
‘ONDERNEMEN IS NET ALS 
LEREN LOPEN: HET IS VALLEN 
EN WEER OPSTAAN’
      Kevin Mooibroek

‘INMIDDELS HELPEN WE 
MENSEN VAN OVER DE 
HELE WERELD’
      Rositta Kliniek

‘OPTREDEN GEEFT MIJ ENERGIE’
      Dj RemQ



|  Voorwoord

HENK BRINK 
GEDEPUTEERDE 
ECONOMIE

Voor u ligt het eerste magazine van het programma Ik Ben Drents Ondernemer. Een magazine waarin we de 

resultaten laten zien, hoe mooi ondernemerschap is en wat voor pareltjes we hier in Drenthe hebben. 

Voor mij zijn de behoefte, en het naar een hoger niveau helpen, van de ondernemer altijd de uitgangspunten van 

Ik Ben Drents Ondernemer geweest. In Drenthe is er ruimte om te ondernemen en staan innovatie en 

ondernemerschap op 1. 

Ik heb gezien hoe de Drentse economie is gegroeid en ik heb mogen ervaren dat het programma een belangrijke 

positie in de Drentse economie heeft verworven. Een mooi resultaat waar we met elkaar trots op mogen zijn. Want 

we hebben dit te danken aan de brede samenwerking en de inzet van de ondernemers. Stuk voor stuk belangrijke 

schakels van de Drentse economie. 

Een bewijs van de belangrijke positie is de integratie in 2020 van de programma’s Ik Ben Drents Ondernemer, 

OndernemersFabriek Drenthe en Kennispoort Drenthe. Samen met gemeente, kennisinstellingen (NHL Stenden, 

Hanzehogeschool, Drenthe College en Alfa college) en Dutch TechZone wordt er Drenthe breed gewerkt aan één 

programma dat ondernemers in iedere fase van het ondernemerschap waardevolle tools en inspiratie biedt.

Maar uiteraard zijn er meer spelers die zich inzetten voor Ik Ben Drents Ondernemer. Ook de adviseurs en onze 

partners spelen een belangrijke rol. Zij spreken de ondernemers met grote regelmaat, organiseren bijeenkomsten 

en webinars, bieden telefonische ondersteuning en adviseren.

Er zijn meerdere momenten geweest waarop ik voor ondernemers heb gestaan, met ze in gesprek ben geweest, de 

vraag van de ondernemers heb aangehoord en waar mogelijk het programma aangepast aan de (nieuwe) behoefte 

van de ondernemers. Ik heb de afgelopen jaren met veel plezier de rol van ambassadeur vervuld en ik blijf dit 

de aankomende jaren graag doen. Er is nog veel wat we met elkaar, via het platform kunnen bereiken.

De werkloosheidscijfers van Drenthe zijn nu vergelijkbaar met de andere provincies van 

Nederland. Een mooi resultaat, maar het is de kunst dit te behouden, ambities na 

te streven en samen te blijven zorgen voor de sterke Drentse economie. 

Ik maak me hier de aankomende jaren hard voor. U toch ook?
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Of je nou een financieringsvraag hebt, wilt innoveren of exporteren 

of nog maar net met je onderneming bent gestart: Ik Ben Drents 

Ondernemer is er voor jou! In welke fase van het ondernemerschap 

je ook zit. 

Daarvoor maken we gebruik van een groot scala aan mogelijkheden. Denk aan 

workshops en bijeenkomsten, webinars, voucherregelingen, ondersteuning van 

ondernemersadviseurs of een meeting met het expertteam. Ik Ben Drents 

Ondernemer (IBDO) is een initiatief van de provincie Drenthe en speciaal 

ontwikkeld voor Drentse ondernemers met groeiambitie.

Partner voor al je ondernemersvragen
Maar waarom is het voor jou belangrijk dat een programma als Ik Ben Drents 

Ondernemer bestaat? Over die vraag hoeft Floortje van Aken - projectleider van 

IBDO - niet lang na te denken. “De markt pakt de dingen die wij doen niet uit zich-

zelf op, want er is niet direct geld mee te verdienen. Daarom is het belangrijk dat 

een overheid instapt, zoals de provincie Drenthe heeft gedaan. Zij heeft veel oog 

voor ondernemers en doet heel erg haar best om alles voor hen zo laagdrempelig 

mogelijk te maken.” Ondernemersadviseur Eelco Bakker vult aan: “Het is belangrijk 

dat je als ondernemer weet dat er iets is waar je op kunt terugvallen. Ik Ben Drents 

Ondernemer kan altijd iets voor je betekenen”, vertelt de projectleider van de 

Ondernemersfabriek Drenthe. “Klop daarom gewoon bij ons aan. Durf je vragen te 

stellen”, moedigt hij ondernemers aan. “Of het nou linksom of rechtsom is: 

we kunnen je helpen.”

‘Je hoeft het niet alleen te doen’
Ik Ben Drents Ondernemer kent een groot aantal ondernemersadviseurs. Deze 

adviseurs helpen Drentse ondernemers met hun vragen en groei-, innovatie- of 

exportplannen. Aan welke adviseur een ondernemer wordt gekoppeld, is 

afhankelijk van zijn of haar ondernemersvraag. “Het is fantastisch om te zien hoe 

de adviseurs de ambitie bij ondernemers weet aan te wakkeren en hoe ze een 

spiegel durven voor te houden”, vertelt Van Aken. “Dat is echt mensenwerk. 

Adviseur en ondernemer bouwen een band op.” 

Dat heeft volgens de projectleider verschillende voordelen. Zo hoeft een 

ondernemer niet telkens zijn of haar verhaal opnieuw te doen en is er vertrouwen. 

|  Wat kan IBDO voor jou betekenen? 

WAT KAN IBDO 
VOOR JOU 
BETEKENEN?

IK BEN DRENTS ONDERNEMER
FLOORTJE VAN AKEN
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“Soms moeten er lastige gesprekken gevoerd worden, maar dat 

kan daardoor wel. We zien dat het steeds vanzelfsprekender 

wordt om je ondernemersvragen te delen. Je hoeft het name-

lijk niet alleen te doen. Vraag om hulp in plaats van ergens in je 

eentje je tanden op stuk te bijten.” Van Aken en Bakker genieten 

van alle mooie initiatieven waar ze door IBDO mee in aanraking 

komen. “We zien dat het werkt. Bedrijven blijven bestaan en 

blijven groeien. Van eerder gelegde verbindingen wordt nu nog 

gebruik gemaakt. Dat we zulke successen kunnen boeken, geeft 

heel veel energie om door te gaan”, zegt Bakker. Van Aken knikt 

instemmend en vertelt verder: “We worden steeds weer verrast 

door al die toffe bedrijven die er zijn. We merken dat ze ons ook 

steeds beter weten te vinden en ook echt terugkomen als ze met 

hun onderneming in een nieuwe fase zitten. Het is geen eenmalig 

station dat je passeert, Ik Ben Drents Ondernemer is er de hele 

weg die je aflegt.”

Wat kunnen we voor jou doen?
Wil jij meer weten over wat we voor jou kunnen betekenen? 

