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HONDERD GOEDE GESPREKKEN 
OVER DE VIBE VAN NIMMA
Innoveren is een werkwoord, want veranderingen gaan niet vanzelf. Het betekent 
nieuwsgierig zijn, willen weten en vernieuwen. Anders denken én anders doen. In 
dit boek vertellen outside-the-box-denkers over hun vinding en de weg ernaar-
toe. Waarom gebeurden dingen, en hoe deden ze dat? Dat heb ik altijd al boeiend 
gevonden. Wat ik zie, hoor en ervaar, deel ik in dit boek. Waarbij ik de experts laat 
vertellen en complexe materie vertaal in eenvoudige taal. Ik heb ontelbare (zeker 
over de honderd!) gesprekken gevoerd met…

Het is mijn bedoeling om te inspireren, om aan het denken te zetten en om te ver-
wonderen. ‘Oh ja, is dat zo? Dat zou ik ook wel kunnen. Maar dan wel op mijn eigen 
manier!’ Het gaat erom open te staan voor verandering, willen leren en uitzoeken 
wat je kracht is. Iedereen kan innoveren!

Nijmegen is mijn stad, ik ben er trots op en hou van haar sfeer en gemoedelijkheid. 
Het is mooi om te ontdekken hoe de oudste stad van Nederland zichzelf steeds 
vernieuwt. Laat je verrassen door al deze persoonlijke verhalen over mensen, inno-
vaties en ontwikkelingen in Nimma.

Eva van Otterlo

© 220324
www.bovenkamer.com



SPRING OP DE FIETS
Hoe laat je het Keizer Karelplein soepel stromen?  20

Welke rol heeft data-verkeer in Nijmegen?  24

Word ik gemanipuleerd? (over nudging, framing, priming en boosting)  26

Heeft een fiets een stuurpen nodig?  28

LEEF VANUIT JE  HART
Hoe maak je op celniveau het verschil?  xx

Hoe help je dementerenden?  xx

Hoe gaan innovatie, zorg en woonplezier samen?  xx

DENK DUURZAAM
Hoe bouw jij aan de toekomst?  xx

Waarom is houtbouw dé oplossing in de bouwsector?  xx

Hoe isoleer je duurzaam je huis?  xx

Hoe zet je procesinnovatie in bij de renovatie van de Kolping?  xx

KLEUR BUITEN DE LIJNTJES
Wat brengt de toekomst in de advocatuur?  xx

Lopen persoonlijke en productontwikkeling parallel?  xx

Wat heeft nanotechnologie met advocatuur te maken?  xx

Hoe verloopt bij innovatie het octrooiproces?  xx

Geeft een nieuwe generatie ook echt een nieuw geluid?  xx

VERLAAT JE COMFORTZONE
Wat is er organisch aan een toevallige ontmoeting?  xx

Wat typeert de binnenstad van Nijmegen?  xx

Heb je de ondernemersgeest in je?  xx

Hoe kan een duwtje van buitenaf je helpen?  xx

En wat doe je als het tegenzit?  xx

WEES WIJS
Hoe bevalt een opleiding zonder docenten en toetsen?  xx

Programmeer, ervaar meer, leer meer  xx

TALENT, GROEI EN 
INNOVATIE IN NIMMA

Hoe werk je samen in het onderwijs?  xx

Wat inspireert studenten in zorg en techniek?  xx

HEF HET GLAS, DRINK MET MATEN
Hoe voelt chillen met warme billen?  xx

Welke innovaties kennen de Vierdaagsefeesten?  xx

Wat is er duurzaam aan ‘support your locals’?  xx

MIX NULLETJES EN EENTJES
Wat is jouw passie?  xx

Wat is kunstmatig aan intelligentie?  xx

SPEEL, ZING EN DANS
Sorteer je linksvoor, of blijf je achter?  xx

Hoe klinkt de natuur?  xx

Welke taal spreken toneelspelers?  xx

Hoe krijgt Doornroosje haar zalen vol?  xx

WERK HARD EN EIGENTIJDS
Hoe voer je tegenwoordig een sollicitatiegesprek?  xx

Is persoonlijke ontwikkeling  een must?  xx

Hoe ziet Het Nieuwe Werken eruit?  xx

BEN SPORTIEF
Zit je ergens mee? Sta op!  xx

Waarom is data-analyse van belang voor topsport?  xx

Van houten rackets naar carbon en kevlar!  xx

Hoe beweeg je buiten, met je smartphone in de hand?  xx

Wat kan passende voeding met je prestaties doen?  xx

ZIE EN NEEM JE KANSEN
Wat is een ondernemersgeest?  xx

Hoeveel zonnepanelen passen er in zes voetbalvelden?  xx

© 220324
www.bovenkamer.com



Spring 
op de 
fiets
Spring op de fiets en rij met me mee over het Keizer 
Karelplein. Wat betekent dataverkeer? Wat is de trend in 
gedragsverandering en hoe leidt anders denken tot een 
sandwichfiets?

DE VIBE VAN NIMMA
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hoofdstuk 1  — spring op de fiets

HOE LAAT JE HET KEIZER KARELPLEIN 
SOEPEL STROMEN? 
een stad zonder files en opstoppingen is een utopie, 
maar een soepele doorstroming van het verkeer is een 
haalbare kaart. verkeerskundige ronald sinnige, pro-
jectleider van ‘talking traffic’, schijnt zijn (verkeers
)licht op de unieke verkeerssituatie van onze stad.

Stel, je rijdt met je auto Nijmegen bin-
nen via de Wijchenseweg die overgaat 
in de Graafseweg richting Keizer Karel-
plein. Vanaf NS-station Go!ert passeer je 
onderweg acht verkeerslichten. Deze staan, via 
de cloud, allemaal in verbinding met elkaar én met je 
mobiele telefoon of je auto. Dit is een nieuwe oplossing 
voor de verkeerssituatie in Nijmegen, de oudste stad van 
Nederland.

Ons wegennet is destijds 
volgens het Romeinse prin-
cipe aangelegd. Bij het Kei-
zer Karelplein, een rotonde 
met zes afslagen, komen 
alle wegen bij elkaar. Het plein en de singels hebben 
een monumentale status, zij vallen onder het historisch 
stadsgezicht. Hieraan iets veranderen is wettelijk niet 
toegestaan en dus niet aan de orde. En vanwege de stuw-
wal ten oosten van het centrum van de stad is het niet 

haalbaar om rondwegen aan te leggen, zoals bij andere 
steden in de buurt. We kennen de S100, maar deze weg 
ligt niet volledig rondom de stad. Bij het kruispunt Schei-
dingsweg/Grootstalselaan stopt dit idee. Veel verkeer 
rijdt daarom alsnog door het centrum.

Het bereikbaar houden van Nijmegen is een opgaaf. 
Bureau Verkeersmanagement monitort de verplaatsin-
gen in de stad. Ronald denkt samen met zijn collega’s na 
over het sturen van het verkeer, en het aanpassen van 
routes. “Hoe leiden we het verkeer in goede banen? Wat 
doen we bij calamiteiten? Waar laten we mensen parke-
ren?” Met een centrale zien ze elke relevante beweging 
en grijpen in waar nodig.

“Er komen steeds meer 
inwoners in onze stad, 
we groeien per saldo 
van 150.000 in 1980 naar 
200.000 in 2030, terwijl 
de infrastructuur het-

zelfde blijft. Er bestaat zoiets als de eeuwenoude BRE-
VER-wet*. Als je weet dat het inwoneraantal stijgt, het 
wegennet ook niet substantieel op de schop kan en de 
reistijd hetzelfde blijft, is innovatie de uitkomst.

