Noordbizz

Editie 4-2018

Magazine

2

Hoe bouw je een hunebed ?

4

Financiering: het nieuwe speelveld

www.noordbizz.nl

Jouw verhaal
in beeld
Een complete bedrijfsvideo voor
onze Noordbizz relaties

€ 750,excl. BTW

Via Newz Marketing & Media je bedrijfsvideo maken?
Dit kun je verwachten:
•

Vooraf kijken we naar je wensen en samen zorgen we
voor het juiste resultaat.

•

Advies over de promotie van je bedrijfsvideo.

•

Een mooie samenwerking met een enthousiast team.

Hoe kun je gebruik maken van deze actie? Laat je gegevens
achter op ditisnewz.nl/noordbizzvideo en wij nemen
contact met je op voor een vrijblijvende afspraak. Zo kunnen
we ons motto “Laat je zien!” ook voor jou gebruiken!

Markt 14 • 9401 GT Assen • T (0592) 74 40 79
info@ditisnewz.nl • www.ditisnewz.nl

Hunebed

Colofon
In 2002 maakte ik als journalist van dichtbij mee hoe ondernemer Martijn

Noordbizz magazine
Jaargang: 2018
Nummer: 4
Oplage: 6200 (print) en 15.000 (pdf)
Business-to-business magazine.
Verschijnt vier keer per jaar in print,
geadresseerd verspreid bij (alle)
5500 ondernemers in de gemeenten
Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo, bij
nog eens 700 ondernemers elders in
Drenthe en digitaal (pdf) bij zo’n 15.000
ondernemers in de regio.

Aslander uit Ees in 16 dagen tijd het grootste hunebed ter wereld bouwde.
Met palen, touwen en een heleboel helpende handen. Het gesubsidieerde project -Gathering Stones- kreeg heel veel publiciteit, kende uitgesproken voor- en tegenstanders en leverde uiteindelijk miljoenen op aan
marketingwaarde.
Zestien jaar later doet Aslander -inmiddels een veelgevraagd spreker in
binnen- en buitenland- een boekje open over het moeizame proces om
het project van de grond te krijgen. Het boek ‘Hoe bouw je een hunebed?’,
zou ook ‘Hoe overwin je tegenslagen?’ kunnen heten, en is om die reden
een aanrader voor elke ondernemer.

Uitgave
Newz Marketing & Media
Markt 14
9401 GT Assen
Tel. 0592-744079

Want anno 2018 lezen we tal van succesverhalen over startups, scaleups
en innovaties, maar nooit de moeizame weg daar naar toe. Als het gaat
om financiering, bijvoorbeeld. Dat houdt een ondernemer liever voor zich.

Redactie: Erik Riensema en Maurice Vos
Sales: Cornelis Hekkert, 06-36597009
Vormgeving: Wojtek Kusznierow en
Anne Jan Molenhuis

Om ondertussen vastberaden verder te gaan op weg naar het mooie doel,

Redactie
Tips, pers- en agendaberichten voor de
redactie -alsmede meldingen over de
verspreiding- kun je mailen naar
info@noordbizz.nl.

het artikel over financieringsmogelijkheden. Doe er

Disclaimer
Noordbizz magazine bevat betaalde
inhoud.

al stenen stapelend, al tegenslagen overwinnend.
Graag dragen we ons zwerfsteentje bij aan dat mooie doel, bijvoorbeeld in
je voordeel mee en bouw met je blote handen jouw
grootste hunebed ter wereld.
Succes!
Erik Riensema
Redactie Noordbizz

Online
Magazine uitgelezen? Volg dan dagelijks de Noordbizz headlines via mail,
Noordbizz magazine is een uitgave van:

In samenwerking met:

LinkedIn, Facebook of Twitter om op de hoogte te blijven van het economische nieuws uit de regio, alsmede de agenda met lokale netwerkbijeenkomsten. Zie www.noordbizz.nl.
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Hoe bouw je een hunebed ?
Start-ups, Scale-ups en alle andere innovatieve ondernemers doen er goed
aan het boek Hoe bouw je een hunebed? te lezen. Over de Drentse ondernemer
Martijn Aslander, die 18 jaar geleden het idee kreeg om het grootste hunebed
ter wereld te bouwen. Met blote handen, zoals zijn Drentse voorvaderen dat
5.000 jaar eerder deden. En het lukte hem ook nog, met vallen en opstaan.

sidie en sponsoring) naar schatting het
13-voudige aan marketingwaarde voor
Borger en Drenthe opgeleverd.
Voor ondernemers is het vooral boeiend
om te lezen hoe enthousiasme over een
innovatief idee niet voldoende blijkt te
zijn voor realisatie, hoe allerlei tegenslagen het enthousiasme bedreigen en hoe

Voor Martijn Aslander was dit project

tijds toch voor elkaar kregen om zonder

je met creativiteit en gedrevenheid die

-Gathering Stones- een publicitair en

machines die hunebedden te bouwen.

tegenslagen kunt overwinnen. Ongetwij-

persoonlijk succes en de opmaat naar

Er waren mythes (Hunen -reuzen) en

feld hebben de hunebedbouwers van

zijn huidige carrière als lifehacker en

theorieën, maar die waren nog niet in de

weleer dat ook ervaren, en zorgde de

internationaal spreker, bekend van onder

praktijk getoetst.

motivatie om hun doden en/of hun religie

meer Easycratie, Nooit Af en Permanent
Beta.

te eren voor het behalen van hun doel.
Na aanvankelijk maatschappelijk enthousiasme over dit bijzondere en toch ook

Martijn Aslander wordt 16 jaar na dato bij

In Hoe bouw je een hunebed? geen

oer-Drentse idee, kwamen er gaande-

de uitgave van het boek weer helemaal

uitvoerige handleiding van het prehis-

weg ook oer-Drents cynisme, tegenslag

enthousiast: ‘Nu besef ik pas ten volle in

torische bouwproces, maar een boeiend

en tegenwerking bij kijken. Maar door

welke mate de bouw van het hunebed

verslag van Aslander en co-auteur Silvie

positief te blijven, door te zetten, be-

inclusief de hele organisatie eromheen

Kamphuis over het bureaucratische,

dreigingen als kansen te zien en vooral

mij gevormd heeft, hoe mijn veerkracht

maatschappelijke en organisatorische

door heel goed de publiciteit te bespelen,

en de mindset waarmee ik tegenslagen

proces tussen idee in mei 2000 en uit-

lukte het Aslander en zijn team om in

als kansen benader, zich daar hebben

voering in augustus 2002.

