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Het vermarkten van  

techniek en kennis  

is de primaire  

verantwoordelijkheid van 

het MKB en is bij uitstek 

haar domein. 

Door elkaar te ontmoeten 

en kennis en ideeën met  

elkaar te delen ontstaat 

een basis om samen  

innovaties te ontwikkelen. 

Het ontwikkelen van 

duurzame technologie en 

kennis is een belangrijke 

pijler voor de economie 

van de toekomst. 

De rode draad van het 

Innovatiegilde is het  

verbinden van de juiste 

mensen en de juiste kennis.  

Het pakhuis:  

energieneutraal en  

wateroptimaal gebouwd.  

State of the art technieken 

als voorbeeld en zichtbaar 

voor alle gebruikers. 

Het Innovatiegilde gaat 

opleidingen vormgeven 

samen met Universitaire, 

HBO- en (V)MBO- 

instellingen. 

Wie? Waarom?
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In de tweede helft van 2013 wordt 

gestart met de bouw van pakhuis 

Noorderhaven. Elf ondernemers die 

actief zijn in de regio Zutphen hebben 

daarvoor de handen ineen geslagen. 

Er verrijst een centrum voor  

innovatie en techniek.  

De opening van het pakhuis is  

gepland in het voorjaar van 2014.
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Innovatie is van 

urgent belang 

om de  

marktpotentie 

van duurzame 

technologieën  

te kunnen  

verzilveren!

Het Innovatiegilde ‘Pakhuis Noorderhaven’ is het initiatief van een 11-tal  

ondernemers uit de Regio Zutphen, die innovatie zien als een urgente  

randvoorwaarde om in de toekomst economische continuïteit en  

economische groei te kunnen realiseren. 

De urgentie is niet alleen het veilig stellen van de eigen bedrijfscontinuïteit,  

maar juist ook het veilig stellen van continuïteit en groei van de sector.

Innovatiegilde 

Pakhuis Noorderhaven

De ondernemers zijn werkzaam in de technische 

sector en voeren allen werkzaamheden uit voor de 

energie- en milieutechnologiesector (EMT). Het is een 

breed pallet van ondernemers in de keten van EMT; 

variërend van ontwerpers, dienstverleners en kennis-

bedrijven tot makers en toepassers van de techniek

In de EMT-markt is een sterke vraag naar duurzame 

technologieën aanwezig. Er is een sterke drang naar 

gebruik van renewable energy en naar beperking van 

de milieubelasting. Dit is voor de sector, en dus voor  

de betrokken ondernemers, een belangrijke groei-

markt die bepalend is voor economische continuïteit 

en groei.

De benutting van deze marktpotentie wordt bepaald 

door het innovatievermogen van de ondernemers. 

Het rendabel benutten van renewable energy vraagt 

om nieuwe vindingen die door lagere kosten een 

doorbraak in de markt van duurzame technologieën 

kunnen betekenen. 

Voor individuele ondernemers is het onmogelijk  

om de gewenste ontwikkelingen in de EMT-markt  

alleen vorm te geven. Hier en daar zal er wellicht 

een innovatieve ontwikkeling zijn die zelfstandig in de 

markt kan worden gezet, maar de gewenste ontwik-

keling naar renewables en innovatieve technologie 

vraagt om samenwerking tussen de ondernemers en 

de partners in de hele keten. 

De kennis uit de hele keten moet benut worden om 

tot goede en gewenste innovaties te komen. Kennis 

bij elkaar brengen, combineren, delen en weer verder 

uitdragen is een sleutelfactor om innovaties tot een 

succes te maken. Het gaat om het bij elkaar brengen 

van bestaande kennis, maar ook om het ontwikke-

len van nieuwe kennis. Het gaat om technologische 

inhoudelijke kennis (uit de sector EMT en daar buiten!), 

maar ook om ondersteunende kennis (hoe financier ik, 

hoe bescherm ik mijn eigendom en hoe benut ik het 

netwerk). Het gaat om de theoretische kennis, maar 

ook om de praktijkkennis. 

Alleen een hechte samenwerking tussen partners in 

de keten en de ondersteunende diensten kan er toe 

leiden dat innovaties succesvol worden ontwikkeld en 

vermarkt. De ondernemers in het Pakhuis zien deze 

uitdaging en hebben besloten om die concreet vorm 

te geven en de samenwerking daadkrachtig neer te 

zetten. 