Schroom niet en neem contact op met Floortje of Eelco:

Ik Ben Drents Ondernemer: 0592 365 515 

of info@ikbendrentsondernemer.nl

Tal van mogelijkheden

Ik Ben Drents Ondernemer helpt Drentse ondernemers 

op verschillende manieren. We lichten een paar moge-

lijkheden voor je uit: 

1. Slimme maakbedrijven: 
Nieuwe subsidieregeling speciaal voor maakbedrijven 

die investeren in het slimmer maken van hun productie-

processen en daarbij aandacht besteden aan duurzaam-

heid. Deelnemers delen hun ervaringen met anderen, 

zodat maakbedrijven van elkaar kunnen leren.

2. Creatieve voucher: 
Speciaal voor mkb’ers uit de gezondheids- en zorgsector 

die voor het ontwikkelen van een product of dienst gaan 

samenwerken met de creatieve industrie. Zo bedenken 

jullie samen innovatieve oplossingen voor opgaven in de 

sector! 

3. Financiëringstafels: 
De financieringstafel is een platform met (alternatieve) 

financiers die vanaf 2020 periodiek samenkomen om 

concrete financieringsvraagstukken van ondernemers 

gezamenlijk rond te maken. Het doel is om groeiende en 

innovatieve bedrijven beter en effectiever te helpen om 

in hun kapitaal- en/of financieringsbehoefte te voorzien.

|  Wat kan IBDO voor jou betekenen? 

IK BEN DRENTS ONDERNEMER
EELCO BAKKER

‘OF HET NOU LINKSOM 
OF RECHTSOM IS:  

WE KUNNEN JE HELPEN’
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PORTRETTEN 
VAN DRENTSE 
ONDERNEMERS
AAN DE SLAG! 
Geen ondernemer is hetzelfde. Wat ze dan wel gemeen hebben? 
De passie voor hun bedrijf, het geloof in hun eigen kunnen 
en hun grootse dromen. Dat levert bijzondere verhalen op. 
Over het onmogelijke mogelijk maken, kansen pakken en 
die ene stip op de horizon. 

|  De kracht van Drentse ondernemers
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vijf landen en een omzet hebben van vijf miljoen. Om dat doel 

te bereiken hebben we ook gebruik gemaakt van de diensten en 

mogelijkheden van Ik Ben Drents Ondernemer. Zo hebben we 

bijvoorbeeld het International Business-traject gevolgd.

We hebben de lat hoog gelegd, maar zijn ondertussen een 

heel eind op weg. Campooz is nu één van de grotere vouw-

wagenmerken in de wereld. Over vijf jaar willen we geen 

vouwwagen-, maar een kampeermerk zijn. Dit jaar hebben we 

daartoe de eerste stap gezet met de introductie van een stoere 

caravanluifel. 

We hebben onze eigen speeltuin kunnen creëren, waarin we 

alledrie werken vanuit onze eigen kracht en specialismen. Dat 

maakt ons heel sterk. Door de snelle groei bevinden we ons nu 

wel op een kruispunt. Om dit tempo vast te kunnen houden, is 

uitbreiding noodzakelijk. Een mooie en spannende uitdaging.”

Raoul Veldink

Eén van de initiatiefnemers van Campooz

|  De kracht van Drentse ondernemers

IN VIJF JAAR TIJD 
ÉÉN VAN DE 
GROOTSTE VOUW-
WAGENMERKEN 

“Rijd naar de horizon, ga op avontuur en geniet. Dat is wat 

Campooz kampeerders wil vertellen. In 2015 begonnen we met 

het ontwikkelen van een speciale vouwwagen. Het idee kwam 

van mijn collega Gert. Hij en zijn vrouw zijn fanatieke kampeer-

ders. Ze waren op zoek naar meer comfort, maar wilden nog 

wel het tentdoek blijven voelen. Hun zoektocht leverde niet 

het gewenste resultaat op, waarop Gert besloot er zelf één te 

maken. Daarbij schakelde hij hulp in. Collega Harry heeft zijn 

hele leven aanhangers gebouwd en ik ben marketeer. Een goede 

combinatie, zo bleek. Want binnen no time was de eerste serie 

vouwwagens uitverkocht.

 

In het begin hebben we onszelf een ambitieus doel gesteld: in 

vijf jaar wilden we vijf modellen ontwikkelen, deze verkopen in 

CAMPOOZ
RAOUL VELDINK

‘RIJD NAAR DE HORIZON, 
GA OP AVONTUUR 

EN GENIET’
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|  De kracht van Drentse ondernemers

“Ooit hoop ik op Tomorrowland te mogen draaien. Dat is het 

grootste dancefestival van Nederland en België. Maar eerst wil 

ik doorleren en school en dj’en combineren. Ik ben nog maar 

veertien jaar en moet volgend jaar eindexamen doen. Daarna 

wil ik misschien een opleiding in de richting van licht en geluid 

volgen. Ondertussen experimenteer ik met mijn stijl en maak ik 

mijn eigen muziek. Mijn voorbeelden zijn bekende dj’s als Martin 

Garrix, Mike Williams en Brooks. Ik maak zelf vooral housemu-

ziek. Dat vind ik namelijk leuke muziek. Het is lekker vrolijk. Ik heb 

inmiddels al wat nummers klaarliggen, maar ik zet ze pas online 

als ik echt tevreden ben. 

Ik was acht jaar toen ik voor mijn verjaardag een dj-set kreeg. 

Twee jaar daarna ben ik ook gestart met het volgen van dj-les-

sen. Nu oefen ik gewoon zelf heel veel. In 2018 won ik de Drent-

se editie van Popsport, een coachingsprogramma voor jonge 

muzikanten. Ook treed ik op, bijvoorbeeld op het Bevrijdings-

festival in Assen. Daar heb ik het afgelopen jaar voor het derde 

jaar op rij opgetreden. Twee keer mocht ik zelfs drie keer op een 

dag optreden. Optreden geeft mij energie. Vooral als ik voor veel 

publiek mag draaien, zoals bij het GoZeroProcent-feest in De 

Bonte Wever in Assen. Daar waren 2000 mensen. 

Mensen van Ik Ben Drents Ondernemer kwamen een keertje bij 

mij filmen. Die publiciteit zorgde ervoor dat ik bekender word bij 

mensen. Dat vind ik leuk. Ik kijk wel waar het schip strandt, maar 

als ik de kans krijg, pak ik hem.”

Remco Slomp

Dj RemQ

‘OPTREDEN 
GEEFT MIJ 
ENERGIE’

DJ REMQ
REMCO SLOMP

‘ONDERNEMEN IS 
NET ALS LEREN 
LOPEN: HET IS 
VALLEN EN WEER 
OPSTAAN’

“Zoals mensen bij een hamburger aan de McDonalds denken, 

wil ik dat ze bij een stroopwafel aan AmsterDAM! Good Cookies 

denken. Alleen ons logo moet mensen al een warm gevoel geven 

en zorgen voor een glimlach op iemands gezicht. Maar daar zijn 

we nog lang niet. We hebben het goed voor elkaar, maar er is 

nog genoeg te doen. Zo willen we over een paar jaar graag alles 

zelf in de hand hebben. Dat betekent ook een eigen productie-

lijn. Dan kunnen we bijvoorbeeld verschillende smaken stroop-

wafels leveren. Denk aan stroopwafels met pindakaas, met 

karamel-zeezout of dat wat de klant graag wil. Het liefst kunnen 

mensen ze dan proeven in onze eigen winkels, onder het genot 

van een lekkere kop koffie. Een mooie stip op de horizon!

