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Om de week ga ik met mijn dochter Zara naar pianoles. Een half uurtje. Te
kort om weer naar huis te gaan en eigenlijk ook te kort om een boodschap
te doen. Als dat al nodig zou zijn.
Dus neem ik mijn laptop mee. Met die moderne typemachine op schoot
schrijf ik dit voorwoord. Op de achtergrond, nou ja, achtergrond… Faded
van Alan Walker op piano door dochterlief.
Eenmaal uitgetypt sla ik dit stuk op in ‘de lucht’ zodat ik het thuis op mijn
vaste computer weer tevoorschijn kan toveren. Ondertussen krijg ik een

Uitgave
Newz Marketing & Media
Collardslaan 25
9401 GX Assen
Tel. 0592-744079

appje binnen. Of we een afspraak kunnen verzetten. Geen probleem. Gelijk
ook maar even verzet in mijn digitale agenda op mijn telefoon. Als ik mijn
agenda op mijn laptop open is de afspraak daar ook al omgezet. Magisch…

Redactie en fotografie: Maurice Vos
Sales: Cornelis Hekkert, 06-36597009
Vormgeving: Wojtek Kusznierow en
Anne Jan Molenhuis
Redactie
Tips, pers- en agendaberichten voor de
redactie -alsmede meldingen over de
verspreiding- kun je mailen naar
info@noordbizz.nl.
Disclaimer
Noordbizz magazine bevat betaalde
inhoud.

Noordbizz magazine is een uitgave van:

AUTOBEDRIJF BORGHSTEDE • TEL. 0592 344495
WWW.HONDA-BORGHSTEDE.NL

Een beetje hacker kan er toch zo bij? En wat nou als het kwijt raakt?
Het zijn slechts enkele simpele voorbeelden
van wat kunnen verstaan onder Het
Nieuwe Werken. Dat er veel meer mogelijk
is en dat ontwikkelingen verder gaan dan
computersystemen leest u in deze laatste
Noordbizz-editie van dit jaar.
Tijden veranderen. Dat geldt ook voor
Noordbizz Magazine. We werken aan een nieuw
format en zien u graag terug in 2020 met
‘Het Nieuwe Noordbizz’.

DE NIEUWE CR-V HYBRID

nu in onze showroom

Ik kan me nog herinneren dat ik ‘de cloud’ maar vaag en gevaarlijk vond.
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In samenwerking met:

Maurice Vos

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.

Journalistiek is niet meer zo stoffig
Dat de journalistiek zich heeft ontwikkeld de laatste decennia staat buiten kijf. “Journalistiek is niet zo stoffig meer
als het was”, vertelt Josien Feitsma, verslaggever bij RTV Drenthe. De 23-jarige verslaggever stond in Ruinerwold nog
voordat het nieuws over het jarenlang geïsoleerd levende gezin naar buiten kwam. Gewapend met camera, microfoon,
laptop en, ja toch nog: een notitieblokje.
“Het was voor mij niet meteen duidelijk

moet en een extra warme jas voor als ik

om te kijken of er bij de boerderij iets te

dat ik journalist wilde worden. Ik was

lang moet wachten in de kou.”

zien was, om in de buurt reacties te ha-

vooral geïnteresseerd in verhalen hoe

len en om de sfeer te peilen. Iedereen

mensen omgaan met de natuur en keek

“Eenmaal op pad zorg ik voor alle input:

was in shock. Dat wilde ik vastleggen.

veel documentaires. Via die invalshoek

een radio-item, een reportage voor tv,

Ik ben vrij snel live op de radio gegaan.

kwam ik bij de journalistiek terecht. Ik

een bericht voor de website, foto’s en

Later ben ik zelf nog geïnterviewd

kom uit een familie van onderwijzers.

zo nodig extra input voor social media.

door landelijke en zelfs internationale

Informatieoverdracht zat er altijd al in,

Terug op de redactie schrijf ik zo snel

media.”

maar ik vind het vooral mooi om iets te

mogelijk een bericht voor online. Vaak

maken om mensen te laten zien.”

doe ik dat al ter plekke. Dan natuurlijk

“Ik ben altijd op zoek naar unieke

het monteren van de items voor radio

verhalen die te vertalen zijn naar beeld

“Mijn dag als verslaggever begint

en televisie. Monteren doe ik soms ook

en geluid. Ook bijzondere verhalen van

meestal met een redactievergadering

op locatie en stuur dit via een ftp-ser-

ondernemers. Ik vind onderwerpen

om vervolgens zo snel mogelijk op pad

ver naar de redactie. Ik ben dan wel

interessant als ze persoonlijk zijn, als

te gaan. Met heel veel spullen. Naast

geen ondernemer, maar ik werk wel als

het invloed heeft op veel mensen en

een videocamera en microfoon, heb ik

een ondernemer. Ik moet mijn product

natuurlijk als het echt nieuwswaarde

mijn laptop altijd bij me. En een noti-

ook aan de man brengen en blijven na-

heeft.”

tieblokje. Radio-items neem ik op met

denken hoe ik de lezer/kijker/luisteraar

mijn mobiele telefoon met een externe

aanspreek.”