augustus 2002 een fantastisch evene-

ontwikkeld.’

ment van twee weken neer te zetten,
Stiefzoontje

met 14.000 bezoekers, (inter-)nationale

Wie weet gaat het er nog weer eens van

Het meest aangrijpende deel staat in

publiciteit en als uiteindelijke bekroning

komen. En wordt er straks zelfs jaarlijks

de epiloog, waarin Aslander vertelt hoe

de totstandkoming van het grootste

een hunebed gebouwd in Drenthe. Met

het overlijden van zijn stiefzoontje hem

hunebed ter wereld. Het hunebed heeft

alle maatschappelijke, publicitaire en re-

op het idee bracht om voor hem een

er niet lang gestaan, maar het hele

creatieve revenuen van dien. Technisch

hunebed te bouwen, gekoppeld aan de

proces staat wel gegrift in het geheugen

kan het. Maar kan het organisatorisch

collectieve wens van de Drenten om te

van Borger en Drenthe. Ook heeft het 1

ook weer? Wie durft het anno 2018 aan?

weten hoe hun voorvaderen het des-

miljoen gulden kostende project (sub-

Teambuilding?

Hoe bouw je een hunebed? is verkrijgbaar via de website van uitgeverij Pixie Creations:
www.pixiecreations.nl. Een destijds gemaakte documentaire over Gathering Stones staat
nog online: https://vimeo.com/1101560.
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Martijn
3 Aslander

Financiering: het nieuwe speelveld
De tijd dat je voor een lening alleen maar naar een bank ging, is voorbij. Er is een heel nieuw speelveld ontstaan. Crowdfunding en tal van andere financieringssystemen bieden nieuwe kansen voor ondernemers. Maar ook nieuwe valkuilen.
Een goed advies is daarom van belang. Financieel expert Lammert Atsma van Credion in Assen beschikt over de ins
en outs van ruim 80 verschillende financieringsmogelijkheden en zet op verzoek van Noordbizz graag op een rij wat er
anno 2018 zoal mogelijk is.
“Door de crisis is de regelgeving aange-

cieringsmarkt is crowdfunding. Onder-

gaat vervolgens zelf achter het geld aan.

scherpt en zijn banken beperkt in hun

nemers proberen op een online platform

‘Het kost wel wat, maar het is een sterke

mogelijkheden”, memoreert Atsma. “Ze

particuliere investeerders enthousiast

versneller van je cashflow en een mooie

zijn voorzichtiger geworden. En daar-

te maken voor hun idee. Het gaat per

oplossing voor tijdelijke en snelle vorm

door zijn er in de periode 2008 tot 2015

investeerder veelal om kleine bedragen,

van financiering. Voordeel is dat je zelf op

alternatieven ontstaan. Nu de econo-

bijvoorbeeld 100 euro, maar vele klein-

je beurt korting kunt krijgen bij leveran-

mie weer op stoom is, zie je dat banken

tjes maken één grote en je hebt maar zo

ciers door zelf sneller te betalen. Het is

meer open staan. Tegelijkertijd blijven de

binnen een half uur een investering van

zeker interessant om eens uit te zoeken

alternatieven bestaan. Bovendien werken

40.000 euro gefinancierd. De particuliere

of factoring iets voor jouw bedrijf is.‘

banken graag mee aan stapelfinanciering,

investeerders ontvangen een rentever-

en stappen ze er bij in als je elders een

goeding die over het algemeen varieert

Online werkkapitaal

-gedeeltelijke- alternatieve financiering

tussen de 5 tot 8 procent rente.

Financieringsbedrijven als Spotcap

hebt gevonden. Banken zijn steeds meer

Bijkomend voordeel van een crowdfund

bieden online werkkapitaal aan: ‘Met de

ingericht op het beoordelen van online

campagne is de marketingkracht: “Je

inzet van slimme technologie, onder meer

ingediende aanvragen waarbij een onder-

presenteert je plan voor een grote groep

Google en big data, en een team van ex-

nemer slecht één kans krijgt om zijn plan

mensen en hebt meteen ambassadeurs.

perts, bieden bedrijven als Spotcap je de

gefinancierd te krijgen. Wij noemen dat de

Er is ook ruimte voor persoonlijk contact.

mogelijkheid om snel en efficiënt online

stoplicht methode: óf het plan krijgt groen

Maar wil je dit goed doen, dan moet je je

zakelijk krediet aan te vragen. Als je goede

licht óf het stoplicht staat op rood en het

plan wel goed presenteren en kritisch

cijfers hebt en online goed te boek staat,

plan wordt afgewezen. Een tweede kans

zijn in je keuze voor het crowdfunding-

krijg je binnen een paar dagen je geld.

krijgt een ondernemer helaas niet meer.

platform. Er zijn verschillende platfor-

Daar waar het voorheen vaak enkele tot

Ons advies is om het plan op haalbaarheid

men; afhankelijk van de situatie is de één

meerdere maanden kon duren. Je kunt zo

door een onafhankelijk adviseur te laten

geschikter dan de ander.”

flexibel inspelen op diverse financierings-

toetsen voordat het bij diverse financiers

behoeftes voor je bedrijf.’

wordt ingediend. De kans op realisatie van
jouw plannen wordt hiermee aanzienlijk

Factoring

Leasing

groter.”

