
HENGELO – Van Aken Verbouw in Hengelo, het nieuwe pand 
van eigenaar Dave van Aken, staat aan de Winkelsweg 8. De 
officiële opening op 4 juni 2022 was een groot feest. Het be-
drijf vierde het tienjarig bestaan.

Door Liesbeth Spaansen

Dave van Aken, geboren en 
getogen in Hengelo, ging 
naar de LTS, volgde daarna de 
opleiding BBL Timmerman 
en ging verder op het NVOB 
Doetinchem, waar praktijk-

gerichte opleidingen voor 
de bouw werden gegeven. 
“Dat werd later OBD en is nu 
Bouwmensen”, vertelt hij. Hij 
werkte zo’n tien jaar bij Klaas-
sen Bouw en daarna negen 
jaar bij Bouwbedrijf Golde-
wijk in Doetinchem.

Dave van Aken begon zijn be-
drijf aan huis. “Ik heb er een 
schuur bijgebouwd, maar dat 
was al snel te klein. Daarna 
huurde ik er in het buiten-
gebied ruimte bij, maar ook 
dat was te klein en gaf tijdens 
vroeg laden veel lawaai voor 
de omgeving. Toen heb ik de 
stap gezet om zelf te bouwen.” 
Het perceel aan de Winkels-
weg, het mooiste perceel 
vindt hij zelf, heeft bestem-
ming zware industrie. “Voor 
mijn houtbewerkingsmachi-
nes is dat het best.”

In het voortraject is intensief 
contact geweest met Gert-
Jan Mugge van de gemeente 
Bronckhorst, waardoor de 
kavel op naam kon worden 
gezet op Oudejaarsdag 2019. 
“Begin 2020 zijn we met het 
Plan van Aanpak gestart en na 
een half jaar kon de bouw be-

ginnen.” Een kleine twee jaar 
later is na enig bloed, zweet 
en tranen de bouw afgerond 
en “het resultaat mag er zijn, 
al zeg ik het zelf!”

Het nieuwe pand bestaat uit 
een hal met machinerieën 
waar onderdelen prefab ge-
maakt kunnen worden, een 
ontvangstruimte, kantoren 
en een showroom. “Niet alle 
klanten hebben een compleet 
plaatje uitgedacht”, legt Dave 
uit. “Dan kunnen we ze hier 
een beeld geven door voor-
beelden van materialen en 

reeds uitgevoerde (ver)bouw-
projecten te laten zien.”

Van Aken Verbouw is een 
eenmanszaak, maar is erkend 
leerbedrijf. Hij wijst naar zijn 
stagiaire Luuk. “Nu leer ik de 
jongens van Bouwmensen 
het vak.” Volgend schooljaar 
gaat ook zoon Luuk van Aken 
de bouw in en daar is Dave 
trots op. “Dan kan hij ook in 
de zaak komen en kunnen we 
samen op pad.”
   

 ■ vanakenverbouw.com

Communicatie houdt samenwerking vitaal

Een nieuwe lente, een nieuw geluid. Het nieuwe geluid voor 
’t Werkveld is de nieuwsbrief die ze ontwikkeld hebben om 
elkaar te informeren. Een mooi initiatief waarmee ik de be-
drijven op het bedrijvenpark Vorden graag van harte felici-
teer. De samenwerking tussen bedrijven op ‘t Werkveld is 
de afgelopen jaren stevig verankerd geraakt en dan is het 
goed om nieuws en nieuwe ontwikkelingen onderling te 
delen.

Samenwerking blijft vitaal met communicatie. Als er iets bij-
zonders aan de hand is, zoals de coronacrisis of de opvang 
van vluchtelingen uit de Oekraïne, dan blijkt dat bedrijven 
elkaar weten te vinden die elkaar voorheen niet kenden. 
Dat is jammer, want ook in tijden van ‘gewoon’ zakendoen 
kunnen bedrijven veel voor elkaar betekenen. Natuurlijk 
heeft iedereen zijn eigen zakelijke netwerk en klantrelaties, 
maar soms is het handig om vlak om de hoek iets te vinden 
wat je nodig hebt.

Samenwerken om personeel te vinden
Samenwerking op het bedrijvenpark maakt elk van de be-
drijven sterker. Natuurlijk zijn bedrijven ook concurrenten 
van elkaar. Dat kan gaan over klanten of opdrachtgevers, 
maar dat zal in deze tijd zeker gaan over het vinden nieuwe 
medewerkers. Voor de meeste bedrijven is dat de grootste 
uitdaging van dit moment. Daarin zijn bedrijven elkaars con-
current, maar bedrijven kunnen elkaar daarin ook helpen 
als collega’s.

