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The sky is the limit…

Maurice Vos

Asser ondernemer inspireert ondernemers 
met praktisch managementboek
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AFTERSALES

Arnoud Kuipers (38) uit Assen is Aftersales trainer, spreker 
en auteur van het boek “In 10 stappen van klant naar 
ambassadeur”. 

In 2018 werd Arnoud verkozen tot ‘Drents ondernemer van 
de maand’ en inmiddels verzorgt Arnoud trainingen en 
lezingen door heel Nederland. Om zijn kennis en ervaring 
met iedereen te kunnen delen heeft hij een praktisch en 
inspirerend boek geschreven. 
 
Speciaal voor lezers van Noordbizz heeft hij een aanbieding.

Arnoud Kuipers

Ik ben ik superblij met het verschijnen van dit boek. Ik ben ervan overtuigd dat het veel mensen gaat 
helpen om loyale klanten van échte waarde voor uw organisatie te laten zijn.

Feike Cats
Specialist ‘Klanthousiasme & Verleuken

Ben je ambitieus? Wil je meer nieuwe klanten, een verbeterde 
klantloyaliteit én meer mond-tot-mondreclame? 

Wil je het leukste bedrijf zijn binnen jouw branche? 
Dan is dit boek voor jóu geschreven. 

Ga naar de shop op ArnoudKuipers.nl en gebruik de kortingscode 
NOORDBIZZ om te profiteren van € 4,95 korting. 

Word een nóg leuker bedrijf om mee samen te werken en een nóg 
leuker bedrijf om voor de werken.

FEEDBACK
BUREAU

Ik ben opgegroeid in een gezin met twee oudere zussen. Ik 

was als ‘man’ nou niet bepaald de baas of succesvoller. Dat 

er verschil is tussen mannen en vrouwen kreeg ik wel mee. 

Zo hebben mannen een ‘eigen toilet’. Toen ik voor het eerst 

naar de lagere school ging maakte ik kennis met een urinoir. 

Net toen ik een grote boodschap moest doen. De rest van 

het verhaal zal ik u besparen. 

Daarvoor in de plaats een aantal andere verhalen. Voor u 

ligt weer een nieuwe Noordbizz Magazine met op de cover 

een foto met als titel: ‘Glazen plafond of the sky is the limit?’ 

In deze editie veel aandacht voor ondernemende vrouwen. 

Het percentage ondernemende vrouwen is de laatste jaren 

gestaag toegenomen blijkt uit cijfers van de Kamer van 

Koophandel. Ook in Drenthe kiezen steeds meer vrouwen 

voor het ondernemerschap. In deze 

editie stellen we een aantal van hen 

aan u voor. Ondernemende vrouwen 

die geen boodschap hebben aan het 

vooronderstelde glazen plafond, maar 

voor wie the sky the limit is...
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 “Leuk, prima, fijn… en niets bijzon-

ders”, is haar nuchtere reactie op de 

vraag hoe het is om als vrouw directeur 

bestuurder te zijn. “Ja, zo sta ik erin. 

Het moet gaan om kwaliteit. Of je man 

of vrouw bent is voor mij niet relevant. 

Als ik mijn werk niet goed doe dan hoor 

ik niet op deze plek, maar dat geldt ook 

voor een mannelijke directeur. Bij gelij-

ke geschiktheid kijken we wel naar de 

samenstelling van het team. Zo hadden 

we in het verleden voor een vacature 

bij de bibliotheek bij gelijke geschikt-

heid de voorkeur voor een man.”

Evenementenlocatie

Duidelijk. Snel over naar een volgend 

onderwerp. DNK is een enorm divers 

bedrijf. Na de fusie met het theater 

en de bioscoop kreeg Bruggeman er 

verschillende taken en verantwoorde-

lijkheden bij. “Wij hebben jaarlijks zo’n 

7000 activiteiten hier. Van theater-

voorstellingen tot het vertonen films en 

natuurlijk de bibliotheek activiteiten.” 

Alsof dat nog niet genoeg was ont-

wikkelde DNK zich onder leiding van 

Bruggeman tot een evenementenlo-

catie waar nog eens tal van activiteit 

worden aangetrokken. “Van congres-

sen en afscheidsrecepties tot dans-

voorstellingen van lokale dansscholen, 

en kerkdiensten. We hebben zelfs wel 

eens een uitvaart gehad. Ongelofelijk 

divers dus.”

Marktconform

“Wij zetten de verhuur van onze ruim-

ten in vanuit onze maatschappelijke en 

culturele achtergrond. In het kader van 

Maatschappelijk Verantwoord Onder-

nemen (MVO) hebben wij de zakelijke 

markt nodig en ook andersom. Zo ma-

ken we samen andere zaken mogelijk. 

Daarnaast is het verhuren van DNK 

als locatie natuurlijk ook gewoon een 

commerciële activiteit. En dat doen we 

netjes via de wet Markt en Overheid 

want wij mogen niet met subsidiegeld 

concurrerend zijn.”

Expertise toevoegen

DNK beschikt over verschillende 

ruimten die afzonderlijk van elkaar 

gehuurd kunnen worden maar ook 

gezamenlijk. “Naast de grote zaal en de 

Rabo zaal met alle theaterfaciliteiten 

zijn bijvoorbeeld ook de bioscoopzalen 

beschikbaar, hebben we een studio en 

kunnen ook de foyers ingezet wor-

den. Met 22 ruimtes en subruimtes 

verdeeld over een totale oppervlakte 

van 17.000 m2, kunnen wij voor ieder 

evenement van betekenis zijn. Wat DNK 

uniek maakt is dat we onze expertise 

kunnen toevoegen. Zo kunnen wij in de 

programmering toegevoegde waarde 

bieden, kunnen we vanuit onze studio 

live-streamen, maar ook op gebied 

van catering en marketing is heel veel 

mogelijk.”

Trots

“We zijn een werkgever van formaat 

in Assen met 120 medewerkers en 60 

vrijwilligers. Zonder die mensen is het 

niet mogelijk om alles te laten draaien. 

Er wordt door iedereen hier ontzettend 

veel werk verzet. DNK is niet van ons 

maar van en voor de stad en de regio. 

Daar mag men in Assen en Drenthe 

trots op zijn! Ondernemerschap in 

Drenthe mag best op de kaart gezet 

worden. De aard van de Drent is wat 

bescheidener. Dat is mooi, maar als 

het gaat om mogelijkheden en kansen 

moet je zien dat je vooraan komt te 

staan!

Voor meer informatie over wat DNK kan 

betekenen voor uw evenement neem 

gerust contact op met Robert Wolf 

(r.wolf@dnk.nl) 

“DNK wil de zakelijke markt verrassen”
Hanneke Bruggeman is sinds de fusie van de bioscoop, bibliotheek en theater in 2017 directeur bestuurder van DNK in 

Assen. DNK is een bedrijf waar een aantal wettelijke taken gecombineerd worden met commerciële activiteiten. “Een 

prachtig dynamisch en gemêleerd bedrijf  waar we trots op mogen zijn!”

