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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.
Ondernemen op Businesspark

om een onderscheidende positie in

met elkaar verbindt. Dat betekent

Ter Borch is ontspannen zaken

te nemen. Aan deze kant van de stad

alle ruimte om naast het werk te

doen in een groene omgeving. Het

Groningen is nog geen snelweggericht

ontspannen in de natuur.

businesspark bestaat uit drie delen:

aanbod. Het hart van het businesspark

een dynamisch snelwegprogramma,

wordt gevormd door een parkachtig

Uw onderneming op Businesspark

een parkachtig bedrijventerrein en een

bedrijventerrein. Hier is alle ruimte voor

Ter Borch?

deel waar wonen en werken worden

nieuwe en innovatieve bedrijvigheid.

Kijk op www.businessparkterborch.nl

gecombineerd.

Ook ondernemers die luxe willen

of zoek ons 16 april op tijdens het

wonen met een bedrijf aan huis

ondernemersevent PD Drenthe in De

Bedrijventerrein met stijl

zijn hier aan het juiste adres. Het

Nieuwe Kolk in Assen.

Businesspark Ter Borch biedt

businesspark grenst aan een ecozone,

ondernemers volop mogelijkheden

die verschillende natuurgebieden
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Ik wil mij daarom kort voorstellen. Na bijna twintig jaar gewerkt te
hebben bij Univé Verzekeringen ben ik in 2011 begonnen aan de studie
journalistiek aan het Windesheim in Zwolle. Tegelijkertijd heb ik mijn
fotografieskills ontwikkeld. Al tijdens mijn studie dienden de eerste
opdrachtgevers zich aan en toen ik in 2015 met een diploma op zak

journalistiek en de fotografie de boer op te gaan. Leuk bedacht, maar in
de praktijk werkte dat niet. Althans niet voor mij. Dus gooide ik het roer
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(zekerheid…) te blijven werken en daarnaast als zzp’er (vrijheid…) in de

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

Snelweg-

ik het redactionele stokje volledig over van Erik Riensema na een aantal

Windesheim weer uitliep was mijn plan om vijftig procent in loondienst
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Sales: Cornelis Hekkert, 06-36597009
Vormgeving: Wojtek Kusznierow en
Anne Jan Molenhuis

g
n Hambur
Eemshave
roningen

Voor u ligt weer een nieuwe Noordbizz Magazine. Vanaf deze editie neem

helemaal om, nam afscheid van een stukje zekerheid en van het verzekeringswezen om mij volledig in de journalistiek en fotografie te storten.
Als ondernemer dus. Tegen wil en dank? Zeker niet! Ik geniet met volle
teugen van de vrijheid, de uitdagingen én vooral de
inspirerende mensen die op mijn pad komen.
Een van die uitdagingen is Noordbizz Magazine,
het ‘kindje’ van Erik dat hij met liefde en zorg op
de wereld heeft gezet en grootgebracht.
Aan mij de taak om de zorg over te nemen.
Ik heb er zin in!

Maurice Vos

Stijlvol

Noordbizz magazine is een uitgave van:

wonen en werken
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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.

scherm geplaatst zou kunnen worden. Dat bleek op de huidige

“Soms denk ik wel eens
hoe ik het allemaal doe”

locatie te mogen. Vervolgens hebben we het idee verder uitgewerkt. We wilden iets anders dan er al was en we wilden het toegankelijk maken voor winkeliers en events. Dat bleek te kunnen
door te besparen op energie. Daarom hebben we gekozen voor
een duurzame reclamemast die gevoed wordt door zonnepanelen. Daarnaast hebben we een digitaal portaal ontwikkeld

Niels Vanderveen (38) uit Assen is ondernemer pur

Daar heb ik tot oktober vorig jaar gezeten, maar om mij volledig

waarin gebruikers zelf kunnen bepalen wanneer en hoe vaak ze

sang. Directeur en eigenaar van een aantal webshops,

op mijn andere activiteiten te kunnen richten heb ik de zaak vorig

zichtbaar willen zijn. Een voetbalvereniging kan bijvoorbeeld de

ontwikkelaar en mede-eigenaar van Greenledwalls

jaar verkocht.”

komende thuiswedstrijd op vrijdagmiddag plaatsen, maar we
draaien ook een ontbijtcampagne voor McDonalds die alleen ’s

en commercieel manager van profbokser Ben Tingen.
Als ondernemer is hij niet voor een gat te vangen. Een

Snurky

morgensvroeg te zien is. Het heeft al met al tweeënhalf jaar en

portret.

Een van die andere activiteiten is het runnen van webshops. In

duizenden uren voorbereiding gekost maar sinds mei vorig jaar

1998 was Vanderveen een van de eerste beddenspeciaalzaken

staat hij daar!”

“Vanderveen. Eén woord. Eén hoofdletter”, maakt Asser ondernemer Niels Vanderveen meteen duidelijk. “Mijn naam stond
vroeger al eens verkeerd op een diploma, waardoor die opnieuw
gemaakt moest worden.”
We spreken de Asser ondernemer in zijn kantoor op de bovenverdieping van een pand op het industrieterrein van de Drentse
hoofdstad. “Oorspronkelijk was onze familienaam wel Van der
Veen, maar mijn opa liet dat officieel aanpassen omdat hij naar
Amerika wilde. Dat is er niet van gekomen. Toen is hij warenhuis
Vanderveen in Assen begonnen.” Het ondernemerschap is
Vanderveen dus met de paplepel ingegeven. Zo werkte hij vanaf
zijn veertiende als bijbaantje en tijdens vakanties in het warenhuis op verschillende afdelingen, waaronder de beddenafdeling.
Het was dan ook niet vreemd dat Vanderveen op achttienjarige
leeftijd, met een diploma Middelbare Detailhandel School op zak,
voor zichzelf begon.
Sportzaak
“Mijn droom was een eigen sportzaak, maar omdat mijn vader
een groot netwerk in het beddenwereldje had besloot ik een
beddenspeciaalzaak te beginnen. Mensen hebben tenslotte
altijd een bed nodig. Ik begon mijn eerste zaak, als jongste ondernemer van Noord-Nederland, in de Singelpassage in Assen.
Anderhalf jaar later kocht ik een groter pand in de Rolderstraat.
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met een website. “Die heb ik in 2005 omgebouwd tot webshop. Het bleek een schot in de roos. Op dit moment heb ik 23

Ben Tingen

webshops, allemaal op het gebied van slaapcomfortartikelen.

