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Stop beoordelen, start coachen

Colofon

Herken je dat? Jouw team bestaat uit prima mensen en toch worstel je er iedere dag mee hoe je ze kunt aanzetten tot

Noordbizz magazine

het nemen van meer verantwoordelijkheid en tonen van initiatief. Je doet het volgens het boekje en spreekt ze mini-
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maal twee keer per jaar, waarbij je de tijd neemt om zinnige dingen te zeggen over het functioneren èn je legt het zelfs
vast.
Ieder jaar bespreek je de cijfers met jouw accountant en
samen kom je tot een mooie lijst van goede voornemens die
moeten leiden tot groei van het resultaat. Maar wat gebeurt
er werkelijk? Iedereen, jij ook, gaat over tot de orde van de
dag en doet wat hij/zij gisteren ook al deed. Je hoeft geen
helderziende te zijn om een voorspelling te doen over wat

Oud…

Business-to-business magazine.
Verschijnt vier keer per jaar in print,
geadresseerd verspreid bij 5000
ondernemers in de gemeenten Assen,
Aa en Hunze en Tynaarlo en digitaal
(pdf) bij ruim 15 000 ondernemers in de
regio.

Jouw investering? Alleen jouw tijd en nieuwsgierigheid. De
rest nemen wij voor onze rekening. Nieuwsgierig?
Zet dan jouw eerste stap en meld je aan op
www.quality-contact.nl, dan zien we jou graag op 26 november van 9.00 uur tot 12.30 uur in de Bonte Wever in Assen.
Namens Bloom Advies en Quality Contact
Henk Wierda / Associate Businesspartner Quality Contact

er overblijft van jouw goede voornemens. En zo verstrijkt er
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weer een jaar.
Ben je benieuwd hoe je deze cirkel kunt doorbreken? Zou je
willen weten hoe jij jouw team kunt begeleiden van weerstand naar leerstand, waardoor men stap voor stap steeds
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meer verantwoordelijkheid gaat nemen, steeds meer werkplezier gaan ervaren en de resultaten steeds beter worden?
Dan ben je toe aan ons seminar: “Stop beoordelen, start
coachen”.

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

Ons seminar is bedoeld voor ondernemers, leidinggevenden, managers, HR-, L&D- en/of opleidingsadviseurs, die
nieuwsgierig zijn hoe zij medewerkers en teams op een
mensgerichte manier kunnen begeleiden naar werkgeluk

Disclaimer
Noordbizz magazine bevat betaalde
inhoud.

en beter resultaat. Het seminar is een eerste kennismaking
met onze alles in één KATA filosofie en de bijbehorende zeer
eenvoudige methodiek.

Met 46 lentes jong voel ik mij niet oud. Na een halve carrière in loondienst begon
ik een kleine vier jaar geleden voor mijzelf als zzp’er. Als ondernemer ben ik
helemaal nog een broekie. Dit in tegenstelling tot een aantal ondernemers die ik
voor dit Noordbizz Magazine sprak.
Deze editie brengen wij een aantal verhalen over oudere en familiebedrijven.
Zo hebben we verhalen over Voortman Pesse (opgericht in 1956), Anjo Jager
Fietsen (1993) en, baas boven baas, van uitgeverij Koninklijke Van Gorcum in
Assen. Met eigenaar en directeur Kor IJszenga spraken we over de meer dan
200 jaar historie van het bedrijf. Het leverde een uitgebreider verhaal op dan
in dit magazine past. Op pagina 2 een ingekorte versie van het interview. De
uitgebreide versie vindt u online.
Over oud gesproken. De foto op de voorpagina is gemaakt door Sasja Michalski.
Niet dat zij zelf oud is (zij heeft nog minder lentes meegemaakt dan ik),
maar Michalski heeft een passie voor het fotograferen van oude en verlaten
gebouwen. Urbexen genaamd. Vanaf deze maand hangen haar werken
geëxposeerd in de Bonte Wever in Assen. Op pagina 8 haar verhaal.
Vreemde eend in de bijt is Loonservice Noord
(pagina 12). Dit salarisadministratiekantoor is begin
dit jaar gestart, maar heeft met eigenaren Wim
Huizenga en Klaas Tielken wel een bak ervaring in
huis.
Naast deze verhalen bijdragen van onze vaste
partners en we bezochten een netwerkborrel: de
Mojito Party. Ik wens u veel leesplezier, én dat u nog
maar een oude ondernemer mag worden!
Maurice Vos

In een ochtend laten wij je ontdekken én ervaren hoe je
dagelijks stappen kunt zetten, naar zichtbare resultaten en
meer werkgeluk.

Noordbizz magazine is een uitgave van:

Henk Wierda
www.massageassen.nl | info@massageassen.nl
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In samenwerking met:

Online
Magazine uitgelezen? Volg dan dagelijks de Noordbizz headlines via mail,
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.

Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum
Hoewel bij uitgeverij Koninklijke Van Gorcum geen Van Gorcum meer aan het roer staat heeft de uitgeverij wel het
karakter van een familiebedrijf. Kor IJszenga is de huidige eigenaar en directeur. “Medewerkers zijn sterk op elkaar betrokken en vormen een hechte groep. Daarnaast ligt de focus op de langer termijn. Continuïteit is voor ons een belangrijke waarde en factor.”
Van Gorcum is in 1800 opgericht in

Dat wilde ik wel. Toen ik in juni klaar

Ik heb twee zoons die beiden een eigen

Sneek, Friesland. Als drukkerij en

was deed ik op vrijdag de deur van mijn

carrière hebben en waarvan ik weet dat

boekverkopers. Het vak van uitgever

kamer in Eindhoven dicht en begon de

ze het bedrijf niet zullen overnemen. Er

bestond nog niet. Boeken ontstonden

maandag daarop in Assen. Ik ben nooit

zal dus geen tweede generatie IJszen-

bij drukkerijen en werden rechtstreeks

meer weggegaan.”

ga aan het roer komen.”

Boeken werden onderling doorge-

Fondsen

De geschiedenis drukte op mijn

schoven. Later werd dat het vak van

Uitgeverij Koninklijke Van Gorcum richt

schouders

uitgever. “Claas van Gorcum begon

zich op drie gebieden, fondsen ge-

“Toen ik in 2009 eigenaar werd had ik

daar in 1800 mee”, vertelt eigenaar en

naamd: Onderwijs, Sociaal Domein en

niet kunnen bevroeden dat we in 2014

directeur Kor IJszenga. “In 1816 wordt

Cultuur & Historie. “Voor het onderwijs

de drukkerij gingen verkopen. Dat is

hij attent gemaakt op een advertentie

en het sociale domein ontwikkelen

toch gebeurd. Het was een moeilijke

in de Staatscourant waarin Drenthe

wij voor (aankomende) professionals

keuze. De geschiedenis drukte op mijn

een provinciale drukker zoekt. Hij

naast boeken ook digitale producten

schouders. Moet ik degene zijn die

solliciteert en bedingt dat hij naast het

en tijdschriften. Daarnaast richten wij

de boel uit elkaar trekt? Daar heb ik

Van Gorcum voor ondernemers

drukwerk voor de provincie ook mag

ons op regionale publicaties waarbij

wel mee geworsteld, maar ik weet dat

Bedrijven kunnen bij Van Gorcum

drukken voor andere bedrijven. Hij

de rode draad is dat het culturele en

mijn voorgangers ook keuzes hebben

terecht voor het uitgeven

krijgt een faciliteit aan de Brink, hier

historische verhaal uit Drenthe op een

moeten maken waarbij zaken werden

van bijvoorbeeld een eigen

schuin tegenover.”

bijzondere manier wordt verteld.”

afgestoten en nieuwe ontwikkelingen

jubileumboek. Ook heeft Van Gorcum

werden doorgevoerd. Elk van mijn

verschillende geschikte boeken

en via concullegadrukkerijen verkocht.

Stage

Toekomst

voorgangers heeft op zijn eigen manier

om als relatiegeschenk weg te

Kor IJszenga begint in 1983 als stagiair

“Ik ben nu 56 en denk heel voorzichtig

voor de vraag gestaan hoe het bedrijf

geven. Daarnaast kan Van Gorcum

in de drukkerij. “Dat klikte heel goed. Ik

wel eens na over de toekomst. Mijn

toekomstbestendig te houden. In alles

ondersteunen in het organiseren van

heb een jaar stagegelopen en daarna

vrouw kreeg twee jaar geleden kan-

wat wij doen is continuïteit belangrijk.

een onderhoudende bijeenkomst met

nog vakantiewerk gedaan. Het volgen-

ker. Het gaat nu weer goed met haar

Ik verwacht dat Van Gorcum over vijf-

een schrijver.

de schooljaar was mijn examenjaar en

maar hierdoor ben ik wel verder gaan

entwintig jaar en ook over vijftig jaar

in januari belde de bedrijfsleider: ‘Wil

denken. Ik heb nog geen concrete

nog bestaat, maar het bedrijf zal zich

je na jouw examens bij ons werken?’

ideeën maar denk meer in scenario’s.

blijven ontwikkelen.”
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Passie voor fietsen
Anjo Jager Fietsen heeft twee vestigingen in Assen en is inmiddels een echt familiebedrijf geworden. Het bedrijf wordt
gerund door vader Anjo en zoon Remon Jager. Anjo is eigenaar en verantwoordelijk voor de hoofdvestiging aan de
Zendmastweg. Zoon Remon i bedrijfsleider van het filiaal in winkelcentrum Assen-Oost. Vader Anjo: “Ik vind het mooi
om te blijven investeren omdat ik weet dat de zaak doorgaat als ik stop.”
Anjo Jager (49) nam in 1993 de fiets-

“Ik ben geboren tussen de fietsen”,

nicus afgerond en is nu bezig met de

winkel in het winkelcentrum Nobellaan

vertelt Remon (21). “Van jongs af aan

opleiding Ondernemer Retail. “Als ik

in Assen over. “Ik begon alleen. Later

deed ik aan wielrennen en fietste ik

daarmee klaar ben ga ik hbo-bedrijfs-

nam ik een monteur in dienst.” Het

wedstrijden. De techniek sprak mij ook

kunde studeren omdat ik uiteindelijk

pand in winkelcentrum Nobellaan werd

aan. Zo kreeg ik passie voor het vak. De

het bedrijf van pa wil overnemen.”

