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Inspirator aan het woord

Tussen de vele bedrijvigheden door ziet 

Marius kans zich vrij te maken voor dit 

interview in het gebouw van de Kamer van 

Koophandel in Zwolle want daar is Kennis-

poort gehuisvest. 

Aangename kennismaking
Kennispoort is een stichting. Deze staat 

voor innovaties, voor ontmoeten, verbin-

den en versnellen. “Wij leggen contacten 

én begeleiden ondernemers naar meer 

innovaties in deze regio. Zwolle scoort 

economisch / maatschappelijk al goed 

maar het kan nog beter”, aldus een gedre-

ven Marius. “Kennispoort is de smeer-

olie in dit innovatieve proces. Wij worden 

gefinancierd door de drie O’s: overheid, 

onderwijs en ondernemers.” Deze par-

tijen staan op de website van Kennis-

poort vermeld. Marius: “Ik ben overigens  

zelf ook ondernemer. Het is belangrijk 

dezelfde ondernemerstaal te spreken: in 

mijn team en in onze netwerken van onder-

nemers.” 

Paplepel
Marius is geboren Raaltenaar (1968). 

Ondernemen is hem met de paplepel inge-

goten. Hij begon zijn loopbaan als kapper 

naar het voorbeeld van zijn vader. “Hier 

liggen mijn roots van het luisteren naar 

klanten”, vertelt hij enthousiast met een 

vleugje nostalgie. 

Sinds 1997 woont hij samen met zijn part-

ner in Zwolle. Ze hebben drie dochters.

  

Italië
Creatief ondernemen hoort bij hem. Hij 

is altijd positief en noemt zichzelf een 

geluksvogel. Naast vier dagen Kennispoort 

verkoopt hij samen met zijn partner Ita-

liaanse business overhemden onder het 

merk Il Rosso (online). Dit brengt hen gere-

geld naar het buitenland, naar Bergamo 

en Milaan. Tussen Zwolle (Kennispoort) & 

Italië houdt deze creatieve ondernemer 

lezingen in het land over – hoe kan het ook 

anders – innovatie en cocreatie.

Samen
Over innoveren is Marius heel duidelijk. 

“Innoveren doe je samen. Samen ontwik-

kel je nieuwe ideeën. Creatief en onderne-

mend. Alles draait om ervaring uitwisselen. 

Praat mét en niet over mensen. De oplos-

sing ligt veelal op straat.” Dit is ook een 

reden waarom Kennispoort geregeld bij-

eenkomsten in de regio organiseert (noot 

redactie: zie website Kennispoort).

Uitdaging
Nieuwsgierig geworden naar de mogelijk-

heden van Kennispoort in relatie tot jouw 

eigen onderneming? Kijk op www.kennis-

poortregiozwolle.nl en ontdek welke bij-

drage jij met anderen kunt leveren aan de 

innovatieve kracht van de regio Zwolle en 

omgeving.

Beste lezer,

Voor u ligt de laatste OCG-nieuwsbrief van dit jaar. 

Nog even en dan is 2013 verleden tijd. We gaan de 

balans opmaken en maken plannen voor 2014. Als 

ondernemer is het natuurlijk belangrijk te weten of 

er nog wat is verdiend of dat er geld bij moet. Ook 

als privépersoon is het belangrijk stil te staan en de 

balans op te maken. Wij als OCG zijn ook bezig met 

een terugblik op 2013. Het is een jaar waarin veel 

is gebeurd. Als bestuur hebben we met veel plezier 

gewerkt aan het organiseren van allerlei netwerk-

bijeenkomsten. Dit gaan we ook het komende jaar 

weer doen! Vanaf deze plaats wil ik iedereen bedan-

ken voor zijn of haar bijdrage aan de OCG in welke 

vorm dan ook. Dank gaat vooral ook uit naar onze 

leden want… zonder leden is er geen Ondernemers 

Contact Groep. 

Tot ziens in het nieuwe jaar!

Bert van Dijk

Namens bestuur OCG

MARIUS WOLDBERG VAN KENNISPOORT:

‘Samen werken aan innovatie’
Twee woorden. Los van elkaar: Samen én Werken. ‘Samen werken aan innovatie’ 

is de slogan van Kennispoort Regio Zwolle en de missie van deze organisatie (sinds 

2006). Per 1 april 2013 is Marius Woldberg er directeur. In dit interview vertelt deze 

bezielende ondernemer wat Kennispoort zoal voor de ondernemer kan betekenen. 