Het bereikbaar 
houden van Nijmegen 

is een opgaaf
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Voor Ronald betekent innovatie het bedenken van steeds 
een andere oplossing voor dezelfde situatie. “Geen aan-
passing van wegen, geen complete rondweg, dan moe-
ten we op andere manieren slim zijn, nieuwe technieken 
ontwikkelen. We hebben nu de verkeerslichten geopti-
maliseerd.” Vroeger kreeg iedere richting bij een kruis-
punt standaard tien seconden groen. Toen kwamen de 
lussen in het wegdek, die detecteerden de verkeersdeel-
nemers. “Het aanbod van het verkeer was maatgevend. 
Dat is het nog natuurlijk, maar nu krijgen we onze data 
uit de Cloud, via CITS ofwel het Coöperatieve Intelli-
gente Transportsysteem, een grote sprong vooruit. Met 
dit nieuwe systeem werken alle netwerken samen, zo spe-
len we veel beter in op alle bewegingen in het verkeer.

Vanaf 2017 kunnen we elke verkeersdeelnemer, ook jou 
dus, voorzien van handige informatie. Je kunt zelf zien 
hoe hard je rijdt. Hoe laat bereik je je bestemming? Kom 
je onderweg een wegopbreking of een file tegen? Jij als 
gebruiker kijkt nu op je smartphone of navigatiescherm 
en ziet de vertaling van onze data. Op een oranje weg 
is het druk, op een rode sta je stil. Is er een ongeluk 
geweest, staat dit ook in de cloud en die gegevens wor-
den aan elkaar gekoppeld. De data zijn openbaar, dus 
Flitsmeister informeert je met onze data. Aardig wat 
mensen hebben deze app gedownload, die informatie is 
behoorlijk betrouwbaar.”

Nijmegen loopt voorop in Europa met deze technologie. 
We zijn niet de enige gemeente die met deze innovatie 
aan de slag is gegaan. Er zijn landelijk 5500 kruispunten 
in Nederland waarvan er 700 voorzien zijn van deze tech-
niek. Waar Nijmegen in uitblinkt is haar fietsbeleid, dit 
was een van de speerpunten in Ronalds afstudeerscrip-
tie voor de opleiding tot verkeerskundige.

Toen Ronald jonger was sleutelde hij altijd al aan brom-
mers en fietsen, haalde van alles uit elkaar om te zien 
of in elkaar zetten ook lukte. “Ik ben altijd op zoek naar 
hoe het werkt, hoe kunnen we het puzzelstukje zo aan-
passen dat het past. Survival of the fittest gaat niet over 
de sterkste maar over wie kan zich het beste aanpassen 

aan de situatie. Daar duik ik graag in, welke aanpassing 
is er nodig?”

Toen Ronald hoorde van de ducttape-actie* van de 
gedragspsychologen was hij onder de indruk, van de een-
voud maar ook van de gedragsverandering die de actie 
teweegbracht. “Gedragsverandering is een hardnekkig 
ding. Mijn collega’s en ik zijn steeds bezig om het gedrag 
van verkeersdeelnemers te sturen. Met borden en verwij-
zingen langs de weg, met het aanwijzen van parkeerzones.

“Nu Talking Tra"c in de lucht is, staat onze stad meer 
vernieuwing te wachten. De tijd gaat snel, de techniek 
verandert, ons gedrag verandert mee. Het fietsverkeer 
krijgt prioriteit. “Middels de app Ring-Ring kun je als fiet-
ser op je mobiel zien, horen of voelen (trillen) of je door 
moet trappen of even in moet houden. Het verkeerslicht 
herkent een groepje scholieren en kan besluiten om dit 
groen licht te geven.”

Bij de kruising van de Willemsweg en de Graafseweg krij-
gen bussen voorrang. Met name als zij op weg zijn naar 
het station mogen ze doorrijden. Andersom is dat niet 
altijd het geval. Anders bestaat de kans dat het Keizer 
Karelplein volloopt en daar wordt niemand gelukkig van. 
Een volgende stap zou nog verdere data-analyse en Arti-
ficial Intelligence kunnen zijn. Stilstand is achteruitgang! 
Andersom is dat niet altijd het geval. Dan bestaat de kans 
dat het Keizer Karelplein volloopt en daar wordt niemand 
gelukkig van.

Ronald Sinnige (1967)

Verkeerskundige

 HBO Transport en Logistiek

 www.nijmegen.nl
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DATAVERKEER! 
als je praat over dataverkeer, bedoel je het heen en 
weer sturen van data tussen verschillende compu-
ters, en meestal gaat dat via het internet. wim wiege-
rinck legt het nog eens kort uit.

Zeg je Big Data dan heb je het over enorme hoe-
veelheden gegevens, teveel voor een gewone 
computer. Denk aan Facebook waarbij de data 

steeds groeit door de likes, comments en pagina’s 
die je kunt aanmaken. Deze ruwe data in verschillende 

vormen is gigantisch, dat past niet netjes in een Excel-
bestandje. Het gaat om verschillende formats: aange-
klikte weblinks, e-mailadressen gecombineerd met tijd-
stippen, internet-adressen, wifi-connecties, computer 
fingerprints, GPS-posities van de smartphone etc. Big 
Data-projecten zoeken vaak naar verbanden en patro-
nen, dit levert gegevens over gebruikers op. Bijvoorbeeld 
Google die kijkt naar je zoektermen, Gmail, agenda, tele-
foongegevens, Google Maps.

Data Science is de wetenschap die onderzoekt hoe je 
data analyseert en bewerkt om er zinvolle informatie uit 
te halen. Het simpelste voorbeeld is een grafiekje dat je 
maakt van een Excel-bestand, zo krijg je vaak meteen 
inzicht in de data. Bij Big Data gaat de datascience ver-
der dan alleen wat grafiekjes. Ook is inzichtelijk maken 
vaak niet het doel, maar het doen van voorspellingen. 
Voorbeeld, als jij achter de computer zit te googelen of 
te facebooken, welke advertentie kunnen zij jou het beste 
laten zien?  Daar verdient Big Tech dus haar geld mee. 
Van dataverkeer naar geldstroom  ;–)

Wim Wiegerinck (1963)

onderzoeker

 Radboud Universiteit, Machine Learning

 www.snn.ru.nl

# dataditendatadat
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DE BREVER-WET

De Brever-wet, de wet van behoud 

van reistijd en verplaatsingen, is 

een verkeerskundig principe. In 1977 

beschreef Geurt Hupkes deze wet 

en onderbouwde hem met data. 

De wetmatigheid houdt in dat een 

persoon altijd een vrijwel constante 

hoeveelheid van zijn tijd besteedt 

aan reizen. Mensen reizen al decen-

nialang over de gehele wereld zo’n 

70 tot 90 minuten per dag (verdeeld 

over verschillende verplaatsingen 

en vervoermiddelen). In die 1,5 uur 

leg je echter wel grotere afstan-

den af doordat de snelheid van 

vervoermiddelen toeneemt en er 

meer of verbeterde infrastructuur 

beschikbaar is. 

DUCTTAPE-ACTIE

Een paar jaar terug was er een 

gedragspsycholoog die zich ergerde 

aan de fietsers die elkaar in de weg 

zaten op het Keizer Karelplein. 

Samen met haar collega’s plakte 

ze tape op het fietspad, en maakte 

zo voorsorteerstroken. Deze 

‘nudging’ (een vriendelijke manier 

van beïnvloeden van het gedrag) 

hielp meteen enorm. In no-time 

schilderde de gemeente de strepen 

over tot permanente verkeers-

verwijzingen. Een geniale innovatie!