Hanneke Bruggeman (55) is geboren en getogen in Twente en is, via tussenstops in Groningen en Hilversum, sinds 2007 

neergestreken in het Drentse Ekehaar. Met twee diploma’s op zak (leraar lichamelijke opvoeding en HEAO) begon ze haar 

carrière als sportleraar om vervolgens het bedrijfsleven in te gaan. Omdat het ondernemerschap haar niet vreemd was (haar 

ouders hadden een juwelierszaak) startte ze vervolgens samen met haar echtgenoot een bedrijf in projectinrichting. In 2009 

begon Bruggeman als manager innovatie en marketing bij de bibliotheek en in 2012 werd ze directeur. Er volgde een grote 

reorganisatie. Filialen sloten, de hoofdvestiging in winkelcentrum ‘t Forum verhuisde naar De Nieuwe Kolk. In 2017 fuseerde de 

bibliotheek met het theater en de bioscoop. Sinds twee jaar staat Bruggeman aan de leiding van het fusiebedrijf.

 www.dnk.nl
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“Netwerken op Hakken is ontstaan vanuit mijn eigen zoektocht om 
gelijkgestemde vrouwen te ontmoeten tijdens een gezellig niet-stan-

daard netwerkevent”, vertelt Mariska Nunumete om daar eerlijk aan 
toe te voegen, “En natuurlijk ook om mijn eigen zichtbaarheid 

als bedrijf te faciliteren binnen mijn doelgroep.”

“Ik geloof in verbinding en samenwerken. Je 
hoeft niet alles alleen te doen. Samen sta je 

sterker. Gelijkgestemde vrouwen ontmoeten 
geeft energie en inzicht. Vertellen wat je 
doet tijdens Netwerken op Hakken is voor 

veel vrouwen minder spannend omdat 
we veel issues van elkaar herkennen. 
Warme contacten opbouwen is super 

waardevol en belangrijk voor je be-
drijf. Door deze ontspannen manier 

van netwerken raken de vrouwen 
geïnspireerd en ontstaan mooie 
samenwerkingen.”

“Met een tevreden en warm 
gevoel kijk ik om mij heen. Ik 
besef dat ik een deel van mijn 
droom heb laten uitkomen 
door al deze vrouwen met 
elkaar te verbinden op een 
manier waar ik blij van word. 
In het najaar ga ik landelijk 
met het concept Netwerken 
op Hakken omdat ik het elke 
ondernemende vrouw gun.”

Netwerken op Hakken
Mariska Nunumete organiseert sinds dit jaar ‘Netwerken op Hakken’, een 
netwerkevent voor vrouwen. Elke keer op een andere locatie in Assen 
om de plaatselijke ondernemers ook in de spotlights te zetten en het 
qua sfeer vernieuwend te houden. De laatste editie was op 12 juni en 
werd gehouden in restaurant Flint. Uw mannelijke Noordbizz Magazine-
redacteur mocht daar bij uitzondering bij aanwezig zijn en maakte een 
fotoreportage (zie pagina 6 en 7) en sprak de initiatiefneemster.

 

De volgende Netwerken op Hakken in Assen is zondag 15 september.

Miranda Kamphuis 

“Door mijn ervaring in het bedrijfsle-
ven én bij de overheid begrijp ik beide 
werelden en het vakjargon. Heel waar-
devol voor mij als accountmanager 
binnen de overheid. Ik vervul een brug-
functie tussen de gemeente en de on-
dernemer en vind het belangrijk om als 
accountmanagers Economische Zaken 
ondernemers te helpen bij de bedrijfs-
voering. Dit door  met goede adviezen 
te komen waardoor de prestaties van 
de ondernemer verbeteren. Vanwege 
mijn internationale achtergrond en 
studie aan de RUG, ben ik goed thuis 
in het internationale bedrijfsleven. 
Daarnaast richt ik mij op de maakin-
dustrie, ICT, zakelijke dienstverlening 
en de zorgeconomie met innovatie als 
aandachtsgebied.”

Gert-Jan van Oosten
 
“Het mooie aan mijn werk is dat het 
heel divers is. De ene keer spreek ik 
met een starter over zijn idee voor een 
bedrijf, dan zit ik met een ondernemer 
aan tafel die aangeeft niet meer met 
zijn compagnons door een deur te kun-
nen en dan ben ik weer met een bedrijf 
in gesprek over uitbreiding en welke 
wet- en regelgeving en subsidies van 
toepassing zijn. Mij kun je benaderen 
voor de zakelijke dienstverlening, ICT, 
productiesector, alsmede de aan-
dachtsgebieden MVO en koppeling tus-
sen onderwijs en ondernemers. Door 
mijn achtergrond Facility Management 
en twintig jaar ervaring als accountma-
nager Economische Zaken weet ik dat 
het heel belangrijk is om te weten wat 
de vraag achter de vraag is.”

Hester de Rijk
 
“Omdat mijn persoonlijke leerbehoef-
ten niet aansloten op ons onderwijs-
systeem ben ik na het behalen van mijn 
propedeuse gaan leren in de praktijk. 
En ik ga nog iedere dag naar de Hoge-
school van het Leven. Mijn motto is: Je 
hebt niet alles in de hand, maar ik wei-
ger ongelukkig te zijn. Denk je dat het 
tegenzit? Denk dan opnieuw! Ik vind 
het mooi om mensen bewust te maken. 
Wil je dat het Asser centrum gevuld 
blijft? Spendeer dan daar je geld! Ook 
word ik blij van het helpen van mensen 
wat resulteert in een glimlach en een 
stuk positiviteit. Daar wordt het leven 
en het contact met anderen zoveel 
leuker van!
Mijn aandachtsgebieden zijn binnen-
stad, retail en vrijetijdseconomie.“

Maak kennis met de accountmanagers  
Economische zaken van de gemeente Assen
Hester, Gert-Jan en Miranda zijn de accountmanagers Economische Zaken van de gemeente Assen. Zij helpen ALLE 
ondernemers: grote, kleine en zij die alleen nog met een idee rondlopen. Ook beantwoorden zij ALLE vragen. Uiteraard 
weten zij niet elk antwoord, maar met 600 collega’s en een heel groot netwerk komen ze een heel eind. De drie verbin-
den, leggen lijntjes en introduceren jou in hun netwerken. Zij brainstormen graag met je om jouw business te verstevi-
gen. Wie van de drie sluit het meest bij jou aan en kan jou het beste helpen?
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Netwerken op Hakken

Foto’s: Maurice Vos
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Een ‘Rabo-sabbatical’ noemt hij het ach-

teraf. In maart vorig jaar gaf hij zijn func-

tie als directeur particulieren en private 

banking bij de Rabobank Noord-Gronin-

gen op, om samen met zijn vrouw Irma 

herberg De Eexter Os te beginnen. Als 

ondernemer dus, maar toen hij met Ludo 

Mennes (directievoorzitter Rabobank 

Assen en Noord-Drenthe) in gesprek 

raakte over de vacature voor een mana-

ger MKB hoefde hij daar niet lang over 

na te denken. Niet omdat de Herberg 

hem niet beviel, die houden Pladdet en 

zijn vrouw gewoon aan, maar omdat de 

opdracht die er voor de nieuwe directeur 

MKB ligt hem aanspreekt. “Voor mij was 

de overweging dat ik de uitdaging die er 

ligt belangrijk vind en ik daar van toege-

voegde waarde kan zijn.”

Dichtbij

Door de veranderingen van de laatste 

jaren is de bank minder laagdrempelig 

en toegankelijk geworden weet Pladdet. 