 

LedenKennis

OCG nieuwsbrief

Walter Stuifzand (1962) uit Zwolle is al 

dertien jaar OCG-lid. Van 2004 tot 2010 

was hij bestuurslid; de laatste drie jaar als 

voorzitter. “De OCG is laagdrempelig. Je 

kunt er prima netwerken en kennis uitwis-

selen”, aldus Walter.

(Startende) ondernemer
Raak je met Walter aan de praat, dan kom 

je kolommen tekort. Hij is energiek en  

doelgericht. “Nadat ik in 1987 in Leiden 

afstudeerde als bedrijfskundige, ben ik in 

loondienst gegaan. In 1999 heb ik mijn 

eigen organisatieadviesbureau opgezet 

voor (startende) ondernemers. Enkele grote  

klanten mocht ik meenemen, zoals het 

GAK en Achmea.”

Geboortezorg
Sinds drie jaar runt Walter met een collega 

het bedrijfsadviesbureau voor geboorte-

zorg, Dockwerk. Dit richt zich op verlos-

kundigen, gynaecologen, ziekenhuizen en 

kraamzorgorganisaties. “160 van de 550 

verloskundige praktijken in Nederland  

zitten intussen in ons klantenbestand.“

APK-keuring
Wat doet Dockwerk zoal? Walter: “Wij leg-

gen onze klanten essentiële vragen voor. 

Waar zit je nu? Waar wil je heen? Wat wil je 

daar voor doen? Alles draait om visie, missie  

en communicatie. Meestal trekken we ons 

enkele dagen terug voor zo’n APK-keuring. 

Het is trouwens voor iedereen goed dit te 

doen.”

Vrije tijd
Sportduiken is een van de hobby’s van Wal-

ter. Momenteel bouwt hij een duikcentrum 

aan het gigantisch grote stuwmeer van 

Brokopondo (Suriname). “We willen hier 

het toerisme verantwoord ontwikkelen. 

In 2015 neemt de plaatselijke bevolking 

het duikcentrum over. Met de winst van 

ons bouwproject zetten we een geboor-

tekliniek op”, besluit Walter passievol zijn 

betoog.

Wil je meer weten over Walter Stuifzand en 

zijn kleurrijke adviesprojecten? Spreek hem 

aan op één van de OCG-bijeenkomsten of 

raadpleeg www.dockwerk.nl

Judith Stam (1984) staat haar mannetje 

wel. Ze is sociaal en punctueel; eigenschap-

pen die perfect passen bij haar beroep. 

Ze is sinds 2008 advocaat bij JagerKuiper 

Advocaten in Hattem. Momenteel volgt ze 

de specialisatieopleiding Onderneming & 

Aansprakelijkheid. “Wat ik hier leer, kan ik 

meteen in de praktijk toepassen”, vertelt ze 

gemotiveerd.

Sinds december 2011 is ze lid van de OCG. 

Op de vraag wat een advocaat hier naar toe 

brengt, is ze helder: “Netwerken en ik ga 

graag naar bedrijfsbezoeken. Verder willen  

we onze expertise graag aanbieden aan 

bedrijven die lid zijn van de OCG.”

MKB
“Wij doen veel voor het MKB. Denk aan 

contracten, algemene (leverings)voorwaar-

den, incasso’s en andere problemen, zoals 

aankoop van gebrekkige producten. Wil-

len debiteuren niet betalen? Dan moet je 

bij ons zijn! We hebben een aantrekkelijk 

aanbod om dit probleem snel én tegen een 

laag tarief op te lossen. Op onze site lees je 

er meer over.”

Werkwijze
Persoonlijk, snel en helder. Dat is de werk-

wijze van Judith en haar advocatenkantoor. 

Het bestaat uit drie advocaten en twee 

parttime secretaresses. “Wij opereren lan-

delijk: van Den Helder tot Maastricht tot 

Middelburg. Maatschappelijk verantwoord 

ondernemen doen we ook; zoals pro deo-

zaken”, aldus Judith.

Toga
Judith verschijnt geregeld in een toga in 

de rechtbank. Maar… in haar vrije tijd tref 

je haar aan in voetbaltenue. In Belt-Schut-

sloot (bij Giethoorn) voetbalt deze enthou-

siaste teamaanvoerder bij Dames 1, waar ze  

ook voorzitter van de club is (ca. 175 leden).