“Ik ben elke dag met Greenledwalls bezig. Daarnaast hou ik me

Een van mijn best lopende webshops is gek genoeg die voor

dagelijks bezig met mijn webshops. Verder ben ik sinds kort

logeerbedden. Vroeger verkocht ik met de TT misschien een keer

met Scanlivingbenelux ook het verkoopkantoor voor Deense

een vouwbed, tegenwoordig verkoop ik drie per dag. Mijn groot-

kinderbedden voor de Benelux en probeer dat uit te breiden naar

ste webshop is snurky.nl. Daarop bied ik 26.000 verschillende

Frankrijk, Spanje en Portugal. En dan ben ik ook nog commerci-

slaapkamerartikelen aan die ik vrijwel allemaal binnen een paar

eel manager van profbokser Ben Tingen. Iets heel anders, maar

dagen kan leveren omdat de leveranciers de producten vaak

geweldig om te doen. Op 25 mei bokst Ben voor de Europese titel

rechtstreeks versturen naar de klant.”

in De Bonte Wever in Assen en we zijn op dit moment bezig om
de sponsoring van het gala rond te krijgen.”

Greenledwalls
Een andere en veel meer, letterlijk, in het oog springende

Kansen benutten

activiteit, is de Greenledwalls aan de A28. Het idee daarvoor is

“Ik ben een bekende ondernemer en heel toegankelijk. Mensen

al ontstaan in 2012 toen Vanderveen een ledscherm plaatste

mogen me altijd uitnodiging voor een kop koffie, maar mijn agen-

in de etalage van zijn winkel waarop hij liet zien wat hij allemaal

da is meestal tjokvol. Soms denk ik wel eens hoe ik het allemaal

verkocht. “Omdat je in de etalage zelf maar heel weinig kwijt kan.

doe, maar het lukt altijd. Ik ga vaak naar netwerkbijeenkomsten

Samen met mijn compagnons Henk Wijsbeek en Paulo Assorgia

en heb een gigantisch netwerk opgebouwd. Dat is onderne-

hadden we het idee om twintig schermen in etalages van lege

men voor mij. Ondernemen betekent ook vrijheid, creativiteit

winkelpanden te plaatsen. Dat zou een behoorlijke investering

en ontwikkelen. Ik heb een hekel aan ondernemers die met de

zijn, maar daarmee trek je nog niet de mensen naar de binnen-

armen over elkaar afwachten. Je moet kansen zien en kansen

stad. Toen heb ik het idee geopperd om een groot scherm aan de

benutten. Ik vind ook dat wij veel trotser moeten zijn. Het mkb is

snelweg te plaatsen. Met dat idee zijn we op een vrijdagmiddag

de motor van Nederland. Die paar grote bedrijven zijn leuk, maar

naar de gemeente gestapt met de vraag waar aan de A28 zo’n

het mkb zorgt voor de grootste werkgelegenheid.”
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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: Naaiatelier & Reparaties Maribel, De Heemst, Boekhouding op Orde, Sander van der Bij.

Naaiatelier & Reparaties
Maribel
Maribel Gonzalez Ruiz komt uit Peru, studeerde modedesign en werkte als designer in een fabriek voor bedrijfskleding. Toen zij drie jaar geleden voor zichzelf begon was de
keuze snel gemaakt: een naaiatelier!
“Negen jaar geleden bracht de liefde mij naar Nederland.
Toen mijn kinderen naar school gingen ben ik in de Naobershop in Assen mijn eigen zaak begonnen. Zoals de naam
Naaiatelier en Reparaties Maribel al zegt begon ik alleen met
het maken en repareren van kleding. Ik heb nooit reclame
gemaakt, maar door mond-tot-mondreclame is mijn bedrijf
gegroeid. Ik ben dankbaar dat ik in de Naobershop kon starten maar omdat mijn bedrijf gegroeid is ben ik verhuist naar
winkelcentrum t Forum waar ik ook accessoires en stoffen
verkoop. Ik vind het mooi om kleren te maken en repareren
en daar mijn geld mee te verdienen. Ik doe veel kledingreparatie en aanpassingen. Soms willen mensen iets van speciale
stof. Dan kan ik dat voor hun maken. Mijn ambitie is om nog
verder te groeien. In de toekomst hoop ik iemand in dienst te
kunnen nemen.”

De Heemst

Boekhouding op orde

Jitske van der Spoel begon tien jaar geleden haar eigen
praktijk waarmee ze zich ontwikkelde tot natuurtherapeut voor mensen die gedreven vanuit verlangen zelfonderzoek willen doen.

Cobra Eshghi ondersteunt ondernemers met hun boekhouding en administratie. Met haar bedrijf ‘Boekhouding
op Orde’ verzorgt Eshghi in De Drentse Zaak ook workshops ‘boekhouden in de praktijk’.

“Innerlijke groei heeft altijd mijn interesse gehad. Wat beweegt mensen en waarom zijn mensen soms ongelukkig? In
mijn praktijk De Heemst hanteer ik het principe van natuurlijke innerlijke groei. Vandaar de naam natuurtherapie.
Heemst is een geneeskrachtig kruid en staat voor liefdevolle
aandacht. Als je naar iemands leven kijkt onderscheiden we
zeven leefgebieden die alles omvatten: emotie, fysiek, kracht,
acceptatie, waarheid, helderheid en eenheid. Het blijkt heel
zinvol om te zien welk gebied wordt onderdrukt en op welk
gebied je meer obsessief bezig bent. Daar inzicht in krijgen
biedt mogelijkheden om jezelf te helen. Veel therapieën
zijn gericht op één gebied, maar ontwikkelingen op het ene
gebied hebben altijd consequenties op andere gebieden. Ik
ben een gids die helpt om dat zelf te ontdekken. Mijn therapie
richt zich op alle gebieden en ik geef adviezen voor het dagelijks leven om bepaalde gebieden actiever kunt krijgen.”