“Vroeger was het vanzelfsprekend dat 

elk dorp een kantoor had. Ik vind het be-

langrijk dat ons team goed zichtbaar is 

in de markt. Ook nu we op verschillende 

plaatsen geen kantoor meer hebben wil 

ik als bank dichtbij de ondernemer staan. 

Dat doen we bijvoorbeeld door bijeen-

komsten met interessante sprekers te 

gaan organiseren in lokale horecagele-

genheden. Bezoekers kunnen dan ook 

de mensen van de bank leren kennen. 

Ik zal daar zelf ook vaak bij aanwezig 

zijn. Als ondernemers ergens tegenaan 

lopen moeten ze weten bij wie ze terecht 

kunnen.”

Verbinden

“Vanuit de Rabobank zijn wij er voor de 

ondernemers. Onze activiteiten zijn altijd 

geënt op het laten groeien van onder-

nemers en staan vaak in het teken van 

kennis en kennissen delen. Wij denken 

nog vaak vanuit de bank, maar wij moe-

ten meer vanuit de ondernemer denken 

en hoe wij hen kunnen faciliteren. Ik vind 

het belangrijk dat onze accountmana-

gers zich verplaatsen in de ondernemer 

en waar zij tegenaan lopen. Wij zijn een 

dienstverlenend bedrijf en zijn onder-

steunend aan ondernemers en aan de 

ontwikkeling van ons werkgebied. Daarin 

hebben wij een verbindende rol.”

Missie

“Ik zie het ook als onze missie om Dren-

the economisch sterker te maken en 

ook de leefomgeving van onze klanten 

te verbeteren. Denk daarbij aan duur-

zaamheid, maar ook aan opleidings- en 

arbeidsplaatsen. Planet, people en 

profit. We werken regelmatig samen met 

andere stakeholders. Leisure Valley is 

zo’n voorbeeld waar we met de provincie 

en Marketing Drenthe samenwerken om 

de hele leisure industrie in de provincie 

te versterken. Andere voorbeelden zijn 

onze partnership met Ik Ben Drents On-

dernemer en het Koploperproject voor 

duurzaam ondernemen. 

 

Over 5 jaar…

“Over 5 jaar zijn alle accountmanagers 

MKB bekende mensen in hun 

werkgebied”, stelt Pladdet zich ten 

doel. “We zijn fysiek aanwezig in onze 

vestigingen én in de netwerken. Over 5 

jaar zijn wij een moderne en innovatieve 

bank mét de bereikbaarheid van 

vroeger.”

 

Wie ‘bereikbaarheid’ zegt moet ook zijn 

contactgegevens delen... Heb je een 

specifieke vraag aan Karl Pladdet? Neem 

gerust contact met hem op:  

karl.pladdet@rabobank.nl  of  

06-51024295.

Karl Pladdet is sinds april manager MKB bij de Rabobank Assen en Noord-Drenthe. Waar hij een jaar geleden nog afscheid 

had genomen van de Rabofamilie om met zijn vrouw een herberg te beginnen, bleek de liefde voor het bankwezen en de 

Rabobank in het bijzonder niet over toen hij in gesprek raakte over deze functie. Een (hernieuwde) kennismaking.

Bankier én herbergier
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Met een journalistieke opleiding (richting PR en communicatie) op 

zak en jaren ervaring als communicatiemedewerker bij verschil-

lende organisaties begon Margot van Belkum vorig jaar Bureau van 

Belkum, een communicatie- en adviesbureau dat zich vooral richt 

op zzp’ers die een volgende stap met hun bedrijf willen zetten. Zelf 

is Van Belkum ook zzp’er en haar belangrijkste advies is: Durf te 

investeren!

Met investeren bedoelt Van Belkum niet alleen financieel. Als zzp’er 

kwam ze er al snel achter dat er veel op haar afkwam. “Ik moest steeds 

de keuze maken om dingen zelf op te pakken, hulp te vragen of uit te 

besteden. Boekhouding is bijvoorbeeld niet echt mijn ding, dus daar 

heb ik iemand voor. Dat vind ik heel prettig.”

“Promotie en een goede website is een investering waard”, vindt 

Van Belkum, “Zowel het investeren van eigen tijd of het inhuren van 

een specialist. Je kunt er niet vanuit gaan dat je alleen via via aan je 

opdrachten komt. Durf daarom te investeren in promotie. Bijkomend 

voordeel als een professional je helpt: het scheelt vaak een hoop 

stress.”

Samenwerking is het toverwoord volgens Van Belkum: “Ik ben een 

tekstschrijver, communicatieadviseur en geef praktische ondersteu-

ning. Klanten kunnen bij mij terecht voor hulp bij hun teksten, website 

en bedrijfspromotie. Ik vul hun talenten aan met die van mijzelf. Daar-

naast heb ik een behoorlijk netwerk om mensen in contact te brengen 

met andere specialisten. Ik kan niet alles.”

“Ik hou van duidelijke taal en niet van opgeblazen gedoe. Voor de pro-

motie van hun bedrijf moeten mensen wel iets van zichzelf laten zien. 

Bescheidenheid is prima, maar dat moet niet doorslaan in onduidelijk-

heid. Ik kijk naar wat iemand speciaal maakt. Vaak vinden mensen dat 

lastig om van zichzelf te zeggen, maar iedereen heeft iets speciaals 

en ik krijg dat er wel uit.”
www.bureauvanbelkum.nl

Durf te investeren!
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Linata Rutgers (45) startte vijftien jaar geleden als zzp’er haar bedrijf Verzuim & Zo. 
Inmiddels is haar bedrijf gegroeid naar een organisatie met 15 professionals. Verzuim 
& Zo richt zich op drie disciplines: Verzuimbegeleiding, het geven van trainingen & 
workshops en het vergroten van inzetbaarheid van medewerkers. “Wij zijn gespecia-
liseerd in de gedragskant met betrekking tot verzuim. De belangrijkste vraag is altijd: 
Hoe ontstaat verzuim?”

Verzuim & Zo is licentiehouder van de methode van het Huis van Werkvermogen. “Als je 
naar verzuim kijkt zie je dat daar altijd misbalans aan ten grondslag ligt”, vertelt Rutgers. 
“Dat kan natuurlijk medisch zijn en ja, ziek is ziek, maar er zijn veel meer oorzaken. Vaak 
heeft het te maken met vaardigheden of competenties, en ook de omgeving en de wer-
kethos van de werknemer spelen een rol. Daarnaast is de werkcultuur en stijl van leiding-
geven van de werkgever van invloed.”

In een veilige werkomgeving 
ontstaat geen verzuim

Sexy organisatie
“Wij leren werkgevers en medewerkers, maar ook ondernemers om 
zelf verantwoordelijkheid te nemen en de regie te pakken. De econo-
mie trekt aan en mensen maken weer keuzes op het gebied van arbeid 
zowel jong als oud. Jongeren kiezen voor impactorganisaties waar ze bij 
willen horen. Hoe zorg je dat je die ‘sexy’ organisatie wordt? Ons werk 
verschuift steeds meer van ‘pleisters plakken’ (verzuimbegeleiding) naar 
preventie (vergroten inzetbaarheid). Ik ben er ook van overtuigd dat in 
een veilige werkomgeving geen verzuim ontstaat, behalve als mensen 
ziek worden.”

