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Voor jou ligt de kersverse nieuwsbrief van de
Ondernemers Contact Groep Zwolle (OCG). Deze
verschijnt drie keer per jaar en is bestemd voor onze
leden (bijna 200) én externe relaties. Ondernemend
Zwolle op en top! Tot ver over de gemeentegrens.
Tot 2011 gaven we geregeld een magazine uit. Dit
was nogal kostbaar en arbeidsintensief. Daarom is de
keuze gevallen op het uitgeven van een nieuwsbrief.
Wat voor je ligt, is het resultaat: een sprankelende
nieuwsbrief met de uitstraling van ons vertrouwde
magazine. Uiteraard blijven we je ook via onze
website en digitale nieuwsbrieven informeren.
Je treft in deze nieuwsbrief voor elk wat wils aan.
Van netwerkborrel tot bestuurdersvisie tot uniek
ondernemersspektakel op 1 november 2012 in
Zwolle. En nog veel meer!
Wil je zelf een steentje bijdragen aan de OCG? Laat
het ons weten! Als het kan vóór medio november.
Dan gaan we als bestuur aan de slag om een
ondernemend en creatief 2013 in elkaar te zetten.

Bestuurder aan het woord

Veel leesplezier en tot ziens!
Bestuur OCG

Wethouder René de Heer:

Ondernemen doe je mét elkaar!
Betrokken, trots en ondernemend. Drie woorden die onlosmakelijk zijn verbonden

gemeenten inclusief de provincie Overijssel.

met drs. René de Heer. Een praktische bestuurder die mensen bindt. Voor wie

Maar liefst vier provincies zijn hierin betrok-

hem niet kent: De Heer (41) is wethouder Economie en Bereikbaarheid en locoburgemeester van de gemeente Zwolle. In dit artikel een bestuurder met een
ondernemershart aan het woord.

ken. Dit betekent regionale kruisbestuiving
voor het ondernemerschap.”

Mét elkaar!
“Niet over elkaar maar mét elkaar.” Dat is

Hij staat midden in de Zwolse samenleving.

nemers de helpende hand, ik faciliteer; de

de stellige overtuiging van René de Heer.

Vastgoed, Recreatie & Toerisme en Evene-

overheid mag geen belemmerende factor

“Alles draait om Business, Belang én Gezel-

menten horen ook tot zijn portefeuille.

zijn. De eerste vraag die ik stel, is: Hoort het

ligheid. Een mooi voorbeeld vind ik Kennis-

Ondernemend Zwolle kent hij goed. En kent

bij ons thuis, bij de gemeente? Met duide-

poort Regio Zwolle. Hier horen jullie de

ook hem goed van vele bedrijfsbezoeken,

lijkheid is iedereen gebaat.” Naar een recent

komende tijd meer over. Dit wordt dé plek

netwerkbijeenkomsten enz. Hij legt zijn oor

voorbeeld hoeft hij niet lang te zoeken.

waar ondernemend Zwolle terecht kan. Wij

goed te luister. Communicatielijnen lopen

“Het Polymer Science Park; in dit innovatie-

als gemeente en ook de provincie gaan hier

kort dankzij zijn betrokken ambtenaren

centrum komen bedrijfsleven, overheid en

de komende jaren meer in investeren. Volg

die ook midden in de maatschappij staan.

onderwijs bij elkaar. Ik vind dit een prachtig

de ontwikkelingen op de voet!”

“Besturen doe ik trouwens niet in deze

voorbeeld van samenwerking.”

Zwolle als toplocatie

prachtige kamer”, voegt hij er snel aan toe.
“Dat doe ik veelal buiten de deur.”

Regionaal

Gedreven en trots op zijn Hanzestad Zwolle
hem

wil hij aan het eind van dit interview nog

Helpende hand

niet op bij de gemeentegrens. “Ik pleit

even aan ons kwijt dat de gemeente Zwolle

Dé business van deze bevlogen wethouder

voor regionale samenwerking. Sinds sep-

de op een na economisch best presterende

is beslissingen nemen. Over zijn rol in het

tember vorig jaar heeft Zwolle een regio-

gemeente in Nederland is (bron: bureau

zakenleven is hij helder: “Ik bied onder-

naal samenwerkingsverband met vijftien

Louter). Doe er je voordeel mee!

Ondernemerschap

houdt

volgens

LedenKennis
In deze rubriek tref je een plaatje plus een praatje aan van twee willekeurig gekozen
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.