microfoon. Ook heb ik altijd een ‘mojo’-setje (mojo = mobiele journalistiek,

“Ik stond in Ruinerwold nog voordat

red.) mee om met mijn mobiele telefoon

we het nieuws bekend maakten en had

een tv-item te draaien. Soms neem ik

geen flauw benul wat er zou komen. Ik

ook een fotocamera mee, maar meestal

reed de boerderij eerst nog voorbij. We

maak ik een foto met mijn mobiel. Ver-

kregen een tip via een andere verslag-

Heb je nieuws? Stuur dan een mail

der zit in de achterbak van mijn auto

gever. We hadden wel het idee dat het

naar redactie@rtvdrenthe.nl of

een regenjas en regenlaarzen, nette

groot nieuws was. Daarom hebben we

stuur een Whatsapp naar

bloesjes voor als ik zelf voor de camera

de taken verdeeld. Ik ging het veld in

06-51568886
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Dag van de Ondernemer 2019
Er is taart. Er hangen slingers. Het is vrijdag 15 november en we vieren het ondernemerschap. Het is de Dag van de
Ondernemer, een initiatief van MKB-Nederland/VNO NCW. Een dag waarop ondernemers in het zonnetje worden gezet
voor hun durf en doorzettingsvermogen. In Drenthe wordt deze heuglijke dag georganiseerd door een aantal partijen
zoals de Koninklijke Metaalunie die in 2016 de handschoen oppakte.
A. van der Hulst

vader overnam terwijl het in haar pu-

veen. Na een korte rondleiding door

berteit er niet op leek dat zij ook in de

het gebouw verplaatst het gezelschap

metaal zou gaan. Na haar enthousias-

zich naar de knusse zolderetage. Na

taalbedrijf A. van der Hulst in Meppel

te verhaal is het tijd voor een rond-

de introductie van Toine Straatman,

waar eigenaresse en directeur Anne

leiding en laat ze trots zien hoe haar

de overhandiging van de taart en

van der Hulst uit handen van gedepu-

mensen van een kale plaat staal een

mooie woorden van Henk Brink en

teerde Henk Brink een taart in ont-

product fabriceren.

Agnes Mulder geeft Bart Uiterwijk

De dag begint in de kantine van me-

vangst neemt. Na een welkomstwoord
van gastheer Toine Straatman (Van

Winkel een presentatie over de historie
Uiterwijk Winkel Verzekeringen

Straat tot Laan) en Bert Rundervoort

van het bedrijf. Aan de hand van het
boek en de film ‘Publieke Werken’ gaat

(Koninklijke Metaalunie) is het woord

Het volgende bedrijf dat met bezoek

hij daarbij verder terug dan de officiële

aan gedeputeerde Henk Brink, zelf

én taart wordt vereerd is Uiterwijk

start van het bedrijf in 1929 in Hooge-

ook ondernemer, die het belang van

Winkel Verzekeringen in Hoogeveen.

veen.

ondernemers en de maakindustrie

Hier voegt ook Tweede Kamerlid Agnes

onderstreept. Vervolgens is het aan

Mulder (CDA) uit Assen zich bij het

Na een heerlijke lunch zit de Dag van

Anna van der Hulst om te vertellen

gezelschap dat hartelijk wordt ont-

de Ondernemer 2019 erop en kijken

over haar bedrijf.

vangen in de hal van het oude bank-

we uit naar volgend jaar, naar de vijfde

Waarom ze in 2014 het stokje van haar

gebouw aan de Hoofdstraat in Hooge-

editie van de Dag van de Ondernemer!
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Boekenrode Bedrijfsmakelaars
Op zoek naar kantoor- of winkelruimte, een bedrijfshal of een beleggingspand? Dan ben je bij Boekenrode bedrijfsmakelaars & taxateurs aan het juiste adres. Boekenrode Assen is een gespecialiseerde bedrijfsmakelaar. Naast verkoop en
verhuur kun je bij Boekenrode terecht voor beleggen in vastgoed, voor taxaties en voor advies.

Boekenrode bedrijfsmakelaars &

functies, met name naar wonen.”

taxateurs, met vestigingen in Assen

eerste instantie reageerden beleggers huiverig. Assen is tenslotte geen

en Groningen, bestaat uit een jong

Bestemmingsplan

studentenstad. Uiteindelijk hebben

en enthousiast team. Nol Goulmy is

Goulmy en zijn team worden dagelijks

we een belegger gevonden die onze

mede-eigenaar en runt de vestiging in

benaderd door zoekers in de markt.

visie deelde. Destijds waren er ca. 600

Assen. “Toen ik voor mijzelf begon, heb

Zo ook door “Motorkledingcenter” een

inschrijvingen voor de 90 apparte-

ik mijn pak uitgedaan en nooit meer

bedrijf met meerdere vestigingen in

menten. Als wij hier ‘s ochtends bij ons

een stropdas gedragen. No nonsens,

Nederland dat zich ook in Assen wil

kantoor aankomen zien wij de bewo-

rechttoe rechtaan, dat is waar wij voor

vestigen. “Dit bedrijf zocht een ruim

ners vertrekken richting hun werk. Dan

staan. Degelijk, duidelijk en betrouw-

pand, goed bereikbaar, met voldoende

ben ik best trots dat deze transforma-

baar. Wij zijn gespecialiseerd in be-

parkeergelegenheid. De binnenstad

tie gelukt is”.

drijfsmatig vastgoed en laten ons niet

was geen optie. Een pand aan de Azi-

beperken door bestemmingsplannen

ëweg leek ons zeer geschikt, maar er

“Omdat we het erg druk hebben, mer-

of door beren op de weg. Wij denken

was één probleem: het paste niet qua

ken we dat we nog kunnen groeien.