Onderlinge uitwisseling van ervaring met personeelswer-
ving of HR-beleid kan ook voor iedereen van meerwaarde 
zijn. Een stap verder kan zijn om samen innovatieprojecten 
te ontwikkelen, ook samen met de onderwijsinstellingen, 
zodat je gezamenlijk aantrekkelijke stageplekken kunt aan-
bieden. Stage en afstudeerprojecten zijn een interessante 
manier om met nieuwe medewerkers in contact te komen. 
Samenwerking op ’t Werkveld is cruciaal, want met elkaar 
kun je ervoor zorgen dat het bedrijvenpark een aantrek-
kelijke werkplek is voor iedereen.

Kortom zoek elkaar op en doe je voordeel met elkaars ken-
nis!

Willem Buunk, Wethouder economische zaken

Bestuurscolumn
BRONCKHORST – De afgelo-
pen maanden, met veel BKB-
activiteiten, zijn voorbij ge-
vlogen. Nieuwe leden blijven 
zich gelukkig aanmelden, wat 
maakt dat de Bedrijven Kring 
Bronckhorst ook veelzijdig 
is voor haar leden. We heten 
deze nieuwe leden van harte 
welkom. Ook is het leuk om te 
zien dat de leden van het eer-
ste uur altijd actief aanwezig 
zijn.

In maart hebben we een twee-
tal avonden gehad over social 
media. We werden meegeno-
men in LinkedIn, Facebook 
en Twitter. Een # zetten en het 
taggen van mensen in berich-
ten die hier wat mee te ma-
ken hebben waren de meest 
belangrijke leerpunten.

Cardietech Zelhem heeft in 
maart in de schijnwerpers 
gestaan en dit is terug te lezen 
op de website onder het kopje 
nieuws. Wil jij ook eens in de 
schijnwerpers staan, neem 
dan contact met ons op.

Tijdens het eerste bedrijfsbe-
zoek waren we uitgenodigd 
bij Lenselink Furniture waar 
Arend Teerink ons van harte 
welkom heette. We mochten 
een kijkje nemen in zijn be-

drijf dat onlangs is verhuisd 
naar de Ambachtsweg 18 in 
Zelhem. Het bedrijf heeft ze-
ven medewerkers en klanten 
zijn meubelwinkels in Ne-
derland en België. Hieraan 
leveren ze onder andere eet-
kamerstoelen en tafels, relax-
fauteuils en banken. De meu-
belen komen uit China, India, 
Litouwen en Polen. Willen de 
winkeliers dit zien dan is er 
een showroom in Beusichem 
waar twee keer per jaar alles 
wordt getoond. En na afloop 
met een drankje in de bar was 
er weer volop gelegenheid 
om met elkaar bij te praten en 
kennis te maken.
Hier was ook aandacht voor 
het Technieklokaal Doetin-
chem-Bronckhorst. Jaarlijks 

maken 2.200 leerlingen ge-
bruik van het Technieklokaal 
waar zij door het jaar heen 
vier werkstukjes maken. De 
kinderen worden met de bus 
opgehaald en dit alles wordt 
gedaan door ruim 68 vrijwil-
ligers.

Daarnaast was er ook aan-
dacht voor de Techniekdag 
Achterhoek op 11 juni 2022 bij 
Kramp in Varsseveld. Een dag 
waarop je kennis kunt maken 
met de boeiende wereld van 
de techniek. Proefjes doen, 
leuke dingen maken, op on-
derzoek uitgaan, program-
meren, spelen met techniek 
et cetera. Kinderen, ouders, 
leerkrachten, geïnteresseer-
den: iedereen is welkom.

Ben jij als ondernemer in de 
gemeente Bronckhorst, naar 
aanleiding van deze update, 
nieuwsgierig naar de BKB 
en haar leden? Lijkt het jou 
leuk om ook eens bij andere 
bedrijven te mogen kijken? 
Meld je dan aan als aspirant 
lid en neem deel aan één 
van de bijeenkomsten die de 
komende tijd weer worden 
georganiseerd door de activi-
teitencommissie. Uiteraard is 
gelijk lid worden van de BKB 
ook mogelijk, dan zetten we 
ook jouw bedrijf in de schijn-
werpers!

Het bestuur van de Bedrijven 
Kring Bronckhorst
   

 ■ secretariaat@
bkbronckhorst.nl

 ■ www.bkbronckhorst.nl

Agenda:
16 juni: Langste dag borrel 
SOV/BKB
28 september: Excursie 
VHL
12 oktober: Running din-
ner 

 ■ bkbronckhorst.nl/
evenementen

Van Aken bouw viert tienjarig bestaan

Dave van Aken (l.) en stagiair Luuk bij Van Aken Verbouw in Hengelo. Foto: Liesbeth Spaansen

Nieuwsbrief voor bedrijven
binnen de gemeente Bronckhorst

 

Bedrijven Kring Bronckhorst (BKB)
www.bkbronckhorst.nl 

Gemeente Bronckhorst
www.bronckhorst.nl

BKB verbindt en versterkt!!

Wethouder economische zaken Willem Buunk. Foto: Roeban Kuiper

Leden van Bedrijven Kring Bronckhorst op bezoek bij Lenselink Furniture 
in Zelhem. Foto: Kreunen Multimedia
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