# talkingtraffic

de vibe van nimma
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hoofdstuk 1  — spring op de fiets

WORD IK GEMANIPULEERD?
OVER FRAMING, PRIMING, BOOSTING, NUDGING

gedragsverandering en innovatie zijn nauw 
met elkaar verweven. als gedragspsycho-
loog helpt roos alink een klant van gedrag 

a naar gedrag b. welke methoden gebruikt ze, 
en wat zit er in haar toolbox?

NUDGING Gedrag verandert door een duwtje in de 
goede richting. Door het aanbrengen van tape op het 
Keizer Karelplein, rijden fiet-
sers opeens heel ordelijk 
naast elkaar, in plaats van door 
elkaar heen. Of door het ver-
plaatsen van een plant tussen 
de trap en de lift, nemen nu 
veel meer mensen de trap. Of 
denk aan stickers met voetjes richting de prullenbak. Dit 
zijn voorbeelden van een sturende kortetermijnaanpak.

PRIMING Gedrag verandert door associatie. Het kan 
een supermarktbeleid zijn om Franse muziek te draaien 
en daardoor meer Franse wijn en kaas te verkopen. Of 
het verspreiden van een citroengeur in de trein om zo 
schoner gedrag van de passagiers te stimuleren.

FRAMING Gedrag verandert door formulering. Je biedt 
dezelfde informatie anders aan waardoor mensen anders 
kiezen. Deze methode gebruiken reclamemakers veelvul-
dig. Ook in marketing en politiek kom je deze beïnvloe-
dingstechniek tegen.

BOOSTING Gedrag verandert door ontwikkeling van 
eigen vaardigheden. Nudging werkt alleen in de situa-
tie waar de nudge wordt gebruikt, terwijl boosting zorgt 
voor het aanleren van gedrag dat ook in andere situa-
ties kan worden toegepast. Daardoor heeft het een 
langetermijn e!ect.

Gedragsverandering is inzetbaar in veel verschillende 
branches. Het verkeer, gedrag 
in openbare ruimtes. Het 
onderwijs is nog een groot 
onontgonnen terrein. “Hoe 
ik gedragsverandering zou 
omschrijven? Door te begrij-
pen hoe menselijk gedrag 

werkt, kun je het uiteindelijk ook veranderen. In de prak-
tijk betekent dat vaak eerst onderzoek, daarna kijk je wat 
nodig is om gedrag te veranderen. En dat kan alles zijn: 
van een communicatiecampagne met beïnvloedingstech-
nieken tot een streep op de weg.”

Roos Alink (1993)

Gedragspsycholoog

 RU, Psychologie

 www.shiftgedrag.nl

Gedrag verandert 
door een duwtje in 
de goede richting

# gedragsverandering
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Leef 
vanuit 
je hart
Equoditate oditatur aliquis maiossim volor sum eos quam, 
quibus autatem faccus. Faccuptatqui con conseruptati de 
lam res et et vendandam quiderepel eos volupta turitiaecae 
verchilitius reped exped quisita quasimpori nissite cusaniae 
eiumquos ad ut qui quature ribearum earita doluptia 
cuptaqui bea.
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HOE MAAK JE SAMEN, 
OP CELNIVEAU, HET VERSCHIL? 

dat laboratoriumtechniek leidt tot grote 
maatschappelijke resultaten wist josta van 
maassen op de vroeger op school nog niet, 
maar ook toen was ze al geboeid door wer-

ken met haar handen en het onderzoeken 
van dingen. “ik was altijd one of the guys, droeg 

een legerpak, laarzen en een petje.” mannenwereld, 
vrouwenwereld, het is haar om het even. “ik doe wat 
ik leuk vind, en dat dat op wereldniveau een grote 
impact heeft, is supergaaf natuurlijk.”

Josta werkt als technician bij Byondis en voelt zich onder-
deel van een grote familie die werkt aan een medicijn 
voor vergevorderde borstkanker. “Elke dag opnieuw 
voelt het naar mijn werk gaan als thuiskomen. Ik heb 
het hier echt naar mijn zin, al 
zeven jaar. Mijn partner heb ik 
hier ook ontmoet, we werken 
op verschillende afdelingen 
maar komen elkaar in de wan-
delgangen af en toe wel tegen.

“De collega’s van dit bedrijf 
werken allemaal samen om 
een verschil te maken in de wereld van oncologie. Ik heb 
zelf geen ervaring met borstkanker maar zie om me heen 
wel wat het voor ellende met zich meebrengt. Met mijn 
werk lever ik een bijdrage aan de levensverlenging van 
zieke mensen. Deze gedachte leeft bij ons allemaal, we 
vormen een betrokken team dat voor elkaar klaarstaat.”

Met laboratoriumtechniek kun je verschillende kanten 
op. Bij de chemische tak doe je proefjes met verschil-
lende elementen, om ze samen te voegen of te scheiden. 
“Ik werk bij de biologische tak met levende materialen. 
Research & Development bedenkt een oplossing of een 
aanpassing en komt met een ampul van 1 ml naar ons. We 
kweken die cellen op om te kijken wat er met ze gebeurt 
als je er iets aan toevoegt, verwarmt of verdunt. Vooraf 
zorgen we ervoor dat we genoeg materiaal om mee te 
experimenteren hebben.

“Zelf zie ik dat proces als een groentesoep. Je begint 
met een pan water en daar doe je groenten, een bouil-
lonblokje en balletjes bij. Nog wat vermicelli en dan is 
ons product (het opkweken) af. Hierna gaat het product 

over naar de volgende fase. 
We werken met zijn allen aan 
dezelfde cellijn.”

Josta strooit met allerhande 
termen: ze vertelt over haar 
afdeling OPS, de stappen 
die gezet worden van UPS 
naar DSP en ADC. Een anti-

body drugconjugaat, vloeisto!en om cellen te kweken 
zoals bu!ers en media, het reinigen van kolommen en 
een batch waarbij je 33.000 liter vloeistof gebruikt, waar 
je ongeveer acht weken over doet… Ze gaat ervan glim-
men, is zichtbaar trots op haar werk. Dat ze daarbij witte 
laboratoriumkleding moet dragen, een haarnetje en geen 
make-up, neemt ze op de koop toe. 

Ik zie om me heen 
wat voor ellende 
borstkanker met 
zich meebrengt

# medischeinnovatie
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Denk 
duurzaam

Denk duurzaam en bouw aan je toekomst. De bouwbranche 
houdt van houtbouw, circulaire isolatie en biobased blocks. 
De renovatie van de Kolpingwijk was succesvol door 
procesinnovatie.

DE VIBE VAN NIMMA
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hoofdstuk 3  — denk duurzaam

HOE BOUW JIJ AAN DE TOEKOMST? 
van huis uit is henny van benthem een hr-man met hart 
voor mensen. deze familieman zet zich graag in voor 
mensen met een beperking. ook is hij een bekende 
ondernemer in nijmegen, actief in allerlei zakelijke 
netwerken. als geboren en getogen nijmegenaar is 

hij betrokken bij de stad, en het woningtekort. en 
zoals een goed ondernemer betaamt, bedenkt 

hij dan oplossingen…

“Een paar jaar geleden leverden we met mijn 
bedrijf Mediamail kartonnen wijnboxen aan een 

Duits bedrijf. De chau!eurs waren niet altijd even net-
jes, er sneuvelden nogal eens een fles. Toen hebben we 
hele stevige boxen bedacht van duurzaam materiaal.” Dat 
was de basis voor de biobased blocks. Die boxen bleken 
eenvoudig stapelbaar te zijn en prima om te vormen tot 
blokken om huizen van te bouwen.