‘out of the box’, naar mogelijkheden.”

bestemmingsplan. Daarop zijn we een

Daarvoor zijn wij, voor ons kantoor in

traject ingegaan om deze zaak hier te

Assen, op zoek naar een binnendienst-

Trends

kunnen vestigen en dat is gelukt. Mo-

medewerk(st)er.” Omdat we willen

“Wij zien verschillende trends in de

torkledingcenter Assen zal eind eerste

groeien oriënteren wij ons zelf ook op

markt”, vervolgt Goulmy, “Grotere

kwartaal 2020 haar deuren openen”.

andere geschikte huisvesting in Assen.

institutionele beleggers trekken zich

Dan merk je hoe lastig het kan zijn om

terug uit het noorden en richten zich

Transformatie

iets te vinden dat bij je bedrijf past.

op de grotere steden. Daarentegen is

Een ander project was de Abel Tas-

Dat pleit er des te meer voor om een

hier veel vraag naar kleinere kantoor-

mantoren waar Boekenrode zelf is

makelaar in te schakelen. Er gebeurt

ruimte op aantrekkelijke locaties tegen

gevestigd. “De voormalig kantoortoren

veel buiten het zicht van de markt. Als

flexibele voorwaarden. Ook de vraag

stond al geruime tijd leeg. Wij hebben

makelaar zitten wij vooraan en zijn we

naar verhuurd vastgoed als belegging

destijds verschillende beleggers be-

goed op de hoogte van alle transacties

is groot. Dit door de lage rente. Daar-

naderd om ze te wijzen op de moge-

en ontwikkelingen.”

naast is er veel vraag naar vastgoed

lijkheid de toren te transformeren tot

dat te transformeren is naar andere

betaalbare huurappartementen. In
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Jasper Schipper, Nol Goulmy en Gerwin de Roo

Met Strating Dilling Kantoorinrichting klaar voor de toekomst
Strating Dilling Kantoorinrichting uit Assen zorgt sinds 2006 voor een gezonde en comfortabele werkplek. Eigenaar
Hans Strating Dilling: “Vitaliseren, concentreren, communiceren en inspireren zijn de vier aandachtsgebieden waar wij
ons op richten. Met onze opdrachtgevers ontwikkelen wij een kantoorconcept dat zowel bij hen als bij de manier van
werken nu en in de toekomst past.”
“Ik ben er best trots op dat wij landelij-

ken. Wij visualiseren het ontwikkelde

Ook hoog zittend en staand vergade-

ke bedrijven als de Rabobank, Sca-

concept met 2D en 3D animaties en

ren is trending en bewezen efficiënter.

nia en KWS als klant hebben” vertelt

tekeningen die de klant tegenwoordig

We leveren tafels waaraan deelnemers

Hans Strating Dilling, om eraan toe te

op zijn telefoon of tablet ontvangt.

zowel kunnen staan als hoog kunnen

voegen. “Maar ik ben net zo blij met

Wij ontzorgen de klant volledig en zijn

zitten. Voor een rustige werkomgeving

lokale bedrijven waar wij de inrichting

pas tevreden als de klant tevreden is.

en een open kantoorbeleving leveren

van hebben verzorgd zoals Lamberink

Wij hebben kennis van de markt en

wij de juiste verlichting en akoestische

Makelaars, IT Lions, Hunebouw, Combi-

mogelijkheden. Wij leveren niet alleen

wandschilderijen.

drain en Autotrust waar wij nu zijn.”

kant en klare producten, maar onze
toegevoegde waarde zit vooral in een

Duurzaam

Meedenken

stuk creativiteit in het meedenken in

Wij zijn MVO-gecertificeerd, maar

Autotrust is gevestigd op bedrijven-

oplossingen.”

belangrijker is dat wij ons echt verant-

terrein Werklandschap Assen-Zuid.

woordelijk voelen voor het milieu. DuurVitaliseren, concentreren,
communiceren en inspireren

zaamheid is onderdeel van onze da-

toorinrichting. “Autotrust ontwikkelt
garantie- en onderhoudsprogramma’s

“Wij stimuleren bewegen op kantoor.

in voor goede gezondheid en welzijn,

voor importeurs, merkdealers en auto-

Bij Autotrust hebben wij bijvoorbeeld

een van de Sustainable Development

bedrijven. Of het gaat om occassionga-

elektrische zit-sta bureaus met een

Goals (SDG). Samenwerking in de regio

ranties van een individueel autobedrijf

unieke uitsparing voor de armonder-

vinden wij een vanzelfsprekendheid. Wij

of de invulling van het garantiepro-

steuning geleverd. Een ander voor-

zoeken zoveel mogelijk leveranciers in

gramma van een merkdealer, Autot-

beeld: Bureaustoelen met een open

de omgeving om transportafstanden

rust denkt graag mee. Dat is ook onze

heuphoek waarop je hoger zit waardoor

zo kort mogelijk te houden. Wilt u ook

manier van werken. Van offerte tot

minder druk op de wervelschijven en

het productief welzijn verbeteren op

uitlevering en montage zijn wij betrok-

rug ontstaat. Een ware zitrevolutie.

kantoor bel ons gerust voor advies.