“Als kind spraken cijfers mij al aan”, vertelt Eshghi. “Ik kom
uit Iran. Mijn broers hadden een wegenbouwbedrijf waarvan
mijn vader de administratie deed. Op mijn twaalfde begon ik
als assistent van mijn vader. Later ging ik wiskunde studeren. Vanaf 2010 werkte ik als boekhoudster voor verschillende bedrijven. Dit jaar ben ik onder de naam ‘Boekhouding op
orde’ mijn eigen praktijk begonnen. Naast het verzorgen van
de boekhouding van bedrijven geef ik ook workshops voor
(startende) ondernemers hoe een boekhouding op te zetten.
Daarnaast begeleid ik in opdracht van De Drentse Zaak
ondernemers op individuele basis. Ondernemers zijn vaak
enthousiast over hun vak en de boekhouding besteden ze
graag uit. Ik vind het belangrijk dat elke ondernemer inzicht
heeft in de financiën en weet wat wettelijk mogelijk is. Het is
mijn passie om ondernemers bewust te maken van de financiële zaken en welke fiscale voordelen ze kunnen benutten.”

www.deheemst.nl

www.boekhoudingoporde.nl

www.maribelrepareert.wixsite.com/assen
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Sander van der Bij
Sander van der Bij heeft een allround fotografieopleiding
gedaan, maar merkte dat landschappen echt zijn ding is.
Voor zijn landschapsfotografie gaat hij niet op reis, maar
bouwt hij zijn eigen landschappen in de studio.
“Ik wil met mijn fotografie laten zien hoe vals het kan zijn.
Ik bouw landschappen van huis, tuin en keukenmateriaal.
Daarmee laat ik zien dat je er iets prachtigs van kan maken.
Wat ik maak valt onder de beeldende kunst. Ik wil mensen laten nadenken over wat echt is en wat nep. Op mijn foto’s zie
je echte dingen, maar het is anders dan wat het suggereert.
Daarmee wil ik mensen laten nadenken over werkelijkheid
en perceptie van beeld. Voor mijn foto’s maak ik bijvoorbeeld
gebruik van piepschuim, aluminiumfolie en verf, en ook
yoghurt, tortilla’s en afval. Door verder gebruik te maken van
bijvoorbeeld een suikerspinmachine, een aquarium en een
rookmachine creëer ik surrealistische landschappen die ik
fotografeer. Ik exposeer regelmatig en verkoop mijn foto’s.
Met mijn coach bij de Drentse Zaak ben ik bezig met een
nieuw verdienmodel. Het is een mix tussen verhuur, sparen
en kunstkoop waarbij ik contact met de afnemers onderhoud. Zij krijgen bijvoorbeeld toegang tot een pagina voor
behind the scenes-materiaal.”

www.sandervanderbij.nl
5

Noordbizz

Ludo Mennes:
een trotse ondernemende bankier
Ludo Mennes is vanaf februari de nieuwe directeur van de Rabobank Assen en
Noord-Drenthe. Mennes is geen onbekende in Assen. Hij was verantwoordelijk
voor de particuliere tak tot hij vorig jaar vertrok naar de Rabobank Noordoostpolder-Urk om directeur te worden. Nu is hij weer terug op het oude nest in de functie van directievoorzitter. “Of ik Assen miste? Haha, ik had het prima naar mijn zin
in de polder, maar het voelt goed om weer terug te zijn.”

Mennes begon zijn carrière als bankier bij

vo’s die denken in kansen. Een bankier

Bankier

de ABN-AMRO. Voordat hij bij de Rabo-

denkt vooral in risicobeheersing. Ik ben

“Wij zijn als coöperatie opgericht vanuit

bank terechtkwam werkte hij nog twee

een ondernemende bankier en benader

de samenleving. Daarom zijn wij anders,

jaar als ZZP-er. Die ervaring komt nu wel

dingen vanuit een ander perspectief.

dichtbij en maatschappelijk betrokken.

van pas. “Ik heb ervaren hoe het is om

Soms misschien wat idealistisch, maar

Dat omarmen wij door dingen mogelijk te

weinig te verdienen. Ik heb ook ontdekt

als ik ergens in geloof dan maak ik mij

maken. Wij geven elk jaar 1 miljoen euro

dat ik een ondernemend iemand ben.

daar ook hard voor.”

terug aan de samenleving met sponso-

Het was een mooie tijd, maar ik maak-

ring en donaties. Soms heel basaal door

te voor mijn gezin de keuze voor meer

Klantenbedrijf

een geldelijke vergoeding, vaak ook door

stabiliteit.”

“Wij zijn als bank soms in staat om dro-

mee te werken aan initiatieven. Alles

men van onze klanten te verwezenlijken.

met als doel om samen Drenthe sterker

Idealistisch

Dat vind ik mooi en bijzonder. Wij onder-

te maken. Ik geloof in het coöperatieve

“Ik probeer mijn mensen ook duidelijk te

scheiden ons niet met onze producten

karakter van de bank en ik ben, ondanks

maken dat ze het hier goed hebben en

van andere banken, maar wel met ons

alles wat er over de sector wordt gezegd,

dat we ons bewust moeten zijn van onze

gezicht. Aandacht leidt tot vertrouwen.

trots om hier bankier te mogen zijn!”

positie als bankier. Wij hebben wel eens

Mijn doel als directeur met de Rabobank

de neiging om zaken vanuit ons eigen

Assen en Noord-Drenthe is om een echt

perspectief aan te vliegen. De kunst is

klantenbedrijf te worden. Wij roepen wel

juist om als bankier de taal van de ander

dat wij klantgericht zijn, maar zijn dat

te verstaan en je te kunnen verplaatsen

niet altijd. Soms beperkt door systemen

in de positie van de ondernemer. Ik weet

of door regelgeving. Wij zitten in een

hoe het is als je facturen niet betaald

lastige sector met toegenomen wet- en

worden. In mijn twee jaar als ZZP-er

regelgeving, maar daar moeten wij wel

ontmoette ik vrijwel alleen maar positi-

een weg in vinden.”
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ICT Partners Noord:
focus en overtuiging
Onder de vlag van ICT Partners begon Arjen Visser samen met Rudi Rondhuis
ruim vijf jaar geleden ICT Partners Noord. De toevoeging ‘Noord’ is bewust
gekozen: “Wij zijn echt een autonome noordelijke club.”