al snel te klein waarna Jager in 1999

voorliefde voor de techniek is in de loop

de zaak verhuisde naar een pand aan

van de tijd uitgebreid met verkoop en

“We hebben nu allebei onze eigen

de Vaart. Ook daar groeide hij snel uit

het ondernemerschap. Ik ben begon-

locatie en zitten niet op elkaars lip”,

waarna Jager genoodzaakt was het

nen als zaterdaghulp bij mijn vader in

vertelt Anjo, “We bellen wel heel veel,

pand anderhalf jaar later alweer uit te

de zaak. Na de middelbare school ging

maar ik bemoei me bewust niet te veel

breidden. “In 2010 zaten we ook daar

ik fulltime aan het werk bij Steenber-

met Remon. Ik vind het mooi om samen

aan het plafond. Toen kwam de moge-

gen Fietsen in Zuidlaren. Dat was een

in de zaak te zitten. Het vertrouwen

lijkheid om het oude pand van Roelof

goede leerschool. Ik leerde breder en

is groot en ik vind het ook mooi om te

Thijs Motoren aan de Zendmastweg

op een andere manier naar het vak en

blijven investeren omdat ik weet dat de

over te nemen. Een mooie showroom

het ondernemerschap kijken.”

zaak doorgaat als ik stop.”

Wat kan Anjo Jager Fietsen voor u betekenen?

met een werkplaats, mooi gelegen met
een ruime parkeerplaats.”

Toen Remon twee jaar aan het werk
was kreeg vader Anjo de mogelijk-

Inmiddels is Anjo Jager Fietsen een

heid om in winkelcentrum Vredeveld

echt familiebedrijf geworden. Toen

in Assen-Oost een tweede locatie te

zoonlief Remon wat ouder werd kreeg

starten. “Ik besloot die uitdaging aan

hij ook passie voor fietsen. ‘Pa, ik wil

te gaan met Remon als bedrijfsleider

ook in de fietsen!’ deelde hij mee. “Dat

en dat heeft goed uitgepakt. Ik ben

is hartstikke mooi”, reageerde vader

heel trots dat Remon dit zo goed heeft

Anjo, “Maar ga eerst maar bij iemand

opgepakt.”

“Vanaf 2020 geldt een nieuwe regeling voor leasefietsen”, vertelt Remon, “de nieuwe regeling biedt werkgevers extra ruimte
om hun werknemers een fiets ter beschikking te stellen. Door de lobby van de Fietsersbond wordt het per 2020 fiscaal aantrekkelijk om voor de leasefiets te kiezen. Het voordeel kan oplopen tot 40% ten opzichte van zelf kopen. Daarnaast is leasen
inclusief onderhoudt, verzekering en eventueel bandenservice.”
Anjo vult aan: “Werkgevers kunnen dit faciliteren en er ook voor kiezen om zelf een bijdrage te leveren. Als werkgever stuur
je hiermee actief op betere gezondheid. Via de nieuwe regeling is iedereen in staat om voor een paar tientjes per maand een
e-bike te rijden. De regeling geldt overigens voor alle soorten fietsen: van een elektrische bakfietsen tot racefietsen en van
mountainbikes tot (high speed) e-bikes. Wij nemen jou als werkgever alle zorg uit handen om de nieuwe regeling uit te voeren.”

anders aan het werk om je strepen te
verdienen. En van een ander neem je

Inmiddels heeft Remon de opleiding

makkelijker iets aan dan van je vader.”

Fietstechnicus én Eerste Fietstech-
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Anjo en Remon Jager

www.anjojagerfietsen.nl
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Voortman Pesse:
een begrip in de regio
Albert Staal is sinds 2014 eigenaar van Voortman Badkamers, Keukens en Tegels. “Ik ben de vierde generatie die de
naam Voortman draagt. Ik heb er wel aan gedacht om onder mijn eigen naam verder te gaan, maar de naam Voortman
Pesse heeft veel bekendheid in de Regio.

Dieks Voortman was in 1956 de grond-

weet niet welke kant hij uiteindelijk op-

radioreclame. Ik denk dat reclame op

legger van Voortman Pesse. Hij was

gaat. Ik probeer hem in het bedrijf mee

radio en tv, en via social media steeds

de drijvende kracht achter het bedrijf,

te laten lopen om zo verder te groeien.

belangrijker wordt.

tot de overname in 1982 door Willem

Het is de droom van iedere vader om

Bakker. Op zijn beurt doet Willem Bak-

de zaak door te kunnen geven aan je

Apetrots

ker het bedrijf in 2000 over aan Harm

kind. Ik neem hem mee op reis in deze

“Iets komt op je pad, zo ook dit. Ik zocht

Sikken. In 2014 is Voortman gesplitst in

wereld, maar ik push hem niet. Het is

al tijden naar iets om mijn schou-

vijf afzonderlijke onderdelen en werd

een andere route dan de stappen die ik

ders onder te zetten. Toen ik de zaak

Albert Staal eigenaar van Voortman

maakte van automonteur tot varkens-

overnam heb ik de badkamer-, keuken

Badkamers, Keukens en Tegels. “Ik

en kippenboer, en van de bouw tot een

en tegelafdeling nieuw leven ingebla-

heb er wel aan gedacht om onder mijn

eigen bedrijf in badkamers, keukens,

zen. Vanaf mei dit jaar draait ook onze

eigen naam verder te gaan, maar wie

tegels en buitenleven.”