Nog vragen voor Judith Stam? Spreek haar 

aan tijdens een OCG-bijeenkomst of kijk op 

www.jagerkuiper.nl

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 

voor. Jij misschien? Laat het weten aan het bestuur! Voor meer info zie het colofon. 

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

Walter Stuifzand  
houdt spiegel voor

Judith Stam in toga 
& voetbaltenue
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Gemiddeld zijn er trouw 30 tot 35 

personen van de partij, op afwisselende, 

doordeweekse dagen. De rode draad is 

netwerken en kennis delen. En dat doe je 

zelf. Een introducé meenemen hoort tot de 

mogelijkheden.

Financiële kennis
Tijdens de Eat & Meet bij Koperen Kees in 

Zwolle in juni én september 2013 kregen 

de leden enkele gewichtige onderwerpen 

voorgeschoteld. In juni stond banksupport 

& ondersteuning op het menu. 

In september nam Baker Tilly Berk ons 

vakkundig mee in de gevolgen van de 

kersvers gepresenteerde Miljoenennota. 

Na de presentaties volgden boeiende 

discussies tussen gastsprekers en leden en 

een goed verzorgd diner.

Ontspanning
In juli 2013 luidde de OCG de zomer in 

bij uitspanning ‘Het Engelse Werk’. De 

leden genoten van een heerlijke barbecue, 

aangenaam gezelschap en een schitterend 

uitzicht over de uiterwaarden en de oude 

IJsselbrug in de richting van Hattem. Het 

was een mooi voorproefje op de naderende 

zomer op een uniek plekje in Zwolle.

In de brouwerij
Bedrijfsbezoeken stonden er ook op het 

programma. In augustus brachten de 

leden een bezoek aan de Zwolse brouwerij 

Hettinga Bier in de wijk Dieze-West. 

Bierbrouwer Hettinga nam ons mee in 

de wereld van Agnietenbier, Zwolse Pils, 

IJssel Wit, Hanze Tripel, Zwolse Bok, Hanze 

Dubbel, Porter Robuust en zachte IJssel 

Weizen. Hij brouwt zijn bier ambachtelijk 

en doet dit met gevitaliseerd water; dit 

werkt positief op smaak en kwaliteit. Hij 

gebruikt natuurlijke grondstoffen, zonder 

filtratie en pasteurisatie. Het bleef niet 

alleen bij luisteren. Proeven hoorde er 

natuurlijk ook bij. 

Groothandel
In oktober, vlak voor de herfstvakantie 

toog een groot OCG-gezelschap naar 

groothandel Sligro op industrieterrein De 

Vrolijkheid in Zwolle. Het pand was een 

jaar geleden uitgebreid tot 10.000 m2  

vloeroppervlak. “In een recordtempo 

hebben we hier een verdriedubbeling  

doorgemaakt”, vertelt  vestigingsdirecteur, 

Arthur Reijnders met gepaste trots. “Zwolle 

is een van de 46 zelfbedieningsgroot-

handels in Nederland; het hoofdkantoor 

staat in Veghel. Ons assortiment bestaat 

uit 65.000 artikelen.” 

Na de inleiding laat hij het OCG-gezelschap 

zien én proeven wat maatschappelijk 

verantwoord ondernemen inhoudt bij 

deze groothandel. Onder het genot van 

een video, hapje en drankje wordt het 

indrukwekkende bedrijfsbezoek afge-

sloten.

Decemberborrel
Het OCG-jaar eindigt met een netwerk-

borrel op vrijdag 13 december 2013 om 

16.30 uur. Voor actualiteit, locatie en 

aanmelden zie www.ocgweb.nl.

 LEVEN IN DE BROUWERIJ
Laagdrempelig netwerken. Twee woorden die onlosmakelijk met de Onder-

nemers Contact Groep (OCG) te maken hebben. Iedere maand krijgen leden 

de gelegenheid elkaar te ontmoeten tijdens netwerkborrels, Eat & Meets 

en bedrijfsbezoeken. In dit artikel een blik in de keuken van de OCG in het 

afgelopen half jaar.

Vóór iedere Eat & Meet staat er een boeiend thema op het menu.

Bedrijfsbezoek Zwolse brouwerij Hettinga Bier.

OCG op bedrijfsbezoek bij Sligro.Barbecue uitspanning ‘Het Engelse Werk’.