Hans Wesselink (53) is sinds jaar en dag
drukker. Hij begon op zijn 16e in loondienst. Zijn eerste klus staat nog steeds
op zijn netvlies: “Staatsobligaties drukken
van één miljard gulden met een oplage van
22 stuks!” Sinds die tijd is er veel veranderd.
Vanaf 1996 runt hij zijn eigen ‘Drukkerij het
snorretje’ aan de Ministerlaan 274 in Zwolle
Zuid. “Tegenwoordig draait alles om printing on demand. Wij verzorgen drukwerk
van de geboorte tot het graf. Zo ook veel
handelsdrukwerk”, legt hij uit.
Hans is lid sinds het eerste uur van het
bestaan van de OCG. “De OCG is in 1995
begonnen en ik ben er sinds mei 1995 bij.
Ik zie ons nog zitten in een opkamertje van
Het Vliegerhuys aan de Nieuwstraat. Vijf
bestuursleden en ik. Dat is nu wel even

Hans Wesselink, drukker

anders”, sluit hij breedlachend af.
Wil je meer weten over Hans en zijn drukwerk, raadpleeg dan www.snorretje.nl.

Henk Nijhoving (58) is lid van de OCG sinds

Afrondend merkt hij op dat zijn kookbusiness

na het lezen van dit artikel, raadpleeg dan

medio 2012 op tip van enkele OCG-leden.

teamsport is: van klant tot leverancier tot

ook eens zijn blog op www.hncuisine.nl.

Sinds 1996 heeft hij zijn eigen bedrijf:

freelancer. Heb je het water in de mond staan

Doe dit vooral met volle maag!

‘HNCuisine’ te Zwolle. Hij roert al meer dan
veertig jaar in het potje…
De chef de cuisine pur sang vertelt gedreven over zijn kookkunsten: “Alles draait om
goede basisproducten, simpele bereiding
en… optimaal genieten”. Je kunt bij HNCuisine terecht voor homecooking (noot redactie: Jawel, Henk komt bij jou thuis koken),
catering en kookworkshops. Van kleine
groep tot 150 personen. Hij kookt met de
seizoenen mee en werkt met leveranciers
die bevlogen zijn van hun eigen producten:
van gekweekte groente met gevitaliseerd
water uit Ankum tot rundvlees van de slager uit Heino en van verse vis uit Urk tot de
zomerkoninkjes uit IJsselmuiden. Maatwerk
op en top.
“Ook kook ik veel aan huis bij directies”,
vertelt Henk. “Dan heb je geen meeluisteraars rondom de tafel”, verduidelijkt hij. Hij
voert zijn passie uit in heel Nederland en
deels ook ik Duitsland.

Henk Nijhoving, chef de cuisine
OCG nieuwsbrief

Uitnodiging

Jaar
event

Kom naar het jaarevent van OCG in nieuwe stijl

OCG Beleeft! Beleef je mee?
De beleving vindt plaats in een mooi
aangeklede Proosdij, op donderdag
1 november a.s.
Inloop en welkomstdrankje vanaf
18.30 uur.
Aanvang programma 19.00 - 23.00 uur.
Voor deelname aan deze avond vraagt
OCG een eigen bijdrage van € 30,00
per persoon.

Ondernemers en relaties, opgelet! Druk, druk, druk? Een lange to do lijst?

Daarnaast zal een verrassende beleving met

Geen NEE kunnen zeggen? Herkenbaar? Het lijkt misschien onontkoombaar,

heilzame behandelplannen, stressreductie

maar het kan ook anders. Hoogste tijd om er wat aan te DOEN!

en confronterende sketches, gegarandeerd
zorgen voor de nodige hilariteit, muziek en

Kom daarom donderdag 1 november 2012 om 18.30 uur naar de Proosdij,
hartje Zwolle, voor een bijzondere beleving. Succes verzekerd! Uniek in zijn
soort. Voorwaarde: lege maag! Meld je snel aan en ontdek de wondere wereld
van het onthaasten.

interactie.
Natuurlijk wordt er ook gedacht aan de
innerlijke mens. Laat de smaakpupillen jouw
beleving compleet maken en kom dus
vooral met een lege maag naar het event.

We leven in een jachtige, prestatiegerichte

den de organisatie van dit event op zich te

Interesse?

maatschappij. NEE zeggen valt niet mee.

nemen.

Kijk snel op www.ocgweb.nl als je er bij

Er zou toch een manier moeten zijn waarop

wilt zijn om je zintuigen te laten verrassen!

NEE zeggen steeds makkelijker wordt? Kom

Tipje van de sluier

naar het jaarevent van OCG in nieuwe stijl.

De

Dat is een stap in de goede richting.

Onthaasten, Contacten leggen en Genieten.

Wees er snel bij, want het aantal plaatsen

Vertrouw jezelf toe aan de belangeloze

Ondernemers, netwerken en overheden uit

is beperkt!

zorg van deskundigen en ervaar hoe het is

Zwolle e.o. worden uitgenodigd. Om deze

om in balans te komen met je innerlijke ik.

reden is het dan ook een unieke kans om

Graag tot ziens op 1 november a.s in de

Sta eens even stil en wijs stress, al is het

interessante mensen te ontmoeten in een

Proosdij te Zwolle.

voor een moment, de deur!

informele sfeer.