Strating Dilling verzorgde hier de kan-

gelijkse bedrijfsvoering. Wij zetten ons

www.sdknt.nl
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kantoor

Autoverhuur en Shortlease

Nu meteen een
auto nodig?

landschap
geen eenduidige signatuur
kwaliteiten van de locatie &
duurzaamheid &
de gebruiker staan centraal
supermarkt

hierdoor is voor ons iedere opdracht
uniek

kantoor

Bel Pouw rent Groningen op: 050 2 111 888

kindcentrum
museum

woonhuis

EXTRA
VOORDELIGE
STADSAUTO

GROTE VLOOT, VEEL KEUZE IN PERSONENAUTO'S
EN BEDRIJFSWAGENS, SCHERPE TARIEVEN

KLEINE
BESTELAUTO

adres :
050 318 01 42
dr. A.F. Philipsweg 13 info@dearchitectenwat.com
9403 AC Assen www. dearchitectenwat.com

de architecten
hotel

atelier

villa aan het water

CITROEN C1,
PEUGEOT 108,
TOYOTA AYGO

365,- EXCL BTW PER MAAND

Uw kwaliteitsdrukker uit het noorden

Diverse uitvoeringen en
kleuren per direct leverbaar.
Altijd 5-deurs, centrale
deurvergrendeling en
airconditioning

voor al uw kleurrijke folders, leaﬂets, brochures,
magazines, boeken, programmaboekjes, briefpapier e.d.

Informeer ook eens naar de mogelijkheden uw drukwerk tot leven te brengen (AR)
Industrieweg 4, 9781 AC Bedum
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050 - 301 36 36

www.scholma.nl

MERCEDES BENZ
A-KLASSE
EDITION
BUSINESS

Zeer compleet uitgevoerd
(widescreen navigatie, stoere
lichtmetalen velgen, mtlc.lak,
climate control, cruise control
enz.), in div. kleuren leverbaar

PEUGEOT PARTNER,
MERCEDES BENZ CITAN,
RENAULT KANGOO,
CITROEN BERLINGO

Complete uitvoering
Voorzien van airconditioning,
centrale deurvergrendeling,
cruise control en betimmering

ALLE TARIEVEN ZIJN OP BASIS VAN:
Na het boeken meteen een auto tot je beschikking
Haal- en brengservice
2.000 vrije kilometers per maand
Na 30 dagen per dag opzegbaar
Inclusief all-risk verzekering en inzittendenverzekering
Inclusief houderschapsbelasting
Inclusief internationale pechhulp

info@scholma.nl
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Wismarweg 30 Groningen
050-2 111 888 | WWW.POUWRENT.NL

Office 365 zorgt voor nieuw elan
NewComm IT uit Assen zorgt onder het motto ‘Be safe, stay connected’ voor
veilige, betrouwbare en toekomstbestendige IT-oplossingen. Gecombineerd
met de kennis van moderne tools zoals Office 365 is NewComm IT de juiste
partner om Het Nieuwe Werken bij bedrijven vorm te geven.
Bart Jan Pranger is Office 365 adviseur

Practice what you preach

één, het goed inzetten en het maxima-

bij NewComm IT. “Mijn officiële functie is

“De oplossingen die wij bieden gebrui-

le eruit halen is iets anders. Dit ver-

‘consultant’ maar ik noem mij liever ad-

ken we zelf ook en het gaf onze orga-

gemakkelijken wij door Easy-365, ons

viseur. Het is mijn verantwoordelijkheid

nisatie ook een boost. Onze basis voor

eigen portfolio van diensten rondom

om bedrijven meer uit Office 365 te laten

samenwerking is Microsoft Teams, een

Office 365. Het is een combinatie van

halen. Ik zit veel bij klanten en zie dat

oplossing die alle tools biedt die je no-

functionaliteit en techniek, van Micro-

de meeste bedrijven Office365 hebben,

dig hebt om prettig samen te kunnen

soft-oplossingen en eigen ontwikkelde

maar slechts een beperkt deel daarvan

werken. Hierdoor heb je bijvoorbeeld

diensten.”

gebruiken omdat ze niet weten wat er

geen gedoe meer met verschillende

allemaal mogelijk is.”

versies van documenten. Gebruikers

“Welke functionaliteit heeft jouw orga-

hebben alle informatie op één plek

nisatie nodig? Welke techniek is daarbij

Laagdrempelig en flexibel

beschikbaar. Als ik bij een klant iets

nodig en welke afwegingen op het

“Het Nieuwe Werken is eigenlijk al een

van belang hoor zet ik dat in de com-

gebied van veiligheid moeten daarbij

‘oude’ term. Voor ons betekent Het Nieu-

municatie. Het levert meer en betere

gemaakt worden? Dat stemmen wij op

we Werken vooral plaats- en tijdsonaf-

samenwerking op, intern en met klan-

elkaar af. Wij zorgen voor de volledige

hankelijk kunnen werken op een manier

ten. Het is flexibel, kostenbesparend

inrichting, integratie en optimalisatie.

die bij de gebruiker past. De huidige

en zorgt voor beter geïnformeerde

Daarnaast zorgen we voor kennisover-

apparatuur en systemen, inclusief Office

medewerkers. De samenwerking is veel

dracht, training en beveiliging. Uiter-

365, faciliteren dat we niet meer gebon-

meer on topic en een stuk efficiënter.

aard kunnen wij dit combineren met

den zijn aan traditionele kantooruren.

Zo is ons intern mailverkeer gigantisch

het gemak en de zorgeloosheid van

Systemen en informatie en zijn altijd en

gedaald. Een verademing!”

een online werkplek in onze Easy-Cl-

overal veilig bereikbaar. ’s Avonds, in het

oud. Wij zijn als NewComm IT niet

weekend en zo nodig ’s nachts, via com-

Office 365 en Easy-365

alleen IT-partner, maar we kijken mee

puter, laptop, tablet en mobiele telefoon.