Een andere financieringsvorm die snel fu-

Je kunt tegenwoordig veel meer leasen

rore maakt is factoring. Een factormaat-

dan een auto; ook een compleet machi-

Crowdfunding

schappij verstrekt krediet of verzorgt

nepark of zelfs de inrichting van je kan-

De bekendste nieuwkomer op de finan-

directe uitbetaling van je facturen en

toor kun je leasen. Een regelmatig toege-
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paste vorm van leasing is vendor leasing,

gen, ofwel microkredieten, zoals bijvoor-

Subsidies

waarbij de verkoper of leverancier zelf via

beeld Qredits. Die verstrekken kapitaal

In het verlengde van de fondsen zijn er

een leasemaatschappij voor de financie-

tot 250.000 euro en bieden tegelijkertijd

subsidies en fiscale regelingen, die ook als

ring zorgt. Ook voor kleine investeringen

coaching en andere diensten die de kans

financiering kunnen worden ingezet. “Op

is dat interessant.’ Bijkomend voordeel is

op succes (en terugbetaling) vergroten.

dit moment zijn er goede mogelijkheden

dat bij leasing vaak het volledige aankoop

Nog laagdrempeliger is de BBZ-regeling

voor de verduurzaming van gebouwen.

bedrag kan worden gefinancierd.

via de gemeente (informeer hiernaar bij

Op korte termijn komen daar verplich-

De Drentse Zaak).

tingen voor, dus je moet daar als onder-

Vastgoedfinanciering

nemer op investeren. Nu kun je dat met

Ondernemers investeren vaak niet alleen

Fondsen

in een machinepark, kantoorinventaris

Voor uiteenlopende doelen en doel-

of voorraad, maar ook in vastgoed. Ook

groepen zijn er diverse fondsen die

Informals

daarvoor zijn nieuwe financieringsvormen

voor financiering (en/of participatie)

Een interessante groep financiers bestaat

op de markt: ‘Bij Mogelijk.nl financieren

kunnen zorgen; meestal met als doel

uit de informal investors, waarvan Cre-

investeerders zakelijk vastgoed van on-

en voorwaarde om de werkgele-

dion een aantal in zijn portefeuille heeft:

dernemers. Waarbij vooral naar het object

genheid te vergroten. Voor Drentse

‘Dat zijn vermogende mensen, veelal on-

zelf wordt gekeken. Ook dat kan weer heel

ondernemers zijn in dit kader de

dernemers of oud-ondernemers, die een

snel geregeld worden. Bovendien kun je

NOM en het MKB Fonds Drenthe

alternatief zoeken voor de rentevergoe-

flexibel zijn in de verhouding aflossing en

noemenswaardig. Meer informa-

ding bij de bank op hun spaarrekening. Zij

rente. Waarbij je de fiscaal beste oplossing

tie hierover is te vinden op www.

staan open voor een goede investering op

kunt kiezen.’

ikbendrentsondernemer.nl. ‘Je kunt

zijn tijd en daarin adviseren wij graag.’

de fondsen ook in combinatie met

Atsma nodigt nieuwe informal investors

Microkredieten

andere financiering inzetten. Het is

van harte uit om zich bij het netwerk aan

Voor startende en kleinzakelijke onderne-

zeker de moeite waard om daar naar

te sluiten. Nieuwsgierig? Informeer eens

mers zijn er laagdrempelige financierin-

te kijken.

naar de mogelijkheden.

Lammert Atsma

subsidie doen.’”

Credion leidt je door het woud
aan nieuwe financieringsvormen
Vind je het lastig om de weg te vinden in het woud aan nieuwe financieringsvormen die sinds de crisis zijn ontstaan? En wil je jouw bedrijfsfinanciering in één
keer goed regelen? Schakel dan iemand in die dat woud kent en je bovendien kan
helpen om er zonder kleerscheuren doorheen te komen. De vijf onafhankelijke
financieel experts van Credion in Assen met in totaal meer dan 100 jaar bancaire
ervaring en training- kunnen dat.

Ondernemers

Goede presentatie

beste op een crowdfundingplatform kunt

Credion adviseert ondernemers en

Die realiteit krijg je meteen voorgespie-

publiceren. En zo zijn er veel zaken waar

investeerders over alle nieuwe -en

geld als je voor een vrijblijvend eerste

je op moet letten om je financiering voor

oude- vormen van bedrijfsfinanciering.

adviesgesprek aanklopt bij Atsma of

elkaar te krijgen.’

Met een netwerk van ruim 80 verschil-

één van zijn collega’s. ‘We kijken eerst

lende geldverstrekkers is Credion een

of jouw plan kans van slagen heeft. Zo

Financieringscafé

belangrijke en gecertificeerde speler op

niet, dan zeggen we dat meteen. Zo ja,

Benieuwd naar al die nieuwe financie-

de zakelijke markt. Landelijk zijn er 52

dan zoeken we de juiste financiering

ringsmogelijkheden? Kom dan eens naar

kantoren met in totaal 125 adviseurs. Elk

er bij. Ook kijken we of jouw plan goed

één van de -gratis toegankelijke- financie-

kantoor is lokaal actief, op een onderne-

doortimmerd is. Want je moet meteen

ringscafé’s die Credion in de regio organi-

mende wijze:

goed voor de dag komen, je kunt maar

seert voor ondernemers. Daar kun je ook

‘We zijn zelf ondernemer en kunnen

één keer aankloppen bij een financier.

kennismaken met Lammert Atsma en zijn

daarom als geen ander ondernemers

Daarom moet je een goed onderliggend

collega’s. Ook kunnen ondernemersvereni-

adviseren’, benadrukt Lammert Atsma

ondernemingsplan hebben, met cijfers

gingen Credion Team Assen uitnodigen om

van Credion Assen. ‘We begrijpen wat

die kloppen en een goede presenta-

voorlichting te geven over de verschillende

ambitie is, kennen het werken vanuit

tie. Daar kunnen wij bij helpen, vaak in

financieringsvormen. Atsma en zijn colle-

passie, denken daarbij als vanzelf in

samenwerking met de accountant. Wij

ga’s hebben er veel verstand van en weten

mogelijkheden in plaats van onmogelijk-

weten wat de verschillende financiers

het goed -en onafhankelijk- te brengen. Ze

heden, maar verliezen nooit de realiteit

graag willen weten en zorgen er voor

komen graag met je in contact.

uit het oog.’

dat dat in jouw plan staat. Ook adviseren we je bijvoorbeeld hoe je je plan het
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www.credion.nl/assen