Arjen Visser (47) groeide op als boe-

Samenwerking Noord waarin we met

renzoon in Sloten en werkte voordat

alle noordelijke (semi-)overheidsdien-

hij ging studeren een paar jaar bij een

sten en private clubs de noordelijke

Impact

landbouw mechanisatiebedrijf. “Ik

ICT-economie sterker willen maken”,

“Hoe mooi zou het zijn om een club te

kwam dagelijks met zwarte handen

vertelt Arjan Visser. “Dat vind ik als

runnen zoals je zelf wilt en die impact

thuis”, vertelt hij lachend. Voor zijn

noorderling mooi om bij betrokken te

heeft? Vanuit dat droombeeld zijn we

studie (bedrijfskunde) kwam Visser in

zijn. Als je ziet wat wij aan kennis in

vijf jaar geleden ICT Partners Noord

Groningen terecht waar hij inmiddels

de regio hebben kunnen we veel meer

gestart en ik kan inmiddels zeggen

25 jaar woont. Eenmaal afgestudeerd

doen.”

dat we goed op weg zijn”, concludeert

werkte Visser bij diverse ICT-dienst-

ringstrajecten die wij begeleiden.”

Visser, “Wat wij voor elkaar hebben

verleners maar merkte dat er weinig

Functionaliteit

gekregen is dat we een gelijkwaardige

focus was. Dat kan beter dacht hij. Vol-

Klanten als het UMCG, de RDW en

groep hebben waar kennis gedeeld en

gens Visser en Rondhuis was er op het

verschillende gemeenten weten ICT

opgebouwd wordt. Dat is essentieel om

gebied van ICT-infrastructuur ruimte

Partners Noord te vinden om werkplek-

voor te kunnen blijven lopen. We heb-

voor een partij met bovengemiddelde

ken en infrastructuren opnieuw vorm

ben een platte organisatiestructuur

kennis. “Vanuit die overtuiging zijn wij

te geven, om Google Suite te migreren

waar het teamgevoel belangrijk is. Wij

gestart en inmiddels gegroeid tot een

naar Office365 en om fusietrajecten

vertellen onze consultants niet wat ze

club met dertig consultants en nog

te begeleiden waarbij ICT-systemen in

moeten doen, want dat weten ze zelf

steeds groeiend.”

elkaar geschoven moesten worden. En

veel beter. Met dertig mensen in dienst

dat altijd vanuit de vraag: hoe krijg je

hebben wij een ontiegelijke bak kennis

Betrokken

de functionaliteit zo werkbaar mogelijk

in huis en kunnen we veel projecten

“Vanuit onze vestiging in Paterswolde

bij de gebruiker. “We doen ook veel aan

aan. En door onze kostenstructuur

richten wij ons op de drie noordelijke

het ontwikkelen van onze soft skills om

onder controle te houden zijn wij ook

provincies. Wij zijn ook actief lid van

klanten mee te nemen in de verande-

behoorlijk concurrerend.”
www.ict-partners.nl
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DUO bewindvoering:
ook voor werkgevers
Hoe ga je als werkgever om met werknemers met financiële problemen en hoe

begin je daarover? En welke vragen

ga je daarover met je personeel in gesprek? Dat is de vraag waar Gonda Boer

moet je stellen om erachter te komen

van DUO Bewindvoering zich mee bezig houdt: “Er rust een enorm taboe op

of iemand schulden heeft en hoe

dit onderwerp, maar ik ben ervan overtuigd dat het helpt om daarover met je

problematisch die zijn? Wat kun je

werknemer in gesprek te gaan.”

als werkgever verder nog doen? “Als
werkgever heb je daar tools voor nodig

Gonda Boer rolde eigenlijk bij toeval in

vlotjes verlopen, uiteindelijk toch met

en daar kunnen wij bij helpen”, vertelt

de bewindvoering. Na een commerciële

een lach de deur uitgaan. Het geeft

Boer. “Wij willen werkgevers bewust-

carrière bij een verfgroothandel kwam

zoveel voldoening om mensen op fi-

maken dat ze hun personeel kunnen

ze na een reorganisatie bij de Gemeen-

nancieel vlak rust te kunnen bieden en

helpen en adviseren hoe zij met hun

telijke Kredietbank (GKB) terecht. “Ik

de stress die deurwaardersbrieven met

werknemers in gesprek kunnen gaan.

heb vijf jaar bij de GKB in Assen ge-

zich meebrengen te kunnen wegnemen

Daarnaast geven wij trainingen aan

werkt en kwam daar in aanraking met

zodat cliënten hun energie op andere

werknemers die financiële problemen

mensen met beschermingsbewind. Ik

gebieden kunnen richten.”

hebben. Ook kunnen wij natuurlijk aan-

merkte dat de afstand tussen be-

haken bij de individuele gesprekken.”

windvoerder en cliënt groot was.” Dus

In gesprekken met werkgevers merkte

besloot Boer voor zichzelf te beginnen

Boer dat er een groot taboe heerst op

Benieuwd wat DUO Bewindvoering

en met de ervaring die ze opdeed bij

het bespreekbaar maken van schul-

u als werkgever kan bieden? Neem

de GKB mocht ze als bewindvoerder

denproblematiek bij werknemers terwijl

vrijblijvend contact op met

optreden. En met diezelfde ervaring

dat veel problemen, en met name

DUO Bewindvoering (0592-870304 of

in het achterhoofd koos Boer voor een

verzuim, kan voorkomen. “Ik denk dat

info@duobewindvoering.nl).

