
Ben jij er ook bij? Beleef twee verrassende dagen met interessante bedrijfsbezoeken, leerzame workshops, 
spannende pop-ups en veel gezelligheid. Laat je meevoeren tijdens het boeiende programma vol inspiratie en 
ideeën.

Op het hoofdpodium staan dit jaar maar liefst twee knallers van sprekers. Niemand minder dan de baas van de Zwarte Cross 

Ronnie Degen deelt zijn ondernemerslessen over hoe je van 1.000 naar 220.000 bezoekers gaat in no-time. Onze eigen astro-

naut en ambassadeur van de aarde André Kuipers geeft zijn visie op duurzaamheid, innovatie en technologie en biedt ons een 

blik op de aarde vanuit de ruimte. 

SPECIAAL VOOR LEDEN
Meld je nu aan op www.cumela.nl/inspiratiedagen

Meld je aan op www.cumela.nl/inspiratiedagen

Blok 11 en 12 januari in je agenda

Reserveer nu je kamer in Hotel Lumen o.v.v. Cumela Jongeren- en Inspiratiedagen (speciaal tarief)

Jouw afvinklijst

HIJ IS ERBIJ!
BEN JIJ ER OOK BIJ?

11 & 12 januari 2023  •  Hotel Lumen in Zwolle

Kom naar de Cumela 
Jongeren- en Inspiratiedagen

WIJ ZIJN
ERBIJ!

SCHRIJF JE IN >> 
Wij vinden het leuk als je erbij bent. Ga naar www.cumela.nl/inspiratiedagen.



Programma

09.00 uur

09.30 uur

 

10.00 uur

10.00 uur 

15.30 uur

16.00 uur

16:30 uur

18.00 uur

Ontvangst

Opening van de Jongeren- 

en Inspiratiedagen 2023

Bedrijfsbezoeken aan Kooiker 

Zuigtechniek, specialist in het verplaatsen 

van materialen met behulp van lucht, en 

aan het innovatieve Loon- en 

Grondverzetbedrijf Ten Hove. 

De jongere cumelaondernemers bezoeken 

Van Werven in Oldeboek, gespecialiseerd 

in infra en recycling. Daarna is er een 

verrassend middagprogramma. 

Check-in bij hotel Lumen

Borrel in het hotel

Verrassende pop-up workshops

Diner in het hotel en een gezellige avond. 

Jong en oud worden vanavond flink 

uitgedaagd. Liever lekker rustig bijpraten 

met een collega? Ook dat kan. 

07.30 uur

09.30 uur 

09.45 uur

11.00 uur 

12.00 uur

13.45 uur

14.00 uur

15.30 uur

Ontbijt

Welkomstwoord

Hoe maak je van een klein Achterhoeks 

muziekfeest een vierdaags evenement 

met 220.000 man publiek? Zwarte Cross 

baas Ronnie Degen vertelt.

Drie inspirerende interactieve 

workshops:

• Binnen 5 seconden je bedrijf op slot

• Medewerkers vinden en vasthouden

• Houd je hoofd erbij

Uitgebreide lunch

Nieuwjaarspeech van 

Cumela-voorzitter Wim van Mourik 

André Kuipers laat ons zien hoe 

grensverleggende ruimtevaart-

experimenten en -technologieën ons 

wetenschappelijke inzichten geven voor 

de toekomst. 

Afsluitende netwerkborrel

WOENSDAG 11 JANUARI 2023 DONDERDAG 12 JANUARI 2023



Kooiker Zuigtechiek is specialist in het 

verplaatsen van materialen met behulp 

van lucht. In 20 jaar is Kooiker uitgegroeid 

tot een onderneming met maar liefst 5 

bedrijven en 50 medewerkers. Met een 

indrukwekkend machinepark rekent ze 

zowel particulieren als grote bedrijven tot 

haar opdrachtgevers, waaronder Schiphol. 

We bezoeken de vestiging in Staphorst.

De jongere cumelaondernemers bezoe-

ken Van Werven in Oldebroek. Een inter-

nationaal bedrijf met 15 locaties, dat 

als veelzijdige dienstverlener werkt op 

het gebied van infra en recycling. Van 

Werven werkt al 75 jaar dagelijks aan een 

duurzame infrastructuur, een circulaire

economie en een vruchtbare bodem. Ga 

jij mee in de oplossing van morgen?