Om de doelstelling van het Innovatiegilde te kunnen verwezenlijken is een  

vaste en herkenbare locatie van belang. Daarom hebben de  

elf ondernemers een pand aangekocht dat als vast ontmoetingspunt gaat  

dienen. Het betreft het Pakhuis Noorderhaven in Zutphen, dat als industrieel  

erfgoed een robuuste uitstraling heeft. 

Dit pakhuis wordt in 2013 en begin 2014 volledig gere-

noveerd, waarbij duurzaamheid het centrale thema zal 

zijn. Het pakhuis wordt energieneutraal gebouwd met 

nieuwe technieken. Het Pakhuis wordt daarmee ook 

tegelijk de showroom van deze nieuwe technieken die 

voor de bezoekers zichtbaar zullen zijn. De technie-

ken worden zo ontworpen en ingeplugd dat ze weer 

kunnen worden vervangen door andere innovatieve 

technieken. 

Zonnepanelen, warmtekrachtkoppelingen en warmte- 

en koude opslag worden toegepast om per jaar 

per saldo energie te kunnen leveren. Er wordt een 

gescheiden afvalwatersysteem toegepast waarmee de 

urine separaat wordt ingezameld en wordt verwerkt 

op de bestaande installatie van GMB op de Mars in 

Zutphen. Het regenwater wordt afgekoppeld van het 

riool en wordt op het perceel van het pakhuis opge-

slagen en vervolgens gebruikt als bron voor een deel 

van de watervoorziening. In de tuin van het pakhuis 

worden schutting panelen geplaatst waarin regen-

water kan worden opgeslagen. Het pakhuis dient met 

deze technieken als showroom voor bedrijven en ook 

voor burgers van Zutphen en de regio, zodat inzichte-

lijk wordt gemaakt welke mogelijkheden er zijn om een 

bijdrage te leveren aan een duurzame samenleving. 

Het pakhuis is gericht op duurzame technieken, maar 

wil ook een bijdrage leveren aan sociale duurzaam-

heid. Een van de doelstellingen is om mensen met een 

achterstand op de arbeidsmarkt op weg te helpen 

naar nieuwe banen. Om die reden is voor de bouw 

van het pakhuis aan de aannemer de verplichting 

opgelegd om mensen van de Delta (sociale werk- 

voorziening) in te zetten. Dit criterium heeft een  

bepalende rol gespeeld bij de keuze van de aannemer.

De robuuste uitstraling, de innovatieve technieken 

en de maatschappelijk verantwoordelijke wijze van 

werken van en in het pakhuis staat model voor de 

manier waarop de ondernemers de toekomst willen 

vorm geven. 

De doelstelling van het

Pakhuis Noorderhaven

De doelstelling van 

het Innovatiegilde 

is om de sector  

te versterken en 

economische groei 

te realiseren. 

Nieuwe banen en 

nieuwe bedrijven 

zijn het beoogde 

resultaat.
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De schouders van het MKB 

Het vermarkten van techniek en kennis is de primaire verantwoordelijkheid van het MKB en is  

bij uitstek haar domein. Daarom nemen wij als MKB-ondernemers onze verantwoordelijkheid  

en het initiatief. Het Innovatiegilde vormt een stevige fundering voor een nieuwe,  

duurzame economie.

De Urgentie

Het ontwikkelen van nieuwe technologie en kennis is een belangrijke pijler voor de economie van 

de toekomst. In het Innovatiegilde creëren wij een voorsprong in techniek en kennis die econo-

misch te gelde kan worden gemaakt. Goedkoper en beter naar een duurzame samenleving.

Pakhuis Noorderhaven

Het pakhuis wordt energieneutraal en wateroptimaal gebouwd. State of the art technieken  

als voorbeeld en zichtbaar voor alle gebruikers. Een ontmoetingsplek en broedplaats waar  

de best beschikbare kennis en praktijkervaring elkaar versterken.
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Wie?

Waarom?

Waar?



De rode draad van het Innovatiegilde is het verbinden van mensen.  

Het Pakhuis Noorderhaven dient als kristallisatiepunt waar mensen elkaar  

ontmoeten en samen nieuwe dingen gaan vorm geven. 

Samenwerking is 

een vereiste om 

de marktpotentie 

te benutten en 

echte innovaties 

vorm te geven.