Het team van Credion, met vooraan links Helko van Leusen
en rechts Hendrik-Jan Kieft; midden Lammert Atsma;
bovenaan links David van Dijk en rechts Jan Knol.
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U bent ambitieuzer dan uw
bank kan financieren. Wat nu..?
Banken financieren niet meer zoals u gewend
bent Waar vindt u tegenwoordig nog ruimte
om te ondernemen? Deze ruimte wil Credion
met u vinden. Wij geloven in pro-actief zijn; niet
afwachten maar altijd zelf handelen en de regie
houden. Met onze adviseurs is Credion dé Financial
Engineer voor MKB financieringen met de beste
toegang tot nationaal en internationaal kapitaal.

www.credion.nl

Wilt u weten waar
voor u de kansen liggen?
0592 82 00 02
06 20 00 65 97 (Lammert Atsma)
assen@credion.nl

Credion realiseert bedrijfsfinancieringen

Het leukste bedrijfsuitje van het Noorden!
Nog op zoek naar een leuke activiteit voor een bedrijfs- of teamuitje, waarbij
het draait om goede samenwerking, tactisch nadenken en soms ook reactievermogen. Dan is Prison Island met een mix van Fort Boyard en Escape room
het perfecte uitje voor jou en jouw collega’s.
Stap ons cellencomplex binnen met 22 cellen, elke cel heeft zijn eigen opdracht.
In teams moet je codes kraken, raadsels oplossen en fysieke uitdagingen aangaan. Uiteindelijk is er maar één manier om tot het beste resultaat te komen en
als winnaar naar buiten te gaan, en dat is door goede samenwerking.
Groepen van 2 tot 75 kunnen worden voorzien van een gezellige middag/avond.
Kijk voor meer informatie op www.prisonisland.nl/assen.

Prison Island is onderdeel van Kings & Queens Assen
Tel: 0592 820383 - Nieuwe Huizen 10a - 9401 JT Assen
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Beer Zandt

Eerst zaaien, dan oogsten
Henry Mol en Sander Kroezen van uitzendbureau A28 in Hoogeveen maken naar volle tevredenheid gebruik van de financieringsmogelijkheid van Spotcap. Vanwege
de groei van het bedrijf, waarbij de kosten
vaak voorlopen op de baten, ontstond de
behoefte aan aanvullend werkkapitaal.
Dit bespraken Sander Kroezen en Henry Mol met hun financieel adviseur. “De

Spotcap helpt ondernemers groeien

“Als ondernemer moet je eerst
zaaien voordat je kan oogsten”

adviseur schakelde direct met Spotcap
en binnen één werkdag ontvingen wij een
positief voorstel.” De mannen zetten al
snel de volgende stap in de groei van A28,
door te verhuizen naar een strategisch
gelegen pand met meer zichtbaarheid.

“Wij zorgen ervoor dat ondernemers

maken van onze financieringsmogelijk-

Deze zichtbaarheid ondersteunden ze

eenvoudig toegang hebben tot flexibele

heid konden ze de partij snel opkopen

met een radiocampagne in de regio,

financiering”, vertelt Beer Zandt, hoofd

en later met winst doorverkopen.”

om de naamsbekendheid te verhogen.

Business Development bij Spotcap,

Een aanvraag bij Spotcap is in twintig

Middels een hertoetsing van de lening bij

minuten ingediend en de onderne-

Spotcap konden zij daarnaast het krediet

een online kredietverstrekker
voor ondernemers. “We

mer krijgt binnen één werkdag

verstrekken zakelijk kre-

terugkoppeling. “Alles verloopt

diet tot € 300.000,- met

online, zonder tussenkomst

een maximale looptijd van

van fysieke afspraken of

verruimen en verlengen, om zo duurzaam
verder te groeien. Henry Mol: “Als ondernemer moet je eerst zaaien voordat je kan
oogsten. Spotcap kon snel schakelen op

24 maanden. Ons product

papierwerk”, legt Zandt

onze behoefte en hierdoor kunnen wij snel

is vooral bedoeld om kort-

uit. “Dankzij de inzet

inspelen op kansen!”

lopende tekorten te over-

van slimme technologie

bruggen en het werkkapitaal

en een team van ex-

van de ondernemer te verruimen.
Met onze financiering kunnen onder-

perts kunnen wij zo snel
terugkoppelen. We toetsen een

nemers nét dat extra stapje zetten om

onderneming enkel op basis van de hui-

verder te groeien.” Als voorbeeld noemt

dige financiële gegevens. Dankzij onze

Zandt een autodealer die de kans kreeg

gedegen analyse kunnen wij financieren

om tegen gunstige voorwaarden een

zonder aanvullende zekerheden, zoals

partij auto’s op te kopen. “Een behoor-

een onderpand of persoonlijke borg-

lijke investering, maar door gebruik te

stelling.”
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Henry Mol

Wereldprimeur in Emmen:
composteerbaar tuinbouwtouw
met hoge sterkte

Het bedrijf Senbis in Emmen heeft onlangs een wereldprimeur op de markt gebracht: composteerbaar touw met hoge sterktes uit 100% biobased grondstoffen.
Een uitkomst voor tuinders, die na de oogst altijd blijven zitten met organisch plantafval en kunststof touw (waaraan de planten omhoog groeien). Dankzij het bio-polymeer touw van Senbis hoeft het touw er niet meer uit gesorteerd te worden. Dat
scheelt aanzienlijk in de kosten. Bovendien is het een duurzame oplossing.
Senbis is gevestigd op het Emmtec

van API/Senbis al tot een nieuw bedrijf:

terrein, in het gebouw waar het in 1952

Innofil3D, dat nu even verderop op het

begon als vestiging van Enka. Via Ak-

Emmtec-terrein filament voor 3D-printers

zoNobel, Acordis, Diolen en API, werd

maakt. Innofil3D is recent verkocht aan de

het inmiddels zelfstandige lab eind 2016

Duitse chemiereus BASF, welke ambities

overgenomen door de ondernemers

heeft uitgesproken om het nieuwe bedrijf

Wilfred Hadders (van Sunoil Biodiesel) en

in Emmen verder te laten groeien.

