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Gijs van den Dungen, Arjen van Sloeten en Marck Aansorgh zijn met hun internetbedrijfWicked Fruit sinds het voorjaar 2012 gevestigd in Amersfoort.
I

"Er isalle reden voor een rode loper"
. .



f-\/VltKXUUK I - t5egm :lOlj verweucornt Arnersroort naar 150.000ste
inwoner. Omdat alle Amersfoorters samen de stad maken, krijgt
iedereen de kans om te laten zien wat hij of zij bijdraagt aan Amers-
foert. Op de website www.amersfoortdatzijnwij.nl wordt een
digitaal stadsportret gemaakt. Een momentopname van het Amers-
foort van nu, met al haar 15°.000 inwoners.

door Hans van Helden

De Stad Amersfoort doet weke-
lijks verslag van de zoektocht die
Hans van Helden, projectleider
van .Amersfoort dat zijn_wij" doet
naar 'het onbekende Amersfoort'.
Deze week doorkruist hij de stad
met Ruth Gorissen, voorzitter van
de Vereniging van Amersfoortse

- Ondernemers VAO.

Het lijkt een tweede natuur: ande-
ren aan het woord laten. Tien jaar
lang zette communicatiespecialist
Ruth Gorissen zich in om gemeen-
telijk beleid (gemaakt door ande-
ren) goed in beeld te brengen. Als
VAO-voorzitter is ze sinds een jaar
een relatief nieuwe hoofdrolspeler
in de Amersfoortse Economie. En
er nog steeds op gericht anderen
aan het woord te laten, maar nu
Amersfoortse ondernemers. .Als je
er alles aan doet om ondernemers
een plezierig ldimaat te bezorgen
profiteer je daar met z'n allen volop
van. Er is alle reden voor een rode
loper."

Pijlers
Bij onze rondgang door Amers-

foort willen we deze week bij zon-
dere ondernemers onderbrengen
in het digitale stadsportret. En daar
zijn er natuurlijk velen van. Ik had
me al voorbereid op Wim Pot, on-
vermoeibaar belangenbehartiger in
de lokale economie. En DHV,recent _
gefuseerd met Royal Haskoning,
en een internationaal gerenom-
meerd adviesbureáu. Arcadis,
Twijnstra Gudde, BMC,Heilijgers,
Schipper Bosch, Lomans: pijlers in
onze lokale economie, en stuk voor
,stuk~en~~ilrdig onderdeel v~n_de

mozaïek die we deze maand' met'
elkaar mal<en.Niet alleen omdat
het mooie bedrijven zijn, maar ook
omdat ze volop participeren in de
lokale samenleving. Sponsor in de
cultuur, betrokken op de sport,
initiatiefrijk in het zoeken naar
maatschappelijke verbanden. Of
Friesland Campina, die als nieuw-
komer op een schitterende manier
heeft laten zien hoeje een oud
kantoorpand aan het Stationsplein
een nieuwe toekomst geeft ...

Korte lijnen
Ruth Gorissen maakt echter een

heel andere keuze: we gaan op
bezoek bij bedrijven die niet elke
dag in de picture staan maar die
wel hun stempel drukken op het
economische ldimaat. We laten
ondernemers aan het woord die ons
gaan verrassen in het stadsportret.
Zo treffen we in de binnenstad

aannemer Karin Ossendrijver. "Ik
denk dat ik met mijn bedrijf een
bijdrage lever aan het historische
aanzicht van de stad. Door histori-
sche panden te renoveren en prettig
bewoonbaar te maken, maken we
het hele gebied in en om de binnen-
stad leuker en leefbaarder. Een pro-
ject zoals dit aan de Muurhuizen
heeft enorm veel impact. De grond
was zwaar vervuild. Grond saneren
betekent graven onder oude huizen
met risico op verzakking. Alle
mogelijke creatieve oplossingen
moesten worden bedacht om het
voor elkaar te krijgen zonder dat de
gevels om zouden vallen. Je snapt
dat ik hier nog steeds met heel veel
voldoening naar sta te lcijken."En
ook het digitale stadsportret.krijgt
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er een stukje bij waar veel Amers-
foorters trots op zijn.
Ruth zet zich ook in om ldeine be-