Want wie had vijf jaar geleden nou gedacht dat we nu jaarlijks 

zo’n miljoen stroopwafels verkopen? Dat ging zeker niet zonder 

slag of stoot, maar als je ergens in gelooft kom je ver. Ik haal 

energie uit de kleine dingen. Ook kleine successen moet je vie-

ren. Ondernemen is net als leren lopen of fietsen. Hoe vaak ben 

jij tijdens dat leerproces wel niet gevallen? Maar iedere keer ben 

je weer opgestaan. We willen altijd meteen resultaat, terwijl het 

vaak juist een kwestie van geduld is. 

In 2017 ben ik met Ik Ben Drents Ondernemer mee geweest op 

handelsmissie naar Vietnam. Met een mooi resultaat, want daar-

na mochten we een tijd lang stroopwafels exporteren naar dat 

land. Dat is het mooie aan het programma. IBDO legt netwerken, 

zodat je weer nieuwe mensen kunt leren kennen.”

Kevin Mooibroek

Eigenaar AmsterDAM! Good Cookies uit Emmen

AMSTERDAM! 
GOOD COOKIES

KEVIN MOOIBROEK
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WIJ WERKEN 
SAMEN BINNEN
IK BEN DRENTS 
ONDERNEMER. 
JIJ (STRAKS) OOK?

“Ondernemers hebben groeiambitie. Om die te realiseren is 

vaak financiering nodig. Flinc helpt ondernemers op weg naar 

investeerders. We zijn er voor innovatieve ondernemers die op 

zoek zijn naar kapitaal om hun groeiambities te verwezenlijken. 

Onder innovatieve ondernemers verstaan we ondernemers in 

Noord-Nederland die een product of dienst hebben ontwikkeld 

die vernieuwend en eenvoudig opschaalbaar is.

In een intensief adviestraject van 32 uur werken we samen met 

de ondernemer aan het businessplan. Dat kost de ondernemer 

250 euro. Wij fungeren als sparringpartner en staan onderne-

mers inhoudelijk bij met het aanscherpen van de plannen en de 

financieringsstrategie. Wij zorgen ervoor dat ondernemers goed 

voorbereid aan tafel komen bij investeerders en maken ook de 

match met een passende financier. Hoewel Flinc een onderdeel 

van de NOM is - de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij 

voor Noord-Nederland - werken we onafhankelijk. De NOM kan 

bijvoorbeeld een financieringspartner zijn, maar we matchen 

ook met clusterspecifieke fondsen, banken, crowdfunders en 

bovenal business angels. Dat zijn veelal (ex-)ondernemers die 

willen investeren in innovatieve bedrijven. Zij brengen naast geld, 

ook kennis, een netwerk en ervaring mee.

Op jaarbasis halen we circa 4 miljoen euro op voor ondernemers 

in Noord-Nederland, waarmee we ze helpen met het realise-

ren van hun groeiambities. Het geeft veel voldoening dat we 

innovatieve ondernemers en investeerders kunnen samenbren-

gen en zo impact hebben op de Noordelijke economie. Daarin 

werken we samen met onder meer Ik Ben Drents Ondernemer. 

Een goed initiatief, dat proactief ondernemers spreekt, ophaalt 

welke behoeftes zij hebben en vervolgens de verbinding legt 

met specialisten. Wanneer er een financieringsvraag speelt, 

wordt de koppeling met Flinc gemaakt. Wij gaan dan graag het 

gesprek aan met Drentse ondernemers om de mogelijkheden te 

verkennen!”

Bjorn Redmeijer

Projectmanager Flinc

FLINC: DE SCHAKEL 
TUSSEN ONDERNEMERS 

EN FINANCIERS
BJORN REDMEIJER - PROJECTMANAGER FLINC

Ik Ben Drents Ondernemer is er voor jou, 
als Drentse, ambitieuze ondernemer. 
Maar jou vooruit helpen kunnen we niet 
alleen. Daarom werken we samen met 
een aantal partners. Want samen 
kunnen we meer en komen 
we verder.

Partners IBDO |  Flinc
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“We willen ondernemerschap stimuleren en Drentse onderne-

mingen helpen groeien. De Rabobank wil dé bank voor onder-

nemers in de regio zijn en zo een rol van betekenis spelen in 

de zakelijke markt. Dat doen we met financiële middelen, maar 

ook met kennis en kunde. Daarin onderscheiden we ons. We 

werken lokaal en kunnen ondernemers overal mee helpen. En 

dat vinden we echt hartstikke leuk, want we helpen graag met 

het realiseren van mooie ondernemersdromen. Zo maken we 

samen met de ondernemers onze leefomgeving iedere dag weer 

een beetje mooier en sterker.

De Rabobank wil een bijdrage leveren aan een winstgevende 

toekomst voor de ondernemers in de provincie. Daarom zijn de 

Drentse Rabobanken als partner verbonden aan Ik Ben Drents 

Ondernemer. Natuurlijk steunen we het programma financieel, 

maar we doen graag meer. We proberen de smeerolie tussen 

de betrokken partijen te zijn. Zetten ons netwerk in en gebruiken 

“Het MKB Fonds Drenthe is speciaal opgericht voor het Drentse 

mkb: het midden- en kleinbedrijf. Deze bedrijven vormen name-

lijk de motor van onze economie en zorgen voor verreweg de 

grootste werkgelegenheid. Daarvoor moeten ze zich alleen wel 

kunnen blijven ontwikkelen. Maar voor het zetten van een vol-

gende stap is vaak financiering nodig. Het is de laatste jaren voor 

ondernemers moeilijker geworden om die financiering te vinden. 

Met het MKB Fonds Drenthe trekken we financieringsvragen van 

ondernemers vlot, door zelf te investeren in die ondernemingen. 

Hierdoor gaan andere partijen meedoen. 

Wij verstrekken achtergestelde leningen en/of aandelenkapitaal 

aan Drentse ondernemingen die innovaties willen doorvoeren 

of willen doorgroeien. Zo stimuleren we bedrijvigheid en de 

onze expertises om ondernemers te ondersteunen waar nodig. 

Daarom organiseren we met Ik Ben Drents Ondernemer ook 

bijvoorbeeld kennissessies, studiereizen en programma’s als de 

Business Versneller.

Door de handen in één te slaan, kunnen we groepen onderne-

mers samenbrengen. Ervoor zorgen dat ze elkaar eenvoudiger 

vinden. Dat is ook het mooie aan ondernemen in Drenthe. De 

bereidwilligheid om samen iets te ondernemen is ontzettend 

groot. En dan gaat het niet alleen om iets bedenken, er ontstaan 

ook echt producten, diensten of samenwerkingen. Niet lullen, 

maar poetsen. Alleen die bescheidenheid hè. Totaal overbodig. 

Er zitten hier zo ontzettend veel mooie bedrijven. Daar mogen 

we trots op zijn.”

Ludo Mennes

Directievoorzitter Rabobank Assen en Noord-Drenthe

werkgelegenheid in de provincie. Deze ondernemers hebben na-

melijk vaak groeiambities die verder gaan dan de internationale 

richtlijnen van banken. Als wij het initiatief als kansrijk beoorde-

len en een deel van de financieringsvraag kunnen invullen, wil en 

kan een andere partij - zoals een bank - vaak ook meespringen. 