Nieuwe aanpak
Dit jaar pakt OCG het eens heel anders
aan en introduceert met trots het nieuwe
concept voor haar jaar-event! “Hiermee
dragen we niet alleen de missie van OCG
uit: netwerken en vakkennis uitwisselen,
maar geven we ook een professionele start
voor het jaarlijks terugkerend OCG-event
met geheel eigen karakter en potentie voor
groei en ruimte voor ambitie”. Het bestuur
heeft de leden Sijmen Hoekstra (S. Hoekstra
Showdesign) en Klaske Hogeveen (Con-txt
Event & Congresorganisatie) bereid gevon# 1, jaargang 1 | oktober 2012

avond

staat

Meld je aan vóór 25 oktober a.s. via
in

het

teken

van

www.ocgweb.nl/OCGbeleeft

Van het bestuur
Voorzitter OCG, Jolanda Nijeboer:

Als ondernemer sta je
er niet alleen voor!
OCG Zwolle is een ondernemersvereniging die sinds de oprichting in 1995 stevig is
ingebed in de Zwolse zakenwereld. “We hebben anno oktober 2012 bijna 200 leden”,
vertelt voorzitter Jolanda Nijeboer met gepaste trots. “Wij zijn uitgegroeid tot een
van de grotere ‘businessclubs’ in het Oosten.”

Bestuur stelt zich voor
Op de foto bovenin v.l.n.r.: Bert van Dijk

Bij de OCG draait alles om netwerken én vak-

kader). Wisselend over verschillende dagen

(penningmeester), Pieter Muller (secretaris)

kennis uitwisselen. Precies wat een onder-

in de week zodat iedere ondernemer de

en Marcello Simone (ICT). Onderin: Karin

nemer nodig heeft: van (door)starter tot

kans krijgt present te zijn.

Leijsten (l.) (communicatie) en Jolanda
Nijeboer (voorzitter). Meer hierover in een

ervaren ondernemer.

Ondernemerschap

volgende nieuwsbrief.

Laagdrempelig

Tijdens bijeenkomsten wisselen de leden

Jolanda: “Wij zijn laagdrempelig, informeel

veel informatie en ervaring uit op het

en actief. We willen ondernemers vinden en

gebied van ondernemerschap. Ook wordt

Nog geen lid? Zo gepiept!

met elkaar binden. Ieder vanuit zijn eigen

geregeld een gastspreker ingehuurd. “Wij

Wil je ook lid worden van de OCG? Dat kan!

vakgebied.”

verenigen het nuttige met het aangename!

Het is in een minuut geregeld. Ga naar onze

Jaarlijks organiseert de OCG ca. twaalf bij-

En daar is het ons nu net om te doen.

website www.ocgweb.nl en vul het formu-

eenkomsten. Van netwerkborrel tot bedrijfs-

Dankzij de OCG sta je er als ondernemer

lier in. Wil je liever eerst kennismaken tijdens

bezoek tot Eat & Meet-bijeenkomst (zie

niet alleen voor!”, besluit ze haar betoog.

een van onze bijeenkomsten? Ook dat kan.
Neem dan even contact op met een van
de bestuursleden via info@ocgweb.nl.
De contributie voor het jaar 2012 is vastgesteld op € 120,00 per jaar. Meld je je in
het lopende jaar aan, dan volgt automatisch
een rekening naar rato.

Colofon
Deze nieuwsbrief is een uitgave van Ondernemers
Contact Groep Zwolle (OCG) en is bestemd voor
leden en externe relaties van de OCG. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt in januari 2013.

OCG in één oogopslag
20 01 2012 Nieuwjaarsreceptie (Sassenpoort)

19 07 2012 Bedrijfsbezoek Polymer Science Park

24 02 2012 Themabijeenkomst Creatief onder-

29 08 2012 Netwerkborrel (brasserie Jansen)

nemen (Het Beugeltje)
13 03 2012 Eat & Meet: Kunst en algemene
ledenvergadering (Koperen Kees)
29 03 2012 Bedrijfsbezoek Dominicanenklooster
17 04 2012 Themabijeenkomst Kleinschalig

18 09 2012 Eat & Meet: Miljoenennota
(Koperen Kees)
04 10 2012 Bedrijfsbezoek Heras
26 10 2012 Netwerkborrel (locatie zie website)
01 11 2012 Jaarevent Proosdij
07 12 2012 Netwerkborrel (locatie zie website)

internationaal zakendoen; Xander’s
Bazaar
25 05 2012 Netwerkborrel (Villa Suikerberg)

Volg voor de actualiteit de berichtgeving op
www.ocgweb.nl.
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