Gerard Nijhoving. De laatste is managing
director van Senbis, dat uit tien mede-

Onder leiding van de innovatieve en duur-

werkers bestaat; voornamelijk gespeciali-

zaam georiënteerde ondernemer Gerard

seerde onderzoekers.

Nijhoving kunnen we nog veel meer
mooie spin-offs verwachten van het R&D

Naast de R&D-activiteiten voor derden,

bedrijf. Daarin wordt hij ondersteund door

ontwikkelt en fabriceert het bedrijf nu

een zeer ervaren team, met als technisch

ook een aantal eigen producten, waar-

directeur Dhr. Bas Krins, een uitvinder pur

onder het tuinbouwtouw. En daar blijft

sang. Daar waar vroeger de nylon Panty

het niet bij; Senbis werkt aan biologisch

P werd uitgevonden en een internationaal

afbreekbare varianten van trimmerdraad,

commercieel succes werd, gaan nu duur-

pluis (gebruikt door bodemvissers) en

zame innovaties de wereld over. Senbis

-heel actueel- kunstgraskorrels. Over dat

werkt daarvoor ook samen met andere

laatste lopen al besprekingen voor een

ambitieuze organisaties in de samenwer-

proef op een voetbalveld in Emmen. Met

kingsverbanden SPIC-Emmen, Suspacc

op termijn mogelijk ook composteerbaar

en Chemport Europe, die bijdragen aan de

kunstgras.

ontwikkeling van de biobased economy in

Eerder leidde een succesvolle spin-off

Emmen en het Noorden.
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Gerard Nijhoving
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Flinc en Rabobank versterken
Ik ben Drents Ondernemer
Ik ben Drents Ondernemer werkt vanaf dit najaar samen met twee nieuwe partners: Flinc en Rabobank. Met deze
interessante partners is het netwerk en kennisaanbod van het provinciale project voor Drentse ondernemers nog
verder versterkt. Doe er je voordeel mee! We stellen onze nieuwe partners -en wat ze je via Ik ben Drents Ondernemer
te bieden hebben- graag aan je voor.

Flinc: schakel tussen innovatie en financiering
Flinc is dé schakel tussen innovatie

Innovatieve ondernemers kunnen

en ondernemingen te helpen groeien.

en financiering. Wouter de Vries, Ellen

hiervoor op een laagdrempelige manier

En dat doen we actief, bijvoorbeeld

Ploeger, Ytsen van der Meer en Bjorn

bij Flinc terecht voor 1-op-1 ondersteu-

door workshops te organiseren en door

Redmeijer (van links naar rechts op

ning. Flinc ondersteunt innovatieve on-

partner te zijn van initiatieven als Busi-

de foto) helpen Drentse innovatieve

dernemers ook door hen te verbinden

ness Voice Assen, Fund & Grow en de

ondernemers bij het investor ready

met strategische partners of launching

Young Business Award.’ Voorbeelden

maken van hun plannen en brengen

customers. Met succes: inmiddels is

van workshops:

ze vervolgens in contact met de juiste

Flinc geen project meer, maar structu-

- From great idea to business in 5 steps

investeerder(s). Flinc beschikt daartoe

reel ondergebracht bij de NOM.

(in samenwerking met Pezy Group)

over een uitgebreid netwerk van zo’n

- Business Model Canvas

300 financieringspartijen, van banken

Ik ben Drents Ondernemer

- AVG, intellectueel eigendom en het

en fondsen tot informele investeerders.

Dankzij het partnerschap met Ik ben

belang van contracten

Drents Ondernemer is Flinc vanaf

- WBSO & Innovatiebox

Project NOM

nu gemakkelijker bereikbaar voor de

Flinc begon tien jaar geleden als een

Drentse ondernemer. Coördinator Ellen

Werkend prototype

project van de NOM, bedoeld om meer

Ploeger van Flinc: ‘Ik ben Drents Onder-

Flinc ondersteunt innovatieve onder-

innovaties van de grond te krijgen.

nemer is het centrale punt in Drenthe

nemers vanaf het moment dat er spra-

Noordelijke ondernemers met een

waar elke ondernemer aan kan kloppen

ke is van een werkend prototype tot

innovatief concept of met groeiplannen

voor diverse ondernemersvraagstuk-

het moment dat er sprake is van eerste

komen vaak niet verder in hun zoek-

ken. Wij leveren als partner daarbij

omzetten en de ondernemer graag wil

tocht naar financiering, doordat ze de

onze bijdrage door ondernemers op

opschalen. Op www.flinc.nl/deelne-

expertise missen om toe te werken

een laagdrempelige manier verder te

mers staan voorbeelden van Noordelij-

naar een investor ready businessplan,

helpen met financieringsvraagstukken,

ke innovaties die door Flinc worden be-

of onvoldoende zicht hebben op de

maar ook door het netwerk van Flinc en

geleid naar investor readiness, danwel

financieringsmarkt.

de NOM in te zetten om ondernemers

dankzij Flinc met succes een aandeel
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in de markt hebben veroverd. Zoals bijvoorbeeld de inmiddels gefinancierde
innovatieve bedrijven EntrD
(www.entrd.nl), SharkMark
(www.sharkmark.com) en infraroodstoel HUG (www.hugseat.io).
32 Advies-uren
Ploeger nodigt innovatieve Drentse
ondernemers met ambitie van harte uit
contact op te nemen: ‘Flinc is er voor
innovatieve ondernemers die hun ambities en groei waar willen maken. Je
kunt bij ons terecht voor een adviestraject van 32 advies-uren, waar een
eigen bijdrage voor de ondernemer van
250 euro tegenover staat. Onze adviseurs zijn ervaren projectmanagers,
bedrijfskundigen, die je onafhankelijk
kunnen adviseren over een passende
financieringsstructuur en over het verder professionaliseren van businessplannen. Vervolgens brengen wij je in
contact met financiers. Deze financiers
bieden, naast kapitaal, meestal ook
kennis, expertise en een netwerk. Vaak
gaat het om gestapelde financieringen.’
Investeerders
Nieuwe investeerders zijn eveneens
welkom: ‘Voor investeerders hebben
we het portaal FinDit, waar we 24/7
innovatieve plannen onder de aandacht brengen. Investeerders kunnen
dan direct contact met de ondernemer

Flinc is te vinden op LinkedIn (flinc), Facebook (@flinc),

opnemen, of bij Flinc aangeven dat er

Twitter (@flincteam) en op www.flinc.nl. Mailen kan ook: ploeger@flinc.nl

sprake is van interesse.’

of bellen met 050-5214460
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Rabobank:
goed ondernemersklimaat in D
“De belangrijkste reden voor ons om mee te doen met Ik ben Drents Ondernemer is dat wij graag een bijdrage leveren
aan een goed ondernemersklimaat in Drenthe en het verdienvermogen in Drenthe willen versterken”, zegt Eric Zwart,
directeur Bedrijven van de Rabobank Assen en Noord-Drenthe. “Wij willen de Drentse ondernemers helpen.”