Het is een voor Henny een uitdaging om huizen te maken 
voor mensen met een kleine portemonnee. Met deze 
zelfbedachte blokken kan dat. “Ik ga graag op zoek naar 
oplossingen die bijdragen aan het welzijn van de maat-
schappij, je moet er iets aan hebben. Iedereen moet fijn 
kunnen wonen, wat je situatie ook is. In de Hubertushal is 
een klein team bezig om betaalbare modulaire tiny hou-
ses te bouwen.

“Innovatie heeft voor mij ook een 
sociaal aspect.” Een aantal ver-
vroegde schoolverlaters zet in een 
week een huis met biofoam blokken 
in elkaar. Het is Henny’s ambitie om 
dit project toegankelijk te maken voor 

een breed publiek. “Op een IKEA-achtige manier zet je 
dit huis in elkaar, met eenvoudige systemen zodat men-
sen met een beperking dat ook gewoon kunnen. We zijn 
nu alle blokken en andere materialen aan het nummeren. 
Uiteindelijk kun je zo in een week je eigen huis bouwen.”

Henny is bezig om zíjn eigen huis te bouwen in Noord-Nij-
megen. Hij realiseert dat zo duurzaam mogelijk met het 
hergebruik van balken, sloophout, gerecycled kunst-
stof, versteend hout en zijn eigen biobased blocks. Deze 
bouwblokken zijn al jaren in ontwikkeling, ze zijn nu 30% 
biologisch en bestaan voor de overige 70% uit neopor en 
grafiet (dat isoleert goed).

Het ontwikkelen, op de markt brengen, partijen zoeken, 
bekendheid krijgen, draagvlak vinden — het kost allemaal 
veel moeite en tijd. Maar aan energie en ideeën heeft 
Henny geen gebrek.

Henny van Benthem (1951)

directeur xxxxx

 Sociale academie, Personeelswerk

 www.sustainableconstructions.nl
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WAT BRENGT DE TOEKOMST 
VOOR DE ADVOCATUUR? 
het internet is tegenwoordig dé plek waar het 
gebeurt, en daar vinden grote maatschappelijke ver-

anderingen plaats. een daarvan is de opkomst 
van de ‘creator economy’. dit gaat over cre-
atieve personen die iets waardevols creëren 
en dit delen met de wereld. denk aan schrij-

vers, filmers, podcasters, kunstenaars, muzi-
kanten en programmeurs. deze individuen werken 

onafhankelijk en online  — vaak vanuit huis — aan 
hun passie. het delen daarvan kan dankzij het het 
internet. 

Rechtenstudent Şafak Çiftçi neemt ons mee in deze 
gedachte. Hij houdt een pleidooi voor de Creator Eco-
nomy. “Het werk dat eenvoudig geautomatiseerd kan 
worden neemt af in onze wereld. Deze wereld beloont 
steeds meer mensen voor hun creativiteit en unieke 
waarde. Robots en systemen nemen taken over, steeds 
meer mensen worden uiteindelijk makers. Creatief 
werk is het meest menselijke werk dat er is. Dat valt niet 
zomaar te automatiseren.

“Denk aan het werk van een advocaat: waarom zou die 
telkens stapels aan dossiers lezen om een zaak voor te 
bereiden, als een programma dit in een veel kortere tijd 

kan doen? Advocatenkantoren zullen voor hun zaken 
steeds meer gebruik maken van technologie. Het gaat 
dan niet meer om wie de meeste dossiers heeft gelezen, 
maar om wie de slimste technologie gebruikt. En niet om 
wie het recht beter kent, maar om wie de beste program-
meurs heeft. De rol van de advocaat wordt in de nabije 
toekomst niet overbodig, maar zal wel veranderen.

“De menselijke kant van het juridisch werk kun je niet 
aan robots overlaten, het werk van een rechter. Het is 
al mogelijk om met artificial intelligence een rechtszaak 
met een grote nauwkeurigheid te beslissen. Maar toch 
vinden we het moeilijk om alle rechters te ontslaan en 
robots hun werk te laten doen. Een rechter is een mens 
die, waar nodig, ingrijpt als iets onrechtvaardig aanvoelt. 
Veranderingen komen niet overal even snel.

“De Creator Economy zorgt voor een mondiale transi-
tie. Je kunt zonder diploma laten zien dat je ergens goed 
in bent, je hoeft voor het geld niet te werken bij een 
groot bedrijf. Veel mensen verdienen miljoenen met ori-
ginele YouTube-filmpjes, delen kennis via een podcast 
of bouwen een community omtrent hun digitale kunst, 
muziek of schrijfwerk. Hier hebben ze geen papiertje of 

# creatoreconomy
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toestemming voor nodig. Alleen toewijding voor hun pas-
sie én slimme marketing.

“In onze snel veranderende maatschappij is het cruciaal 
om mee te veranderen. Automatisering maakt veel werk 
overbodig. De transitie van hóe we de dingen doen, zorgt 
dat er ook weer nieuwe kansen ontstaan. Deze nieuwe 
rollen vragen veelal technische kennis en/of creativiteit. 
Veel bedrijven en organisaties lopen achter op deze ver-
anderingen, studenten en ondernemers kunnen hier kan-
sen pakken. Om voorop te lopen, kun je je bekwamen in 
dit onderwerp. Verdiep je in de materie en help anderen 
om het te begrijpen. Neem de regie en loop straks niet 
achter de feiten aan. Creëer je eigen toekomst!”

Şafak Çiftçi (1994)

Student/ondernemer

 European Law School

 Radboud Universiteit

 www.nobledocs.com
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HOE VERLOOPT BIJ INNOVATIE 
HET OCTROOIPROCES? 
stel, je hebt een geniaal idee maar je concurrent gaat 
met de eer strijken. dat zou jammer zijn, het is toch 
jouw idee! als je dat graag wil beschermen, kun je kie-
zen voor een octrooi. in nijmegen kom je dan al snel 
uit bij octrooi- en merkenbureau arnold & siedsma. 
octrooigemachtigde jerre edens vertelt in geuren 
en kleuren hoe een octrooi-aanvraag werkt.

“Als mensen bij ons aankloppen met een uitvinding, wil-
len ze vaak weten of ze in aanmerking komen voor een 
octrooi. Ik denk graag met ze mee, en kijk in eerste instan-
tie naar drie technische kenmerken. De vondst moet 
nieuw zijn, inventief, en industrieel toepasbaar.”

Dit boek is dus niet octrooieerbaar, het is te lastig om 
eenduidig te beschrijven aan de hand van de boven-
staande kenmerken (gelukkig bestaat er zoiets als copy-
right). Een waterfles kan bijvoorbeeld wél octrooieerbaar 
zijn: als hij nieuw — nog niet eerder in die vorm op de 
markt gebracht —  en inventief is. Het ontwerp mag ook 
niet te zeer voor de hand liggen, maar dat is een subjec-
tief criterium waarover je kunt discussiëren. De fles moet 
ook industrieel toepasbaar zijn, de uitvinding moet een 
probleem oplossen.

Een octrooi is bedoeld om intellectueel eigendom te 
beschermen tegen anderen die dat willen namaken. Het 
hebben van een octrooi heeft ook fiscaal voordeel; de 
winst kun je opvoeren via de innovatiebox en je profi-
teert je van een lager BTW-tarief.