nieuwe afdeling Buitenleven, met tuin-

kent Albert Staal? Voortman is een

meubilair, Green Eggs, barbecues op

begrip in de verre regio. Wij gaan hier

RTV Drenthe

houtskool en gas, eigenlijk te veel om

al generaties mee, ook wat betreft

“We proberen maximaal reclame te

op te noemen. Ik ben nu 57 en mijn doel

klanten. Wij krijgen klanten van wie de

maken. Dat doen we onder meer op

is om de komende tien jaar het bedrijf

ouders en de grootouders hier ooit een

Radio Drenthe. Radioreclame is voor

zo neer te zetten met voldoende omzet

keuken of badkamer hebben gekocht.”

ons op dit moment de beste recla-

dat ik het kan overdragen aan mijn

me vanwege de kracht van herhaling

zoon of aan een externe partij. Daar zie

Droom

en onze herkenbare tune. Sommige

ik nog niet naar uit hoor. Ik sta er lekker

“We zijn de afgelopen jaren gegroeid

klanten komen hier binnen en zingen

in en ben apetrots op wat ik tot nu toe

van een eenmanszaak naar een bedrijf

het deuntje al. Wij vragen ook altijd aan

heb bereikt. Ik zeg maar zo: Zegt het

met 14 werknemers. Mijn zoon stu-

onze klanten hoe ze bij ons terecht zijn

Voortman!”

deert Manager International Business

gekomen. Dit heeft te maken met onze

en loopt mee wanneer hij kan, maar ik

naamsbekendheid maar ook door onze
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Tijdreizen met Sasja Michalski
De bijzondere expositie van urbexfotografe Sasja Michalski is sinds deze maand te bewonderen bij De Bonte Wever in
Assen. Intrigerende foto’s van desolate vervallen kastelen, ziekenhuizen en gevangenissen, van verlaten huizen, kerken en fabrieken. De officiële en feestelijke opening vindt plaats tijdens de Bitterballenborrel op 7 november.

Ooit werd er gewoond of gewerkt, klonk

de spanning en de schoonheid van het

er muziek, werd er gelachen en gehuild.

verval maakten dat ik verslaafd raakte.”

te laten spreken.”
Expositie

Nu hangt er een verlaten, mystieke sfeer
en wint de natuur steeds meer terrein.

Tijdreizen

Michalski’s passie voor urbexen resul-

De foto’s van Sasja Michalski laten een

“Urbexen is voor mij ‘tijdreizen’. Je gaat

teerde in een intrigerende expositie

wereld zien die vaak verborgen blijft.

jaren terug in de tijd en in het leven van

die, in opvolging van grote namen als

iemand. Soms lijkt het alsof die persoon

Corneille, Herman Brood en Karel Appel,

Urbex

zo de kamer weer binnen kan stappen.

het afgelopen half jaar te zien was in Ho-

“Op internet zag ik vaak oude verlaten

Uit respect en eerbied begin je vaak te

tel- en Congrescentrum Bergse Bossen

en vervallen gebouwen waarbij mijn

fluisteren en dingen die je aanraakt leg

in Driebergen. Vanaf deze maand is de

fantasie op hol sloeg. Wat is het ver-

je voorzichtig weer terug. Soms kom ik

expositie te zien in de centrale ruimtes

haal achter de plaat? Wat is er met de

in een oude fabriek en word ik overrom-

en de hotelreceptie van vergader- en

mensen gebeurd? Ik ontdekte dat deze

peld door het ruige, stoere en roestige

congrescentrum De Bonte Wever in

voorliefde voor oude vervallen gebou-

interieur. Elke locatie heeft een eigen

Assen. De officiële en feestelijke opening

wen ‘urban exploring’ heette, kortweg

verhaal en emotie. Dat vind ik zo mooi

van de expositie vindt plaats tijdens de

urbex. Het gaf echt een kick toen ik

aan urban exploring. Mijn foto’s zijn een

Bitterballenborrel op 7 november 2019.

mijn eerste urbextrip plande: een lang

verslag van mijn ‘tijdreizen’ en ik hoop op

Ondernemers zijn hiervoor van harte

weekend Duitsland en België. Die kick,

deze manier de verbeelding van de kijker

uitgenodigd.
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Via www.meesterwerkfoto.nl stelt Sasja
Michalski bedrijven en particulieren in de
gelegenheid haar tijdreizen mee te beleven in hun eigen omgeving door haar foto’s te kopen of te huren. “Het idee voor
www.meesterwerkfoto.nl ontstond twee
jaar geleden tijdens een netwerkevent
waarbij ik Harry Weitering, ondernemerscoach en directeur van de Drentse
Zaak, vertelde over mijn passie.”
Weitering besloot Michalski te helpen en
bedacht om haar werk te verkopen als
wanddecoratie voor bedrijven en particulieren. “Het is zonde als dit werk niet
gezien wordt door het grotere publiek.”
Meesterwerkfoto.nl verkoopt de foto’s
afgedrukt op verschillende materialen,
in diverse maten en voor binnen en
buiten. Bedrijven kunnen de Meesterwerken ook huren om zo te beschikken
over een wisselende collectie voor hun
kantoor, spreekruimtes, wachtkamers of
restaurant.