Diversiteit
“Ik ben moeder van een dochter van 6 maar of je nou man of vrouw 
bent, je moet altijd keuzes maken en balans vinden tussen werk en 
privé. Ik ben tegen feministisch gedoe maar ik maak me wel hard voor 
diversiteit. Vrouwen moeten meer lef hebben en dat laten zien. Dat doe 
ik ook vanuit mijn rol als lid van het regiobestuur Drenthe bij werkge-
versorganisatie VNO-NCW MKB Noord, en uiteraard vanuit mijn rol als 
directeur van Verzuim & Zo. Mannen en vrouwen versterken elkaar.”

www.verzuimenzo.nl
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Floaten is drijven op zout water in een cabine waar prikkels als licht, geluid en  zwaartekracht zijn buitengesloten. “Een 

bijzondere ervaring”, vertelt eigenaresse Gerlanda Drenth terugkijkend op haar eigen eerste floatsessie. “Ik voelde mij als 

herboren. Ik bedacht dat als ik dat zo fijn vind meer mensen dat zo zullen ervaren.”

Zo ontstond haar idee om het eerste floatcentrum in het noorden te beginnen. “Floaten komt uit de meditatieve hoek. Een 

beetje alternatief, maar in een hip jasje”, zegt Drenth. “Met alle afleidingen van tegenwoordig is het vaak moeilijk om los te 

komen van alle prikkels en echt te ontspannen. Een uurtje floaten is een powernap in het kwadraad.”

Het floatbad is gevuld met 1200 liter water plus 200 kilo magnesium dat helpt om het lichaam te ontgiften en te ontzuren. 

“Veel mensen hebben een magnesiumtekort omdat ons voedsel steeds minder magnesium bevat”, vertelt Drenth, “Een 

floatsessie is dus ook een perfecte aanvulling van het magnesiumgehalte in ons lichaam.” 

Ook bedrijven en ondernemers weten Loff steeds vaker te vinden. ”Bedrijven hebben vaak weer meer budget voor een 

personeelsuitje. En dat kan ook hier. Onlangs was de selectie van FC Groningen nog op bezoek. De jongens kwamen wat 

onwennig binnen maar gingen zeer ontspannen weer naar huis.” 

Naast floaten kun je bij LOFF terecht voor een sauna, massage of een beautybehandeling. Voor een uurtje ontspannen tot een 

compleet verzorgt dagarrangement. 

Een beetje alternatief, maar in een hip jasje
Gerlanda Drenth startte in 2016 floatcentrum LOFF. Het bleek een succes. Nog geen anderhalf jaar later verhuisde 

LOFF naar een groter en eigen pand aan de Griekenlandlaan in Assen. 

Zelf uitproberen? Om floaten echt te ervaren moet je minimaal drie keer komen weet Gerlanda 
Drenth uit ervaring. Daarom geldt een speciaal introductieaanbod: 3 keer floaten voor de prijs van 
2. Voor meer informatie en het maken van een afspraak zie: www.loff-welness.nl
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Een reorganisatie gaf Vivian Oosterbaan twee jaar geleden de kans om voor zichzelf 

te beginnen als carrière en lifecoach. ‘Ik kon verschillende kanten op maar coaching 

is ontzettend veel waard en voelt als thuiskomen.” 

“Coaching is jezelf ontwikkelen. ‘Ik doe het zelf wel’ is op zich een goede leervorm, 

maar je kunt je zoveel beter ontwikkelen als iemand jouw blinde vlekken ziet”, weet 

Oosterbaan. “Coaching is maatwerk. Je haalt je sterke punten naar boven en ont-

wikkelt die. Zo ontwikkel je een natuurlijke leidersstijl zonder trucjes.”

“Ik ben technisch geschoold (hts) en werkte jaren bij masculiene bedrij-

ven als Shell en de NAM. Ik was de eerste dame in de buitenploeg op een 

booreiland, maar ik heb ook de kracht mogen zien van vrouwelijk leider-

schap als aanvulling op de traditionele mannelijke leiderschapsstijl. 

Ondernemers hebben vaak de behoefte om beide stijlen te combine-

ren. De combinatie van zakelijk en meer menselijk leiderschap is zo 

krachtig.” 

“De kracht zit in het werken vanuit comfortzone. Misschien 

herken je het wel dat je ’s nachts wakker ligt omdat het op een 

of andere manier niet loopt, maar je hebt geen idee waarom. 

Het gaat moeizaam en zuigt je energie op voelt niet goed. 

Je resultaten blijven achter ondanks dat je hartstikke hard 

werkt. De kans is groot dat je dan te lang te ver buiten je 

comfortzone zit.”

“Ik coach en train mensen om te werken vanuit hun com-

fortzone. Als je je veilig en comfortabel voelt gebruik je het 

meeste van je talenten. Van daaruit kun je ook echt contact 

maken, durf je te staan voor wat jij belangrijk vindt en durf 

je je intuïtie zakelijk te gebruiken. Daarvan krijg je positieve 

energie en straal je die ook uit. Werken vanuit je comfortzone 

is de meest krachtige vorm van leiderschap!” www.oosterbaancoaching.nl

Krachtig vanuit je  
comfortzone
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Marion Arends is gespecialiseerd in arbeidsrecht en probeert 

ook zoveel mogelijk te voorkomen om de oplossing aan de 

overkant van de straat te moeten zoeken. “Aan de werkgevers-

kant adviseer ik om in een vroeg stadium de basis te leggen 

om gedoe te voorkomen. Aan de werknemerskant heb ik, naast 

‘gewone’ werknemers, veel cliënten in het onderwijs en de 

ambtenarij. Mocht het wel tot een conflict komen dan bestaat 

mijn werk vooral uit adviseren en onderhandelen. En ja, daar 

komen we eigenlijk altijd wel uit. Ik ben heel weinig in de recht-

bank te vinden.”  

“Het mooie aan mijn vak vind ik om mensen en organisaties, 

het liefst in een vroeg stadium al, te helpen. Meedenken aan de 

voorkant noem ik dat. De oplossing is niet altijd direct zichtbaar 

maar ik help graag mee in het traject naar het vinden van een 

oplossing. Ook als een arbeidsverhouding niet te redden is kan 

ik wel een bijdrage leveren om het minder pijnlijk te maken.”

Louise van der Veen doet veel zaken op het gebied van 

de WIA en arbeidsongeschiktheid. “Ondernemers en 

werkgevers vinden het ingewikkelde materie, maar als je er 

verstand van hebt valt het wel mee”, grapt ze. “Ik adviseer 

werkgevers om te voorkomen dat werknemers in de WIA 

komen, wat ze moeten doen als ex-werknemers wel een 

WIA-uitkering ontvangen, en ook om iets aan de kosten-

lasten te kunnen doen. Er zijn vaak meer mogelijkheden 

dan werkgevers denken. Ik probeer vooral in onderling 

overleg tot een oplossing te komen zodat we niet naar 

hier tegenover moeten, maar dat is natuurlijk niet altijd te 

voorkomen.”  

“Ik ben dit werk niet gaan doen om er rijk van te worden. 