Dit is de octrooiprocedure:
• De uitvinder zit met een idee fo vondst bij de 

octrooigemachtigde aan tafel. Deze laatste stelt vast 
of er echt sprake is van een uitvinding.

• Wordt het idee echt als uitvinding beoordeeld, dan 
doet het octrooibureau een nieuwheidsonderzoek in 
de niet-octrooi-literatuur. Daarmee kunnen ze laten 
zien dat het nieuw en inventief is. Vervolgens advise-
ren ze dan om octrooi aan te vragen.

• Samen met de uitvinder stelt het bureau heel pre-
cies een octrooiaanvraag op. Deze tekst kan zomaar 
een document van meer dan 100 pagina’s (!) zijn. 
Daarna volgt het indienen van deze aanvraag bij het 
OCNL (Octrooicentrum Nederland). De dag vóór de 
dag van indiening geldt als de peildatum.

• Daarna gebeurt er even niets. Het OCNL kijkt in 
deze tijd naar nieuwheid, inventief en toepasbaar-
heid. Na negen maanden volgt een reactie met een 
uitslag over de aanvraag. 

• De aanvraag en het oordeel daarover worden ander-
half jaar na de peildatum gepubliceerd. En pas op 
dat moment is er sprake van ‘verleend octrooi’. 

Verschillende interessante Nijmeegse uitvindingen (mét 
octrooi!) kun je bekijken bij de Pop’Hub-store in de Mari-
kenstraat in Nijmegen.

Jerre Edens (year)

Job

 Study

 www.arnold-siedsma.nl
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OCTROOI

In de octrooienbranche neemt taal een centrale plek in. 

Woordkeus en formulering doen ertoe. Het gaat vaak om het 

zo goed mogelijk in de breedte van de vondst verwoorden. 

Het woord ‘octrooi’ gaat terug op het Middelnederlandse 

‘octroy’ met de betekenis ‘machtiging door een bevoegde 

autoriteit’. Het vindt zijn oorsprong in het Latijnse 

‘auctorare’, wat een contract aangaan, verbinden of 

verplichten betekent. Het woord ‘patent’ wordt in de landen 

om ons heen gebruikt, en in de volksmond doen wij dat ook 

wel eens. Maar ‘octrooi’ is in Nederland de o"ciële term.

VOORBEELD VAN EEN OCTROOITEKST

Hieronder staat een fragment van de octrooitekst over 

beschuit met een inkeping.. Onderstaande tekst is slechts 

een klein deel, de volledige tekst van dit octrooi telt 14 

pagina’s!

“Een variant vertoont de bijzonderheid dat het aan de 

uitsparing grenzende vlak althans ten dele een van 90x 

afwijkende hoek met het hoofdvlak van het product vormt 

voor het zodanig verpakken van een stapel producten in de 

genoemde strakke folie-omhulling, dat de uitsparing een 

naar beneden toe een zich verbredende vorm bezit. Met een 

dergelijke uitvoering wordt als het ware een de makkelijke 

aangrijping verbeterende schuine contactrand gevormd, 

waarmee mogelijkerwijze het aangrijpen van een product 

kan worden vereenvoudigd.”

# octrooiproces
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WAT TYPEERT DE BINNENSTAD 
VAN NIJMEGEN? 

het centrum van nijmegen is het kloppende 
hart. naast wonen en werken kun je er heer-
lijk lunchen, een filmpje pakken, een omme-
tje maken en je outfit bij elkaar shoppen. de 

ondernemers in de binnenstad doen er alles 
aan om het je naar de zin te maken. de binnenstads-

manager maarten mulder ondersteunt hen daar waar 
hij kan. de oudste stad van nederland vernieuwt zich 
steeds, de innovaties zijn niet wereldschokkend, maar 
maken onze stad tot een prettige place to meet.

Als ik Maarten vraag de stad te typeren, antwoordt hij: “In 
Nijmegen is altijd wat te doen, veel meer dan in andere 
steden. Wij hebben de Smaakmarkt, de gebroeders van 
Limburg, een optreden hier, een festivalletje daar. Men-
sen nemen zelf initiatief en dat kan ook gewoon. Daarin 
onderscheidt Nijmegen zich.

“We zijn een gemoedelijke stad, een tikje opstandig, een 
studentenstad, een Vierdaagsestad. Dat betekent wat 
voor de horeca en de winkels, de terrasdichtheid is hier 
bovengemiddeld hoog. De fantastische ligging, de natuur, 
het water, Berg en Dal en Groesbeek, dat maakt Nijme-
gen bijzonder.

“Een stadshart is boven alles een ontmoetingsplek. Die 
functie heeft het altijd al gehad. In het verleden was dat 
het marktplein, of het plein voor de kerk. Dat is gegroeid 
tot een centrum waar we elkaar tegenkomen, elkaar 
opzoeken of waar we samenkomen om iets te doen, geld 
uitgeven, genieten van cultuur.”

Maarten roemt Nijmegen ook vanwege haar lieve en 
sociale karakter. “Dat wij in Heumensoord vluchtelin-
gen opvangen, zit in ons DNA. Daar gaan andere steden 
anders mee om. De festivalcultuur is er ook zo een. Het 
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samen genieten van muziek of toneel, ergens op een hoek 
of een plein, daar staat Nijmegen om bekend.”

Innovatie zit ‘m volgens Maarten ook in dingen anders 
doen, alles wat buiten je comfortzone ligt. “De fietswin-
kel die opeens een abonnement op een fiets gaat verko-
pen bijvoorbeeld. Ondernemers moeten continu inno-
veren om het veranderende klantgedrag bij te houden 
en liefst voor te zijn. Je concept steeds aanpassen en 
gebruik maken van nieuwe technologie. Ik loop met dat 
laatste in alle eerlijkheid persoonlijk niet voorop, maar 
vanuit mijn rol stimuleer ik anderen om dat wél te doen. 
Als een ander vleugels krijgt, door een mooie ontwikke-
ling waar ik aan bijgedragen heb, dan maakt mij dat geluk-
kig. In Covid-tijd bijvoorbeeld moesten bezoekers aan de 
deur een toegangsbewijs tonen. Wij hebben toen een 
polsbandje ontwikkeld dat we op centrale punten uitga-
ven. De bezoekers hoefden daardoor niet voor iedere 
deur in de rij te wachten en de uitbaters hoefden minder 
codes te scannen. Dat bandje zorgde voor meer tevre-
den bezoekers en meer omzet.”

Natuurlijk heeft Nijmegen ook innovatieve plannen om 
het de bezoeker van de stad makkelijker te maken. “We 
hebben bijvoorbeeld al smart straatlantaarns die licht 
geven als er iemand aankomt maar verder wat gedimd 
zijn. Die lantaarnpalen zouden ook wifi-punten kunnen 
zijn, of oplaadpunten voor fiets en auto. We kunnen bij 
het parkeren nog meer gebruik maken van automatische 
herkenning van nummerborden of het vooraf reserveren 
van een parkeerplek met een app. De passantenteller 
kan veel meer dan waarvoor hij nu gebruikt wordt.” Met 
technologie is ontzettend veel mogelijk maar vanwege 
privacyregels wordt dat niet uitgebuit. Nijmegen is daarin 
nemlijk ook integer en vriendelijk voor haar bewoners en 
bezoekers, helemaal passend bij het karakter dan de stad.