De Rabobank kent een lange historie

stellen voor alle Drentse ondernemers”,

ondernemers die (op bepaald gebied)

en is altijd nauw betrokken geweest bij

vertelt Zwart. Een voorbeeld van wat

nog onderaan de ladder staan verder

de ondernemers. De bank ontstond in

de Rabobank concreet gaat doen is

op weg helpen. Een E-team wordt

1972 door een fusie van de Coöperatie-

het meedraaien in de exportcarrousel,

geformeerd uit een medewerker van de

ve Centrale Raiffeisen-Bank en de Co-

een initiatief van noordelijke onderne-

Rabobank en twee succesvolle onder-

öperatieve Centrale Boerenleenbank.

mers, de provincie Drenthe en Sten-

nemers. Met elkaar gaan zij in op een

Dat het coöperatieve gedachtengoed

den Hogeschool. Ondernemers met

vraag van een ondernemer. Dat kan

niet enkel in de naam van de fusiepart-

exportambities die deelnemen aan de

over verschillende onderwerpen gaan,

ners is terug te zien, maar nog steeds

exportcarrousel krijgen in zes maanden

van innovatie tot duurzaam onderne-

duidelijk aanwezig is bewijst ook deze

kennis van nieuwe markten, praktische

men.

samenwerking met Ik ben Drents On-

informatie en een op maat gemaakt

dernemer. Het ondernemerschap zelf

exportplan. Zwart: “De Rabobank is

De Rabobank was natuurlijk geen on-

is de Rabobank ook niet vreemd. De

actief in 38 landen waar wij ook lokale

bekende op de zakelijke markt. Met een

Rabobank is een coöperatie met daarbij

netwerken hebben. Ondernemers die

partnership met Dronehub Groningen

aangesloten een groot aantal zelf-

meedoen aan de exportcarrousel kun-

Airport Eelde en het organiseren van

standige banken. Allen met een eigen

nen daar no ook gebruik van maken.”

studiereizen en relatie-evenementen

coöperatieve vorm en een zelfstandig

werkt de bank al aan een beter onE-team

dernemersklimaat. Als partner van de

Een ander voorbeeld van de inbreng

Ondernemersfabriek (onderdeel van

Exportcarrousel

van de Rabobank aan Ik ben Drents On-

Ik ben Drents Ondernemer) houdt de

“De Rabobank heeft een groot net-

dernemer is hun initiatief om E-teams

Rabobank bijvoorbeeld kennissessies

werk en veel kennis van de zakelijke

te formeren waarbij succesvolle on-

en bieden ze het project Rabo Busi-

markt en dat willen wij beschikbaar

dernemers, samen met de Rabobank,

ness Versneller Deze samenwerkingen

bestuur en raad van commissarissen.
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Drenthe
met ondernemers worden nu verder
uitgebreid met een partnership met Ik
ben Drents Ondernemer. Zwart geeft
aan zeer content te zijn met de nieuwe
samenwerking en dat dit perfect past
binnen de visie waar de Rabobank voor
staat: “Wij willen elke dag waarde toevoegen voor de regio.”
www.rabobank.nl/lokale-bank/
assen-noord-drenthe
(0592) 32 39 56

Meer informatie over
Ik ben Drents Ondernemer en wat Flinc,
Rabobank en de andere partners van
dit project kunnen betekenen voor
jouw bedrijf vind je op
www.ikbendrentsondernemer.nl.

Eric Zwart
15
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Niet lullen maar…
luisteren naar Radio Drenthe
Maandagochtend 3 september 6.00 uur. Een nieuwe stem, een nieuw geluid,
een nieuwe ‘Dag van Drenthe’. RTV Drenthe heeft de radioprogrammering van
maandag t/m vrijdag helemaal omgegooid. Dat is voor veel mensen anders
wakker worden en zoeken naar een nieuw dagritme.

“Voorheen was de programmering

aan zich binden. “En we hopen dat

Middel de studio van hem over. Met

vooral informatief”, vertelt George

mensen op de werkvloer ook naar

veel muziek, spelletjes, en vragen

Wesseling, manager van de afdeling

Radio Drenthe gaan luisteren.”

van luisteraars, zorgt Anouk voor

Sales & Marketing bij de regionale om-

sfeer en gezelligheid. Judith Regen-

roep. Een beetje oneerbiedig voegt hij

Van 6.00 tot 18.00 uur

dorp presenteert vanaf 12.00 uur. Zij

daaraan toe: “En veel gelul. Als je aan

René Steenbergen moet nog steeds

zoekt de verhalen achter de dagelijk-

het werk bent is dat niet altijd even

vroeg uit de veren. Vanaf 6.00 uur

se actualiteit. En vanaf 15.00 uur is

fijn. De balans is nu veel beter.” RTV

begint hij de dag met het belang-

er een nieuwe stem te horen: Arnold

Drenthe wil met de nieuwe radiopro-

rijkste nieuws, lekkere muziek en

Jeuring praat de luisteraars bij over

grammering nog meer luisteraars en

luisteraars kunnen verzoeknummers

het laatste nieuws en draait zijn eigen

vooral ook meer jongere luisteraars

aanvragen. Om 9.00 uur neemt Anouk

hitparade.
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Arnold Jeuring

Visual radio

Voor Jeuring is een droom uitge-

De Dag van Drenthe bestaat
van maandag t/m vrijdag uit
vier blokken van drie uur:

komen. Hij is al 25 jaar radiomaker,
waarvan de laatste jaren voor Radio
Continu. “Maar dat was altijd hobby.
Dit is een kans waarvan ik niet had ge-

vanuit een gloednieuwe studio. Wesseling: “De nieuwe, moderne studio
van Radio Drenthe beschikt over visual
radio. Hierdoor is het radiostation niet

Met René

dacht dat die ooit voorbij zou komen.