Maar het kan ook zijn dat de ondernemer niet de hele finan-

ciering rond krijgt. Dan kunnen wij eventueel het laatste deel 

verzorgen. 

Samen met Ik Ben Drents Ondernemer werken we aan program-

ma’s voor ondernemers en proberen we onderlinge verbindin-

gen te leggen. We zorgen er gezamenlijk voor dat de onderne-

mer op de juiste plek terechtkomt. Voor ons werk schuiven we 

bij veel Drentse ondernemers aan tafel. Uit deze gesprekken 

blijkt hun passie, kunde en energie. Als je dan wat voor ze kunt 

betekenen, geeft dat een heel goed gevoel.”

Dave de Groot en Emmy Saimi-Roozeboom

Investment managers MKB Fonds Drenthe

Partners IBDO |  MKB Fonds DrenthePartners IBDO |  Rabobank

‘WE HELPEN BEDRIJVEN 
MET HET REALISEREN 
VAN HUN DROMEN’

EMMY SAIMI-ROOZEBOOM EN DAVE DE GROOT - INVESTMENT MANAGERS MKB FONDS DRENTHE

‘MKB’ERS ZIJN DE 
MOTOR VAN ONZE 
ECONOMIE’

LUDO MENNES - DIRECTIEVOORZITTER RABOBANK ASSEN EN NOORD-DRENTHE
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PORTRETTEN 
VAN DRENTSE 
ONDERNEMERS
IN DRENTHE GEBEURT HET
In Drenthe zijn ruim 40.000 bedrijven te vinden. Bedrijven waar het 
iedere dag borrelt van de nieuwe ideeën en bruist van de energie. 
Zo worden er innovatieve producten ontwikkeld en diensten 
bedacht. Nieuwe afzetmarkten verkend en enorme 
groeipercentages gerealiseerd. In Drenthe gebeurt het.

|  De kracht van Drentse ondernemers
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zoals Easytoys.nl. 2019 was een bijzonder jaar omdat we de 

internetactiviteiten van Beate Uhse en daarbij de online-

activiteiten van Pabo overnamen. Ik had nooit verwacht dat EDC 

Retail nu zou staan, waar we staan. Ik vind het ondernemersspel 

leuk en vind het mooi dat ik met zo veel mensen mag samenwer-

ken. Maar zo groot worden, was nooit echt een doel.

We hebben klanten in landen als België, Duitsland, Frankrijk en 

Groot-Brittannië. Over vijf jaar willen we in heel Europa actief zijn 

en gegroeid zijn in Amerika en Azië. Maar hoe krijgen we toegang 

tot nieuwe markten? Onze deelname aan de 

exportcarrousel van Ik Ben Drents Ondernemer helpt ons 

daarbij, onder meer doordat studenten onderzoeken doen naar 

de markt. Ons ultieme doel? Dat straks in ieder nachtkastje in de 

wereld iets ligt uit Veendam.”

Eric Idema

Eigenaar EDC Retail

|  De kracht van Drentse ondernemers

“Ik ben in 2007 in ons huis in Annen begonnen met het verkopen 

van erotische artikelen via een webshop. Dat was puur om te 

overleven. Ik had geen werk meer, maar wel een hoge hypo-

theek die betaald moest worden. Ik heb wat afbeeldingen van 

de website van Pabo gehaald en er een tekstje bij geplaatst. Al 

snel kwam de eerste order binnen. Maar ik had geen producten, 

dus die heb ik eerst gekocht bij een concurrent. Toen de spullen 

kwamen, heb ik de verpakking bekeken, de producent gebeld en 

inkoopafspraken gemaakt. Zo is het balletje gaan rollen.

De eerste jaren heb ik vanuit huis gewerkt, tot mijn vrouw de 

garage weer terug wilde. Zo is EDC Retail in Veendam terecht 

gekomen, waar we nu nog steeds zitten. Inmiddels werken hier 

160 mensen en hebben we verschillende webshops, 

EDC
ERIC IDEMA

EDC RETAIL WIL IN 
IEDER NACHTKASTJE 
EEN PRODUCT UIT 
VEENDAM

“Ik wil mensen met Rosacea weer gelukkig maken. Rosacea is 

een heftige, chronische huidaandoening waarbij mensen veel 

pijn in het gezicht hebben. De plekken jeuken en branden zo erg, 

dat je er gek van wordt. Mensen schamen zich vaak ontzettend. 

Hun zelfvertrouwen is verdwenen. We zien klanten die amper 

nog buiten komen, en daardoor hun vrienden of werk zijn kwijt-

geraakt en relaties hebben zien stranden. Regelmatig zit ik met 

tranen in mijn ogen naar hun verhalen te luisteren. 

Vaak zijn wij hun laatste hoop. De mensen die bij ons komen 

hebben alles al geprobeerd en zijn overal al geweest. Ze hebben 

soms van specialisten te horen gekregen dat het nooit meer weg 

gaat, maar dat is niet waar. Wij kunnen ze helpen. De Rosit-

ta-methode werkt. Het is allemaal begonnen met de opleiding 

tot huidspecialist die ik ruim 30 jaar geleden volgde in Georgië, 

het land waar ik vandaan kom. Mijn nichtje had veel last van een 

huidaandoening. Ik ging mee naar behandelingen, maar zag dat 

het niet aansloeg. Daarom ging ik leren, dingen uitzoeken en la-

ter haar ook zelf behandelen. Ik was stomverbaasd en hartstikke 

trots dat IBDO mij uitriep tot Ondernemer van de Maand. Die 

waardering is heel mooi.”

Inmiddels helpen we in onze kliniek in Assen mensen van over 

de hele wereld. Voor de behandeling moeten ze twee weken 

lang iedere dag naar de kliniek komen. Ze nemen vakantiedagen 

op en verblijven in de buurt. Dat kost mensen veel tijd en geld. 

Daarom openen we ook nieuwe vestigingen, zoals in Barneveld 

en Tiel. In de toekomst hoop ik meer huidtherapeuten te kunnen 

opleiden, zodat mensen dicht bij huis geholpen kunnen worden 

en ze niet meer zulke investeringen hoeven te doen. Zo kunnen 

we zoveel mogelijk mensen helpen. Dat geeft voldoening.”

Rositta Kaijser

Rositta Kliniek

ROSITTA KLINIEK
ROSITTA KAIJSER

‘INMIDDELS HELPEN 
WE MENSEN VAN OVER 
DE HELE WERELD’
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Wat betreft de inhoud van 
de casuïstiek en de thema’s 
kunnen inmiddels trends 
worden waargenomen.

In de fi guur zijn deze trends 
te zien. Veruit de meeste 
vragen gaan over innovatie 
(181) en management 
en organisatie (150). 
Op de derde plaats staat 
internationalisering met 
141 vragen.

In de fi guur hiernaast is 
weergegeven hoeveel 
gesprekken er sinds 1 juli 
2019 zijn geweest door alle 
adviseurs die namens Ik 
Ben Drents Ondernemer 
in Drenthe actief zijn. Dit 
beeld geeft een goede 
indicatie van de reikwijdte 
van het totale programma.