Samen ontwikkelen
Door elkaar te ontmoeten en kennis en ideeën  

met elkaar te delen ontstaat een basis om samen 

innovaties te ontwikkelen. Zo ontstaat een broed-

plaats van nieuwe ideeën en technieken. Het Pakhuis 

Noorderhaven biedt ondernemers de mogelijkheid 

om elkaar te ontmoeten, om met elkaar ideeën vorm 

te geven en deze te etaleren als inspiratie voor het 

netwerk.

Het Innovatiegilde verzorgt hiervoor:

 Innovatiebijeenkomsten

•	 Op	regelmatige	basis:	1x	per	14	dagen	 

innovatieontbijt

– Bedrijven kunnen zich hier aan elkaar 

presenteren en ideeën opdoen

•	 Specifieke	bijeenkomsten	gericht	op	een	

onderwerp

– Aan te dragen door een van de partners

– Naar aanleiding van actuele  

ontwikkelingen

 Matchmaking

•	 Op	basis	van	netwerk	en	contacten	worden	 

bedrijven gericht met elkaar in contact 

gebracht

•	 Op	basis	van	actuele	vragen	in	de	markt	 

worden gericht partijen uitgenodigd om 

ideeën samen verder uit te werken

	 Experimentenlabs

•	 Interactieve	bijeenkomsten	waarin	samen	 

gericht gewerkt wordt om een kans of  

knelpunt op te lossen

Opleiden
Het Innovatiegilde gaat helpen bij opleiden.  

Ze werkt samen met Universitaire, HBO- en (V)MBO-

instellingen. Een grote zorg is het tekort aan technisch  

personeel dat in de toekomst dreigt te ontstaan. 

Door met scholen samen te werken en het initiatief 

te nemen om mensen voor techniek te werven is de 

slagkracht groter. Daarnaast helpen de ondernemers 

van het innovatiegilde om, op een goede manier,  

de brug van theorie naar de praktijk te slaan.

Het innovatiegilde zorgt voor:

 Bijeenkomsten techniek en duurzaamheid  

voor lagere en middelbare scholen

•	 Samen	met	technische	opleidingen

 Ondersteuning bij het opleiden 

•	 Gastcolleges	gericht	op	de	praktijk

•	 Samen	met	de	scholen	het	lesprogramma	 

vormgeven (behoefte gedreven)

•	 Stageplaatsen

•	 Afstudeeropdrachten,	inclusief	begeleiding

•	 Werkervaringsplaatsen	

 Het bij elkaar brengen van kennis en opleidingen

	 Extra	opleidingen/cursussen	(behoefte	gedreven)

 Het bemiddelen van mensen met een afstand tot 

de arbeidsmarkt

•	 Samen	met	de	sociale	dienst

– Omscholen naar techniek

– Stageplaatsen en werkervaringsplaatsen

•	 Samen	met	de	Delta	(sociale	werkvoorziening)

Verbinden
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Nieuwe oplossingen en technologieën zijn nodig om de duurzaamheidsopgave 

in	de	praktijk	te	realiseren.	We	moeten	dus	ontwikkelen.	Kennis	en	praktijk	 

ideeën moeten bij elkaar gebracht worden om verder te kunnen ontwikkelen. 

Maar het moet ook concreet worden: nieuwe technologieën worden vorm-

gegeven.	De	marktpotentie	is	daarbij	leidend.	We	ontwikkelen	om	in	de	markt	

succes te hebben. Het Innovatiegilde zorgt ervoor dat er steeds nieuwe  

concrete ontwikkelingen worden opgestart. 

Concrete technologie & toepassingen

9

Techniek & 
educatie

Kennis & ervaring



Om goede, functionele en aansprekende gebouwen 

te kunnen maken moet een architect, als hij zijn werk 

goed wil doen, met beide benen in de maatschappij 

staan. Dat betekent in de huidige tijd ook actief zijn in 

allerlei netwerken en een verbindende rol spelen.  

En hij zal daarnaast bij het realiseren van zijn  

ontwerpen diverse partijen en belanghebbenden 

moeten “verbinden”. Niet alleen letterlijk de techni-

sche disciplines maar ook figuurlijk de opdrachtgever, 

gebruiker en niet in de laatste plaats het publiek.

Attika Architekten Zutphen is niet alleen deelnemer 

aan het Pakhuis Noorderhaven project maar heeft  

natuurlijk bij de huisvesting een bijzondere rol.  