Het mooie aan mijn vak vind ik het contact met cliënten en 

het helpen richting een oplossing waar mensen vrede mee 

hebben en waarbij hun verhaal goed is verteld”

Louise: ‘De advocaat, beter te vroeg dan te laat’ Marion: ‘Dat kan ook anders’

Louise van der Veen en Marion Arends zijn lang, houden van sport en muziek en ze zijn advocaat. Hun kantoor zit tegenover 
de rechtbank in Assen. Makkelijk zou je denken, maar ze proberen zo veel mogelijk te voorkomen om daar veel tijd te 
moeten doorbrengen. LM advocaten is geen traditioneel advocatenkantoor maar kenmerkt zich door korte lijnen, ze 
hebben geen telefoniste of secretaresse, en ze zijn gespecialiseerd in arbeidsrecht en de WIA. Oh ja, de letters LM in hun 
bedrijfsnaam staan niet voor ‘Lange Meisjes’, zoals weleens gegrapt wordt, maar voor hun voornamen Louise en Marion. 

Hoe het begon. Louise was advocaat bij een kantoor in Groningen waar Marion werkte als secretaresse. Marion studeerde daar-
naast rechten. Klaar met haar studie ging ze elders als advocaat aan de slag, maar de dames bleven bevriend. “Een paar jaar 
later wilden we allebei wat anders en vroeg Louise mij ten huwelijk, een zakelijk huwelijk welteverstaan.” 
Het antwoord was ‘ja’ en zo geschiedde. In november 2011 zag LM advocaten het levenslicht. Gekozen voor Assen, omdat 
in de Drentse hoofdstad nog geen specifiek arbeidsrechtkantoor zat, vonden ze hun plekje in het centrum aan de Noor-
dersingel. “We wilden niet op een bedrijventerrein zitten en een groot statig pand past ook niet bij ons. We willen geen 
groot kantoor met meerdere vestingen en we kiezen er bewust voor om de week niet alleen uit werken te laten bestaan. 
Wij hebben het leuk met ons tweeën, genieten van de vrijheid en willen dat graag zo houden.”
Naast het feit dat ze advocaat zijn, houden ze van sport en muziek. Marion fietst en heeft onder meer de Mont Ventoux 
bedwongen. Louise heeft gevolleybald en gebasketbald en is tegenwoordig regelmatig in de sportschool te vinden. “Wij 
zijn actief businessclublid van Donar en Lycurgus en sponsor van muziekfestival Kadepop. En we zijn niet alleen sponsor, 
maar gaan er ook naartoe. Wij zijn echte liefhebbers.”

Geen traditioneel advocatenkantoor

www.lmadvocaten.nl



Want wie meer te weten komt over 

de natuur, kan het ook beter bele-

ven, beschermen en benutten. ROEG! 

brengt op tv en online alle facetten 

van de Drentse natuur naar voren. 

Door mensen bovendien uit te nodigen 

op pad te gaan of om zelf aan de slag 

te gaan, groeit de waardering voor de 

natuur. Dat betekent meer genieten 

van de natuurgebieden, maar ook van 

de eigen tuin.

Het aantrekkelijkste van onze 

provincie 

ROEG! is eind 2012 ontstaan uit een 

samenwerking tussen RTV Drenthe en 

Staatsbosbeheer. Het is uitgegroeid 

tot een succesvol communicatiekanaal 

over het aantrekkelijkste en bekendste 

van onze provincie: de natuur. Weke-

lijks presenteert Van der Laan samen 

met een boswachter een afwisselend 

tv-programma. Op roeg.tv staat meer 

weten en vooral ook meer genieten 

van de natuur centraal. Je vindt er 

bijvoorbeeld opmerkelijke feiten, tips, 

bijzondere beelden en alle ROEG!-uit-

zendingen.

Schat aan informatie

Bijzonder aan dit mediaplatform is 

de samenwerking tussen RTV Dren-

the, provincie Drenthe, Stichting Het 

Drentse Landschap, IVN, Landschaps-

beheer Drenthe, NMF Drenthe, Natuur-

monumenten en Staatsbosbeheer. 

“Door samen te werken versterken we 

elkaar. Er is al een schat aan informatie 

bij deze organisaties. Via ROEG! geven 

we het een extra podium. Daarmee 

voeden we het enthousiasme voor de 

natuur. En dragen we bij aan een ge-

Ontdek 
 de natuur

online | radio | tv

ROEG!
Wat is er te ontdekken in de Drentse natuur? Presentatrice Loes van der Laan 

laat het je zien op tv, contentmanager/projectleider Nanda Felix wijst je de 

weg online. Deze twee vrouwen van ROEG! brengen - in samenwerking met na-

tuurorganisaties en de provincie Drenthe - de natuur heel dichtbij. Waardevol 

voor iedereen die werkt, woont of vakantie viert in Drenthe.

voel van verbondenheid met de natuur, 

het landschap en de cultuurhistorie in 

Drenthe”, aldus Felix.

Onderwerpen die Drenthe raken

De natuur is in Drenthe altijd dichtbij. 

Onderwerpen als klimaatverandering, 

de komst van de wolf en de afname 

van het aantal insecten ‘voelen’ we 

in Drenthe dan ook gauw. Dat maakt 

ROEG! steeds belangrijker: het plat-

form brengt de regionale vertaling 

van het (inter)nationale natuurnieuws. 

Felix: “Dat is terug te zien in de cijfers, 

het tv-programma scoort en ook het 

aantal online bezoekers groeit. Dat 

hebben we natuurlijk ook te danken 

aan de boswachters en andere experts 

die ons elke uitzending meenemen 

naar de mooiste en spannendste plek-

ken in Drenthe.”
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Rijnie Trip kreeg na het afronden van 

de hotelschool al vrij snel een leiding-

gevende baan in de horeca. Vijfen-

twintig jaar geleden kwam ze in dienst 

bij Martin van Lier, oprichter Van Lier 

Catering en ruim tien jaar geleden nam 

ze het bedrijf over. Inmiddels zijn bij 

Van Lier Catering 70 man in dienst, of 

beter gezegd: 4 mannen en 66 vrou-

wen. 

One of the guys

“Binnen de branche van contract cate-

raars zijn weinig vrouwen eigenaar van 

een bedrijf”, vertelt Trip, “Ik beweeg 

me echt in een mannenwereld waar ik 

mij overigens prima staande houd. Ik 

ervaar ook niet dat ik daar meer moeite 

voor moet doen. Ik word beoordeeld op 

dat wat ik doe en kan. Ik stond bijvoor-

beeld aan de wieg van de oprichting 

van een tweede branchevereniging. 

Er was destijds alleen een landelijke 

branchevereniging waar de grote ca-

teraars bij aangesloten waren. Vijf jaar 

geleden hebben we VOCC (Vereniging 

voor Ondernemende Contract Cate-

raars) opgericht. Inmiddels hebben we 

bijna twintig leden en ben ik one of the 

guys.”

One of the girls

“Wij onderscheiden ons van onze 

grote concullega’s omdat wij regionaal 

opereren en de cultuur kennen. Wij 

vinden het ook belangrijk dat de gas-

ten merken dat wij veel aandacht voor 

onze eigen medewerkers hebben. Een 

appel smaakt overal hetzelfde maar 

onze medewerkers in het restaurant 

maken het verschil. Wat mij anders 

maakt is dat ik het sociale aspect net 

zo belangrijk vind als het zakelijke. Wel-

licht komt dat toch omdat ik vrouw ben 

en de afstand tot mijn medewerkers 

klein is.”