CONTACT EN GESPREKKEN VERHALEN VAN ONDERNEMERS

INDUFINISH

Indufi nish uit Emmen levert 
oppervlaktebehande lings installaties en 

richt zich vooral op poeder coaten, KTL en 
galvanotechniek. Eigenaar Han Kleijn: “Wij 

zijn al meer dan 25 jaar een toon aangevende 
speler in onze branche, zowel nationaal als 

internationaal.”

Indufi nish ontwerpt, levert en installeert zowel losse componenten 

als complete coatinglijnen. “Ook kunnen bedrijven bij ons terecht 

voor advies over oppervlaktebehandelingstechnieken en doen wij 

het onderhoud van hun coatinglijn. Na oplevering begeleiden we 

onze klanten met het trainen van medewerkers en het opstarten 

van de productie. Daarnaast kunnen bedrijven ook service en 

onderhoud van bestaande installaties door ons laten uitvoeren.”

Indufi nish kwam in contact met Ik ben Drents Ondernemer nadat 

zij vorig jaar februari verkozen werden tot Ondernemer van de 

Maand. “Daar bleef het niet bij”, vertelt Kleijn, “Met een adviseur 

van Ik ben Drents Ondernemer hebben we onze bedrijfsbe-

hoeften in kaart gebracht. Daar kwam uit dat wij baat zouden 

hebben bij een confi gureerbaar softwareplatform. Via Ik ben 

Drents Ondernemer hebben inmiddels zes bedrijven een offerte 

uitgebracht.”

Kleijn geeft aan zich meer 

Europees dan Drents onder-

nemer te voelen, maar is 

wel blij met een initiatief als 

Ik ben Drents Ondernemer. 

“Wij zijn voor onze handel niet regionaal gebonden, maar ons 

personeel en veel toeleveranciers komen wel uit de regio. Ik ben 

Drents Ondernemer helpt mij met het vinden van gekwalifi ceerd 

personeel en toeleveranciers en heeft contacten met scholen en 

hogeschoolstudenten die ons kunnen helpen en ondersteunen.”

Twee bedrijven die mee hebben gedaan aan het 
programma Ik ben Drents Ondernemer, vertellen 
wat het ze heeft gebracht:  hier het verhaal 
van Indufi nish uit Emmen.
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Export | Drenthe als middelpunt van NL en Duitsland

De wereld is groot, de mogelijkheden bijna eindeloos. 

Wil jij ook ondernemen in het buitenland? Ik Ben 

Drents Ondernemer heeft een mooi pakket aan 

diensten ontwikkeld, waarmee we jou graag verder 

helpen richting internationale groei. 

Nederland hoort bij de grootste exportlanden van de wereld. 

Ook Drenthe draagt hier een steeds groter steentje aan bij. Van 

de 40.000 bedrijven in de provincie zijn inmiddels zo’n 4000 

internationaal actief. Samen verdienden zij in 2018 met hun 

zaken in het buitenland ruim 4,6 miljard euro. Dat is 600 miljoen 

euro meer dan twee jaar geleden. “Drentse ondernemers 

hebben de afgelopen jaren enorme stappen gemaakt”, legt Gijs 

Meijer van de provincie Drenthe uit. “We zitten nu op het 

landelijk gemiddelde. Een derde van onze economische waarde 

halen we uit het buitenland.” 

Volgens Meijer komt dat doordat de Nederlandse markt voor 

OOK EXPORTEREN? 
IBDO HELPT! 
‘HET BIEDT ZOVEEL 
MOOIE KANSEN’
Drenthe als middelpunt van NL 
en Duitsland
HAN SMIDT EN GIJS MEIJER

veel Drentse ondernemers niet groot genoeg meer is, waardoor 

ze op zoek gaan naar manieren waarmee ze hun afzetmarkt 

kunnen vergroten. “Dit is ook een goede manier van 

risicospreiding, omdat je zo minder afhankelijk bent van de 

Nederlandse markt”, vertelt ondernemersadviseur Han Smidt. 

Smidt helpt binnen Ik Ben Drents Ondernemer ondernemers 

met exportplannen. “Uitbreiding naar het buitenland dwingt je 

om anders naar je bedrijf, dienst of product te kijken. Om 

succesvol te worden moet je immers wat toevoegen aan de 

markt. Dat maakt je als ondernemer creatiever en flexibeler.”

Maar hoe en waar begin je?
Hoewel het in Drenthe al heel goed gaat, zijn beide mannen 

ervan overtuigd dat er meer uit te halen is. “We zien nog genoeg 

potentie. Er lopen heel veel ondernemers rond met de ambitie 

om zaken over de grens te gaan doen. Maar hoe en waar begin 

je?”, herhaalt Meijer de belangrijkste vraag van veel 

ondernemers. 

Ik Ben Drents Ondernemer helpt je graag met 

het onderzoeken van jouw kansen! Daarvoor 

hebben we verschillende opties. Van landen

informatie tot exportcoaches en van handel-

stafels tot een internationaal netwerk. Het 

enige wat jij als Drentse ondernemer hoeft te 

doen, is je aan te melden via de website. 

Ga naar: 

ikbendrentsondernemer.nl/

ondernemen-in-het-buitenland

WIL JIJ JE MOGELIJKHEDEN 
IN HET BUITENLAND 
VERKENNEN? MELD JE AAN!

Ondernemers met exportplannen kunnen bij Ik Ben Drents 

Ondernemers terecht voor onder meer advies, financiering, hulp 

bij hun exportplannen en deelname aan handelsmissies. “Ideeën 

zijn er vaak genoeg, maar het daadwerkelijk uitvoeren is lastiger”, 

ziet Smidt. “Veel ondernemers leven in de waan van de dag. Het 

komt nu niet uit, want het is al druk. Wij kunnen helpen met het 

zetten van de stip op de horizon en het verkennen van de 

mogelijkheden. Daarin leveren we altijd maatwerk, want ieder 

bedrijf en iedere ondernemer is anders.”

‘Dit is hét moment’
Ook ondernemen in het buitenland? Voor Ik Ben Drents Onder-

nemer maakt het niet uit in welke fase je als ondernemer zit. Of 

je nou voor het eerst de stap naar het buitenland wilt zetten, of 

het de zoveelste uitbreiding voor je bedrijf wordt; er is van alles 

mogelijk. “Er is altijd een manier waarop we kunnen helpen”, 

onderstreept Smidt. Meijer vult aan: “Maar dit is hét moment 

om erover na te denken. Als het economische minder gaat en je 

moet ineens op zoek naar andere afzetmarkten, ben je eigenlijk 

te laat.” 

Toch nog twijfels? Volgens Smidt is het zeker de moeite waard 

om je kansen als bedrijf te onderzoeken. “Exporteren naar het 

buitenland kost tijd, geld en energie, maar dat is het allemaal 

waard. Het biedt namelijk zoveel mooie kansen.”