In eerste instantie in het zoeken naar een geschikte 

locatie of geschikt bestaand gebouw. En nadat het  

oog was gevallen op het oude vervallen pakhuis in  

het Noorderhaven gebied het aantonen van de 

geschiktheid van het gebouw voor het beoogde doel 

middels een aansprekend plan dat direct voor veel 

enthousiasme heeft gezorgd. Een oud pakhuis met 

een prachtige inwendige eind negentiende eeuwse 

staalconstructie die volledig in het zicht blijft.  

En uitstekend past bij het gebruik; ontmoeting-,  

opleiding- en instructieplek voor de ontwikkeling en 

toepassing van innovatieve technieken. Het pakhuis 

zelf zal daarin een “toonzaal” functie krijgen middels 

duurzame innovatieve bouwkundige en installatie-

technische toepassingen. Door de deelnemende 

bedrijven in nauwe samenwerking ontworpen en 

toegepast en vaak zelf ontwikkeld! Attika zal het  

gebouw zelf als “showroom” kunnen gebruiken voor 

de integratie en praktische toepassing van duurzame  

en	innovatieve	toepassingen	en	flexibel	gebruik.	 

Een schoolvoorbeeld van “verbinding” waarin de  

architect een onmisbare spilfunctie vervult,  

Attika Architekten op het lijf geschreven! 

Attika Architekten
Géke de Wilde

Waterstraat	3

7201 HM Zutphen

Zutphen@attika.nl

www.attika.nl
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Het Pakhuis Noorderhaven wil initiatieven uitlokken, verbinden, organiseren,  

coördineren en programmeren. Zo zorgt het ervoor dat de actoren in  

duurzaamheid structureel kunnen werken én samenwerken.  

Uitgaande van de kracht van de aanwezige ondernemers en in verbinding met 

die	samenleving.	De	tot	nu	toe	11	initiatiefnemers	/	aandeelhouders	van	het	

Pakhuis	Noorderhaven	zijn	eigenaar/	directeur	van	bedrijven	en	zijn	 

verbonden aan één van de pijlers. 

De aandeelhouders



De verduurzaming van de energievoorziening is een 

van de grote uitdagingen van de komende decennia.

Dit betekent ook de introductie van nieuwe techno- 

logieën, nieuwe werkwijzen, aanpassingen van  

bestaande installaties en nieuwe filosofieën op het  

gebied van beveiliging, metingen, regelingen en  

bedrijfsvoering van installaties. Al deze nieuwe  

ontwikkelingen worden al gauw samengevat onder de 

term “smart grids” of “smart buildings”. Dit betekent 

ook dat de mensen die uiteindelijk moeten zorgen 

voor de introductie, ontwerp, aanleg en beheer van 

deze nieuwe technologieën kennis van zaken moeten 

hebben. “smart grids” of “smart buildings” zijn alleen 

maar mogelijk als er ook “smart people” zijn om er 

mee om te gaan. Een belangrijke voorwaarde dus voor 

de verduurzaming van de energievoorziening. 

De gildegedachte van het Pakhuis spreekt me daarom 

zeer aan. Met mijn passie voor techniek en onderwijs 

wil ik graag een bijdrage leveren aan de realisatie van 

deze belangrijke functie van het Pakhuis! 

Co-Education
Prof. Dr. Ir. Sjef Cobben

info@co-ed.nl

www.co-ed.nl

Postbus 218

7000 AE  Doetinchem

h.littink@

baxbelastingkundigen.nl

www.baxadvocaten.nl

Niet alleen het bedrijfsleven, maar ook de Nederlandse 

overheid is ervan overtuigd dat innoveren, opleiden 

en kennisdelen essentieel zijn voor onze economie. 