OP HET HOOFDPODIUM

KIJK ROND BIJ BEDRIJVEN

220.000 man publiek op de Zwarte Cross; hoe dan!? 
Rasondernemer Ronnie Degen verdient het hoofdpodium op dag 2. Hij is de baas van 

de Feestfabriek en dé man achter de Zwarte Cross. Dit Achterhoekse evenement 

begon in 1997 lokaal met een klein publiek van 1.000 fans. Nu is het uitgegroeid tot 

een vierdaags evenement met maar liefst 220.000 bezoekers uit het hele land, met 

thema’s als ‘Vaak bu-j te bang!’ en ‘Niks is onmogelijk’. Indrukwekkende happe-

nings met een uitbarsting aan creativiteit. Hoe doet ie dat? 

Een blik op de aarde met André Kuipers
Astronaut en ambassadeur van de aarde André Kuipers is onze tweede speciale gast. 

Met maar liefst twee ruimtemissies op zijn naam geeft hij een inkijk in zijn leven en 

deelt hij zijn visie op duurzaamheid, innovatie en technologie. Hij biedt ons een blik 

op de aarde vanuit de ruimte en laat ons zien hoe grensverleggende technologie die 

buitenaardse omstandigheden kan doorstaan, ons wetenschappelijke inzichten 

geeft voor de toekomst. 

Familiebedrijf Ten Hove in Kamperveen 

heeft diverse diensten, van loonwerk en 

grondverzet tot sierbestrating, grondbank 

en machinehandel. Het bedrijf telt nu 25 

medewerkers en focust op goede advi-

sering, kwaliteit en innovatieve oplossin-

gen. Het innovatieve karakter zie je terug 

in het machinepark dat we vandaag gaan 

bekijken.

Kooiker Zuigtechniek
Loon- en Grondverzet- 
bedrijf Ten Hove Van Werven



Binnen 5 seconden je bedrijf op slot
Let je even niet goed op? Met één verkeerde muisklik zit je bedrijf op slot en werkt niets meer. 

Van je planning, facturatie en machines tot het toegangshek. Het is helaas niet de vraag of, 

maar wanneer je met cybercrime te maken krijgt. Ethisch hacker Wouter van Dongen geeft 

je een fraai kijkje in de keuken van de hacker. Hoe denkt hij, wat zijn de gevaren voor jouw 

bedrijf, hoe gaat hij te werk, waar let hij op als hij wil inbreken? Samen Digitaal Veilig.

Medewerkers vinden, hebben en vasthouden
Herken jij de nuchtere doener onder je medewerkers? En de doelgerichte aanpakker, de 

bewuste ontplooier en de ambitieuze carrièremaker? Als je weet wie je individuele mede-

werker is, dan kun je hem of haar op de juiste manier coachen en motiveren. Bij deze 

workshop leer je hoe je medewerkers kunt herkennen en hoe jij je werkgeverschap verder 

professionaliseert. Zo zorg je voor meer instroom en houd je jouw medewerkers aan boord. 

Houd je hoofd erbij
Als cumelaondernemer komt er veel op je af. Je moet continu beslissingen nemen, je kennis 

vergroten en uitdagingen oppakken voor je onderneming. Tijdens deze boeiende en interactie-

ve workshop praten we je bij over ontwikkelingen op het gebied van personeel en arbeid, over 

bedrijf en strategie en ruimtelijke ordening en milieu. Van het hebben van de juiste vergunnin-

gen tot veiligheid en werkplezier voor je medewerkers en het hebben van grip op de organisatie. 

De Cumela Jongeren- en Inspiratiedagen vinden plaats in Hotel Lumen in Zwolle. Dit bijzondere hotel ligt aan het stadion 

van PEC Zwolle. Met mooie zalen, moderne kamers en heerlijke maaltijden, dus een uitstekende thuishaven voor deze 

inspirerende dagen.

Reserveer nu je hotelkamer. We adviseren je om op korte termijn je hotelkamer te boeken in Hotel Lumen want 

vol = vol. Stuur je reserveringsaanvraag per email naar groepen@lumenzwolle.nl of bel 088 147 1471. Vermeld de code 

Cumela bij je boeking om gebruik te maken van de speciale tarieven voor Cumela-leden.

Ga meteen naar www.cumela.nl/inspiratiedagen voor actuele informatie 

over het hotel en het programma en om je aan te melden. TOT ZIENS OP
11 EN 12 JANUARI 2023!

DOE MEE MET BOEIENDE WORKSHOPS

PRAKTISCHE INFORMATIE