laagdrempelige en persoonlijke aanpak.

het middensegment het meeste last
heeft van verzuim. Ik heb zelf iemand

“Het mooie aan mijn werk vind ik om

langdurig in verzuim. Daar word je als

met zoveel verschillende mensen om

ondernemer niet blij van. Als werkgever

te gaan. Mensen met een verslavings-

wil je juist gemotiveerde medewer-

achtergrond, mensen met psychische

kers en daarbij helpt het om dergelijke

klachten en ook gewoon mensen met

lastige vraagstukken wel aan de orde

een gat in hun hand. Ik vind het mooi

te brengen.”

als cliënten, ondanks dat ze het zwaar
hebben gehad en trajecten niet altijd
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Maar hoe pak je dat aan en wanneer

www.duobewindvoering.nl

Ondernemen in Drenthe

Presentator Andries Ophof is het gezicht van het RTV Drenthe programma

nemen in Drenthe worden elke vrijdag-

‘Ondernemen in Drenthe’. Wat begon onder de titel ‘Ondernemend’ als initiatief

morgen afwisselend opgenomen op

van RTV Meppel groeide in ruim twee jaar tijd uit tot een samenwerking tussen

verschillende locaties. Vaak in een van

die lokale omroep, de ondernemersfabriek Drenthe, de provincie Drenthe en

de vestigingen van de Ondernemersfa-

RTV Drenthe. “Er gebeurt hier zoveel op economisch gebied, alleen gebeurt

briek Drenthe, maar ook regelmatig op

dat veelal achter de gevels.”

locatie. “Onze apparatuur zetten we in
een uurtje op. Daar zijn we heel efficiënt

In veel lijstjes bungelt Drenthe steevast

ook mooi om te mogen doen. Ik vind het

onderaan. “Flauwekul”, vindt Ophof,

interessant om te zien wat ondernemers

“Drenthe is heel ondernemend en er

doen en wat voor passie ze hebben. Ik

Jongeren

worden hier heel veel ideeën ontwikkeld.

kan me daar ook wel in inleven, maar of

“Of er nog wat te wensen over is? Jaze-

Dat laten wij met Ondernemen in Dren-

ik zelf een goede ondernemer zou zijn

ker. Ik wil graag meer bij bedrijven binnen

the juist zien.”

betwijfel ik.” Om er lachend aan toe te

kijken. Een andere wens is om meer jon-

voegen: “Misschien wel, maar dan moet

geren in de uitzendingen te hebben. We

ik wel wat commerciëler gaan denken.”

horen vaak dat jongeren wegtrekken uit

Bananen en super-de-luxe jachten
Er zijn voorbeelden te over, geeft Ophof

in geworden.”

Drenthe, maar er zijn ook jonge onder-

aan. “Betech uit Hoogeveen maakt zes

Geen bla bla

nemers die blijven. Dat vind ik mooi om

kilo aan onderdelen voor de nieuwe

Er bestaat wel degelijk een Drentse

te brengen. Een onderwerp dat al op de

elektrische Mercedes EQ. VDH in Roden

ondernemersmentaliteit vindt Ophof:

planning staat is ‘waterstof’. Groningen

maakt en levert wereldwijd koelsyste-

“Zeggen wat je doet, en doen wat je zegt.

profileert zich als waterstofprovincie,

men voor de bananenindustrie. Ook ma-

Als we een afspraak maken komen we

maar het Drentse Resato maakt al sys-

ken ze koelsystemen voor super-de-luxe

die na. Niet morren en zeuren. Geen bla

temen om onder hoge druk waterstof op

jachten. Een tiental oud-medewerkers

bla. In Amsterdam hebben ze het over

te slaan en exporteert die naar tachtig

van Ericsson ontwikkelt gehoorappara-

hun ‘bussiness, hier zeggen we gewoon

landen. Ook schenken we binnenkort

ten op basis van bluetooth-technologie.

‘ons bedrijf’.

aandacht aan nieuwe innovaties in de

Er gebeurt zoveel in Drenthe. Het hele

landbouw, zoals 5G. Ach, er gebeurt hier

Emmtec-terrein in Emmen barst van de

Geen reclameshow

nog zoveel op economisch gebied. De

innovatieve ondernemingen!”

Ophof doet de volledige redactie van het

essentie van Ondernemen in Drenthe is

programma, bedenkt onderwerpen en

om dat te laten zien. We gaan nog wel

Passie

regelt de gasten. “Soms komen men-

even door!”

Omdat Ophof bij de regionale omroep

sen zelf met een onderwerp, maar dat

economie in zijn portefeuille heeft bleek

kan niet altijd. We blijven een publieke

hij de geschiktste kandidaat om het pro-

omroep en het moet geen reclameshow

gramma te presenteren. “En ik vind het

worden.” De afleveringen van Onder-
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Ondernemen in Drenthe is iedere vrijdagavond te zien op TV Drenthe, online
op www.rtvdrenthe.nl en via
de RTV Drenthe App.
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‘Innovatiespeelplek’ DAF
Ook interessant voor bedrijven

Digital Art Factory (DAF) is een plek waar kunst en techniek samenkomen. Het is ook een plek waar jongeren samenkomen,
leren en experimenteren. DAF begon als proeflab, en is dat eigenlijk nog steeds, waar de meest wilde ideeën worden onderzocht én uitgevoerd. DAF is ook een plek waar de ondernemerszin van jongeren wordt gestimuleerd met resultaten als
een buttonmachine en projecten met het Drents Museum. DAF is niet alleen zeer interessant voor jongeren, maar ook voor
ondernemers die echt out-of-the-box durven gaan.
“Een plek als DAF is een droom voor mij”,

zoals hij of zij is. DAF is hun plek.”