 

Ontzorgen

“Wij leveren maatwerk. Een bedrijf als 

Catawiki is een ander bedrijf dan de 

Suiker Unie. Wij zorgen voor de dage-

lijkse lunch en verzorgen daarnaast 

ook koffie en broodjes bij vergaderin-

gen, recepties en feestjes. Wij ontzor-

gen. Veel bedrijven hebben de catering 

nog in eigen beheer omdat ze denken 

dat het goedkoper is maar dat is niet 

zo. Ik kom regelmatig bij bedrijven en 

op de vraag wat er gebeurt als dege-

ne die de kantine verzorgt ziek wordt 

of vakantie heeft is het antwoord 

steevast dat dat vaak voor proble-

men zorgt. Een andere probleem is 

dat trends en ontwikkelingen minder 

goed bijgehouden worden en dat de 

kennis van wettelijke verplichtingen 

vaak minimaal aanwezig is. Naast het 

verzorgen van de catering hebben wij 

de kennis in huis om bedrijven op die 

gebieden goed te adviseren.”

 

Vitalier 

“Een trend in onze branche is ‘vitali-

teit’. Bedrijven voelen zich steeds meer 

verantwoordelijk voor de gezondheid 

van hun medewerkers. Het aanbieden 

van gezond eten past daarbij. Daar-

voor hebben wij het concept Vitalier 

ontwikkeld. Vitalier staat voor gezonde 

voeding en is een alternatief voor de 

bestaande kaart. Wij helpen bedrijven 

om het roer om te gooien. Dat is niet 

bij elk bedrijf even makkelijk overigens. 

Een smoothie of een maaltijdsalade 

vindt binnen een kantoorsetting mak-

kelijker aftrek dan bij een productiebe-

drijf, maar een maaltijdsalade kan ook 

stoer en een boerentosti is een gezond 

alternatief voor een kroket.”

Scoren

“Om bedrijven te helpen het roer om 

te gooien organiseren wij ter introduc-

tie een foodmarket om werknemers 

te laten kennismaken met gezonde 

alternatieven. Eten heeft status ver-

worven van innerlijke cosmetica. Er is 

tegenwoordig krapte op de arbeids-

markt en werknemers kijken meer hoe 

aantrekkelijk een bedrijf is. Millennials 

eten de hele dag door. Bij een bedrijf 

als Catawiki leveren we ontbijtproduc-

ten als yoghurt met granola en vers 

fruit, maar ook een luxe koffiemachine 

met siropen. Het hele concept van het 

bedrijf is belangrijk, ook de catering, 

en daar scoren werkgevers steeds 

meer mee.”

One of the ‘guys’

Wil je weten wat Van Lier Catering voor jouw bedrijf kan 

betekenen, neem gerust contact op met Rijnie Trip,  

telefoon 06-51220807 of r.trip@liervan.nl

Rijnie Trip is directeur-eigenaar van Van Lier Catering uit Assen. One of the girls in haar eigen bedrijf waar voorname-

lijk dames werken. In de branche heeft ze vooral te maken met mannelijke directeuren is ze one of the guys en staat 

ze haar mannetje. Als regionale cateraar onderscheidt Van Lier Catering zich van de grote jongens door het leveren 

van maatwerk, aansluiting bij de noordelijke cultuur en aandacht voor de eigen werknemers. “Een appel smaakt overal 

hetzelfde, maar onze medewerkers in het restaurant maken het verschil.”



Heel Drenthe Pitcht
Niet alleen live (zie www.dedrentsezaak.nl/evenementen), maar ook via Noordbizz. Ter inspiratie. Vier startende bedrijven 
met ambitie, uit het netwerk van De Drentse Zaak: Asaya, Assen Escaperooms, Spirit & Moves , De Burnout.    

ASAYA 
Gerry Ubels geeft sinds 1998 trainin-

gen en coacht en adviseert bedrijven 

op het gebied van communicatie, 

agressie- en conflicthantering en 

persoonlijke groei en leiderschap. 

Ubels ontwikkelde daarnaast haar 

eigen methode: Feedboth. 

“Bewustzijnsverhoging is de rode 

draad in mijn werk. Ik leid mensen en 

organisaties naar hun volle potentieel 

en naar authenticiteit. Ik ben ook ener-

getisch coach en geef trainingen op 

het gebied van bewustzijnsverhoging 

bij individuen en organisaties. De door 

mijzelf ontwikkelde methode feedboth 

leert je om anders te kijken, te denken, 

te voelen en te doen en brengt open-

heid en samenwerking. 

Problemen zijn spiegels die ons de weg 

Assen  
Escaperooms
Laura Pieterman (26) is samen met 

haar vader eigenaar van Assen Es-

caperooms. Zij bedenken en bouwen 

De Burnout
 

Chantal van der Leij kreeg in 15 jaar 

tijd vijf burnouts. De burnouts kwa-

men terug omdat niet ontdekt werd 

wat het achterliggende probleem 

was, tot ze daar zelf achter kwam. Om 

vanuit haar ervaring andere te helpen 

startte ze De Burnout.  

Spirit and 
Moves 
Samira Ahale (42) is mindful- en 

transpersoonlijk coach, schrijver 

en motiverend spreker. Vanuit haar 

bedrijf Spirit and Moves begeleidt 

zij professionals in het maken van 

keuzes. Ahale groeide op in België als 

dochter van Marokkaanse ouders, 

leidde een dubbelleven en schreef 

daarover twee boeken. ‘De spirituele 

allochtoon, Eindelijk vrij’ kwam vorig 

jaar uit en in oktober verschijnt het 

meer autobiografische ‘De spirituele 

allochtoon en het Kusjeshuis’.  

“Ik ben altijd ondernemer geweest. Ik 

gaf mindful pilates in kleine groepen 

om lichaam en geest in evenwicht te 

brengen. Ik kreeg steeds meer vraag 

naar individuele sessies voor zelfon-

derzoek. Daarom besloot ik om Spirit 

wijzen naar ons volle potentieel en 

ons authentieke zelf. Situaties bieden 

kansen als je er anders naar kijkt. Ik 

werk op het niveau van de ziel. Ik zie 

het onzichtbare en dring daarom vaak 

snel door tot de kern. Ik laat men-

sen ontdekken wat de onderliggende 

patronen zijn die vaak tijdens de jeugd 

zijn ontstaan en waar mensen hun hele 

leven last van blijven houden als ze 

daar niets aan doen. Als je persoonlijk 

wilt groeien moet je jouw harde schijf 

schoonmaken.”

www.asaya.nl

hun escaperooms zelf en zetten in op 

‘beleving’ met unieke thema’s. Assen 

Escaperooms biedt een uniek uitje 

voor zowel volwassenen als gezinnen 

met kinderen. 

 

“Ik heb theatermanagement gestu-

deerd en was tourmanager van een 

aantal buitenlandse tributebands 

en werkte zes dagen per week. In de 

zomer was het vaak rustiger. Daarom 

wilde ik wel wat anders en omdat mijn 

vader ook een carrièreswitch wilde 

zijn we vorig jaar Assen Escaperooms 

gestart. 