De programma’s worde gepresenteerd

in de ochtend van 6 tot 9 uur

Fantastisch.”

langer alleen te horen, maar ook te zien.
Ook de verslaggevers op locatie ‘breken

Met Anouk

Op Tjak

in’ met livebeelden.”

door de morgen van 9 tot 12 uur

Dikke priezen

Aaldert gaat dagelijks op pad en
breekt tijdens de uitzendingen van

Met Judith

Onder de titel ‘dikke priezen’ geeft RTV

Anouk en Judith in met live verslagen

door de middag van 12 tot 15 uur

Drenthe om de week grote prijzen weg.

en mooie verhalen uit de provincie”,

“Dit doen we samen met ondernemers

licht Wesseling toe, “Heb je iets bijzon-

Met Arnold

uit Drenthe”, licht Wesseling toe. “Als

ders? Nodig Aaldert gerust uit!” Dat

naar de avond van 15 tot 18 uur

tegenprestatie bedenken we samen een

geldt uiteraard ook voor de lezers van

mooie reclamecampagne voor radio,

Noordbizz.

televisie en/of online. Alles is mogelijk.”
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Heel Drenthe Pitcht
Heel Drenthe Pitcht. Niet alleen live (zie www.dedrentsezaak.nl/evenementen), maar ook via Noordbizz. Ter inspiratie. Vier startende
ondernemers met ambitie, uit het netwerk van De Drentse Zaak: Janneke Cohen, Mehdi Alkuryfy, José Visscher en Roely van Asselt.

‘Morgen start ik’
Janneke Cohen startte drie jaar geleden
haar bedrijf ‘Morgen start ik’ waarmee
ze inzetbaar is op het gebied van yoga,
pilates en aquasport. Ze richt zich zowel
op particulieren als op bedrijven en
organisaties. “Mijn doelgroep bestaat
vooral uit mensen die te goed zijn voor
fysiotherapie, maar fitness of andere
sporten fysiek nog niet zien zitten. Ik
vind het geweldig om mensen te helpen
om weer echt fit te worden. Janneke
geeft aan dat veel mensen wat betreft
hun fysiek vermogen nog veel kunnen
leren. “En ik geef ze het plezier in bewegen terug.”

De leukste kapper van Assen
en van Drenthe
Mehdi Alkuryfy was in 2017 nog maar een
half jaar actief toen zijn zaak Barberosi
Hair Studio tot zijn eigen verbazing genomineerd werd voor de leukste kapsalon
van Nederland. “Ik weet nog steeds niet
wie mij genomineerd heeft.”
Hoogstwaarschijnlijk een tevreden klant
en dat Barberosi meer tevreden klanten
heeft bleek een maand later toen Barberosi winnaar van de gemeente Assen was.
En dat was nog niet alles. Bij de prijsuitreiking in Aalsmeer kreeg Alkuryfy ook
nog eens te horen dat hij niet alleen de
leukste kapper van Assen was, maar ook
van Drenthe én van Nederland. “Dat was

echt fantastisch. Het gaf mij ook een duw
in mijn rug.” Dit jaar is Barberosi opnieuw
verkozen tot de leukste kapsalon van
Assen én van Drenthe.
Barberosi is gevestigd aan de Troelstralaan in Assen, vlak buiten het centrum,
met gratis parkeerruimte z de deur.
Alkuryfy kent ook de kracht van social
media. Regelmatig plaatst hij een foto van
een klant. Dat doet hij bewust en het levert ook nieuwe tevreden klanten op. “Wij
nemen de tijd voor het kapsel en knippen
precies naar de wensen van de klant. Wij
zijn pas tevreden als de klant tevreden is.”
www.barberosi.nl
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Janneke is opgeleid als zweminstructeur en heeft ook haar diploma’s om pilates en yoga te geven. Daarnaast heeft
ze papieren op gebied van voeding.
“Gezondheid is een combinatie van voeding en beweging. Ik houd rekening met
de verschillen in een groep, en kijk ook
naar de mogelijkheden van de individuele deelnemers.” Janneke geeft diverse
aquasporten zoals aquafit en aquajoggen, en daarnaast pilates en yoga.
“Ik geef bijvoorbeeld ook stoelyoga”,
vervolgt Janneke, “Met stoelyoga maak
ik de oefeningen geschikt voor mensen
die minder mobiel of rolstoel gebonden
zijn. Dat is ook mijn kwaliteit: Het creatief aanpassen van oefeningen naar de
mogelijkheden van de deelnemer.”

Koning Kwispel
José Visscher begon in 2014 met een
uitlaatservice voor honden, maar haar
grootste droom was een eigen plek om
hele dagen honden op te vangen. Die
droom is werkelijkheid geworden toen
ze in juli vorig jaar de beschikking kreeg
over een mooie omheinde locatie met
een zandbak (hondenjacuzzi) en een
verwarmde blokhut in Roden.
“Als kind zei ik dat ik in de dierentuin
wilde werken. Na de mavo heb ik dierverzorging gestudeerd en vervolgens
de opleiding voor dierenartsassistent.
Tijdens stages merkte ik dat ik een klik
had met honden en was gefascineerd
door hun gedrag. Ik heb ook de opleiding kynologische gedragstherapie bij
Martin Gaus gevolgd.”
Volgens José is niet de klant, maar
de hond koning. Als naam voor haar
opvang koos ze Koning Kwispel. “De
hond mag bij mij gewoon hond zijn. Ze
mogen zelf kiezen wat ze doen: spelen, snuffelen of in de jacuzzi liggen.
Tussen de middag houden we siësta.
Alle honden hebben een eigen plekje
in de blokhut. Pups en oudere honden
kunnen zich vaker even terugtrekken in
de blokhut.”
19
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Jose vangt dagelijks maximaal 8 honden op heeft ook een haal- en brengservice. Alle honden kennen elkaar en
ze leren ook van elkaar. De opvang is
daarom ook ideaal voor pups. Ik grijp
alleen in als ze elkaar lastigvallen. Zo
heeft elke hond een leuke dag.”
www.koningkwispel.nl