Maarten Mulder (1970)

binnenstadsmanager

 HTS,  Bedrijfskunde

 website

# typischnijmegen
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EN WAT DOE JE ALS HET TEGENZIT? 
soms weet je niet goed wat er met jezelf 
aan de hand is, maar kun je bij een 
ander meteen de vinger erop leggen. 
steeds meer jongeren lopen vast, in 
hun studie, in vriendschappen, met hun 
familie. we zijn er met zijn allen goed in om 
te doen alsof het goed met je gaat. de social media 
staan er vol mee, gezellige foto’s, lachende mensen, 
succesvolle prestaties. toch zijn ook juist jongeren 
in staat om hun kwetsbaarheid te delen, om te vertel-
len en te laten zien waar ze tegenaan. 

Elke generatie gaat anders om met emoties, terwijl de 
gevoelens universeel zijn, die blijven hetzelfde. Oude-
ren praten niet zomaar over wat ze hebben meegemaakt, 
veel zaken zijn taboe. Maar dat geldt niet voor de huidige 
jeugd, zij doet dit anders. In hun wereld staat (intern) wel-
zijn hoog op de agenda.

Zelf op zoek gaan naar je eigen binnenwereld, je tegen-
slag omzetten in iets positiefs. Het kan, met zingeving, spi-
ritualiteit of een goed gesprek. Hoe leer je jezelf beter 
kennen? Door contact met anderen die je spiegelen, 
en dat kan ook online. Hoe voel ik me? Waar komt dit 

vandaan? Wat kan ik ermee? Mirjam heeft een online tool 
ontwikkeld om hierbij te helpen. 

Nieuwsgierig als ik ben, ga ik bij haar op bezoek om samen 
een sessie te doen. We pluizen uit wat een goede vraag 
is, en hoe ik mijn situatie helder onder woorden breng. 
Ik formuleer: ‘een vriend van me vraagt steeds mijn aan-
dacht, ik kom niet meer aan mezelf toe.’ En dan gaat het 
programma met me aan het werk. Ik vul van alles in zodat 
er een persoonlijk profiel ontstaat. Ik krijg een situatie 
voorgeschoteld die lijkt op mijn eigen situatie, maar toch 
anders is. Daar kan ik van alles mee, en vul dat ook in. 
Mijn input wordt anoniem vergeleken met die van dui-
zenden anderen.

De informatie die ik terugkrijg is zeer helpend, geeft 
inzicht. Wel fijn dat Mirjam me hierbij begeleidt, maar 
zonder haar moet dit ook lukken. Ik moet gewoon iets 
verder denken dan mijn neus lang is. Maar als alle ande-
ren dat kunnen, moet het mij ook lukken…

De winst is dat ik leer om met afstand te kijken naar mijn 
eigen gedachten en emoties. Op die manier leer ik wat 
me werkelijk dwarszit. Deze tool helpt om dat beter 

# zelfcoaching
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onder de knie te krijgen. De methode is zeer bruikbaar 
bij zelfreflectie in het onderwijs en het bedrijfsleven.

Deze innovatieve methode is in Nijmegen ontwikkeld, 
wetenschappelijk onderbouwd en bewezen e!ectief. 
Het gebruik van de website helpt je bij reflectie, analyse 
en persoonlijke ontwikkeling.

Mirjam Zoestbergen heeft samen met Margreet Poulie 
deze methode ontwikkeld. Mirjam helpt graag mensen 
om verder te komen in hun leven. Zo heeft ze ook haar 
Joodse moeder geholpen, die over haar oorlogsverleden 
vertelde. “Ik luisterde naar haar verhalen en troostte haar. 
Ik dacht altijd, als ik een ander help, zullen ze me lief vin-
den. Ik heb ontdekt dat niet ik, maar de mensen zelf zich 
kunnen helpen. Je kunt je tegenslag omzetten naar een 
positieve les.”

Het bedrijf van Mirjam en Margreet heet my Insight 
Out, je gaat van binnen naar buiten. “We stonden open 
voor toevalligheden, doken in het diepe en hadden een 
rotsvast vertrouwen in het concept. We hebben steeds 
beslissingen genomen vanuit het hart, en niet vanuit 
angst. Die emotionele geslotenheid ligt achter ons. Alle 
innovatie begint in het hart. Wat heb je te doen in deze 
wereld? Luisteren naar dat innerlijke verlangen, dat is de 
essentie. Sla nieuwe paden in, ongewis waar je uitkomt.

“In 2022 presenteren we ook een app waarbij je altijd 
en overal inzicht kunt krijgen in je gemoedstoestand. 
Je kunt hem gewoon op je mobiel openen, je geeft aan 
wat er speelt, en je krijgt dan inzicht in je binnenwereld. 
Daarna kun je je gedrag aanpassen.” De basis voor de 
methode is de ZKM-methode. Margreet is veertig jaar 
geleden betrokken geweest bij de ontwikkeling hiervan. 
Alle zorgvuldig geanonimiseerde data heeft zij al die 
jaren bewaard, en die informatie nu goud waard voor 
het programma.

“Tijdens mijn ZKM-opleiding kwam ik erachter dat ik als 
coach niet de pijn van anderen kan wegnemen. Maar ik 
kan cliënten wel bewust maken van hun situatie zodat 
ze het zélf kunnen oplossen. Toen ik dat ontdekte, wilde 
ik dat ook met de wereld delen. Dat is de reden dat we 
online zijn gegaan. En dat heeft weer geleid tot onze tool, 
website en de ontwikkeling van de app.”

Mirjam Zoestbergen (1966)

ZKM-coach

 HBO Logopedie

 www.myinsightout.nl
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PROGRAMMEER, 
ERVAAR MEER, LEER MEER! 

“als docent techniek bereid ik mijn leerlin-
gen voor op de toekomst, ik breng ze vaar-
digheden bij waarmee ze zich straks kunnen 

redden. ik laat ze zien dat robots niet eng zijn 
en dat techniek essentieel is. het futurelab waar 

ik werk is bij uitstek geschikt om leerlingen zelf te 
laten ervaren hoe iets werkt en welke invloed je erop 
hebt.”

Het enthousiasme en de betrokkenheid van docent Ant-
wan Grisel maken dat hij in zijn vrije tijd zoekt naar film-
pjes, materialen en gadgets om het leere!ect te vergro-
ten. “Ik maak lastige zaken graag simpel. Bij het maken van 
een knikkerbaan laat ik een filmpje zien van een hape-
rende achtbaan in de Efteling. Waarom glijden de karre-
tjes opeens toch door? Hoe komt het eigenlijk dat je er 
nooit uit kan vallen? Wat zijn g-krachten en hoe werkt 
zwaartekracht? Ik slinger met een emmer water rond en 
laat zien dat alles in de emmer blijft.”

Met een grote glimlach neemt hij me mee in zijn verhaal. 
Ik mag zelf een robot programmeren, die dan later tegen 
me terugpraat en kushandjes geef. Vrolijk vertelt Ant-
wan hoe hij zijn leerlingen laat ervaren hoe programme-
ren werkt. “Robots zullen steeds belangrijker worden, je 
kunt er maar beter al jong vertrouwd mee raken. Als je de 
robot stapsgewijs commandootjes geeft, ben je bezig met 
Computational Thinking. Je formuleert een probleem op 
zo’n manier dat het mogelijk is om dit met technologie 
op te lossen.

“Iedereen programmeert de hele dag. Het aanzet-
ten van je computer of het openen van een app is bij-
voorbeeld ook programmeren. Soms geef ik de leerlin-
gen de opdracht ‘zorg ervoor dat deze geblinddoekte 
docent zonder kleerscheuren het lokaal uitloopt’. Dan 
gaat het om de juiste commando’s, ‘draai een kwartslag, 
loop twee passen naar voren’ etc. Dat is precies wat we 
doen als we een robot programmeren. Je kunt allerlei 

programmeertalen gebruiken, met kleuren werken, code-
blocks. Het is eigenlijk een soort taalles en dat terwijl ik 
dyslectisch ben.