“In het verleden was ik geen uitgespro-

naar alle processen. Office 365 is een

Het Nieuwe Werken is vooral een manier

ken voorstander van Microsoft-op-

gereedschapskist. Wij zorgen dat je de

om laagdrempelig en centraal samen te

lossingen, maar Microsoft biedt op

tools op een mooie en slimme manier

werken, waar medewerkers zich maar

dit moment voor de zakelijke markt

kunt gebruiken.”

bevinden. Ik merk dagelijks dat het be-

gewoon een waardevol en compleet

drijven nieuw elan geeft.”

portfolio. Echter: Office 365 hebben is
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Websitetrends 2020
De digitale revolutie staat niet stil. Op vlak van webdesign is al veel veranderd, maar de mogelijkheden zijn bij lange na
nog niet uitgeput. Is jouw bedrijf klaar om mee te gaan met de tijd? Pas dan onderstaande tips toe of nog beter, laat je
website ontwikkelen door specialisten die de actualiteit op de voet volgen en in overeenstemming met jouw identiteit
een up-to-date website ontwikkelen die is voorzien van de allernieuwste snufjes en trends.

2MB – Miranda Drenth en Bart de Nes
2MB verwijst naar MB, een term uit de foto- en videografie, maar staat ook voor Miranda Drenth en Bart de
Nes. Miranda, initiator van 2MB, is ondernemer sinds 2007 en heeft zich in de loop der jaren neergezet als gepassioneerde en innoverende vakfotograaf. Van hoogtefotografie tot 360° fotografie en van virtual reality tot
dronepiloot. Naamsbekendheid, opdrachten en opdrachtgevers groeiden snel. Daarom besloot Miranda samen
te werken met Bart de Nes, specialist op het gebied van audio- en video, het maken van levensechte 3D model-

Responsive design

Organische vormen

De aanpasbaarheid van je website is een troef waarmee je

Mag het een tikkeltje minder saai en zelfs ietsiepietsie re-

voorsprong krijgt op je concurrenten. Ga voor een schaal-

bels? Ja hoor, maar overdrijf niet. Asymmetrie is hip en uit-

Innovatief

Inspectie

bare (of responsive) website die de weergave van je inhoud

dagend, maar zorg er wel voor dat je de grens goed bewaart

Door deze unieke samenvloeiing van kennis, kunde en

Een voorbeeld. Als woonwijken aan renovatie toe zijn

tussen structuur en complete chaos. Toon moed door af te

specialisme biedt 2MB hoogwaardige fotografie en vi-

of gebouwen met aardbevingsschade geïnspecteerd

wijken van het gangbare en maak zo je site uniek en in het

deo aan, van woningfotografie tot complete bedrijfs-

moeten worden is het de taak van een inspecteur om

Color is the new black

oog springend. In 2020 draait alles om organische vormen.

video’s, én geavanceerde dronetoepassingen. Drones

ieder huis apar t te beoordelen. Aan de hand van een

Durf te kiezen voor kleur! Ga voor krachtig en helder en zorg

Vloeiend design doorbreekt rechte lijnen. Een vloeiende

zijn allang niet meer nieuw, maar hoe 2MB drones

rappor t maakt hij een plan van aanpak. Dit proces

vorm brengt zachtheid in het geheel.

gebruikt is wél innovatief. Wat 2MB doet, doen relatief

duur t lang. Een drone met specialistische camera

weinig bedrijven in Nederland.

scant in relatief kor te tijd alles, waarna de informa-

aanpast aan het formaat van het beeldscherm.

dat je merk opvalt tussen alle bedrijven die de laatste jaren
kozen voor zachte en neutrale kleuren. Opvallende en ge-

len, fotogrammetrie en virtual reality. 2MB was geboren.

durfde kleuren trekken de aandacht en dat kan je site goed

Minimalisme

tie en bestanden verwerkt worden tot levensechte

gebruiken.

Kiezen voor minimalisme betekent niet enkel dat je witruim-

3D modellen, die te allen tijde door het uitvoerende

te moet integreren in je site. Het concept is veel breder.

bedrijf bekeken en gemeten kan worden en kan de

Video killed the radio star

Het beeldscherm moet eenvoudig worden. Zo wordt je site

renovatie of het herstel in gang worden gezet. Be-

Steeds vaker worden video’s verkozen boven tekst en foto.

groots in al zijn eenvoud. Visuele stilte geeft kracht aan je

drijfsprocessen worden zo vele malen versneld en

Het is aan de webdesigner om die goed te integreren in de

ontwerp.

lever t een enorme tijds- en geldbesparing op. Andere

site. Eén goed bedachte video van hoge kwaliteit is zoveel

toepassingen zijn bijvoorbeeld het scannen van zon-

beter dan een dozijn samen gesprokkelde YouTube beelden.

nepanelen, gebouwen, landbouwgebieden en archeologische opgravingen. Ook hier maken we levensechte
3D-modellen van.
Missie
Inmiddels heef t 2MB een aantal grote landelijke partijen en internationale bedrijven aan zich weten te
binden. Het gloednieuwe 2MB groeit snel en heef t als
missie om over een aantal jaren voor elk onderdeel fotografie, video en drone - er varen specialisten in te
zetten.