Investeren in innovatieve producten wordt op velerlei 

manieren aantrekkelijker gemaakt, bijvoorbeeld door 

fiscale faciliteiten en subsidies. Veel ondernemers  

zijn niet of niet voldoende op de hoogte van deze  

mogelijkheden. Begrijpelijk, want de regelgeving is 

uitermate	complex.	Daarnaast	zien	we	in	de	praktijk

dat ondernemers mooie innovatieve ideeën of pro-

ducten hebben ontwikkeld maar deze onvoldoende 

beschermen, waardoor minder creatieve geesten 

schaamteloos overgaan tot het kopiëren van hun 

gedachtegoed of product. De advocaten en belasting-

kundigen	van	Bax	beschikken	over	veel	ervaring	en	

expertise	in	het	begeleiden	van	vernieuwende	onder-

nemers.	Wat	is	er	nu	mooier	om	deze	kennis	en	kunde	

uit te dragen vanuit een innovatieacademie als het 

Pakhuis	Noorderhaven?	Wij	van	Bax	advocaten	belas-

tingkundigen willen door onze fysieke aanwezigheid in 

het Pakhuis een laagdrempelige juridische en fiscale 

ondersteuning bieden aan innoverende bedrijven.   

BAX advocaten belastingkundigen
Hanno Littink
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Prof. Dr. Ir. Sjef Cobben is als deeltijd hoogleraar op de Universiteit Eindhoven verantwoordelijk 

voor de uitrol van de SIP (System Integrating Project) waarbij tientallen studenten jaarlijks 

werken aan de verduurzaming van de energievoorziening 
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Techniek en maakindustrie zijn een belangrijke motor 

voor de BV Nederland en wij als Duits Engineering BV, 

willen hier graag aan meewerken door een professio-

nele samenwerking in de keten.

Gezamenlijk nieuwe ideeën en mogelijkheden uit te 

werken tot marktconforme producten, gecombineerd 

met vernieuwende technieken en ontwikkelingen 

welke leidend zijn in dit concept.

Waar	duurzaamheid	en	samenwerking	:	1+1=	3	 

de basis dient te zijn.

Met als MVO gedachte, dit te kunnen, mogen doen 

in een industrieel historisch pand, Pakhuis Noorder-

haven, te Zutphen, waar onze kennis en kunde kan 

worden uitgedragen, de jeugd zal stimuleren te kiezen 

voor een technisch vak en zo een verdere uitwerking 

te geven aan een duurzame leef- en werkomgeving en 

techniek van onmiskenbare waarde zal blijken te zijn 

voor de komende generatie. 

Duits Engineering
Jan Duits

Mercuriusweg 4 - 6

7202 BS  Zutphen

duits@duits.nl 

www.duits.nl

Het Pakhuis Noorderhaven wordt een centrum voor 

techniek en innovatie op het gebied van Energie en 

Water.	Van	ondernemers	voor	ondernemers.	 

Waarom	ik	daar	ben	ingestapt?

Omdat ik stellig geloof in het concept dat we met  

ondernemers vormgeven. Het is voor de branche 

waar techniek de hoofdmoot is een geweldig  

belangrijke	ontwikkeling.	We	moeten	innoveren	om	

in de toekomst te kunnen overleven. Dat is onze eigen 

werkgelegenheid en dus ook onze eigen verantwoor-

delijkheid. Maar we moeten ook nieuwe mensen 

zien te werven die het werk in de technische sector 

aankunnen. Opleiden voor de praktijk en voor het  

toepassen van innovaties. Dat gaat niet alleen over 

kennis, maar ook over of je het in je hebt om samen  

de juiste innovaties voor de toekomst te ontwikkelen.

In Nederland wordt veel gepraat over het belang 

van innoveren, opleiden en kennisdelen. Maar wat is 

de concrete slag die we er mee gaan slaan? Veel te 

weinig komen er concrete resultaten van de grond, de 

slagkracht ontbreekt. Het is juist die slagkracht die de 

ondernemers samen in het Pakhuis organiseren. 

Met het Pakhuis wordt een gebouw met innovatieve 

technieken gerealiseerd die we met iedereen willen 

delen. Nog sterker, in het Pakhuis komt een proces op 

gang dat de sector stimuleert om door te innoveren 

en dat gelijk concreet vorm te geven. Dat kan omdat 

inspirerende ondernemers de schouders eronder 

zetten. Het zijn de ondernemers die het zelf in eigen 

regie moeten doen, onafhankelijk van andere partners, 

maar wel gebruik maken van en samenwerken met 

die partners. Dat is precies wat er in het Pakhuis gaat 

gebeuren en dat leidt tot concrete en tastbare resulta-

ten. Dat is niet alleen wat de maatschappij nodig heeft, 

maar daar wil je zelf met de neus bovenop zitten. 

Helpen vorm geven in de overtuiging dat dit een weg 

is die ons ver gaat brengen. 

