actueel | personeelstransfers

“Als je kwaliteit hebt, durf je mensen de ruimte te geven.” (Guus Hiddink)

Mens en organisatie
Voor de maand september werden de volgende opmerkelijke transfers op management- en directieniveau in Twente bij de
redactie van Twentevisie aangemeld.
Outplacementbureaus, werving- en selectiebureaus, bedrijven of instellingen, maar
ook nieuwe medewerkers zelf kunnen
recente transfers doorgeven aan de redactie van Twentevisie via www.twentevisie.nl
(voorpagina, rechts in de menubalk).
Bert Nijboer (45), een van de twee oprichters van
NykampNyboer te Oldenzaal, treedt toe tot de
directie van Reggefiber. Reggefiber (140 medewerkers) is een dochterbedrijf van Reggeborgh en
is gespecialiseerd in het leggen en beheren van
glasvezelnetwerken. Daarnaast blijft Bert Nijboer
actief bij Nystaete (vastgoedbeheer en beleggingen
in onroerend goed).

Bert Nijboer
Jos Vlecken (45) is per 1 juni 2007 aangesteld als
Commercieel Directeur bij YACHT in de Regio Oost.
Hiervoor was hij 10 jaar werkzaam als Commercieel
Manager bij Capac Inhouse Services in de regio en
later als Key Accountmanager voor landelijke en
internationale klanten bij Capac.

Jos Vlecken
Jaap van de Wal is de nieuwe Algemeen Directeur
van Heupink en Bloemen Tabak te Ootmarsum.
Van de Wal bekleedde reeds sinds anderhalf jaar
de functie van Commercieel Directeur. Jaap van
de Wal was hiervoor Commercieel Directeur bij
Koninklijke Theodorus Niemeijer te Groningen.

Consultants te Hengelo. Haar belangrijkste taak
is het verder professionaliseren van de afdeling
HR Nederland. Mariska Kamphuis was hiervoor
werkzaam bij IKEA te Hengelo in de functie van
Manager P&O.

Mariska Kamphuis.
Ronald Reudink uit Oldenzaal is per 1 september
op interim basis werkzaam als HR Professional
bij Sensata Technologies te Almelo. Hiervoor was
Reudink werkzaam als Consultant Oost Nederland
bij Young Executive Recruitment.
Per 1 september jl. is André Beijers RA (51 jaar)
als financieel directeur de directie van ForFarmers
komen versterken. André heeft gedurende zijn carrière een brede financiële en internationale ervaring opgebouwd, die uitstekend past bij de internationale ambities van ForFarmers.
Danny Pol (36) is sinds kort het nieuwe Hoofd
Communicatie en Coöperatiezaken bij ForFarmers.
Pol is afkomstig van een communicatieadviesbureau waar hij de laatste 2,5 jaar als vennoot
werkzaam was. Daarvoor heeft hij enige jaren in
Amsterdam gewoond en gewerkt, onder andere bij
Joop van den Ende Theaterproducties en Golden
Tulip Hotels.
Richard Olde Hartmann is bij Ten Kate & Huizinga
in dienst getreden in de functie van Teamleider Finance
& Control van het Producten en Dienstencentrum, een
nieuwe afdeling in Enschede. Olde Hartmann is aangetrokken om het deel F&C van deze afdeling vorm
te gaan geven. De ervaring die hij buiten de accountancybranche (onder meer Koninklijke Auping en Dura
Vermeer) heeft opgedaan is voor deze nieuwe functie
zeer bruikbaar.
Bij Group2000 te Almelo is Richard Coppens is per 1
november aangetrokken voor de functie van Business
Unit Manager. Bij Priority Telecom, zijn vorige werkgever, bekleedde hij de functie van Sales Director.

Jaap van de Wal
Mariska Kamphuis heeft onlangs de functie van
HR Manager Nederland geaccepteerd bij PNO
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Naam: Marco Stokkers
Leeftijd: 39 jaar
Burgerlijke staat:
gehuwd en vader van 2
kinderen in de leeftijd
van 4 en 6 jaar
Vorige functie: Logistiek
Manager bij Flora
Holland Rijnsburg
Nieuwe functie:
Directeur Betoncentrale Twenthe
Credo “Zeg wat je doet en doe wat je zegt!”
Van bloemenhandel naar beton?
Bij beide organisaties is het logistieke proces
van erg groot belang. Zowel bij Flora Holland
als bij de betoncentrale Twenthe heb je te
maken met een product waarbij de houdbaarheid van groot belang is en dus de planning en
logistiek zo efficiënt mogelijk georganiseerd
moeten zijn. Het is een uitdaging om dat proces telkens te kunnen verbeteren. En daar is
denk ik ook de winst te behalen.
Heb je enige affiniteit met deze branche
De affiniteit is enkel gelegen in het feit dat
ik de laatste jaren ook projectleider ben
geweest van een nieuwbouw met een begroting van € 50 miljoen. Aan de klantzijde heb ik
die ervaring dus kunnen opdoen. Verder heb
ik Bedrijfskunde en Economie gestudeerd in
Wageningen. Dat is ook de vraag die de organisatie zichzelf gesteld heeft: zoeken we een
algemeen ervaren manager met voldoende
logistieke ervaring of een meer technologisch
onderlegd persoon. Ze hebben voor het eerste
gekozen.
Het gaat niet alleen om de Betoncentrale Twenthe?
Nee, ik krijg ik mijn nieuwe functie de verantwoordelijkheid over de activiteiten van betoncentrale Twenthe in Hengelo, Betoncentrale
Diamant in Hardenberg en Betoncentrale
Rijnmond in Rotterdam.
Je hebt er veel zin in?
Ja, enorm. Ik heb nu 16 jaar bij Flora Holland
gewerkt en dat vind ik wel een keertje voldoende. Vooral de laatste zes jaren waren met
name intern gericht. De tijd daarvoor reisde ik
de hele wereld over om contractonderhandelingen met internationale klanten te voeren.
Dat klantencontact ben ik de laatste jaren
wel gaan missen. Ik vind het dus erg prettig
dat ik die taken ook weer op me kan nemen.
Daarnaast wilde ik graag een algemenere
managementpositie bekleden in een andere
branche, bijvoorbeeld bedrijfsleider of directeur. En ik vind het het een verademing vind
dat ik nu weer in de regio werk.

Deze pagina wordt samengesteld door Joost
Luttikhuis, directeur van Cevae TopSelect. Objectief,
in samenspraak met de hoofdredactie.
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