 

Tot slot

Tijdens de Eat & Meet van 10 juni 2013 zette Sylvia (voorheen Vlada) Lisinenko de 

kleurrijke fotografe Satinah Jellema (l.) in het zonnetje. 

In het zonnetje…

OCG in 2014

OCG in één oogopslag

Ze bewondert haar vanwege haar creativi-

teit, warmte en positieve kracht. Onder luid 

applaus en vergezeld van een bloemetje 

overhandigde Sylvia de unieke OCG-stoep-

tegel aan Satinah. ‘Een beeld zegt meer 

dan 1.000 woorden’ wordt maar weer eens 

bevestigd op de foto. 

Voor wie het nog niet weet: de OCG-stoep-

tegel gaat van het ene naar het andere 

OCG-lid. Het is een originele uiting van 

onderlinge waardering voor het onder-

nemerschap.

Wil je meer weten over Satinah Jellema en 

Sylvia Lisinenko? Kom dan naar een OCG- 

bijeenkomst of raadpleeg www.sjeworks.nl  

respectievelijk www.anyidea.nl

Bijna iedere maand staat er een OCG- 

bijeenkomst op de agenda. Van netwerk-

borrel tot bedrijfsbezoek tot Eat & Meet en 

verspreid over verschillende dagen van de 

week zodat iedereen de kans krijgt van de 

partij te zijn. 

Wil je iemand laten kennismaken met OCG, 

dan kun je hem of haar (na aanmelding) als 

introducé meenemen.

In het kader tref je de bijeenkomstdata 

van 2014 aan. Noteer ze nu alvast in jouw 

agenda. Voor de actualiteit verwijzen we je 

naar de regelmatig verschijnende digitale 

nieuwsbrieven en naar www.ocgweb.nl 

Versterking gezocht
Via deze weg willen wij jullie laten weten 

dat zowel onze secretaris Pieter Muller als ik 

hebben besloten onze bestuurstaken neer 

te leggen bij de eerst volgende ledenverga-

dering in februari. We hebben beiden met 

veel plezier zitting genomen in het bestuur 

en zijn trots op alle mooie dingen die we 

hebben bereikt. Onze drukke werkzaam-

heden als zelfstandig ondernemer en alle 

andere nevenactiviteiten zijn niet meer te 

combineren met de bestuurstaken.

Na respectievelijk 3 en 5,5 jaar deel uit te 

hebben gemaakt van het bestuur is het tijd 

om het stokje door te geven. Het bestuur 

zal dan nog maar bestaan uit Bert van 

Dijk als penningmeester en een tweetal 

kandidaat-bestuursleden: Arjan Harthoorn 

en Michiel van Ingen. Om ook voor 2014 

een leuk programma te kunnen aanbieden 

is er dus dringend en op korte termijn ver-

sterking nodig!

Lijkt het je interessant om het bestuur te 

versterken en deze gezonde en enthou-

siaste ondernemersvereniging naar een 

hoger niveau te brengen dan horen we 

graag van jou via bestuur@ocgweb.nl

Bij voorbaat dank!

Jolanda Nijeboer

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 januari 2014.

Tekst/redactie
Bestuur OCG, Karin Leijsten (tekstbureau Katharos)

Fotografie
Frans Davids (Frans Foto), Margreet Vloon Fotografie
Satinah Jellema (Sjeworks), Theo Smits

Vormgeving
de Bladenkamer | grafisch ontwerpers

Drukwerk
Grafisch Bedrijf Bredewold

Oplage
400

Voor vragen en/of informatie
OCG Zwolle
Postbus 40140, 8004 DC Zwolle
info@ocgweb.nl
www.ocgweb.nl

donderdag  23 01 2014 Nieuwjaarsreceptie

donderdag  13 02 2014 Algemene leden- 

  vergadering &  

  netwerkborrel

woensdag 19 03 2014 Bedrijfsbezoek

maandag 14 04 2014 Eat & Meet

donderdag 22 05 2014 Bedrijfsbezoek

dinsdag 17 06 2014 Eat & Meet

vrijdag  11 07 2014  Zomer BBQ

dinsdag  16 09 2014  Eat & Meet -  

  Prinsjesdag

vrijdag  10 10 2014 Netwerkborrel

woensdag  12 11 2014 Bedrijfsbezoek

vrijdag  12 12 2014 Netwerkborrel

Alle data zijn onder voorbehoud. Kijk op  
www.ocgweb.nl voor de meest recente update.




