
Henk van ’t Slot veertig jaar verbonden aan Hakron Nunspeet

Algemeen directeur en eigenaar Henk van ’t Slot heeft zijn veertigjarige jubileum

bij het Nunspeetse bedrijf Hakron gevierd. Tijdens een boottocht op het

IJsselmeer kreeg hij van zijn zoon Christian van ’t Slot een sculptuur van beel-

dend kunstenaar Jan-Carel Koster uitgereikt. Op 3 juli 1971 kwam Henk van ‘t Slot

in dienst als handelsreiziger. Sinds 1983 is hij eigenaar en directeur. Anno 2011 is

Hakron leverancier van een totaalpakket aan bekisting- en betonconstructiema-

terialen. Van de aanvankelijke twee werknemers is de werkgelegenheid gegroeid

naar meer dan veertig medewerkers. Gaandeweg zijn er diverse dochteronderne-

mingen bijgekomen. Naar verwachting zal Henk van ’t Slot nog enkele jaren ver-

bonden blijven aan Hakron, echter meer in een rol op de achtergrond. Zijn zoon

Christian is reeds financieel directeur en eigenaar van Hakron en heeft zijn eigen

bedrijf Stoter Beton in ’t Harde, administratief bij het hoofdkantoor in Nunspeet

aangesloten. Hij zal op termijn in de voetsporen van Henk treden als algemeen

directeur. Het Veluwse bedrijf behoudt zo een familiair karakter. <

Oprichting BNI Putten

Vele tientallen geïnteresseerden hebben begin september de oprichtingsbijeenkomst

van de Puttense ondernemersgroep Johann Strauss van Business Network

International (BNI) bijgewoond. In Parkhotel Putten werd allereerst een gezamenlijk

ontbijt genuttigd. Bernhard van Riessen (regio-directeur BNI) en Wietze Landman

(directeur BNI) verzorgden vervolgens een presentatie over de BNI-methode voor

succesvol zakendoen door middel van mond-tot-mondreclame. Net als tijdens de

reguliere netwerkbijeenkomsten van het BNI was er vervolgens gelegenheid tot net-

werken. BNI is een zakelijke en professionele netwerkorganisatie die primair tot doel

heeft om hoogwaardige zakelijke aanbevelingen te genereren voor elkaar. BNI is ’s

werelds meest succesvolle organisatie in haar soort, met meer dan 5500 actieve groe-

pen. Een belangrijk principe van het BNI is dat slechts één persoon per beroepsgroep

in een ondernemersgroep participeert. BNI Putten Johann Strauss is op dit moment

nog op zoek naar diverse beroepsgroepen. <

Maars sponsort rotonde

Maars, de grootste fabrikant ter wereld van systeemwanden, mag als eer-

ste bedrijf in Harderwijk een rotonde sponsoren. Vlak voor de deur komen

twee kubussen van staal en steen met daarop het logo van Maars. De

onderneming neemt ook de groeninrichting op de turborotonde voor haar

rekening. De gemeente Harderwijk beschouwt dit project als een proef,

want voorheen was reclame op rotondes verboden. Als het goed bevalt

dan komen meer rotondes op het bedrijventerrein Lorentz in aanmerking

voor bedrijfssponsoring.<

De beste samenwerking
van Harderwijk

De stichting Harderwijk op IJs heeft als

winnaar van ‘De beste samenwerking

van Harderwijk’ een prijs van 1500 euro

ontvangen. De stichting HaRT beloonde

hun idee om de Hortustuin en de ijsbaan

op de Markt samen in Harderwijk

Winterstad te verbinden. Een vakkundige jury, bestaande uit Ted Stravers (mar-

ketingdeskundige), Maurits Aalderink (voorzitter HaRT) en burgemeester John

Berends (portefeuillehouder toerisme) beoordeelden de inzendingen op origina-

liteit, creativiteit, uitvoerbaarheid en ondernemendheid. Stichting Harderwijk op

IJs formuleerde een zevental concrete ideeën voor samenwerking. De jury is

met name enthousiast over het voornemen om samen met De Hortus en

Rotaract in het Hortuspark een tentoonstelling met ijssculpturen te houden.

Omdat het de vijfde editie betreft is de ijsbaan dit jaar niet vier, maar vijf weken

open. Vanaf 1 december kunnen de schaatsen uit het vet.<

Heeft u nieuws voor tussen de bedrijven door?

Mail naar noordwestveluwe@stadinbedrijf.nl
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Kampioenschap Standwerken

Het Provinciaal Gelderlands Kampioenschap Standwerken dat op de laatste

dag van augustus plaatsvond in de binnenstad van Harderwijk is gewonnen

door Arnhemmer Ben Wajon met zijn messenset. De jury onder voorzitterschap

van Tineke Berends verkoos hem uit een deelnemersveld van zo’n vijftien stand-

werkers. Wajon gedroeg zich als een artiest, vooral door zijn woordenschat die

hij op allerlei manier wist te gebruiken.<