over. Het refereert aan een maat-

vertelt coördinator Raymond van Es, “Het

Projectorganisatie

schappelijke tendens. In plaats van de

is een plek waar creativiteit, techniek,

DAF is, als onderdeel van ICO Centrum

traditionele manier van onderwijs is

kunst en exacte vakken samenkomen.

van Kunst en Cultuur, gevestigd in

er tegenwoordig behoefte aan andere

Dat heb ik zelf gemist toen ik die leeftijd

Podium Zuidhaege in Assen. “Het ICO

vormen, plaatsen en aan experimente-

had. De jongeren leren hier van elkaar.

is een kunstencentrum en exploiteer-

ren. Jongeren willen veel meer zelf be-

De insteek is om mogelijk te maken wat

de tot 2014 ook het gebouw tot we het

palen wat ze willen leren. In het kader

zij willen. Het eindproduct is niet het

hebben overgedragen aan Zuidhaege”,

van ‘niet praten, maar gewoon doen’

belangrijkste. Als jongeren zeggen ‘Ooit

vertelt directeur Wytze de Vries. “Het ICO

ging DAF in februari 2016 van start.

wil ik dit of dat gaan maken’ dan zeggen

was voorheen vooral een plek voor alle

DAF inspireert ook de andere dingen

wij: ‘Nee, dat gaan we nu gewoon doen’.

kunstdisciplines. Tegenwoordig zijn wij

die we doen. Daar ben ik blij mee. DAF

Hoe ingewikkelder hoe toffer. Het leukste

een projectorganisatie voor onderwijs

is de innovatiespeelplek binnen het

is als ze hier zitten en iemand opeens met

en amateurkunst. In 2018 deden wij 274

ICO.”

een briljant idee komt en ze dat uitvoe-

projecten en bereikten daarmee 143.066

ren.”

mensen, vooral kinderen. Veel van wat

Hackerman

wij doen vindt ook plaats op scholen.”

DAF kenmerkt zich door de combinatie

“Jongeren leren hier om te leren, bijvoor-

Het ICO is actief in de gemeente Assen,

kunst en techniek. Die combinatie van

beeld door het zoeken van tutorials op

Aa en Hunze, Tynaarlo, Noordenveld en

het visuele creatieve en het technische

internet, en ze leren ook heel veel van

Midden-Drenthe.

creatieve leidde tot verschillende re-

elkaar. Zoals een tienjarige jongen die

sultaten. “Een goed voorbeeld daarvan

een zestienjarige leert programmeren. Ze

Innovatiespeelplek

is Hackerman”, vertelt Van Es. “Het is

hebben allemaal hun eigen expertise. Ook

“DAF is een van de eerste ideeën die

een game waarin kinderen in de huid

het sociale aspect is interessant. De jon-

het ‘nieuwe’ ICO ontwikkelde en begon

van een hacker kruipen. Hackerman is

geren komen van verschillende scholen

letterlijk als proef“, vervolgt De Vries, “Het

gemaakt door twee jongens waarvan de

in de leeftijd van 10 tot 25 jaar. Sfeer is

idee voor DAF lag destijds bovenaan de

een de vormgeving voor zijn rekening

belangrijk. Iedereen wordt geaccepteerd

stapel. Ik was daar vreselijk enthousiast

nam en de ander het programmeren.”
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Experimenteren

evenementen met ons green screen en

“DAF is ook een denktank. De jeugd hier

de virtuele expositie en komen jongeren

is gewend om te experimenteren. Zo

ook zelf met ideeën.”

ontstaan continue ideeën. Wij zijn door
het UMCG gevraagd om mee te den-

Pitchen

ken om voor bedlegerige patiënten een

“Als onze jongeren iets willen moeten ze

game te ontwikkelen die met de benen

dat eerst pitchen”, vult Van Es aan, “Zo

moet worden bestuurd om die spieren

zijn we aan een buttonmachine geko-

te gebruiken. UMCG was heel tevreden

men. Dat leek hun een goed idee. Wat

over onze aanpak omdat er meegedacht

kost het? Hoeveel buttons kan zo’n ma-

wordt over alle mogelijkheden. Dat brain-

chine maken? Waar kun je die verkopen?

stormen is ook onze kracht.” Zo ontstond

Wanneer is de machine terugverdient?

ook de 360⁰ video voor de tentoonstel-

En nu hebben we dus een buttonmachi-

ling ‘Egbert Streuer: Nederlands meest

ne. Hetzelfde gold voor een 3D-printer.

succesvolle wegracecoureur’ in het

Ik was er eerst niet zo’n voorstander van,

Drents Museum. Tijdens het bekijken van

maar na een pitch van één van de jon-

deze video waan je je coureur of bakke-

gens was ik om. Wij gebruiken de printer

nist op het TT circuit in Assen. De video

nu zelfs om onderdelen te printen om

is gefilmd vanaf een motor met zijspan.

de printer zelf te upgraden en inmiddels

Het experimenteren met deze techniek

ontwerpen we ook weer 3D dingen die

begon in DAF.

we zelf kunnen printen.”

Drents Museum

De Vries: “Ik spreek veel partijen over

Die samenwerking met het Drents Mu-

het belang van het ontwikkelen van hun

seum smaakt naar meer vertelt De Vries.

innovatief vermogen. Daarvoor is een

“Wij willen verder samenwerken met

DAF-omgeving ideaal. Het is de essentie

bedrijven in de regio. Toen we met DAF

van DAF en de uitdaging om af en toe

begonnen wilden we ook het onderne-

een project of resultaat te genereren

merschap van jongeren stimuleren. Nu,

om met onderwijs of bedrijven te delen.

drie jaar verder, zien we een aantal voor-

Wij denken dat DAF heel interessant kan

beelden. Zo verkennen we het veld in

zijn voor bedrijven, en bedrijven zijn ook

samenwerking met de Ondernemersfa-

interessant voor ons om onze projecten

briek Drenthe, staan we op verschillende

in de markt te kunnen zetten.”

