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een video vergroot het organische 
verkeer op een website met 157%.

van de bedrijven die videomarketing gebruiken 
hadden een toename in traffic naar hun website 
door videocontent.

GEEF JOUW BEDRIJF EEN BOOST 

MET EEN PROMO VIDEO
Contentmarketing is de beste manier om traffic te genereren naar je web-
site. Het trekken en binden van bezoekers d.m.v. relevante content creëert 
een blijvende band. Een band waardoor de bezoeker jou interessant vindt 
en terugkeert. En hoe kan dit nou beter dan met videomarketing? In deze 
infographic laten we zien wat de meerwaarde is van videomarketing en 
waarom elk bedrijf (groot of klein) hier gebruik van zou moeten maken.

9% van de bedrijven is maar
op YouTube te vinden.

67%

404
NOT FOUND

 meer kans om op google 
gevonden te worden als je een 
YouTube video hebt op je website.

5% 

              van de personen 
die een productvideo 
bekijkt, zegt dat dit helpt 
bij het maken van een 
aankoopbeslissing.

van de consumenten is eerder
geneigd om een product te kopen na 
het bekijken van een promo video.

van de online consumenten eerder 
een aankoop doet na het zien van 
een productvideo op social media?

WIST JE DAT....

67%

64%
157%

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

Ook jouw verhaal vertellen op video, maar heb je geen idee waar je moet 
beginnen? Wij regelen het voor je. Met video maken we jouw communicatie 
persoonlijker en leggen we jouw bedrijf, product of evenement vast. 

EN NU?

van de videomarketeers zegt dat een 
video helpt bij het begrijpen van je 
product of service. 

94% 

van alle kijkers stopt na 30 seconden 
met het kijken van een video. 

na 1 minuut.

33% 45%
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31 MAART

07 APRIL

13 APRIL

18 APRIL

Promotie Dagen Drenthe 
10.30 - 18.00 uur   
PD Drenthe is het grootste en meest inspire-
rende ondernemersevent van de Provincie.
promotiedagendrenthe.nl

Finale Business Voice Drenthe  
19.00 - 22.00 uur   
Business Voice Drenthe is dé pitch wedstrijd 
voor (startende) ondernemers in Drenthe.
businessvoicedrenthe.nl

Opening tentoonstelling
16.30 - 19.00 uur   
In de ban van de Ararat – Schatten uit het 
oude Armenië
drentsmuseum.nl/nl/partners/businessclub

DNK Businessclubavond
19.00 - 23.00 uur   
Voorstelling Ali B - Koorts
dnk.nl/zakelijk-verhuur/businessclub

 DNK Assen

 DNK Assen

 Drents Museum

 DNK Assen
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BitterBallenBorrel Assen
17:00 - 20:00 uur
 De Bonte Wever   
bitterballenborrel.nl

BitterBallenBorrel Assen
17:00 - 20:00 uur
 De Bonte Wever   
bitterballenborrel.nl

Businessclubontbijt
08:00 - 10:00 uur
 Drents Museum  
drentsmuseum.nl/nl/partners/businessclub

DNK Businessclub - Eva Crutzen 
19:30 - 23:00 uur
 DNK Assen  
dnk.nl/zakelijk-verhuur/businessclub

Opening - Deborah Poynton
15:00 - 18:00 uur
 Drents Museum  
drentsmuseum.nl/nl/partners/businessclub

CCA Bijeenkomst
17:00 - 22:00 uur
 Liff, Brink 14 Assen   
cca-assen.nl

Hét Duurzaam Drenthe Event
09:00 - 17:00 uur
 Provinciehuis Assen   
ikbendrentsondernemer.nl

CCA Bedrijfsbezoek
17:00 - 22:00 uur
 Liff, Brink 14 Assen   
cca-assen.nl

CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED

CANCELLED



7maart 20206 maart 2020

Na haar “zakelijke opvoeding” bij 
verzekeraar Aegon bekleedde Dina 
Boonstra verschillende functies in het 
bedrijfsleven, was ze betrokken bij de 
liberalisering van de energiemarkt en 
leidde ze de NDC Mediagroep door de 
crisis. “Ik ben afgestudeerd op regi-
onale ontwikkeling. Dat komt in mijn 
huidige rol meer dan ooit op zijn plek.”