www.meesterwerkfoto.nl
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Mojito Party
Netwerkbijeenkomsten zijn er in soorten en maten. Noordbizz Magazine bezocht dit keer de Mojito Party. Deze netwerkborrel wordt vier keer per jaar gehouden in het bedrijfsrestaurant van het bedrijvenpand aan de Zwedenlaan 20-22 bij afslag
Assen-Noord. Tessa de Wilde is een van de organisatoren: “De Mojito Party is een interessante en gezellige netwerkborrel
zonder formele toestanden waarbij je in een relaxte en ongedwongen sfeer met elkaar kennis kunt maken onder het genot
van een hapje en een mojito. Of een ander drankje natuurlijk...”
De Mojito Party wordt georganiseerd door Florijn Incasso, De Witte Assurantiën, REIN Advocaten & Adviseurs, Tessa de
Wilde Entertainment & Producties en Ondernemersfabriek Drenthe. De volgende Mojito Party is een speciale Happy New
Year-editie begin volgend jaar. Houd de agenda op www.noordbizz.nl in de gaten!
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Loonservice Noord
Loonservice Noord, een nieuw loonadministratiekantoor, maar met een bak aan ervaring. Wim Huizenga en Klaas Tielken runden jaren de salarisadministraties van Sabanoord Accountants tot zij begin dit jaar de afdeling verzelfstandigden.
“Vorig jaar werd ons de mogelijkheid geboden om de sala-

Je moet er niet alleen voor zorgen dat de salarisverwer-

risafdeling van Sabanoord over te nemen”, vertellen Wim

king iedere maand goed verloopt, maar ook voortdurend de

Huizenga en Klaas Tielken, de kersverse eigenaren van het

wet- en regelgeving bijhouden. Als accountantskantoor of

nieuwe loonadministratiekantoor. “Om de onafhankelijkheid

ondernemer heb je daar vaak niet de expertise voor in huis

en continuïteit van de salarisadministratie te waarborgen is

en ontbreekt het vaak aan de benodigde tijd. Wij nemen dit

ervoor gekozen om het te verzelfstandigen.”

graag uit handen.”

Specialistisch

Low-profile

Het past bij de ontwikkelingen in de markt. Waar voorheen

Huizenga en Tielken zitten, samen met beginnend salarisad-

vaak alle administraties bij één kantoor werden onder-

ministrateur Nikki de Koning, in het pand van Sabanoord aan

gebracht zie je dat tegenwoordig steeds meer bedrijven

de A28 bij afslag Assen-Noord. “Wij zijn een low-profile sala-

kiezen voor specialistische bedrijven. Loonservice Noord is

risadministratiekantoor. We hebben bijvoorbeeld niet geko-

zo’n specialistisch bedrijf. Huizenga en Tielken zijn beiden

zen voor een 085-nummer maar gewoon een 0592-nummer.

gecertificeerd salarisadministrateur, ingeschreven in het

Wij richten ons ook vooral op de noordelijke drie provincies.”

NIRPA-register, en hebben jarenlang ervaring. Huizenga zit
al sinds zijn eenentwintigste ‘in de lonen’ bij verschillende

Na jaren in dienstverband te hebben gewerkt is het voor

accountantskantoren. Tielken kwam in 2002 in dienst bij

de kersverse ondernemers wel even wennen. “Ja, en best

Sabanoord.

spannend, maar het is meer motiverend om voor jezelf te

Klaas Tielken, Nikki de Koning en
Wim Huizenga

werken”, reageert Huizenga. “En er komt veel meer bij kijOntzorgen

ken”, vult Tielken aan, “maar het bevalt uitstekend!”
Loonservice Noord is ontstaan vanuit Sabanoord Accountants en opgericht in 2019, mede op verzoek van een aantal
middelgrote accountants- en administratiekantoren in Assen, Roden en Paterswolde, vanuit de groeiende behoefte
aan een externe, onafhankelijke partij die volledig gespecialiseerd is in lonen en personeelszaken. Loonservice Noord
heeft als doel om klanten zo optimaal mogelijk te bedienen, laagdrempelig en met een no-nonsens mentaliteit. Loonservice Noord maakt gebruik van moderne communicatiemiddelen, zoals een online portal en een app, en verzorgt
alle aspecten van de salarisadministratie, afgestemd op specifieke wensen en behoeften van de klant. Werknemers
kunnen via een app hun eigen salarisspecificaties en jaaropgaven bekijken. Naast de salarisadministratie kun je bij
Loonservice Noord terecht voor rapportages, subsidieaanvragen, cao-advies en advies op het gebied van arbeidsrecht. Denk hierbij aan het opstellen van arbeidsovereenkomsten, het maken van een vaststellingsovereenkomst en
het berekenen van een transitievergoeding.