Han Smidt en Gijs Meijer

Adviseur export en Beleidsmedewerker 

Internationaal ondernemen
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PORTRETTEN 
VAN DRENTSE 
ONDERNEMERS
MKB ALS MOTOR VAN DE DRENTSE ECONOMIE
Meer dan 95% van het Drentse bedrijfsleven is MKB. 
Hiermee is het MKB dé motor van de Drentse economie. 
Belangrijk om te koesteren en te verbeteren waar het kan. 
Er zijn zo veel goede voorbeelden van bijzondere ondernemingen
in Drenthe. We stellen graag een aantal voor.

|  De kracht van Drentse ondernemers
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|  De kracht van Drentse ondernemers

OVER DE HELE WERELD WORDT 
STRAKS GEWERKT VOLGENS 
DE ‘TERRACARTA MANIER’

TERRACARTA
KAREL MEINEN

‘ALS JE ERGENS VOOR 
GAAT, KOMT ER 

VANZELF EEN KANS’

“Eigenlijk zijn we bij TerraCarta trots op ieder project waar we 

aan werken. We mogen als specialist in het opsporen van 

ondergrondse kabels en leidingen zoveel mooie dingen doen. 

Met behulp van de nieuwste technieken brengen we de onder-

grond in kaart en verkleinen we de kans op graafschade. In 2008 

zijn Richard Bakker en ik TerraCarta begonnen. We werkten al 

een poosje samen. Ik in dienst bij een ingenieursbureau, hij als 

zzp’er. Dat ondernemende wilde ik ook.

Inmiddels zijn we al jaren actief in binnen- en buitenland. Vooral 

de laatste maanden gaat het hard. Shell wil namelijk onze werk-

wijze verwerken in een bodemscan-tool die over de hele wereld 

gebruikt kan worden. Fantastisch toch? De kennis van een paar 

nuchtere Drenten uit Hoogeveen verwerkt in software voor 

iedereen. De afgelopen maanden hebben we de halve wereld 

over gereisd. Van Californië naar Oman. We praten zelfs over 

werkzaamheden in India.

Maar we hebben ook onze tegenslagen gehad hoor. In 2011 

zijn we zelfs bijna failliet gegaan. We moesten medewerkers gaan 

ontslaan, zo’n last hadden we van de recessie. Gelukkig konden 

we ze na een paar maanden allemaal weer aannemen. In die 

periode ben ik wel flink grijzer en wijzer geworden!

We doen op dit moment voor de tweede keer mee aan de 

Exportcarroussel van Ik Ben Drents Ondernemer. Dat bevalt 

ons hartstikke goed. De Exportcarroussel helpt ons met het 

verkennen van de markt, maar het leert ons ook verplaatsen in 

de markt en de mens die er actief is. We geloven dat waar een 

wil is, ook een weg is. Als je ergens voor gaat, komt er vanzelf 

een kans.”

Karel Meinen

Algemeen directeur TerraCarta
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“Ik was altijd al bezig met dronevliegen. Inmiddels heb ik van mijn 

hobby, mijn werk gemaakt. Met Pilot on Demand help ik namelijk 

bedrijven met het toepassen van drones in hun bedrijfs-

activiteiten. Drones laten ons dingen zien die niet met het blote 

oog te zien zijn of geven ons meer overzicht. Met een drone kan 

ik bijvoorbeeld inspecties uitvoeren van zonneparken of wind-

molens, maar ook dijken en kadewallen controleren. Handig, 

want sommige objecten op hoogte of onder water zijn niet veilig 

te bereiken door mensen. Daarnaast ben ik samen met Nicole 

Bartelds van De Databoerin heel actief in de agrarische sector. 

Met drones controleren we voor agrariërs de gezondheid van 

hun gewassen. 

We kijken dan naar ziektes, bemesting en voedingsstoffen. 

Zo kan een boer het maximale uit zijn land halen. 

Het materiaal waar ik mee werk is niet goedkoop. Ik moet dan 

ook regelmatig flinke investeringen doen. Dat is vooral in het 

begin heel spannend. Ondernemen is niet altijd even makkelijk. 

Daar ben ik misschien ook wel het meest trots op: dat ik niet bij 

twijfel of tegenslag de handdoek in de ring heb gegooid, maar 

door heb gezet.

Ik heb daarin ook veel aan Ik Ben Drents Ondernemer te dan-

ken. De provincie Drenthe ziet de potentie van ondernemers. 

Daar kunnen veel provincies een voorbeeld aan nemen. Toen ik 

net begon, heb ik ervoor gekozen om in de Ondernemersfabriek 

te gaan werken. Inmiddels heb ik een andere werkplek, maar ik 

doe nog wel mee aan hun Business Development-programma. 

Via dat programma krijg ik bijvoorbeeld coaching en kan ik klank-

borden met specialisten. Echt hartstikke fijn!”

Frank Staats

Pilot on Demand

|  De kracht van Drentse ondernemers

‘DRONES LATEN 
ONS DINGEN ZIEN 
DIE NIET MET HET 
BLOTE OOG TE 
ZIEN ZIJN’

PILOT ON DEMAND
FRANK STAATS

“Als onze kinderen een schone en groene toekomst hebben, doen 

wij ons werk goed. Robuusteiken wil namelijk dat iedereen gezond 

kan wonen en werken. Ongeacht zijn of haar portemonnee. Zo 

zorgen we samen voor mens, dier, het klimaat en de economie. 

Nu én later. Hoe? Door te bouwen met duurzaam hout. We zijn 

inmiddels uitgegroeid tot een ecologische bouwer van formaat. 

Met eikenhouten gebinten als kern, bouwen we ecologische wo-

ningen en villa’s. Ook maken we onder ons eigen label ecologische 

bouwelementen die andere bouwbedrijven kunnen gebruiken 

voor elk gewenst type ecologische woning. Zo maken we samen de 

bouw groener en kunnen we echt een verschil maken. Ook in de 

openbare ruimte zetten we in op groen door ecologische objecten 

te maken, zoals eikenhouten bruggen, zitelementen en speeltoe-

stellen. 

We gebruiken alleen natuurlijke materialen en gooien niks weg. 

Hout is op een natuurlijke wijze hernieuwbaar en biedt een 

eenvoudige manier om de CO2-uitstoot te beperken. Houten 

woningen slaan namelijk CO2 op. Een voorbeeld: een gezin woont 

in onze modelwoning van 550m3 en heeft een CO2-productie 

van 8.000kg per jaar door onder meer auto te rijden en met het 

vliegtuig op vakantie te gaan. De woning slaat C-atomen op voor 

ongeveer 136.800kg CO2. Hierdoor kan het gezin zeventien jaar 

CO2-neutraal leven.

Ecologisch bouwen maakt nu een enorme groei door. Ook ons 

bedrijf is de laatste jaren flink gegroeid. We hebben onder meer 

deelgenomen aan het programma Investor Ready van IBDO. Dit 

programma zorgt ervoor dat je bedrijf interessanter wordt voor 

investeerders. De komende jaren willen we veel bouwbedrijven 

enthousiast krijgen voor onze droom. Zo maken we van met hout 

bouwen de norm. Een stuk beter voor de aarde!”

Peter Kroes en Wim-Heerke Spronk

Operationeel en commercieel directeur Robuusteiken

‘WE GEBRUIKEN 
ALLEEN NATUUR-
LIJKE MATERIALEN 
EN GOOIEN NIKS 
WEG’
ROBUUST EIKEN
WIM-HEERKE SPRONK
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‘Onze kracht? We kijken continu wat we voor 
elkaar kunnen betekenen’
“Vanuit mijn functie bij NHL Stenden Hogeschool Emmen ben ik als projectleider 

en kennismakelaar actief voor Kennispoort Drenthe.  