De Ruimte Advies
André Oldenkamp

Rijksstraatweg 18

7231	AG		Warnsveld

info@ruimte-advies.nl 

www.ruimte-advies.nl
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Enovent BV
Stefan Rutten

Het idee van het Pakhuis Noorderhaven sluit perfect 

aan bij de doelstelling van mijn bedrijf Enovent BV. 

Daar houden wij ons bezig met de ontwikkeling en 

vermarkting van nieuwe technische concepten waar-

onder mechanische en elektrische automatisering 

voor de energie- en afvalmarkt. Speerpunt daarbij is  

de ontwikkeling van concepten waarbij ketens uit de 

afval en energie-industrie op kleine schaal met elkaar 

kunnen integreren. De filosofie die daarbij wordt  

gehanteerd is dat ketens in deze marktgebieden 

steeds kleiner moeten worden en moeten samenwer-

ken om uiteindelijk tot een meer duurzame afval- en  

energiemarkt te komen. Decentrale verwerking van 

afval- en reststoffen en decentrale energieconcepten 

zullen steeds meer een rol gaan spelen. Van belang 

is dat er een platform is waar dit soort visies kunnen 

worden omgezet in samenwerkingen en-of projecten.

Met de samenwerking in het project Pakhuis Noor-

derhaven wordt voor mij dit platform gerealiseerd. 

Diverse ondernemers uit een breed scala industriële 

branches die zowel als eigenaar maar ook als parti-

cipant gaan samenwerken om het doel van verduur-

zaming te bereiken door middel van het faciliteren van 

educatie, duurzaamheidspromotie, netwerken etc. 

De basis van dit concept wordt gedragen door veel 

enthousiaste ondernemers waardoor inspiratie en 

motivatie gevoed worden en waar ik als ondernemer 

deel van wil uitmaken.

Mijn	jarenlange	expertise	richt	zich	op	energieopwek-

king en afvalverwerking alsmede ook op energie-

distributie en energiehandel. Ook het ontwerp van 

mechatronische concepten en het in de markt 

brengen daarvan, hoort tot mijn ervaring. 

Enovent BV

Dorpsstraat 1a 

7234	SM	Wichmond

info@ennovent.nl 

www.enovent.nl

GMB	BioEnergie	exploiteert	installaties	gericht	op

de productie van bio-energie, biobrandstoffen en

waardevolle meststoffen in Zutphen, Tiel en

Lichtenvoorde.	Wij	ontwateren	vloeibare	slibben,

composteren ontwaterd slib tot biogranulaat en

winnen ammoniumsulfaat uit de ammoniakrijke

proceslucht	en	struviet	uit	urine.	Dankzij	de	exploitatie	

van bestaande en nog te bouwen vergistingsinstal-

laties produceren wij groene energie, inzetbaar voor 

eigen gebruik en levering op het openbare net.

Met het vergisten van organische reststromen hebben

we al jarenlang ervaring via onze participatie in BIR

(Biologische Industriële Reststoffen verwerking) in

Lichtenvoorde. BIR is een samenwerking tussen GMB

BioEnergie	en	Waterstromen.	Met	deze	installatie

wekken we groene energie op uit organische rest-

stromen die voornamelijk afkomstig zijn van de  

voedingsmiddelenindustrie.

Eind 2010 ontwikkelde GMB de urineverwerkings-

installatie SaNiPhos®. Daarmee winnen we nuttige 

meststoffen uit urine. De stoffen fosfaat en stikstof 

winnen we terug voor hergebruik in de voedselketen 

en we investeren tegelijk in het rendement van water-

zuiveringsinstallaties.

GMB BioEnergie behoort samen met GMB Civiel, GMB

Services en GMB International tot de vier clusters van 

GMB	Holding	B.V.	De	clusters	streven	naar	maximale	

synergie door een gezamenlijke bediening van de 

markt. 

GMB BioEnergie
Gerrit Jan van de Pol

Postbus 181

7200 AD  Zutphen

info@gmb.nl

www.gmb.eu
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Het Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven is een 

initiatief van een aantal maatschappelijk betrokken 

ondernemers die zich ervan bewust zijn dat je zelf  

‘de nudge’ moet geven voor een coöperatieve  

gedachte in een nieuwe circulaire wereld.