2MB • Lauwers 1 • 9405 BL ASSEN • info@2mb.media • www.2mb.media
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Netwerken en Pitchen
Netwerken en Pitchen, een initiatief van De Drentse Zaak en Werkplein
Drentsche Aa, is de opvolger van Heel Drenthe Pitcht. Ruim 50 ondernemers
kwamen af op de eerste editie op 6 december in De Drentse Zaak. Tijdens het
netwerkevent pitchen meerdereondernemers hun bedrijf voor oog en oor van
een divers publiek. Daarnaast werd Kor IJszenga (uitgeverij Koninklijke Van
Gorcum) live geïnterviewd en kregen de deelnemers van de workshopserie
Ladder naar Succes hun certificaat uitgereikt. En zoals de naam al aangeeft
was aansluitend gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje te netwerken. Noordbizz was erbij en maakte bijgaande fotoreportage. De
volgende Netwerken en Pitchen is 13 maart 2020.
16
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De gemeente Aa en Hunze
zet vol in op ondernemerschap
Ondanks dat de gemeente Aa en Hunze dit jaar de prijs voor MKB-vriendelijkste gemeente van Drenthe in de wacht
sleepte wil de gemeente met een nieuw team zich verder ontwikkelen. Wethouder Bas Luinge, relatiebeheerder Gerda
Kamps en beleidsmedewerker Ton Lammers gaan het huidig beleid herzien en vormgeven.
“Bij mijn aantreden vorig jaar was

af”, vult Kamps aan. “In de recre-

ik contact met provincie en rijk. Dat is

één persoon zowel beleidsmede-

atiesector kennen ze me allemaal

mijn taak.”

werker als accountmanager”, vertelt

en weten ze me te vinden. Bij MKB

wethouder Bas Luinge, “Maar er is in

en landbouw gaan we de komende

De gemeente Aa en Hunze werd in

onze gemeente genoeg te doen en er

periode op bezoek. Als bedrijven met

2019 uitgeroepen tot MKB-vriende-

bleven wel eens zaken liggen.” Daarom

vraagstukken zitten over ontwikkelin-

lijkste gemeente van Drenthe op basis

werd Ton Lammers aangetrokken als

gen, subsidies of uitbreiding van hun

van vier pijlers: tevredenheid, imago,

beleidsmedewerker en kreeg Gerda

bedrijf kunnen ze mij bellen. Voor veel

communicatie en gevoelswaarde lo-

Kamps, al langer in dienst bij de ge-

ondernemers ben ik de spil in het web.

kale lasten. Aa en Hunze is ook in trek

meente, de rol van relatiebeheerder.

Ik zorg dat vragen van ondernemers

als vestigingsplaats. “De afgelopen

bij de juiste personen en instanties

jaren hebben veel bedrijven zich hier

De eerste belangrijke stappen vol-

terechtkomen. Zij hoeven zelf niet de

gevestigd”, vertelt Kamps. “We hebben

gens Kamps zijn het opzetten van een

hele organisatie door. Dat is mijn taak.

een groot aantal prachtige bedrijven

ondernemersplatform en het bezoeken

Wij kijken naar mogelijkheden. En er

in onze gemeente en waarschijnlijk

van ondernemers. “Om het huidige

is vaak meer mogelijk dan gedacht

hebben we ook een aantal pareltjes die

beleid te herzien willen we met alle

wordt.”

we nog niet eens kennen.”

zij tegenaan? Welke ideeën hebben

De input van ondernemers is ook be-

“Bedrijventerrein Bloemakkers in

zij?” Luinge vult aan: “Het is niet zo dat

langrijk voor beleidsmedewerker Ton

Gieten zit inmiddels vol, maar we willen

ondernemers ons niet weten te vinden.

Lammers. “Wij willen belemmeringen

geen nee verkopen”, besluit Luinge,

Wij zijn een laagdrempelige gemeente

zoveel mogelijk weghalen. Daarvoor

“We vinden het belangrijk dat bedrijven

en ik ben ook geen bureauwethouder.

moeten we weten wat er speelt. Bas

zich hier vestigen. Op dit moment lo-

Ik ben veel op pad, ook ‘s avonds en in

en Gerda horen veel. Die informa-

pen er onderzoeken naar nieuwe vesti-

het weekend. Ik vind het belangrijk om

tie gebruik ik om na te denken over

gingsmogelijkheden voor bedrijven.”

te weten welke vrouw, man of echt-

regelgeving en ons beleid te ontwik-

paar achter een onderneming zit”.

kelen, maar bijvoorbeeld ook om een

Voor vragen neem gerust contact op

stimuleringssubsidie voor (startende)

met Gerda Kamps (06-23596612) of

ondernemers te creëren. Zo nodig heb

Ton Lammers (06-12600614)

ondernemers om de tafel. Waar lopen

“Werkbezoeken leggen we vaak samen
18
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Gerda Kamps, Bas Luinge en Ton Lammers
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Nieuwe CCA leden stellen zich voor
Arjan Menger – Welldotcom

naar voren komen op uw website. Het is
uiteraard ook belangrijk dat uw klanten

U wilt een nieuwe website laten maken

uw website goed kunnen vinden. Ook

of u wilt dat uw website beter door uw

daar houden wij rekening mee, onder

klanten gevonden wordt? Welldotcom

andere door middel van zoekmachine

staat voor u klaar!

optimalisering. Heeft u gewoon hulp en
ondersteuning nodig bij uw website?

Samen kijken we naar wat uw wensen

Welldotcom helpt u graag verder.

zijn en zorgen ervoor dat deze goed

Welldotcom - Puntgaaf Internetbureau.

Bezoek voor meer informatie onze website
welldotcom.nl

Wim Drenth Adviesgroep
Mulderij Verzekeringen

De klanten weten dit zeer te waar-

Bruins Slot, Harry Zeewuster en Jan

deren. Klanten kunnen bij het bedrijf

Wiebing. Zij adviseren op het gebied

terecht voor zowel particuliere – als

van risicomanagement en creëren

‘De zekerheid van onbezorgd

zakelijke verzekeringen, hypotheken,

onderscheidend vermogen door hun

ondernemen’.

pensioenen (Mulderij Pensioen Team

advieskracht.