BioLowCo
Roely van Asselt uit Assen is sinds
deze maand live met haar webshop
BioLowCo.
BioLowCo is een webshop met puur
natuurlijke food- en non-food voor
de bewuste consument. “Een goede
gezondheid begint met goed eten”,
vertelt Roely van Asselt.
‘We proberen het ‘puur natuur’ op alle
fronten door te voeren. Het is een
nichemarkt maar ook een groeiende
markt. Eerlijke en natuurlijke producten
zijn voor steeds meer mensen belangrijk.”
Naast etenswaren kan de klant bij

BioLowCo ook terecht voor natuurlijke
non-foodproducten zoals schoonmaakmiddelen en make-up.
BioLowCo staat voor eerlijk geteelde
natuurlijke producten waarbij geen
gebruik is gemaakt van pesticiden en
antibiotica. Verse producten worden
komen uit de regio. “Wij halen veel van
onze producten zelf op en kennen de
producenten persoonlijk. Ook onze
klanten kunnen kennismaken met de
producenten tijdens proeverijen of een
rondleiding op hun bedrijf.”
De naam staat voor biologisch én voor
‘low costs’. Van Asselt: “Ik doe dit uit
overtuiging, voor het milieu en voor
het dierenwelzijn en we willen zo veel
mogelijk mensen overtuigen om puur
te gaan eten. Daarom willen wij de
kosten ook zo laag mogelijk houden. We
willen een serieuze tegenhanger van
de supermarkt en drogisterij zijn zodat
de consument ook daadwerkelijk een
keuze heeft.”
De producten van BioLowCo kun je
online bestellen en offline op verschillende plaatsen in en om Assen ophalen. Thuisbezorgen behoort ook tot de
mogelijkheden.
www.biolowco.nl

ONDERNEMEN MET EEN GOUDEN RAND
Eemshaven

De gemeente Haren kenmerkt zich door een goed
ondernemersklimaat, de vele voorzieningen, haar
groene, natuurlijke karakter en goede bereikbaarheid.
Aan de rand van Haren wordt een uniek bedrijventerrein
ontwikkeld: het Nesciopark. Een kwalitatief hoogstaand
bedrijventerrein waar landschap en bebouwing één
geheel vormen en gelijkwaardig zijn aan elkaar.
Ondernemen met een gouden rand in Haren.

7 minuten rijden

Groningen

Zuidbroek
Haren

3 minuten rijden
Drachten

ONDERNEMEN MET EEN GOUDEN RAND

24 minuten rijden

vastgesteld

16 minuten rijden

n er nog niet

Assen

egaan. Wel

De gouden punten van
het Nesciopark op een rij:
- Optimale bereikbaarheid
- Zichtlocatie langs de A28
- Goede infrastructuur
- Direct aan het transferium
- Unieke ruimtelijke vormgeving

op een kavel

werp.

Unieke ruimtelijke
vormgeving

t opnemen met

Het Nesciopark wordt volgens een bijzonder
concept en in een ambitieus streven naar
hoogwaardige beeldkwaliteit gerealiseerd. De
ruimtelijke vormgeving van het bedrijvenpark is
uniek. Het bovengrondse beeld is dat van een
natuurlijke heuvellandschap waar gebouwen in op
gaan. Landschap en bebouwing gaan één geheel
vormen en zijn gelijkwaardig aan elkaar. Daarmee is
geen sprake meer van een traditionele zichtlocatie
langs de A28. Het landschap en de bebouwing
zorgen voor een collectieve zichtbaarheid die als
een nieuw fenomeen van zich laat spreken.

Unieke ruimtelijke
Contact
Het beeldkwaliteitsplan is nog niet vastgesteld
door de gemeenteraad. Daarom kan er nog niet
concreet tot verkoop worden overgegaan. Wel
Voor
meer informatie kunt u contact opnemen met
is het mogelijk een optie te nemen op een kavel
en aan de slag
te gaan metvia
een ontwerp.
Harmen
Tijssen
telefoonnummer 050 - 318 49 99
ofVoor
e-mail
info@voshovingtijssen.nl
meer informatie kunt u contact opnemen met
de heer F. Kamminga via
telefoonnummer 06 362 276 77

Ook
kunt
u een kijkje nemen op:
of e-mail
F.Kamminga@Haren.nl.

www.haren.nl/nesciopark
Ook kunt u een kijkje nemen op
www.haren.nl/nesciopark.

Businesspark Ter
Ter Borch,
Bo

Businesspark Ter Borch

ondernemen op het kruispunt van stad en land

WERKEN
Op een top-locatie bij Groningen
ligt Businesspark Ter Borch.
Ondernemen in het groen nabij de natuur en toch aan de rand van de stad
Groningen. Het kan op Businesspark
Ter Borch, tussen de gelijknamige
woonwijk en de A7.

GOED
BEREIKBAAR

Bereikbaarheid: Waar uw klant zich
ook bevindt, u bedient hem vanuit
Businesspark Ter Borch. Dit bedrijventerrein aan de rand van de stad
Groningen is direct aangesloten op
de A7 en ligt vlakbij de A28. Met het
Transferium Hoogkerk naast de deur
is het bovendien uitstekend bereikbaar via het openbaar vervoer.
En opereert u internationaal? Dan ligt
luchthaven Groningen Airport Eelde
op een steenworp afstand.

Benieuwd naar de mogelijkheden op het Businesspark?
Kijk dan op www.businessparkterborch.nl of neem direct
contact op met onze medewerkers grondzaken Nicole
Nijboer of Gert-Jan Bensink via 0592-266 662.
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WONEN/
WERKEN

AAN DE A7

GROEN,
RUIMTE,
UITSTRALING

HOOGWAARDIG | INNOVATIEF | DUURZAAM

WOON/
WERK
MOGELIJKHEDEN