Wij	willen	een	verbinding	tot	stand	brengen	en	zorgen	

voor een doelgerichte samenwerking en kennisdeling 

op innovatie en duurzaamheids- initiatieven.

Dit geldt niet alleen voor het bedrijfsleven, maar ook 

voor onderwijs (meester- gezelprincipe) en overheid.

Kennisdeling, innovatie en zuinig omgaan met alles 

wat de aarde ons biedt is van essentieel belang en 

beslissend voor onze toekomst.

Hier	liggen	ook	kansen,	wij	zullen	extra	slim	moeten	

handelen, met als doel het realiseren van een hoge 

toegevoegde waarde, niet alleen voor een hoge wel-

vaart. Maar vooral ook voor continuïteit en synergie, 

zowel publiek als privaat, voor het hoogst haalbare in 

een efficiënt en attractieve leef- en werkomgeving.

Een hoogwaardig sociaal MVO, investeringsklimaat, 

kennisdeling en opleidingsniveau is van beslissende 

betekenis voor onze toekomst.

Zonder voldoende kennis en opleiding is de kans op 

een zinvol bestaan in onze hoogontwikkelde maat-

schappij klein, een goed opgeleide (technische) be-

roepsbevolking is ook van beslissende betekenis voor 

de continuïteit en employability van ons bedrijfsleven. 

Natuurlijk	worden	wij	geconfronteerd	met	externe	

ontwikkelingen, de zgn. vergrijzing van de beroeps-

bevolking, individualisering, de creditcrises die 

uitgegroeid is tot een wereldwijde economische crises 

en een breuk in het vertrouwen in de bestaande 

systemen.

Toch, in tegenstelling voltrekt het veranderingsproces 

zich langzaam. Innovatiegilde Pakhuis Noorderhaven 

gaat hier verandering in aanbrengen. Het zal een 

katalysator en aanjager worden, een broedplaats en 

ontmoetingsplek waar theorie en praktijk gestalte 

krijgen in een duurzame realisatie en relatie.

Ik ga met U de uitdaging aan, en kijk uit naar uw komst!

Janssen Innovatie
Henk Janssen

G.H.Th. (Henk) Janssen 

Plantenstraat 4

7001 EZ Doetinchem

janssenduurzaam@live.nl

henk.janssen@maakhet

indestedendriehoek.nl

Gerrit Kamphuis is echtgenoot en vader van een gezin 

met vier kinderen woonachtig in de stedendriehoek.

Als actief ondernemer in duurzame techniek in 

gebouwde omgeving continue zoekende om energie-

vraagstukken tot concepten en technieken te binden 

met elkaar. Ons bedrijf Installect heeft, met de vier 

werkmaatschappijen veelal in Nederland, over een 

periode van 15 jaar al vele spraakmakende projecten 

gerealiseerd.

Enkele jaren geleden ben ik al actief gaan zoeken naar 

mogelijkheden om in samenwerking met andere zelf-

standig ontwikkelende bedrijven effectiever te gaan 

samenwerken. Het idee een innovatiepakhuis met 

gildesamenwerking bleek de leidraad.    

Het Innovatiegilde is een structuur, welke bedrijven 

horizontaal bindt met elkaar. De kennis van specifieke 

technieken wordt gedeeld en het Pakhuis is de  

verzamelplaats om dit te borgen. 

Een fysieke omgeving als het Pakhuis Noorderhaven 

is belangrijk voor contactmomenten tussen bedrijven 

onderling en om elkaar te ontmoeten in een omge-

ving waar technieken worden samengebouwd tot 

werkende mechanismen.

Het onderscheidende van dit Innovatiegilde is de 

aanwezigheid van ondernemers, die naast de zorg 

van dagelijkse werkzaamheden, toch gedreven zijn 

om verder te willen bouwen aan onze veranderende 

maatschappij. De terugtrekkende overheden geven 

voor onze bedrijven de uitdaging om dit op verant-

woorde wijze in te vullen. Zorg om minder bedeelden 

mee te laten participeren is dan ook kernwaarde van 

de Gildestructuur.

Mijn bijdrage tot het Innovatie Pakhuis Noorderhaven 

is dan ook iets te realiseren wat effectief innoleren 

inhoud en wat je zelfs nog energie geeft. 