Pete Hoekstra geinterviewd door Lisette Schüren

Volle zaal tijdens de gezamenlijke CC bijeenkomst

MPT), volmachtbedrijf (AM Assuradeuvoor betalen en sparen bij RegioBank

al 55 jaar een begrip in de regio. Het

Mulderij. Klanten kennen de adviseurs

bedrijf heeft zich door de jaren heen

en daardoor lopen ze makkelijk even

heel breed neergezet op het gebied

binnen. De afdeling Zakelijke Verzeke-

van financiële dienstverlening. Dit

ringen bestaat uit buitendienstadvi-

onder het motto ‘Alles onder 1 dak’.

seurs Jan Koops, Wim Drenth, Ronny

Agenda
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nieuwe seizoen 2019-2020

ren), aangifte inkomstenbelasting en

najaar activiteiten

Adviesgroep Mulderij Verzekeringen
in Hoogeveen en Hollandscheveld is

16 december 2019: Kerstdiner in restaurant van Tarel te Taarlo. Tijdens een inspirerend programma met
dichter Jean Pierre Rawie luiden we de kerstdagen in.
20 januari 2020: Proosten op het nieuwe jaar tijdens de Algemene Ledenvergadering in De Drentse
Zaak. (Deze bijeenkomst is alleen voor CCA leden)
Alle data voor 2020 staan inmiddels op onze website, www.cca-assen.nl .
Noteert u vast in uw agenda? We zien u graag tijdens onze activiteiten!

Noordbizz

Tijdens de borrel vooraf op de gezamenlijke CC bijeenkomst

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
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De afterparty op het suikerterrein

Gezamenlijke happening Noordelijke CC’s
Op dinsdag 15 oktober jl. vond de

burgemeester van Groningen, Koen

gesteld en door Hoekstra waren be-

gezamenlijke bijeenkomst van de

Schuiling, ons welkom. Aansluitend

antwoord, verschenen er meterslange

drie Noordelijke commerciële clubs

beklom de Amerikaanse ambassadeur

Knols koeken ten tonele. Daarmee

(CCA, CCG en Friese Zaken) plaats.

in Nederland, Pete Hoekstra, het po-

en met een prettige fles Hooghoudt

Dit tweejaarlijkse evenement werd dit

dium. Hij vertelde over zijn Groningse

gedestilleerd werden Schuiling en

keer gehouden in en rond de voorma-

‘roots’ en haalde herinneringen op aan

Hoekstra hartelijk bedankt, waarna

lige suikerfabriek in Groningen. Nadat

de stad die hij met enige regelmaat

een ieder de gang maakte naar - wat

de ontvangstborrel was genuttigd in

bezoekt. Een stuk serieuzer werd het

heet - het Stadslab. Daar volgde een

de industriële balzaal, gingen de ruim

toen Hoekstra door journaliste Liselot-

geanimeerd diner waaraan ook de

350 gasten naar de grote zaal voor het

te Schüren aan de tand werd gevoeld

sprekers deelnamen. In de late(re)

officiële gedeelte van het program-

over politieke en economische issues.

uurtjes kwam daar een einde aan een

ma. Daar heette de kersverse nieuwe

Nadat er vragen vanuit de zaal waren

gezellig netwerkevenement.

Het Commercieel Centrum Assen (CCA)
wenst u

n
e
g
a
d
t
s
e
e
f
e
n
j
fi

Smikkelen
Bij Jaap
Geheel ‘entre nous’ waren we weer op

en een succesvol 2020 toe.

maandag 18 november jl. toen de clubleden bijeenkwamen in het sfeervolle
restaurant van Jaap en Trijntje Braaks-

Kjeld Vosjan licht de VIA activiteiten toe

Jong en oud in gesprek over de binnenstad

ma aan de Markt in Assen. Daar werden
wij door Kjeld Vosjan bijgepraat over de
ontwikkelingen van binnenstadsvereniging Vaart in Assen en speelden wij
onder leiding van de spreker de Asser

We zien u graag weer op onze bijeenkomsten!

Binnenstadskwis. Dat leidde tot veel
hilariteit én een heuse winnaar. Deze
ging er met een prettig wijnpakket van
Sligro vandoor. Aansluitend volgde een
even gezellig als voortreffelijk wandelend diner. Complimenten aan de chef!
22
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Voortreffelijk netwerk running dinner Bij Jaap

Bij Jaap de borrel voor het running dinner
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Bent u nieuwsgierig
geworden?
Neem vrijblijvend
contact met ons op:

Wanneer u een bedrijfsrestaurant heeft
en bedrijfscatering niet uw vak is …
• Wij zijn specialist op het gebied van bedrijfscatering!
• Wij kennen de trends zoals vitaliteit, duurzaamheid en medewerkerstevredenheid.
• Wij kennen de regio, wij kennen het vak!
• Wij kunnen uw zorgen over bedrijfscatering overnemen.