“Wij werken samen met andere kantoren en ontlasten de salarisadministraties”, vertelt Tielken. “Je ziet dat bij veel kan-

Wil je weten wat Loonservice Noord voor uw bedrijf kan

toren de salarisadministratie bij één persoon ligt. Dat maakt

betekenen? Neem gerust en vrijblijvend contact op met Wim

het kwetsbaar. Het verzorgen van salarisadministraties is de

Huizenga of Klaas Tielken. Telefoon 0592-201381 of email

kerntaak van ons kantoor. Dat doen we voor accountants-

info@loonservicenoord.nl

kantoren en administratiekantoren, maar ook rechtstreeks
voor ondernemers in het MKB.” Huizenga vult aan: “Het
voeren van een juiste salarisadministratie is flink wat werk.
12
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“Het is prettig om met
de Rabobank te kunnen sparren”
De accountmanagers MKB van Rabobank Assen en Noord-Drenthe helpen hun klanten niet alleen met de financiële zaken. Zij kennen de markt, de risico’s en weten waar kansen liggen. Zij helpen de ondernemer met het realiseren van zijn
doelen. Jos Buysrogge is directeur en eigenaar van Schotman Elektro in Assen. Gijs Vermeer is namens de Rabobank
zijn vaste accountmanager.
Schotman Elektro is een handelson-

Voelsprieten

Voor mij is het eigenlijk vanzelfspre-

derneming en fabrikant en ontwikkelt

“Een interessant bedrijf”, vindt Gijs

kend om met de Rabobank zaken te

eigen producten voor in de meterkast en

Vermeer, “Maar het kostte wel tijd om

doen, maar ik blijf wel kritisch. Wij heb-

vermarkten die binnen Europa. “Wij zijn

goed te doorgronden wat dit bedrijf

ben een goede relatie en ik neem geen

internationaal gezien een kleine firma.

doet. Ik vind het mooi om te zien dat

blad voor de mond. Ik vind het belang-

Wij hebben eigen ideeën hoe producten

de markt hun producten erkennen

rijk om een uitlaatklep te hebben.

te ontwikkelen”, legt Jos Buysrogge uit.

en dat Jos voelsprieten heeft om te

“Wij voeren naast het bestaande merk

zien waar de markt naartoe beweegt.

“Mooi dat je dat zegt”, reageert Ver-

Gacia, met alle standaardproducten, ons

Jos heeft een duidelijke mening. Ook

meer, “Wij willen ook niet alleen het oor

eigen merk SEP (Schotman Elektronic

over de Rabobank. Dat houdt ons ook

laten hangen naar onze klanten. Wij

Products) waarvoor wij de producten zelf

scherp. Ik ben als accountmanager

zeggen hoe wij tegen zaken aankijken.

ontwikkelen. Met onze producten willen

meer generalist dan specialist, maar

Wij stimuleren ondernemers ook om

we ruimte besparen in de meterkast en

binnen de Rabobank is ontzettend veel

te innoveren en organiseren studie-

ontwikkelen we onderdelen die minder

kennis aanwezig en voor het zetten

reizen. Jos is al eens mee geweest op

warmte verliezen en energiebesparend

van vervolgstappen kan ik de juiste

studiereis naar China.”

zijn. Wij zetten in op duurzaamheid en

mensen inschakelen. Wij hebben spe-

veiligheid. De markt verandert en wij ko-

cialisten die het internationale beta-

“Ik heb geen idee waar deze finan-

men met oplossingen. Dat is een behoor-

lingsverkeer begeleiden. Ook hebben

ciële wereld heen gaat”, vervolgt

lijke uitdaging. Ons design, onze voor-

wij een uitgebreid netwerk, zowel re-

Buysrogge. “Het is prettig om met

waarden en mijn verlanglijstje zijn soms

gionaal, landelijk als internationaal. Wij

de Rabobank te kunnen sparren.

ingewikkelder dan de markt aankan. In

zijn in meer dan veertig landen actief.”

Het belangrijkste voor ons is om één

2006 bracht ik mijn eerste eigen product

aanspreekpunt te hebben. Voor advies

op de markt. Dat betrof een tussenstukje

Sparren

kan ik altijd bij Gijs terecht. Binnen-

voor in de meterkast. Een stukje plastic.

“Mijn overgrootvader zat al bij de

kort zitten we weer om de tafel. Dan

Dat kostte € 2,50 en dat vond ik te duur.

Rabobank”, vertelt Buysrogge. “Ik ben

moeten we het ook maar eens over

Ik ontwierp een nieuw tussenstukje dat

onlangs opnieuw vader geworden en

die negatieve rente van tegenwoordig

tachtig procent beter koelt en wij nu voor

heb net voor mijn zoontje een Jonge-

hebben. Krijg ik nu geld toe als ik bij

€ 0,58 verkopen.”

renrekening bij de Rabobank geopend.

jullie leen?”
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Heel Drenthe Pitcht
Niet alleen live (zie www.dedrentsezaak.nl/evenementen), maar ook via Noordbizz. Ter inspiratie. Vier bedrijven met ambitie,
uit het netwerk van De Drentse Zaak: FitAssen, Yoga Groningen, Rijschool Strijk en Fortepiano.

FitAssen

met je lichaam. Als je daar goed mee

lende vormen van yoga waaronder

omgaat zie je resultaat.

poweryoga en aerial yoga.

In 2014 startte ik mijn bedrijf FitAssen.

“Ik had een grote yogastudio in

De Drentse Zaak heeft mij geholpen

Groningen in een huurpand. Toen

om mijn bedrijf verder op te bouwen.

ik daar weg moest besloot ik het

De cursus ‘succesvol ondernemen’

kleinschaliger weer op te starten.

heeft mij als ondernemer zelfverzeker-

Ik verkocht mijn huis en na lang

der gemaakt. Daarnaast heb ik via De

zoeken vond ik in Glimmen een

Drentse Zaak een praktische cursus

mooie eigen plek voor mijn yo-

gevolgd om mijn website zelf te kunnen

ga-studio. Met hulp van De Drentse

aanpassen en updaten.