“Alles is techniek. Mensen die zeggen, ik heb niets met 
techniek moeten dit filmpje maar eens bekijken.” (Ant-
wan laat me op YouTube een filmpje over ‘Waar zouden 
we zijn zonder techniek’ zien, zie QR-code) “Zonder tech-
niek zijn we nergens, kunnen we geen kleding of sieraden 
dragen, geen autorijden. Zonder technische vooruitgang 
liepen we nog halfnaakt en woonden we in grotten. “

Antwan is ondernemend met een tikje Nijmeegse 
bescheidenheid. Als bezig bijtje ontsnapt hij regelma-
tig uit een Escape Room. Zijn onderwijshart ligt bij het 
VMBO, “Met deze opleiding maken mensen een start 
met hun carrière. Ze zien soms op tegen lastige dingen, 
complexe zaken of moeilijke opdrachten. Dat is niet altijd 
terecht, je moet de puzzel op durven lossen. Ik wil hun 
angst wegnemen en de liefde voor techniek meegeven.”

Leerlingen leren door doen en niet uit een boek. “Ik ver-
simpel de theorie vaak door de lesstof te herschrijven en 
door de instructie op een kaart te zetten met symbolen. 
Vaak snappen ze het dan meteen. In het Futurelab is er 
ruimte voor iedereen, we leren van elkaar, elke vraag is 
welkom en antwoorden bedenken we samen.”

Antwan Grisel (xxxx)

docent techniek

 study

 antwan.grisel@mondialcollege.nl

© 220324
www.bovenkamer.com



Hef het 
glas, drink 
met maten

Equoditate oditatur aliquis maiossim volor sum eos quam, 
quibus autatem faccus. Faccuptatqui con conseruptati de 
lam res et et vendandam quiderepel eos volupta turitiaecae 
verchilitius reped exped quisita quasimpori nissite cusaniae 
eiumquos ad ut qui quature ribearum earita doluptia 
cuptaqui bea.

DE VIBE VAN NIMMA hoofdstuk 7  — hef het glas, drink met maten

71

HOE VOELT CHILLEN MET 
WARME BILLEN? 
een terrasje pikken en tegelijkertijd de opwarming 
van de aarde tegengaan. dat was de opdracht van 
het ministerie van vrom, zo’n tien jaar geleden. jorg 
rijkschroeff pakte de trein naar den haag en besprak 
zijn idee over alternatieve buitenverwarming met de 
toenmalige milieu-minister. anno 2022 is een groot 

deel van de nijmeegse terrassen voorzien van 
duurzame kussens die je rug en je achter-

ste verwarmen. “intussen verwarmen we 
ook gestoffeerde stoelen in het stadion 

van paris saint-germain en bij vele andere 
voetbalclubs.”

Zelf zit Jorg dagelijks op de kussens van Sit & Heat. “We 
werkten vanuit het Honig-complex zonder verwarming, 
dus hebben we gezorgd voor verwarmde bureaustoe-
len. Ook hebben we een verwarmingselement onder de 
tafels gemaakt. Dat zit best lekker hoor. Onze nieuwe 
werkplek op het NYMA-terrein zal beter verwarmd zijn, 
maar die kussens nemen we toch mee.”

Je kent de kussens misschien uit de horeca. Pas als je 
erop gaat zitten worden ze vanzelf warm, dat geeft een 
aangenaam gevoel. Als je opstaat, gaan ze ook vanzelf 
weer uit. De terras-heaters zijn niet meer nodig want die-
produceren alleen maar loze warmte. Afgezet tegen die 
terrasverwarmers kun je met de kussens 95% energie 
besparen. En de contactwarmte voelt heel behaaglijk. 

In zijn vrije tijd houdt Jorg zichzelf warm door break-
danceles te geven. “Vroeger danste ik zelf ook veel, 
een mooie ervaring die me doorzettingsvermogen heeft 
gebracht en ook heeft geleerd om stevig voor publiek te 
staan. Bij de battles die ik in de USA danste, waren vaak 
flink veel mensen, daar moest ik non-verbaal mijn man-
netje staan. Dat komt me nu van pas bij de lezingen die 
ik geef.” 

Breakdancers vormen een hechte club met een eigen 
cultuur. Ook dit zien we terug in Jorgs eigen bedrijf. “Ik 
wil het leuk hebben, samen zorgen voor energie, mooie 
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dingen maken. Wekelijks zitten we met het team bij elkaar 
om qua automatisering en digitalisering aan optimalisa-
tie te doen. We stellen doelen, kijken wat we ter plekke 
kunnen fiksen en wat we eind van de week af moeten 
hebben.”

Vroeger bouwde Jorg boomhutten. Nu bouwt hij aan een 
leuk team, met leuke klanten op een ziek leuke locatie 
om samen te werken (Jorg gebruikt in het woord ‘leuk’ 
echt heel vaak in ons gesprek). “Het gaat tegenwoordig 
veel minder om geld verdienen, maar meer om het werk-
plezier en de energie die je van elkaar krijgt. Niet zoveel 
denken, maar vooral doen.”

Jorg loopt als rasechte Nijmegenaar trots door de stad. 
“In de Lange Hezelstraat en in de Houtstraat liggen bijna 
overal onze kussens. De Blonde Pater is een klant van 
het eerste uur, ik kom er nog steeds graag. Als lunch eet 
ik graag Pho, een Vietnamese noedelsoep, sinds kort bij 
Naam Restaurant ook in Nijmegen te krijgen. De keten 
zit ook in mijn favoriete steden als Berlijn, Barcelona en 
Budapest. En mijn burger eet ik het liefste bij Wally, ook 
daar kun je op onze kussens zitten.”

Deze generatie groeit op met de duurzame gedachte. 
Jorg heeft — tijdens de lagereschooltijd — een appel 
en een plastic zakje naast elkaar begraven, om na twee 
weken te kijken wat er van elk geworden was. Bijdrage 
aan mens en milieu is voor hem dus vanzelfsprekend. Hij 
richt zich in zijn leven op passie en plezier. “Doe de din-
gen die je leuk vindt, dan ben je het gelukkigst. En het 
werkt aanstekelijk!”

Jorg Rijkschroe! (1988)

oprichter Sit & Heat

 HAN, Industrieel Product Ontwerpen

 www.sitandheat.com

# productinnovatie
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SORTEER JE LINKSVOOR OF 
BLIJF JE ACHTER? 
dansen bij een festival, proosten op het samenzijn, 
een event ‘opspicen’ met een goeie beat — dat klinkt 
als muziek in onze oren. maar om dit te organiseren 
zijn er tentenbouwers nodig, jongens en meisjes die 
de tap bedienen, handige harry’s die de kabels trekken 
en verbinden en projectmanagers die alles in goede 
banen leiden..

Het is lastig om goed personeel te vinden, zeker voor de 
horeca en de evenementenbranche. Waarom? Omdat 
het gaat om ondergewaardeerd werk, vaak alleen in 

de zomermaanden. In de muziekbranche gaat het 
vaak om losse inkoop, losse inhuur en onderlinge 

samenwerking is doorgaans ver te zoeken. Tim 
Nouws en zijn collega’s staken hun koppen bij 

elkaar en bedachten samen een andere manier 
van werken.