Fiets van de zaak

0592-462435
Tineke van Geffen - sales
t.vangeffen@liervan.nl
Rijnie Trip - directeur
r.trip@liervan.nl
www.vanliercatering.nl

Als uw werknemers vaker fietsen heeft dat ook voor u tal van voordelen. Dit zijn de voornaamste:

Vitaliteit • Duurzaamheid • Arbeidsvoorwaarden • Kostenbesparing, voor zowel u als uw werknemers!
In tegenstelling tot de voormalige fietsregeling is de nieuwe fiets van de zaak voor elke doelgroep interessant. Want heeft uw werknemer
een leaseauto of een OV-kaart van de zaak. Dan past een leasefiets daar gewoon naast.
Vitaliteit: fiets je fit en energiek
Wie regelmatig fietst, is fit, energiek, efficiënt en ook nog eens gemiddeld 1-2 dagen minder vaak ziek per jaar. En een zieke medewerker
kost al gauw zo’n €300 per dag. Tel uit uw winst.
Alle medewerkers profiteren van de bedrijfsfiets
Iedereen in de organisatie een leaseauto gunnen, dat gaat helaas niet. Maar iedereen aan de leasefiets, behoort wél tot de mogelijkheden.
Een goede e-bike kost nog geen €75 per maand en u bepaalt zelf of u meebetaalt of de leasefiets alleen beschikbaar stelt. Zelfs zonder uw
bijdrage loopt het voordeel voor uw werknemers al op tot 40%.

Een ondernemer staat 24/7 “aan”

Wist jij dat stress jou helpt om te overleven? In gevaarlijke of spannende situaties helpen de
stresshormonen jou om alert, snel en krachtig te reageren. Maar wist jij ook dat langdurige, chronische
stress zich kan ontwikkelen tot een burn-out die jou mentaal en lichamelijk uitput? Extreme vermoeidheid,
slecht slapen, concentratieproblemen, prikkelbaarheid, geheugenverlies en fysieke klachten kunnen jouw
leven verpesten en je zelfvertrouwen ondermijnen.
Als ondernemer werk je hard en je maakt vaak lange dagen: je staat voortdurend “aan”. Dat kan goed gaan,
als jij naast het harde werken zorgt voor voldoende rust.
Suc6coaching coacht ondernemers uit Noord-Nederland die in een burn-out zijn beland
of op het randje daarvan staan. Onze ervaren coach Genardus Schalk helpt jou om te
voorkomen dat je “omvalt” en jouw bedrijf daarin meesleurt. De coachgesprekken met
jou houdt Genardus al wandelend in natuur. Neem
gerust contact met hem op voor een vrijblijvend
gesprek en overleg wat jij nodig hebt om jezelf en dus
jouw onderneming in control te houden.

www.suc6coaching.nl ; info@suc6coaching.nl ; T. 06-22693094
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Goede secundaire arbeidsvoorwaarde
Een bedrijf dat in de huidige krappe arbeidsmarkt nét dat beetje extra weet te bieden wint! Bovendien kan de fiets van de zaak prima bestaan naast de leaseauto en de OV-kaart. U biedt niet óf óf aan, maar én én. Zo wisselen uw werknemers de auto en het openbaar vervoer
af met de fiets.
Duurzaamheid
De fiets is dé sleutel naar een groener (mobiliteits)beleid. Dat is voor u als werkgever belangrijk, en ook werknemers kiezen vaker voor een
bedrijf dat oog heeft voor het milieu. De fiets werkt zo als positief visitekaartje voor uw onderneming.
Verlaging van sociale lasten
Uw werknemers een fiets van de zaak beschikbaar stellen, hoeft u niets te kosten maar kan u zelfs geld opleveren. Het maandelijkse leasebedrag kan namelijk worden ingehouden op het brutoloon van de werknemer en zo bespaart u gemiddeld 17% aan sociale lasten. Bij een
fiets van €2.800 komt dit neer op een besparing tot wel €500 per fiets verspreid over 36 maanden.
Let wel, deze besparing geldt tot een maximum premieloon van €55.927
Onbelaste kilometervergoeding en de leasefiets
De onbelaste kilometervergoeding kan uitgekeerd worden in combinatie met de leasefiets. Voor
de afgelegde kilometers met de leasefiets heeft de WN géén recht op de onbelaste kilometervergoeding. Voor de dagen en/of kilometers dat WN met een alternatief vervoersmiddel (eigen auto,
OV) reist mag WG de kilometervergoeding blijven uitkeren. Belangrijk is dat WG en WN aannemelijk
kunnen maken dat deze woon-werk kilometers met de auto / OV zijn afgelegd. Het Ministerie van Financiën laat de wijze van ‘aannemelijk maken’ over aan WG om dit met eigen adviseur / belastinginspecteur af te spreken. Zakelijke kilometers blijven onaangetast en mogen altijd uitgekeerd worden.

www.innobikes.nl | 0592-313574 | Oude Molenstraat 46 | Assen

Werkfruit
Een lekker appeltje voor de dorst? Of een tros druiven in uw (lunch)pauze? Kemkers Groente & Fruit levert werkfruit bij uw bedrijf! Wat is het
precies? Werkfruit is een onbelast extraatje op de werkvloer waarbij de werkgever zijn personeel vers fruit aanbiedt. Door het fruit op in het oog
springende plaatsen neer te zetten, nodigt het werknemers uit om meer fruit te consumeren.
Groenteman Kemkers in Assen levert werkfruit bij bedrijven in de regio Assen variërend van appels en peren tot sinaasappels en kiwi’s. Wilt u
proeven hoe heerlijk ons fruit smaakt? Wij schillen graag een appeltje met u! Ter kennismaking nemen wij een heerlijke tas fruit mee en bespreken
wij met u de mogelijkheden.

Uw personeel voelt zich fitter en gezonder met fruit van
KEMKERS GROENTE & FRUIT!
Meer informatie? Wilt u meer informatie over werkfruit? Neem telefonisch contact met ons op via telefoonnummer 0592-347029

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