Wij zijn de enige escaperoom in het 

noorden die je met zijn tweeën kunt 

doen. Daarnaast kunnen we ook grote 

groepen bedienen. Onze escaperooms 

zijn innovatief. Wij werken bijvoorbeeld 

niet met sloten maar met omvallende 

potjes, automatische deurtjes en veel 

elektronica. Wij hebben op dit moment 

twee kamers en ruimte voor zeven. Dit 

jaar hopen we nog een kamer met als 

thema Bartje te openen waarin Bartje 

droomt dat hij mee mag doen met de 

Formule 1 in Assen. Zo halen we toch 

een beetje de Formule 1 naar Assen.”

www.assenescaperooms.nl

and Moves te transformeren naar coa-

ching en groepstrainingen op mentaal 

niveau. Ik werk concreet en praktisch. 

In slechts drie sessies ontstaat een 

stabiele basis. Ik richt mij op mensen 

die naar zichzelf willen kijken en reflec-

teren, nieuwe kansen willen ontdekken 

en met zekerheid en zelfvertrouwen 

verder willen.” 

www.spiritandmoves.nl

“Vanuit mijn eigen ervaring wil ik men-

sen helpen die een burnout hebben en 

daar niet uitkomen. Ik vond de oorzaak 

in mijn mindset en dat bleek de sleu-

tel te zijn. Als je niets aan je mindset 

verandert dan verandert er uiteindelijk 

niets en val je vaak weer terug in een 

burnout. 

De behandeling van een burnout kent 

normaal drie fasen: 1. acceptatie en 

rust, 2. herstel en 3. terug in de maat-

schappij en weer aan het werk. Omdat 

je vervolgens vaak aan je lot bent over-

gelaten heb ik twee fasen aan de be-

handeling toegevoegd: 4. begeleiding 

bij het voorkomen van een terugval en 

5. leren leven na een burnout. 

Ik was altijd bang om weer terug te val-

len maar inmiddels niet meer. Ik wilde 

dat ik deze behandeling had gehad na 

mijn eerste burnout.” 

www.deburnout.nl



2322 NoordbizzNoordbizz

Iris Kunst is fiscaal jurist en partner van UNP accountants en adviseurs. 

Begonnen als bloemiste leidde een allergie haar richting de fiscaliteit.

“Als ik met tien mannen in pak zit 

weten ze nog wel wie ik ben, maar de 

meeste mannen zijn ze vergeten.” Iris 

Kunst (59) ziet het vooral als voordeel 

om vrouw te zijn. “Ik heb daar nooit 

nadeel van ondervonden. Dat zit in 

mijn aard. Ik denk ook dat het voor mijn 

klanten niet uitmaakt. Sterker nog, 

voor sommige klanten is het een voor-

deel dat ik een vrouw ben.”

Bloemist

Iris Kunst begon haar maatschappelijke 

carrière als bloemist. Later bleek ze 

allergisch voor bloemen. Op aanraden 

van haar arts zocht ze wat anders. “Het 

leek mij mooi om een eigen winkel te 

beginnen. Ik was ook al bezig met het 

praktijkdiploma boekhouden, toen ik 

een vacature voor assistent accoun-

tant zag. ‘Dat ben ik!’ dacht ik, maar het 

kantoor vond het niet zo geschikt om 

een vrouw naar een garage te sturen 

voor de administratie. Ze hadden nog 

wel een ander baantje voor mij: assis-

tent belastingadviseur.” 

Zo begon Kunst in de fiscaliteit. Begon-

nen op de mavo, via de havo naar de 

middelbare tuinbouwschool om ver-

volgens haar vwo-diploma te halen om 

fiscaal en notarieel recht te studeren 

werkte ze zich op tot fiscaal jurist.

Partner

Iris Kunst werkt sinds 1981 bij UNP en 

haar voorgangers. UNP komt voort 

uit een van de ‘big four’ accountants-

kantoren. Toen die de bakens verzette 

en het kantoor in Assen wilde sluiten 

besloot Kunst samen met een aantal 

collega’s het kantoor over te nemen. 

“Wij hebben klanten waar wij ons heel 

prettig bij voelen. Ik werk hier vanaf 

1981 en er zijn klanten die ik ook zo lang 

ken. Ik hou van mijn klanten. Omdat wij 

uit een grote organisatie komen was ik 

wel bang of wij ons niveau konden hou-

den, maar het feit dat onze klanten ook 

weer nieuwe relaties aandragen geeft 

aan dat wij het goed doen.”

Ontzorgers

“Wij zijn een gezellig accountantskan-

toor en zetten in op langdurige relaties 

met onze klanten. Wij zijn veel met onze 

klanten bezig en minder met ons zelf. 

Daar voel ik mij heel goed bij. Ik hoef 

hier niet schatrijk van te worden. Wij 

zijn ontzorgers. Onze klanten hebben 

behoefte aan iemand om het admi-

nistratieve en fiscale in goede banen 

te leiden. Ze willen nachtrust en niet 

geconfronteerd worden met fiscale 

problemen. Heb je een probleem? Wij 

fixen het voor je. Wij komen niet met 

een mannetje, maar met een oplos-

sing.”

Bijzaak

“Wij zijn een accountantskantoor en in 

tegenstelling tot wat mensen denken 

zijn wij niet saai. Natuurlijk doen wij ook 

controles, jaarrekeningen en adviseren 

we op het gebied van fiscaliteit, maar ik 

ben vooral met mensen bezig. Mijn vak 

is bijzaak. Het is tachtig procent emotie 

en twintig procent techniek. Wij pro-

beren mensen op de juiste manier naar 

de juiste keuzes te begeleiden. Wat wil 

de klant? Wat is goed voor het bedrijf? 

Daarna komt pas het fiscale gedeelte.”

Fiscale detective

Natuurlijk heb ik nog ambitie. Ik ben 

nog maar 59 en moet nog minimaal 

acht jaar werken. Ons bedrijf kan nog 

groter en mooier. Groei is geen doel op 

zich, maar middel om kwetsbaarheid 

te beperken. Verder wil ik nog een boek 

schrijven: een fiscale detective! Maar 

mijn belangrijkste ambitie is om met 

veel plezier te blijven werken!

www.unp.nl

Van bloemist  
naar fiscaal jurist
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De vijfde editie van het Business Festival was op 28 mei bij 

de Ondernemersfabriek aan de Havenkade in Assen. Een 

informele avond waarbij kennis delen en het actief verbinden 

van mensen en bedrijven de rode draad was, en waar vooral 

gezelligheid en het samen zijn van nieuwe én oude kennissen 

voorop stond. Wij waren uiteraard ook van de partij!

 

           

Het Business Festival werd  
mede mogelijk gemaakt door:

Business Festival Foto’s: Iris Sijbom Photography
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Bloom Advies: Henk Wierda

Iedereen met plezier naar het werk met 

meetbaar betere resultaten. Ik begeleid 

ondernemers en leidinggevenden die 

dagelijks worstelen met de vraag “hoe” 

stimuleer ik mijn medewerkers tot het 

nemen van verantwoordelijkheid en het 

tonen van meer initiatief. We laten hen 

ervaren dat werken vanuit persoonlij-

ke motivatie leidt tot eigenaarschap. 