Als één van de kennismakelaars van Kennispoort Drenthe koppel ik vraagstukken 

van het bedrijfsleven aan de onderwijspraktijk. Op NHL Stenden werken we met 

een nieuw onderwijsconcept: Design Based Education. Studenten werken aan 

relevante vraagstukken van ondernemers en ondernemingen in hun eigen regio. 

Dat is voor de ondernemer handig, maar ook voor de student. Er zijn in Drenthe 

namelijk zoveel mooie bedrijven. Dat ontdek je alleen maar als je echt bij ze 

binnen bent geweest. Iedere dag weer zie ik hoe groot de toegevoegde waarde 

van studenten voor ondernemers is. Er is vaak sprake van een generatieverschil. 

Dat zorgt voor een frisse blik. Op de wereld en op de onderneming zelf. 

 

Wat als Kennispoort Drenthe onze grootste kracht is? We brengen partijen samen 

en willen ze inspireren. We delen kennis en kijken wat we nog meer uit een 

samenwerking kunnen halen. Daarbij kijken we continu naar wat we voor elkaar 

kunnen betekenen. Wat heeft het onderwijs nodig? En wat het bedrijfsleven? 

Die behoeften brengen we samen. 

Hiervoor wordt veel en nauw samengewerkt met Ik Ben Drents Ondernemer. 

Op papier zijn we dan wel als twee losse programma’s ontstaan, in de praktijk is 

dat nu gelukkig anders. Dat betekent dat of je als ondernemer nou bij 

Kennispoort, of bij IBDO aanklopt, je terecht komt op de plek waar jouw vraag 

het beste past. Want waarom zouden we níet samenwerken? Daar wordt immers 

iedereen beter van.”

Robert Dreier

Projectleider en kennismakelaar Kennispoort Drenthe

Kennispoort Drenthe|  Robert Dreier

KENNISPOORT 
DRENTHE
Kennispoort Drenthe is een onafhankelijke netwerkorganisatie 
in Zuidoost-Drenthe die ondernemers helpt bij innovatie- 
en groeivraagstukken door verbindingen te leggen 
tussen kennisinstellingen, de overheid en andere 
ondernemers. Robert Dreier en Adri Wischmann 
vertellen wat jij hier als ondernemer aan hebt.

KENNISPOORT DRENTHE
ROBERT DREIER EN ADRI WISCHMANN
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Drenthe als proeftuin digitalisering |  Adri Wischmann

‘Stilstand is killing voor je bedrijf’
Adri Wischmann is vanuit Kennispoort Drenthe als één van de 

experts op het gebied van digitalisering gekoppeld aan Ik Ben 

Drents Ondernemer. Hij begeleidt ondernemers die willen 

innoveren. “Er is nog geen enkel bedrijf geweest dat we niet 

vooruit hebben kunnen helpen, maar ondernemers moeten wel 

zelf de eerste stap zetten.” En daarvoor is het volgens 

Wischmann nu het beste moment. “Eerst was er door de crisis 

geen geld om te innoveren, nu is er vaak geen tijd omdat er 

geproduceerd moet worden. Maar als je het nu niet oppakt, loop 

je straks achter de feiten aan”, legt hij uit. “Het is leuk dat het nu 

goed gaat met je bedrijf, maar over vijf jaar leven we in een heel 

andere wereld. Je kunt ervoor kiezen om je kop in het zand te 

steken, maar dat doet de rest niet. Stilstand is daardoor killing 

voor je bedrijf.” Hij raadt ondernemers daarom aan zich te gaan 

verdiepen in de toekomst. ”Weet wat er aankomt, wat daarvan 

de gevolgen zijn voor jouw bedrijf en kijk wat voor kansen dit jou 

biedt. Als je er voor openstaat, zijn de mogelijkheden einde-

loos. Er kan vandaag al veel meer dan de meeste ondernemers 

denken.”

VAN BLUETOOTH 
TOT LORA-NETWERK
Drenthe als proeftuin voor digitalisering

Drenthe is een proeftuin voor technologische ontwikkelingen, 

waarin slimme oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken 

worden bedacht en toegepast. Want een sterk bedrijfsleven 

kan zich blijven ontwikkelen en aanpassen aan veranderende 

omstandigheden. Die proeftuin levert ook Drentse onderne-

mers een groot aantal kansen en mogelijkheden op. “Andere 

provincies dromen erover, maar Drenthe doet het. Er zijn hier 

veel dingen mogelijk, die in andere provincies niet kunnen. De 

provincie zorgt met technische en financiële mogelijkheden voor 

een vruchtbare bodem voor Drentse ondernemers. Als je een

goed idee hebt, zijn er mensen en regelingen om je te 

ondersteunen”, legt Adri Wischmann uit.

Adri Wischmann

Innovatieadviseur Kennispoort Drenthe

De provincie Drenthe heeft het Drents Internet der Dingen Initiatief 

(DIDI) geïnitieerd. Hierdoor kunnen overheden, onderwijsinstellingen 

en non-profit organisaties gratis gebruik maken van het LoRa-netwerk. 

Ondernemers mogen gedurende 6 maanden gratis experimenteren met 

DIDI. Deze verbinding is speciaal ontwikkeld om kleine hoeveelheden informatie 

uit te wisselen tussen een systeem en een object. Waar een wifi-verbinding een bereik 

tot 30 meter heeft, kan een LoRa-verbinding tot zo’n 15 kilometer verderop gebruikt 

worden. Drenthe is de eerste provincie in de wereld waar iedereen voor niks gebruik mag 

maken van dit netwerk. Ideaal voor bedrijven die hiermee willen experimenteren. Het helpt je met 

het uitlezen van gegevens en het besturen van apparaten. Via het LoRa-netwerk kan op een afstand 

gezien worden welke lantaarnpalen kapot zijn, hoe het zit met de waterhoogte van bijvoorbeeld een kanaal 

en of een parkeerplaats vol is. Een grote rol is daarin weggelegd voor Internet of Things, dat ondernemers in 

staat stelt om apparaten met internet te verbinden, uit te lezen en te besturen.

Wil je ook met slimme technologieën aan de slag 

en ben je benieuwd naar hoe wij jou daarbij kunnen helpen? 

Kijk op ikbendrentsondernemer.nl! 

LORA-NETWERK: 
ALLES VERBINDEN 
MET INTERNET
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Drones zijn allang niet meer nieuw, maar hoe wij ze gebruiken is 

wel innovatief. Wat wij doen, doen namelijk heel weinig bedrij-

ven in Nederland. Stel dat een woonwijk aan renovatie toe is. 

Dan kan een inspecteur ieder huis langsgaan en een rapport 

maken, maar dan is hij maanden bezig. Een drone kan in een 

paar weken alles scannen, waarna we de bestanden verwerken 

tot 3D-modellen. Dat maakt alles zo ontzettend echt. Deze mo-

dellen kan de inspecteur bekijken waar en wanneer hij maar wilt. 

Datzelfde doen we bij bijvoorbeeld zonnepanelen, gebouwen, 

landbouwgebieden en archeologische opgravingen.