Zaak heb ik als parttime ondernemer mijn bedrijf opnieuw opge-

www.fitassen.nl

Vanuit haar bedrijf FitAssen begeleidt
zij volwassenen en kinderen op weg
naar een gezonder leefstijl.
“Ik geef voedingsadviezen en help
mensen de juiste keuzes te maken om
een gezond gewicht te halen. Voor een
gezonde leefstijl is voeding, bewegen
en rust belangrijk. Ik ben ook fitnesstrainer, maar mijn focus ligt vooral op
voeding. Ik ben afgestudeerd als diëtisdiëtetiek en kindervoeding gedaan.
Het mooiste aan mijn vak vind ik dat je
met voeding veel kunt bereiken. Ik zie
hoe blij mensen zijn als hun bloedwaar-

Yogaplaza
Groningen

den verbeteren en ze met minder me-

Marjolein Schaaf is eigenaar van

dicatie of insuline toekunnen. Voeding

Yogaplaza Groningen. In haar yoga-

is geen wondermiddel, maar doet veel

studio in Glimmen geeft zij verschil-
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vooral in kerken, als begeleiding van

tact met De Drentse Zaak die mij heeft

koren en instrumenten en ik geef ook

geholpen om mijn bedrijf verder op te

soloconcerten. Ik kreeg mijn eerste pi-

bouwen. Ik heb er ontzettend veel baat

ano op mijn vijfde. Als jong meisje ben

bij gehad en nog steeds. Op dit mo-

ik getest op muzikaal gehoor, - geheu-

ment volg ik de cursus … Je onderne-

gen en ritmegevoel en op mijn eenen-

ming laten groeien, en samen met mijn

twintigste studeerde ik universitair af

vrouw volg ik een cursus boekhouden

op piano en muziek.

omdat we dit vanaf volgend jaar de

Ik heb dertig jaar in de Oekraïne als

hele administratie zelf willen doen.

pianodocent en concertmeester gewerkt. In Nederland zet ik mijn talenten

Rijschool
Strijk

www.rijschoolstrijk.nl

ook in door het geven van pianolessen.
Met hulp van De Drentse Zaak kreeg
ik de kans om als zzp’er te starten als
pianodocent. Ik geef nu les bij Podium
Zuidhaege in Assen. Door middel van

Ik geef onder meer poweryoga en

Lia Kesojan is diëtist en fitnesstrainer.

te en heb daarnaast de studie Kinder-

bouwd.

kwam ik via mijn accountant in con-

aerial yoga. Poweryoga is een vorm

Tinus Strijk is rijinstructeur en eigenaar

een muzikale scan breng ik ook het

van krachtyoga met niet alleen oe-

van rijschool Strijk. Hij is gespeciali-

talent van mijn leerlingen in beeld om

feningen om rustig en lenig van te

seerd in het geven van rijlessen aan

de lesmethode af te stemmen op de

worden maar ook voor opbouw van

mensen met een medische achter-

leerling. Ik leer kinderen noten lezen en

spierkracht. Bij aerial yoga hang je

grond. Daarnaast is Strijk faalangstin-

ook improviseren. Ook bereid ik leerlin-

in een doek aan het plafond. Door-

structeur.

gen voor op het toelatingsexamen voor

dat je de zwaartekracht opheft doe

“Nadat ik drie jaar voor ANWB rijop-

het conservatorium.”

je de oefeningen op een andere

leidingen heb gewerkt ben ik in 2010

manier en door alle ‘onderstebo-

voor mijzelf begonnen. Ik vind het een

venhoudingen’ gebeurt er veel in

uitdaging om mensen die iets meer

je lichaam, met je bloedsomloop

aandacht nodig hebben ook aan een

en met je organen. Aerial Yoga is

rijbewijs te helpen. Ik ben ook faal-

een veilige vorm van yoga en helpt

angstinstructeur. Daarnaast verzorg ik

Iryna Bondarenko is pianodocent. On-

blessures te herstellen.”

voor Veilig Verkeer Nederland opfris-

der haar bedrijfsnaam Fortepiano geeft

cursussen en geef ik Rijzekertraining

Bondarenko pianoles aan volwassenen

aan mensen die na een ongeluk niet

en kinderen.

meer de weg op durven.

“Muziek is mijn leven en pianolesgeven

Toen ik in 2010 voor mijzelf begon

is mijn passie. Ik treed regelmatig op,

www.yogaplazagroningen.nl
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www.fortepiano.nu

Fortepiano

Nieuwe CCA leden stellen zich voor
John Schmitz Hoveniers

Ons ervaren team van hoveniers verzorgen alles
van A tot Z in uw tuin.
Wij zijn gespecialiseerd in aanleg, onderhoud en
renovatie van uw tuin.
Wij verzorgen de aanleg van riool en drainage,
wij voeren grondwerk voor u uit,
wij leveren alle materialen voor uw tuin zoals
sierbestrating, schuttingen, planten, graszoden
etc. en we leggen in overleg met u uw
droomtuin aan.
Ook kunnen wij een tuinhuis op maat voor u
leveren inclusief een persoonlijk ontwerp.
U kunt bij ons in de showtuin inspiratie opdoen
voor uw eigen tuin.
Tevens sluiten wij onderhoudscontracten af
voor zowel particulieren als bedrijven.