Interesse? Bedrijven kunnen vrijblijvend contact opnemen met DAF om eens van
gedachten te wisselen. dafassen@gmail.com of 0592 305 700.
Zie ook: www.digitalartfactory.nl.
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Netwerken: leuk!
In Drenthe zijn jaarlijks enkele honderden netwerkbijeenkomsten. Ook Newz en Noordbizz zijn regelmatig op deze events
te vinden. Zoals bijvoorbeeld op de maandelijkse BitterBallenBorrel in De Bonte Wever in Assen (foto’s: maart 2019). De
netwerkbijeenkomsten zijn vaak gratis, maar leveren wel het nodige op: interessante informatie, leuke ontmoetingen en
potentiële opdrachten. Goed: je moet er wel even naar toe, maar die moeite wordt zeker beloond. Met lekkere bitterballen, bijvoorbeeld. Dus: tot ziens op de volgende BitterBallenBorrel in Assen of één van de vele andere events in Drenthe!

Zie voor een actueel overzicht www.noordbizz.nl/agenda
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NICE struikelt vooruit
Het is alweer even geleden maar ruim 75 bezoekers wisten in januari door de
sneeuw de weg te vinden naar de derde editie van NICE Expo. De bezoekers
werden in de Gasfabriek te Meppel getrakteerd op een zevental korte pitches
door stakeholders van de NICE-beweging en een expositie van de actuele projecten waar NICE aan werkt door de betrokken studenten.
Als eerste. Wat is NICE ook alweer?

vincie Drenthe, wethouder Jaap van

Waarde

Het Noordelijk Innovatielab Circulaire

der Haar van de gemeente Meppel,

Nog even terug naar de definitie van

Economie, kortweg NICE, is in het leven

Jeenke van Linge van de gemeente

een circulaire economie. Er zijn mis-

geroepen om bij te dragen aan de groei

Groningen, Wiebe Lamsma van Wester-

schien wel 137 verschillende definities

van de innovatiecapaciteit voor een

Zwam, Jan Willem van Kasteel van ICS

en veel mensen hebben de neiging om

circulaire economie in Noord-Neder-

Adviseurs en als laatste Arnoud Olie,

hun definitie als enige juiste te zien.

land. Bedrijven, overheden en initia-

initiatiefnemer van Nice en directeur

Dat is volgens een van de sprekers een

tiefnemers uit het Noorden biedt NICE

van de Gasfabriek waar de Expo plaats-

verkeerd uitgangspunt. “Circulaire eco-

een plek om potentiële businesscases

vindt en waar NICE haar onderkomen

nomie is een breed begrip en iedereen

in de praktijk te delen met jong talent

heeft gevonden. De gedeelde conclusie

die hiermee bezig is heeft zijn eigen

en samen al doende te leren. Of, om

is dat betrokkenen regelmatig tegen

speerpunten.” Een van de studenten

met de woorden van kwartiermaker

onmogelijkheden aanlopen, maar voor-

legt het nog maar eens uit. “Recyclen is

Alex van Oost te spreken: “NICE biedt

uitstruikelend doorzetten.

maar een van de karakteristieken van

eerste hulp bij de transitie naar een

een circulaire economie. En waarde

circulaire economie.” Studenten van

Chill

verschillende signatuur, van mbo tot

Hierna is het tijd voor de jongere gene-

hbo-niveau, worden bij NICE opge-

ratie om hun projecten toe te lichten.

leid tot jonge circulaire professionals.

Van “Ik had niet zoveel met duurzaam-

Studenten vormen het kloppend hart

heid, maar het begint nu wel te leven”

van NICE, en zijn de versnellers van de

tot “Ik vind het heel chill om hier mee

circulaire economie van morgen. Dat

bezig te zijn” en van “Het is hip, maar

blijkt deze middag ook uit de verschil-

we staan nog maar aan het begin” tot

lende bijdragen van de sprekers.

“Ik zie dit als kans om mijn carrière rond

creëer je niet alleen met geld.”

het thema circulariteit op te bouwen”
Vooruitstruikelen

vertellen de studenten enthousiast

Achtereenvolgens komen aan het

over hun bijdragen.

woord Herman Cock, namens de pro-
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Duurzaamheidscentrum Assen

zijn we actief bij de Baggelhuizerplas
waar we vanuit de kiosk samenwerken
met de verschillende beachorganisaties

Aan de rand van het Asser Bos, verscholen tussen de bomen, ligt sinds enkele jaren het Duurzaamheidscentrum Assen

waar we voor de inwoners van Assen

(DCA). Een ontmoetingsplek waar verschillende partijen, Drents Landschap, PRO Assen, IVN, Gemeente Assen en

en Drenthe al meer dan 28 jaar laag-

stichting Phusis samenwerken aan een programma vol educatie, informatie en activiteiten. Duurzaamheid staat voor

drempelige evenementen organiseren.

alle partijen centraal. “Het DCA is voor ons een geweldige plek en heeft een grote maatschappelijke rol”, vertelt Bart de

Verder werken we samen met zorgboe-

Bruin, bestuurder van Phusis. “Jong geleerd is oud gedaan. Juist op het gebied van duurzaamheid is het belangrijk wat

ren en zorgherders aan het begrazen

je kinderen maar ook volwassenen meegeeft. Wij zijn best trots op de resultaten die we al hebben bereikt.”

van natuurgebieden. De zorgboeren
leveren biologische producten (vlees en

Phusis

texten te bouwen die passen bij het ge-

Kloosterveen, verzorgen we de catering

groenten) die in het DCA worden bereid

“Onze corebusiness is werken met

wone leven en bij de mensen die op ons

voor de gemeente Assen en werken onze

en verkocht aan de bezoekers. Ook onze

mensen die vaak nergens meer terecht

pad komen. Met het COA, de Raad voor

mensen bij meubelfabriek Payebelwood.

pas gestarte samenwerking met de

kunnen of een grote afstand hebben tot

Kinderbescherming, Werkplein Drentse

Ook verzorgen wij mede de rondvaarten

tuinmannen van Van der Valk leveren

de arbeidsmarkt en bij wie het perspec-

AA, de Praktijkschool, werken we samen

met de rondvaartboot in Assen en zijn

prachtige producten op om heerlijkste

tief lijkt te zijn verdwenen”, vertelt De

met maatschappelijke organisaties en

we actief in de Gouverneurstuin in Assen

gerechten van te maken.”