Ik Ben Drents Ondernemer heeft ons heel goed geholpen bij het 

opstarten van ons bedrijf. Bart en ik wilden dan wel samen een 

bedrijf beginnen, maar hoe doe je dat? We worden hierin bege-

leid door Steven Hager, één van de ondernemersadviseurs. Hij 

helpt ons met ons businessplan, onze missie en visie en hoe we 

ons als organisatie kunnen presenteren. We zijn echt ontzettend 

blij met IBDO.”

Miranda Drenth

Directeur 2MB

|  De kracht van Drentse ondernemers

“2MB verwijst naar MB, een bekende term uit de foto- en 

videografie. Maar het staat ook voor Miranda en Bart. Ik ben dit 

bedrijf begonnen met Bart de Nes. Evert Perton helpt ons als 

projectmanager. Samen bieden we geavanceerde drone-toepas-

singen en hoogwaardige fotografie en video aan. Dat laatste gaat 

van het maken van foto’s van in de verkoop komende woningen 

tot complete bedrijfsvideo’s. Toen ik in 2007 begon als afgestu-

deerd vakfotograaf, wilde ik mezelf onderscheiden. Ik kocht een 

hoogtestatief en gebruikte die om foto’s te maken. Eigenlijk was 

dat de voorloper van de drone, die nu een grote rol speelt in ons 

bedrijf.

2MB
MIRANDA DRENTH

‘WAT WIJ DOEN, 
DOEN HEEL WEINIG 
BEDRIJVEN IN 
NEDERLAND’

‘DRONES ZIJN ALLANG NIET 
MEER NIEUW, MAAR HOE 
WIJ ZE GEBRUIKEN IS WEL 

INNOVATIEF’
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Drentse economie | Mimoent Benali, Richard Veldkamp en Jurgen Elshof

Samen naar een sterke, slimme en groene economie met veel ruimte 

voor innovatie en duurzame initiatieven. Daar gaat de provincie 

Drenthe voor. Maar hoe gaan we gezamenlijk vorm geven aan zo’n 

missie? En wat betekent dat voor de Drentse ondernemer?

Samen naar een sterke, slimme en groene economie met veel ruimte voor innova-

tie en duurzame initiatieven. Daar gaat de provincie Drenthe voor. Maar hoe gaan 

we gezamenlijk vorm geven aan zo’n missie? En wat betekent dat voor de Drentse 

ondernemer? De Drentse economie staat er goed voor. Lagen de werkloos-

heidscijfers jaren boven het landelijk gemiddelde, nu zijn de cijfers te vergelijken 

met andere provincies. Drentse ondernemers spelen hier een grote rol in. De 

provincie kent een sterk en gevarieerd mkb dat zich niet alleen onderscheidt door 

de sterke doe-mentaliteit, maar ook zeer toepassingsgericht is. “Drenthe heeft een 

heel praktische en uitvoerende economie”, legt Jurgen Elshof, de regiomanager 

Drenthe van VNO-NCW MKB Noord, uit. “We kunnen en doen heel veel. Naast de 

vrijetijdseconomie en zorg en onderwijs, hebben we maakindustrie. Dat kunnen 

we nog beter bekend maken.” Nieuwe uitdagingen voor ondernemers Mimoent 

Benali is - samen met Richard Veldkamp - vanuit de provincie Drenthe als 

programmamanager betrokken bij Ik Ben Drents Ondernemer. Ze vult aan: “In 

Drenthe worden zo veel mooie dingen gemaakt. We mogen best trotser zijn op 

wat we in Drenthe met elkaar bereikt hebben.” Volgens Benali zijn we in de 

provincie vooral heel goed in het toepassen van innovaties en in het bedenken van 

slimme oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Denk hierbij aan circulair 

bouwen en de ontwikkeling van waterstof als brandstof. Een ander voorbeeld zijn 

de slimme fabrieken waar gebruik gemaakt wordt van de nieuwste mogelijkheden 

zoals Internet of Things. Dat stelt ondernemers in staat om apparaten met 

internet te verbinden, uit te lezen en te besturen.

Uitdagingen door digitalisering
Ondernemers staan door de digitalisering voor grote uitdagingen. Want hoe zorg 

je er als bedrijf voor dat je klaar bent voor de toekomst en mee kunt met alle 

ontwikkelingen? “Er gebeurt en verandert veel”, vertelt Veldkamp. “Ontwikkelingen 

volgen elkaar in een razend tempo op. Als ondernemer is het daardoor lastig om 

te bepalen wat over bijvoorbeeld 5 jaar belangrijk is. Laat staan over 10 jaar. Als 

Ik Ben Drents Ondernemer is het onze taak om actueel te blijven en ervoor te 

zorgen dat wij ondernemers de weg kunnen wijzen. Zo laten we ons mkb optimaal 

profiteren van nieuwe kansen.”

DRENTSE ECONOMIE: 
SLIM, SAMEN EN 
GROEN MET IMPACT
MIMOENT BENALI, RICHARD VELDKAMP EN JURGEN ELSHOF
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‘DE DRENTSE ECONOMIE 
STAAT ER GOED VOOR. 

DRENTSE ONDERNEMERS 
SPELEN HIER EEN 

GROTE ROL IN’

IBDO helpt ondernemers die aan de slag willen met deze nieuwe 

innovaties op tal van manieren. Maar ook als ze exportplan-

nen hebben, willen groeien of als bedrijf willen verduurzamen 

kunnen ze bij IBDO terecht. Het platform voor ambitieuze 

ondernemers is een initiatief van de provincie Drenthe, die veel 

versnippering zag. “We hebben de samenwerking met meerde-

re partijen gezocht en bestaande initiatieven samengebracht 

om de ondernemers in Drenthe zo goed mogelijk te kunnen 

helpen. Met IBDO als resultaat”, vertelt Benali. “Het platform is 

zo ingericht dat als een ondernemer ergens hulp bij nodig heeft, 

hij of zij wordt geholpen door mensen die kunnen vertellen 

welke mogelijkheden er allemaal zijn. Zo maken we het voor de 

ondernemer zo praktisch en makkelijk mogelijk. Doordat we zo 

veel ondernemers spreken, kunnen we ook verbindingen en 

contacten leggen die anders niet gelegd zouden zijn.”

Samenwerkingen
Eén van de samenwerkingspartners van Ik Ben Drents 

Ondernemer is werkgeversorganisatie VNO-NCW MKB Noord. 

Net als Ik Ben Drents Ondernemer spant de koepelorganisatie 

van werkgevers zich in voor het stimuleren van ondernemer-

schap, en innovatie bij ondernemers. “We willen blijven 

aansluiten bijwat er speelt in de economie en onder 

ondernemers. Daar betrekken we natuurlijk ook de onder-

nemers zelf bij”, legt Elshof uit. “Dat doen we ook met anderen, 

zoals de provincie Drenthe. Om ergens een succes van te maken 

heb je elkaar nodig.”

Wat betekent dat voor jouw bedrijf?
Een sterke, slimme en groene economie. Wat betekent dat voor

jouw bedrijf? Voor welke uitdagingen kom jij te staan en welke

kansen levert dit jou op? IBDO helpt je graag met het uitzoeken 

van een antwoord op deze vragen.

Ga naar ikbendrentsondernemer.nl 

0592 365 515 of info@ikbendrentsondernemer.nl

Mimoent Benali, Richard Veldkamp en Jurgen Elshof

Drentse economie

Drentse economie | Mimoent Benali, Richard Veldkamp en Jurgen Elshof
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