Installect
Gerrit Kamphuis

Rozenstraat 11

7223 KA  Baak

info@installect.nl

www.installect.nl

Janssen Innovatie heeft in een SEC ( Smart Energy Collectief) mee 

mogen helpen een upgrade te realiseren in ’de stad van de ZON,’ te 

Heerhugowaard naar een 2.0 versie geheel gericht op de toekomst.



Het Pakhuis, het centrum voor duurzaamheid,  

innovatie en techniek. Is een unieke en organische 

samenwerking van ondernemers en participanten, 

die vanuit zichzelf en hun ondernemingen enorm 

betrokken zijn bij de ontwikkeling van een duurzame 

samenleving. 

Dagelijks ben ik in mijn professionele adviesrollen en 

(management)functies bezig met CONTINUE  

VERBETEREN van productie-, bedrijfs-, klant-, ontwerp-

processen en kwaliteitsverbeteringen. Telkens blijkt 

dat als mensen het samen DOEN, dit leidt tot een 

verbetering, minder verspilling, een vernieuwing,  

beter	betaalbare	producten	en/of	een	meer	tevreden	

klant. Anders gezegd: ‘een duurzamere samenleving 

begint bij jezelf en lukt alleen door het sluiten van 

coalities met andere MVO (bewuste) mensen en 

ondernemingen’. 

Het Pakhuis is zo’n strategische coalitie die letterlijk 

door SAMEN (mensen) te ontwikkelen, zal leiden tot 

het efficiënter toepassing van bestaande en nieuwe 

technieken en processen en daarmee zal bijdragen 

aan een duurzamere (regionale) samenleving.

Graag breng ik mijn kennis en vaardigheden van 

implementeren van nieuwe samenwerkingsvormen 

en	technieken	in	steeds	complexere	(besluitvorming)

processen in, in deze moderne Gildegedachte. 

Vormeel Verbeter Compagnie
drs. ing. A. van den Hoorn

Fazantendreef 17,19

8251 JR  Dronten

contact@vormeel.com

www.vormeel.com
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Postbus 424

7400 AK Deventer

info@deventer.vdi.nl

www.vdi.nl

Het berekenen, tekenen, realiseren en beheren van 

installaties voor het welzijn van mens, dier en product. 

Wij	doen	dit	met	respect	voor	de	mens	en	zijn	omge-

ving en hanteren daarbij de norm: De mens is meer 

waard dan de euro.

Ook het besef dat wij niet onbeperkt kunnen blijven

consumeren en kostbare grondstoffen blijven ver- 

nietigen noopt ons allen na te denken over hoe wij 

het slimmer en met meer verantwoordelijkheid 

gevoel gaan ontwikkelen en ondernemen. Met andere 

woorden: positieve energie, samenwerking en kennis 

inzetten om van een lineaire economie naar circulaire 

economie te kunnen transformeren.

Ons Pakhuis zal dan ook een ontmoetingsplek moeten 

worden waar kennis wordt gedeeld en innovaties 

worden toegepast. Dus juist mensen ontmoeten die 

anders durven te denken en nieuwe ideeën ontwikke-

len tot maakbare producten of diensten. Dit alles met 

en voor de regio!

Het mooie is dat er veel aandacht is voor de koppeling 

van theorie en praktijk versus onderwijs en bedrijfs-

leven. Hiermee kunnen wij al in een vroeg stadium 

jonge mensen besmetten met innovatie en creatieve 

duurzame ontwikkelingen.

Ook economisch gezien is het van groot belang te 

innoveren. De bedrijven hebben de afgelopen jaren 

door de crises over het algemeen al veel gesaneerd en 

hier veel energie in gestoken. De oplossing van goede 

bedrijfsvoering moet juist niet alleen worden gezocht 

in kostenbeheersing en verlaging. Nee, het bedenken 

van slimme innovaties zet het bedrijf echt op de kaart 

en doet omzet en marktpositie toenemen!

Wij	hopen	door	te	investeren	in	dit	initiatief	een	 

positieve bijdrage te leveren aan een duurzame  

ontwikkeling van de regio waarin wij wonen en 

werken met als vooruitzicht gezonde en verstandige 

economische perspectieven. 

Van Dorp Installaties
Ruud Kimenai

Van Dorp Installaties was de eerste in de regio die 

de het speltje “Duurzame 100” kreeg uitgereikt 

door Andries Heidema (Burgemeester Deventer).



Creëert een voorsprong…

www.pakhuisnoorderhaven.nl
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