We bieden op basis van onze bewezen 

KATA filosofie een praktische metho-

diek die stap voor stap leidt tot meer 

werkgeluk en meetbaar betere resul-

taten. Vraag een inspirerend gesprek 

aan en ervaar onze waarde voor jouw 

organisatie.

BloomAdvies.com

Associate BU partner  

Quality-Contact Regio Noord

16 september 2019:      Start van het seizoen: Ontbijten en Boksen met Ben Tingen.
   Leer de fijne kneepjes van het boksen, zonder je in het zweet te werken
 
14 oktober 2019:            Gezamenlijke bijeenkomst drie Noordelijk Commerciële Clubs
   Inspireren, ontmoeten en netwerken
 
18 november 2019:       Netwerkborrel Bij Jaap met als gastspreker “Vaart In Assen”
                            Uitwisseling informatie en wensen, netwerken
 
16 december 2019:       Kerstgala: Tijdens een inspirerend programma en onder  
   het genot van een hapje en een drankje luiden we de kerstdagen in.

Nieuwe CCA leden stellen zich voor

Passend en Persoonlijk advies, de juiste keuze  Polyplus dakgoten! www.polyplus.nl

Polyplus: Wytse Hartog 

Onze visie voor de bouw van uw 

woning? Alles in 1x goed doen, geen 

verspilling van:Materiaal | Tijd | Energie

Dakgoten van Nederlandse makelij met 

die kenmerkende traditionele (hout 

look) uitstraling. 

Omdat we geloven dat het mogelijk 

moet zijn om kwaliteit en uitstraling 

te combineren met eenvoudig en 

vanzelfsprekend, zijn we onze pro-

ducten op maat gaan maken met een 

prachtige uitstraling. We werken alleen 

met grondstoffen die een zeer lange 

levensduur hebben op een manier dat 

ze eenvoudig in gebruik en onder-

houdsarm zijn. Wij maken geweldige 

dakgoten en gevelproducten.
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 Hoe bedrijven in Assen blijven verrassen
In de 59 jaren dat het CCA bestaat, hebben we al diverse prachtige bedrijven mogen bezoeken. Toch is het elke keer weer 

een verrassing als een bedrijf meer aspecten heeft dan men bekend mee is. Naast de andere mooie activiteiten en bezoe-

ken dit voorjaar, sprongen de bijeenkomsten bij BPZ en in de moestuin bij Hotel van der Valk met dr. Hans de Graaf eruit. 

Hieronder een kort verslag.

BPZ; wij denken deur 

BPZ ‘denkt deur’ en dat is niet zomaar 

een leuke kwinkslag naar de handel in 

deuren of de Drentse roots, maar geldt 

voor alles wat dit bedrijf doet. Niet 

stoppen bij de opdracht maar meeden-

ken en liever nog; doordenken. Zo wer-

den we op 18 maart jl. verwelkomt met 

een heuse BPZ – CCA vlag in de mast. 

Voor de deur van het kenmerkende 

pand waar Uitgeverij van Gorcum zich 

jaren bevond. Binnen is hier geen spoor 

meer van terug te zien in het pand, dat 

met smaak is ingericht. 

BPZ blijkt een echt familiebedrijf met 

humor en aandacht voor de (inter-

nationale-) klanten maar zeker ook 

voor haar medewerkers. Iedereen is 

betrokken bij de toekomst van het 

bedrijf en profiteert financieel mee als 

het goed gaat. Vader en zoon vertellen 

het bedrijfsverhaal met humor. Na een 

rondleiding langs alle geavanceerde 

machines voor het maken van diverse 

soorten deuren en kozijnen, komen 

we onder de indruk weer terug voor 

het buffet. Het enthousiasme spat er 

vanaf, wat een mooie, sociale aanwinst 

voor Assen! 

 

Breinlijnen in de moestuin van Hotel 

Van Der Valk 

De bijeenkomst op 3 juni jl. werd gehou-

den in de zonovergoten moestuin van 

Hotel Assen, waar directeur Rob van der 

Valk gepassioneerd uitleg gaf over het 

hoe en waarom van zelf groenten en 

kruiden kweken. De manier waarop dit 

hier gebeurt, is een goed voorbeeld van 

maatschappelijk verantwoord onderne-

men, zo werd duidelijk. 

Aansluitend verzorgde  de schrijver van 

het boek ‘Breinlijnen’ en- zoals hij zich-

zelf noemt - de Brain Tweaker uit Assen, 

Hans de Graaf, een interessante en bij 

tijd en wijle ontroerende lezing over 

de relatie tussen je brein, je lichaam 

en je bedrijf. Het was een verfrissend 

betoog dat leidde tot veel vragen en 

tot interessante gesprekken tijdens de 

netwerkborrel waarmee de bijeenkomst 

werd afgesloten. Ook deze werd in de 

moestuin geserveerd en Van der Valk 

liet de dranken vergezeld gaan van 

heerlijke happen waarin zelf verbouwde 

groenten waren verwerkt en die waren 

gedecoreerd met eetbare bloemen. 

Rond de klok van zeven kwam een einde 

aan een geslaagde clubbijeenkomst op 

deze bijzondere buitenlocatie.
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Kennismaken met het CCA?
Je maakt deel uit van het ondernemers- 

netwerk voor € 350,- per jaar. Kennismaken met het netwerk is mo-

gelijk als introducé van één van de leden of via een berichtje aan het 

secretariaat: info@cca-assen.nl / www.cca-assen.nl



Ondernemen op Businesspark Ter 

Borch is ontspannen zaken doen in een 

groene omgeving. Het businesspark 

bestaat uit drie delen: een dynamisch 

snelwegprogramma, een parkachtig 

bedrijventerrein en een deel waar wo-

nen en werken wordt gecombineerd. 

Stijlvol wonen en werken

Ondernemers die luxe willen wonen 

met een bedrijf aan huis zijn hier aan 

het juiste adres. Vanuit  woning en tuin 

kijken zij uit op de ecozone, een groen-

strook die het bedrijventerrein verbindt 

met natuurgebied De Onlanden. Dat 

betekent alle ruimte om naast het werk 

te ontspannen in de natuur. 

Bedrijventerrein met stijl

Het hart van het businesspark wordt 

gevormd door een parkachtig bedrij-

venterrein. Hier is alle ruimte voor 

Businesspark Ter Borch:  
ontspannen zaken doen op de grens van stad en land
Onder de rook van Groningen-Stad en op de grens van natuurgebied De 

Onlanden ligt Businesspark Ter Borch. Een Drentse toplocatie direct aan de A7, 

vlakbij de A28 en met luchthaven Groningen Airport Eelde op een steenworp 

afstand. Het is de ideale plaats om te ondernemen, te werken en te wonen. En 

er zijn nog kavels beschikbaar.

nieuwe en innovatieve bedrijvigheid. 

Dit biedt ondernemers volop mogelijk-

heid om een onderscheidende positie 

in te nemen. Het snelwegprogramma 

richt zich op bedrijvigheid met een 

snelweggericht aanbod.

 
Uw onderneming op  
Businesspark Ter Borch?
Kijk voor meer informatie op  
www.businessparkterborch.nl of 
zoek ons op Funda in Business.

Drachten Heerenveen Amsterdam Groningen Eemshaven Hamburg

Snelweg-
programma

Parkachtig  
bedrijventerrein

Stijlvol 
wonen en werken