_drijven van buiten de stad te laten
zien hoe aantrekkelijk Amersfoort
is. "Zijn wij zo bijzonder?", is dan
de vraag.i.jazeker: in Amersfoort
heb je korte lijnen, veel samenwer-
Icing, een goede relatie met ken-
nisinstellingen, sta je gemakkelijk
in de spotlights. Dat is voor kleine
bedrijven zo stimulerend! Echt, er is
alle reden om' een rode loper uit te
rollen, ook voor nieuwe bedrijven."
Zo heeft Amersfoort zich drie jaar

lang in beeld gespeeld als een stad
waar de creatieve economie goed
geworteld is. Onder leiding van de
onvermoeibare wethouder Boeve
trok een karavaan van ondernemers
de stad en de regio door, en wist in
een wijde omgeving de attractivi-
teit voor creatieve ondernemers in
beeld te brengen.
Gijs van den Dungen, Arjen

van Slooten en Marck Aansorgh
zijn hiervoor gevallen. Met hun
internetbedrijf Wicked Fruit zijn ze
sinds het voorjaar 2012 gevestigd in
Amersfoort. Geen van de onder-
nemers in Wicked Fruit woont in
de stad, maar toch hebben zij er
bewust voor gekozen om aan te slui-
ten bij Amersfoort Creatieve Stad.
Wicked Fruit werkt onder andere
voor grote landelijke opdrachtge-
vers als Natuurmonumenten, het
Nederlands Architectuur Instituut,
Wereldhulporganisaties en het Ne-
derlands Huisartsen Genootschap.
En sinds een jaar komt dat alle-
maal uit Amersfoort! Wicked Fruit
zoekt hier de verbinding, en is zo
een echte aanwinst in het digitale

stadsportret.
Dat Amersfoort deze maand als

nummer twee (na Haarlem) uit de
bus kwam in een landelijk on-
derzoek als 'aantrekkelijke stad',
verwondert Ruth dan ook helemaal
niet: "Het is niet voor niks dat
, zoveel ondernemers als ambassa-
deur willen fungeren voor de stad.
We hebben hier echt alles in huis."
En van die mond-op-mond reclame
profiteren we volop.
Dat laat ook Keistad Evenemen-

ten goed zien. Een djembé sessie,
een speurtocht met GPSdoor de
binnenstad, een swingende quiz,
een workshop verhalen vertellen of
in drie uur met een echte Barista
een fraai cappucino-schilderij leren
maken: het kan hier allemaal. Riek
Cenders: "Ik ben er zo trots Opdat
we in deze best lastige tijd, met z'n
allen in Locatie Amersfoort' het za-
kelijk toerisme naar Amersfoort in
de lift hebben weten te krijgenl'En
zo laat het digitale stadsportret na
vandaag ook groepen-van buiten
zien, die genieten van onze stad.
Duurzaamheid
Tot slot: opvallend hoeveel

aandacht voor duurzaamheid we
vandaag aantreffen bij de onder-
nemers. Elske van de Fliert bij-
voorbeeld, eigenaar/directeur va,n

Zero-ebv.
Vanuit haar kantoor op Calveen

reist Elske het hele land door om
gemeenten en MKB-bedrijvente ad-
viseren bij hun mobiliteitsmanage-
ment, alternatieve brandstoffen,
elektrisch rijden ofhet inrichten
van duurzaam transport. .Jk werk
door heel Nederland. Overal waar ik
kom vertel ik enthousiast dat ik in
Amersfoort ben gevestigd. Mensen
vragen mij dan altijd waarom. Je
komt er, in tegenstelling tot veel
andere grotere gemeenten, gemak-
kelijk binnen en er zijn domweg
meer mogelijkheden." Maar zo zijn
er meer ondernemers. We besluiten
samen daar in een volgende afleve-
ring van deze reeks apart aandacht
te besteden: Amersfoort als stad vol
duurzaamheidsinitiatieven.
Ruth Gorissen trekt de conclusie

uit onze gesprekken met onderne-
mers: "Zie je hoe goed aandacht
hen doet? Aandacht van de gemeen-
te, van de Kamer van Koophandel
maar ook van de media. De Rode
Loper is een manier om duidelijk
te maken dat ondernemers er niet
alleen voor staan. En dat de stad
beseft dat zij de kurk vormen waar
de economie opoi1jft."
Ook in het _digitale stads portret

zal na vandaag die Rode Loper pro-
minent aanwezig zijn!

http://www.amersfoortdatzijnwij.nl