“Studio Linksvoor is een club die liefde heeft voor de 
muzieksector, en houdt van het verblijden en verrassen 
van mensen. Samen vormen we een multidisciplinair 
team, een kenniscentrum, een denktank. Om medewer-
kers het hele jaar rond werk te bieden, want daar gaat 
het om, is het van belang dat ze zichzelf serieus nemen. 
Dat ze gaan staan voor wat ze doen en niet naar hun werk 
kijken als een seizoensbaantje.

“In de zomer werken deze mensen zich het schompes, 
is er een voortdurende piekspanning. Maar in de winter 
is er nul zekerheid. Wij bieden hen 365 dagen per jaar 
werk. In de koude maanden kun je ook een festival orga-
niseren of je kennis verbreden, je communicatiestructuur 
verbeteren, leren hoe je omgaat met artiesten, je contac-
ten met hotels opbouwen.

“Het gaat erom dat we met deze nieuwe werkwijze zorgen 
voor een vast inkomen, met bijvoorbeeld ook een kans op 
een hypotheek en dat soort dingen. Met een brede basis 
van ervaring zijn onze medewerkers multi-inzetbaar, ze 
kunnen, naast horecamedewerker en decorbouwer, ook 
allerhande andere werkzaamheden uitvoeren. Als ze wil-
len, kijken we ook met ze mee bij hun persoonlijke ont-
wikkeling. Waar loop je tegenaan? Waar ben je goed in?

“Jongeren zijn bezig met het ontdekken van het leven. Ik 
snap dat heel goed, heb na mijn VWO niet meer echt een 
opleiding gevolgd, ben gewoon verliefd geworden op de 
horeca en werk al jaren in de muziekindustrie. De jeugd 
van tegenwoordig bewandelt een andere weg. Sommigen 
hebben een thuissituatie waarbij ze niet de juiste bege-
leiding krijgen. Zij zijn zoekend in het leven, en hebben 
allemaal ook hun eigen talent.

“Met Linksvoor willen we medewerkers een basis bie-
den. Een vaste baan, een plek om te groeien. Wij heb-
ben meer aandacht voor het individu en de psyche. Bij 
ons krijgt iedereen een persoonlijk ontwikkelingsplan, we 
bouwen ons eigen personeelshuis, met goede primaire 
en secundaire arbeidsvoorwaarden. Zo professionalise-
ren we mensen en ook de branche in Nijmegen.

“Deze krachtenbundeling gaat ervoor zorgen dat men-
sen zich op hun plek voelen en zich gezien voelen. De 
samenwerking scheelt ook in kosten, we krijgen hierdoor 
bijvoorbeeld meer korting op de bier-inkoop. De kennis-
deling zorgt voor meer e"ciency. Ons ‘moederfestival’, 
de Vierdaagsefeesten, is een kweekvijver. Andere fes-
tivals als Drift en poptempels als Doornroosje profite-
ren hiervan.
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“De creatieve sector in Nijmegen is goed bezig. De aan-
staande opening van NYMA zal dat alleen nog maar ver-
sterken. Wij hebben honderdduizend innovatieve ideeën, 
de slagkracht, de energie en de hardware om alles te fik-
sen. En we hebben het pand De Basis om door te groeien. 
Hier zitten meer dan vijftig muziekgerelateerde bedrij-
ven. Wij zorgen echt voor toekomstmuziek in Nijmegen!”

Tim Nouws (1985)

Operationeel directeur Studio Linksvoor

 VWO

 www.studiolinksvoor.nl

# hrinnovatie
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HOE ZET JE DE NIJMEEGSE 
VROUWEN OP EEN PODIUM? 
nijmegen heeft overduidelijk meer 
vrouwelijke inwoners dan manne-
lijke. reden voor tessa benders en 
marie cecile oosterhout om een aantal 
dames op een podium te zetten. “we willen 
een vernieuwend magazine met verhalen over vrou-
wen in onze stad, zodat we elkaar beter leren ken-
nen. zo krijgen we meer begrip voor elkaar en han-
gen we de vooroordelen aan de wilgen. dat komt de 
samenwerking en de sfeer ten goede.” aandacht voor 
elkaar leidt tot synergie, de nijmeegse vrouwen zijn 
fantastisch!

Sinds 2008 zoeken Marie-Cécile en Tessa elkaar op in de 
samenwerking. Ze hebben een bureau in grafische vorm-
geving: StudioBont en vormen het perfecte team. De een 
is voortvarend en begint direct met een opdracht. De 
ander is wat nadenkender en overweegt eerst alle opties. 
Beiden staan gelijk in het leven. Ze zijn naast collega’s 

ook moeder, aards. Ze benaderen het leven 
met humor.

“In ons magazine BEP staan allerlei zeer ver-
schillende vrouwen, die diversiteit is voor ons 

belangrijk. We zijn allemaal anders, maar als mens zijn 
we gelijk. We willen de vooroordelen wegnemen over 
elkaar. Iedereen kan succesvol zijn. Dat ben je niet alleen 
als je in de Raad van Bestuur van de universiteit zit. Als je 
een marathon loopt, een wereldreis maakt, of er gewoon 
bent voor andere mensen, dan doe je het ook hartstikke 
goed!” 

Tessa en Marie-Cécile zijn zonder marketingplan begon-
nen, hebben gewoon hun gevoel gevolgd. “Onze tekst-
schrijvers en fotografen werkten bij de eerste editie 
kosteloos mee aan ons project. Zij zochten vrouwen 
met bijzondere verhalen op. Het vernieuwende van dit 
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magazine zit hem vooral in het concept. Eind 2022 komt 
BEP nummer 2 uit, knallen met die ballen!”

Een tijdschrift als BEP was er nog niet in Nijmegen, met 
authentieke verhalen over bijvoorbeeld een avontuurlijke 
jonge vrouw die een oude bus uit Amerika importeert, die 
zelf opknapt en er een restaurant in begint. Of het nichtje 
van Tessa die haar vriend verloren heeft en om troost te 
zoeken is gaat jutten aan de Waal. “Dat raakt ons, en ook 
de lezer. Dus geen kledingtips, geen make-up.

“Eigenlijk  moet een blad voor vrouwen niet nodig zijn. 
We zijn verre van hardcore feministisch, maar streven wel 
gelijkheid tussen mannen en vrouwen na. Aan het woord 
feministisch kleeft vaak een negatieve lading. Een gelijke 
behandeling qua salaris, gelijke rechten en kansen moe-
ten vanzelfsprekend zijn, zeker in deze tijd. We zijn voor-
stander van ambitie en wilskracht.”

Marie-Cécile en Tessa wonen allebei in Nijmegen en erva-
ren een gevoel van saamhorigheid in de stad. “Nijmege-
naren vangen vluchtelingen bijvoorbeeld met een groot 
hart op, de zakken kleding kwamen van alle kanten. We 
hebben een sociaal gevoel, mensen zeggen hier elkaar 
ook gedag op straat. Het voelt als een groot dorp, daar 
waar andere steden soms wat anoniemer zijn.”

Het was hun bedoeling om de BEP-lezer te verbazen: “Hé 
gebeurt dat in mijn stad!” In alle lagen van de bevolking 
spelen vrouwen een belangrijke rol. Sommigen hebben 
een eigen bedrijf, anderen zetten zich in voor dieren in 
nood, of laten een passie zien voor de Western-lifestyle. 
“Zo raken we vertrouwd met elkaar, trots op elkaar en 
ook meer verbonden.”

Tessa Benders (year)

grafisch vormgever

 Study

 www.studiobont.nl

# bep
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