam!