CCA: gevarieerd aanbod en altijd netwerken
We blikken terug op een mooi eerste seizoen van het jaar met een diversiteit aan netwerkmomenten: o.a. bedrijfsbezoeken bij BPZ Bouwproducten, REIN en Oving, de van der Valk moestuin, een nieuwsjaardiner bij De Bonte Wever, een
fietstocht met BBQ bij De Ondernemersfabriek en een gezamenlijke bijeenkomst met Assen Onderneemt en de Promotiedagen. De foto’s geven een mooie impressie van onze bijeenkomsten.
Najaarprogramma 2019
Met nieuwe energie zijn wij het tweede seizoen van het jaar gestart: boksen met profbokser Ben Tingen. Even mochten we
met elkaar “de ring in” en stonden we tegenover elkaar in plaats van naast elkaar. Daarnaast nam Ben ons mee in zijn wereld
van het ondernemerschap. Puur en kwetsbaar in zijn presentatie, maar in de ring “no mercy”. Een vroege ochtendstart op
de Drentse Golf en Country Club. De regen weerhield ons van het gebruik van de green, maar binnen was het warm en comfortabel, met een heerlijk ontbijt nadien.
Ook de komende maanden mag u weer een mooi programma van ons verwachten met volop gelegenheid tot netwerken en
het leggen van nieuwe contacten en het uitbouwen van warme relaties.
Op 15 oktober: de 2jaarlijkse meeting met de Groninger en Friese Commerciële Clubs. Dit jaar gehouden in Groningen met
een lezing van Peter Hoekstra: “internationale handel in turbulente tijden”.
Op 18 november borrelen Bij Jaap en worden we meegenomen in de ontwikkelingen van Vaart in Assen. Wat is de huidige

nieuwe seizoen 2019-2020

najaar activiteiten

Agenda

www.johnschmitzhoveniers.nl

status van deze Stichting en welke visie en plannen liggen er voor de komende periode op tafel? Praat vooral mee over de
toekomst van de stad Assen.
En dan in december het eindejaar kerstfeest bij Van Tarel met een bijzondere en inspirerende spreker die u zeker niet mag missen.

15 oktober 2019:
Gezamenlijke bijeenkomst drie Noordelijk Commerciële Clubs CCA, CCG en Friese Zaken
op Suikerunieterrein Groningen met lezing van Pete Hoekstra. Inspireren, ontmoeten en
netwerken
18 november 2019:
Netwerkborrel Bij Jaap met als gastspreker Kjeld Vosjan van “Vaart In Assen”. Uitwisseling
informatie en wensen, netwerken
16 december 2019:
Eindejaar kerstfeest in restaurant van Tarel te Taarlo. Tijdens een inspirerend programma en
onder het genot van een hapje en een drankje luiden we de kerstdagen in.

Binnenkort zijn ook de data voor
januari tot de zomer weer bekend,
dus houd onze website
www.cca-assen.nl in de gaten.
We zien u graag op een van onze
activiteiten!
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Kennismaken met het CCA?
Je maakt deel uit van het ondernemersnetwerk voor € 350,- per jaar.
Kennismaken met het netwerk is mogelijk als introducé van één van
de leden of via een berichtje aan het secretariaat: info@cca-assen.nl
www.cca-assen.nl

Ondernemend Assen Bonte Wever
ALV in Drenthe College

Bedrijfsbezoek BPZ
Promotiedagen DNK

Bedrijfsbezoek Rein en Surity

Business festival ondernemersfabriek

Nieuwjaarsdiner in de Bonte Wever

Seizoensafsluiting Ondernemersfabriek
20
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Moestuin vd Valk
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DE ULTIEME PLEK
OM DE BELEVINGSWERELD
VAN VOLVO TE ERVAREN
Industrieweg 42, Assen
(T) 0592 - 34 40 46 broekhuis.nl

Massage by Della

Voor meer rust en ruimte in je leven

Positiviteit geeft energie, inzichten en nieuwe mogelijkheden
Mijn missie en passie is mensen te helpen met behulp van massages en coaching. Door meer
rust en ruimte te creëren, komen mensen meer in balans. Daardoor kunnen ze meer genieten
van het leven. Ik vind het fijn om positieve energie door te geven. Positieve energie krijg je
onder andere door massages en vitaliteitscoaching.
Een Thaise stoelmassage helpt ook bij RSI en nek- en schouderklachten. Op een speciale
stoel geef ik massage over de kleding heen. Een stoelmassage is een combinatie van Thaise massage, strekkingen en acupressuur. Hiermee creëer je meer rust en ruimte, minder
stress gerelateerde klachten en het werkt preventief. Medewerkers raken meer gemotiveerd en presteren beter.
Della Vermetten-Tromp is masseuse en vitaliteitscoach. Massage Assen by Della biedt drie
proefmassages aan van 20 minuten bij bedrijven en organisaties. Een vitaliteitspakket op
maat is een van de mogelijkheden.

www.massageassen.nl | info@massageassen.nl