Bruin. “Wij werken op basis van dialoog

vrijwilligers aan een inclusieve samenle-

waar we dit jaar weer samen met het ICO

en sturen op relatie, brengen perspectief

ving. Erbij horen is daarin een belangrijke

en de binnenstadsvereniging 26 cultu-

Resultaten

en dromen terug. Dit doen we door con-

drive. Zo zijn wij actief in de Haven van

rele zondagen organiseren. Daarnaast

Phusis is vanaf de start actief in het
Duurzaamheidscentrum. De Bruin:
“Wij zijn geen eigenaar, maar doen het
beheer, de schoonmaak en de horeca.
Naast zorg voor mensen en de aarde is
het ook belangrijk om een goede omzet
te draaien. Mede door de vele bezoekers
die dankzij onze unieke samenwerking
het DCA bezochten hebben we de afgelopen jaren boven verwachting gedraaid.
Voor ons is het Duurzaamheidscentrum
een geweldige plek en ik ben blij en
dankbaar op de resultaten die we gezamenlijk hebben bereikt. Voor jong en oud
is het DCA een fijne plek om even neer
te strijken, en naast de vele activiteiten
in het centrum van het Asser Bos en
de Kinderboerderij, te genieten van een
drankje of een hapje.”
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foto’s Marcel J. de Jong en Maurice Vos

Flyers • Folders • Posters
Brochures • Magazines
Visitekaartjes • Briefpapier

Bestel al uw
drukwerk
online op

Tijd voor
iets brand
Newz.

Commercieel Centrum Assen

Netwerk van ontmoetingen

Ons nieuwe adres:
Collardslaan 25 • 9401 GX Assen
T (0592) 74 40 79 • www.ditisnewz.nl

Netwerken is een krachtig middel voor ondernemers om hun bedrijf verder te brengen. En het Commercieel Centrum
Assen, het CCA, biedt dat netwerk. Of, zoals op cca-assen.nl staat: “Sparren met andere ondernemers, de markt verkennen
en nieuwe kansen ontdekken: van netwerken kunt u op vele manieren profijt hebben“. Een mooi aanknopingspunt voor
een gesprek met voorzitter Marco Dijsselhof en secretaris Maarten Bunnik.
Marco trapt af: “Ons ledenbestand bestaat uit een gemêleerd gezelschap. Van jonge mannen en vrouwen tot gelouterde ondernemers op
senior niveau. En ook de achtergrond van onze leden is heel divers. Je vindt hier ondernemers uit de zakelijke dienstverlening maar ook
kom je hier ondernemers tegen uit de maakindustrie. Maarten: “Wat we eigenlijk doen is, we organiseren ontmoetingen, we creëren de kans
om elkaar tegen te komen. Onze leden zijn niet per definitie gelijkgestemden. Maar wel delen ze in omvang of regio veel op het gebied van
leveranciers, klanten en dienstverlening”.

Aangenaam
Om lid te worden van het CCA moet je aan enkele criteria voldoen. Maarten daarover: “Belangrijker dan de bedrijfsvorm vinden we dat zowel
jij als ondernemer als de overige leden toegevoegde waarde mogen ervaren van het feit dat je lid bent. Het zwaartepunt ligt bij ondernemers,
maar ook stakeholders met toegevoegde waarde kunnen daarom lid worden.” Marco: “Of het nu gaat om nieuwe leads, adviseurs of om
mensen die jou kunnen doorverwijzen. Het is fijn en nuttig als je een goed netwerk hebt”.

Boeiend programma
Het CCA organiseert zeer regelmatig interessante netwerkbijeenkomsten en inspirerende lezingen. Vaak omlijst met een hapje of zelfs
een uitgebreid diner. Marco daarover: “Samen eten verbroedert. Je praat met elkaar aan tafel toch op een wat andere manier.” Maarten:
“Onze bijeenkomsten zijn gestoeld op drie pijlers: Ze zijn inhoudelijk interessant, de omstandigheden moeten goed zijn en het gezelschap
moet onderhoudend zijn. Je hebt er altijd iets aan.” Marco: “De netwerkbijeenkomsten rouleren we dan ook doelbewust. De ene keer zijn
we te gast bij het bedrijf van één van de leden, de andere keer zijn we met z’n allen op een markante plek.”. Maarten: “Daardoor zie je hoe
collega ondernemers bepaalde zaken aanpakken. Je leert er vaak veel van. Soms zie je letterlijk waar jij staat in vergelijking met jouw collega
ondernemers.”

Kennismaken?
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
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ONTDEK RESTAURANT DAPPER!
RESTAURANT DAPPER IN DE BONTE WEVER IS EEN UITSTEKENDE
PLEK OM AF TE SPREKEN VOOR EEN ZAKELIJKE LUNCH OF ALS
ONTMOETINGSPLAATS VOOR EEN GOED GESPREK. OOK ALS U EEN PLEK
ZOEKT OM EVEN RUSTIG TE KUNNEN WERKEN KUNT U BIJ ONS TERECHT,
WAARBIJ U GEBRUIK KUNT MAKEN VAN ONZE WIFI EN STROOMPUNTEN.
DE KOFFIE STAAT ALTIJD KLAAR EN U BENT VAN HARTE WELKOM!

pend
Op werkdagen geo
vanaf 10.00 uur
DAPPER IS GELEGEN AAN DE RONDWEG VAN ASSEN EN
DAARMEE BIJZONDER GOED BEREIKBAAR MET ALTIJD MEER
DAN VOLDOENDE PARKEERGELEGENHEID.

Restaurant Dapper in De Bonte Wever
Stadsbroek 17, 9405 BK Assen
0592 356000
www.restaurantdapper.nl