Proactief
“Het ondernemersklimaat is de laatste 
jaren enorm verbeterd. De werkgele-
genheidscijfers zijn nog nooit zo hoog 
geweest. Dan zou je kunnen conclu-
deren dat het goed gaat. Tegelijkertijd 
hebben we te maken met zaken als de 
energietransitie en duurzaam onder-
nemerschap. Er is nog zoveel te doen. 
Als noordeling voel ik ook een per-
soonlijke drive om daaraan te werken. 
Als NOM willen we nog proactiever 
worden. Er zelf op uitgaan en vertel-
len wat we doen. We moeten van dat 
provinciale denken afkomen en verder 
kijken naar ontwikkelingen die voor 
heel Noord-Nederland van belang zijn. 
De ontwikkeling van de Eemshaven 
bijvoorbeeld is ook van betekenis voor 
Emmen en Drachten.”

Netwerk
“Wij hebben ook een netwerkfunctie. 
Zo zijn we betrokken bij de Water 
Alliance, een unieke samenwerking 
tussen de overheid, kennisinstellin-
gen én het bedrijfsleven waarbij de 
nadruk ligt op het bedrijfsleven in 
de innovatieve en duurzame wa-
tertechnologie om die wereldwijd 
te vermarkten. Ook spelen wij een 
verbindende rol bij Chemport Europe 
om de chemische industrie in de regio 
te vergroenen.”

Fondsen
Als investeringsmaatschappij be-
schikt de NOM over verschillende 
fondsen. “Natuurlijk hebben we ons 
eigen NOM-fonds”, vertelt Boonstra, 
“Maar wij doen ook het beheer en 
management van een aantal provin-
ciale fondsen zoals het MKB Fonds 
Drenthe, het fonds van de Friese Ont-
wikkelingsmaatschappij (FOM) en het 
GROEIfonds (Groninger Economisch 
Investeringsfonds). Deze fondsen 
hebben een bredere doelstelling dan 
ons eigen NOM-fonds zodat wij ook 
in sectoren als de zorg en het toeris-
me van belang kunnen zijn.”

Kennis
“Maar het gaat niet alleen om geld”, 
maakt Boonstra duidelijk, “Onderne-
mers kunnen bij ons ook terecht voor 
kennis. Als je meer wilt weten over 
eiwittransitie, van dierlijk naar plant-
aardig, hebben we een project met 
een diversiteit aan bedrijven. Ook zijn 
we betrokken bij de Smart Industry 
Hub Noord-Nederland voor industriële 
bedrijven op het gebied van artificial 
intelligence (AI) en robotica. Zo zijn we 
op verschillende kennisgebieden actief.”

Toegevoegde waarde
“Wij zijn er primair voor de onderne-
mers en hun ondernemingen. Zeker ook 
nu veel ondernemers in de problemen 
zitten als gevolg van de coronacrisis. 
We inventariseren hun hulpvragen en 
schakelen zelf met de ons ter beschik-
king staande middelen. Maar ook met 
overheden om beleid aan te passen. Wij 
doen ook meer dan veel ondernemers 
wellicht denken. Voor alle fases van 
hun bedrijfsontwikkeling bieden wij een 
breed scala aan fondsen én diensten. 
Wat mij betreft moeten ondernemers 
ook niet schromen contact met ons op 
te nemen.”

Dina Boonstra staat sinds september vorig jaar aan het roer van de NOM, de Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij 

voor Noord-Nederland. Haar doel: Proactief de noordelijke economie op duurzame wijze versterken.
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Groots Bedrijfsadvies is een 
adviesorganisatie en verzorgt 
de administratie voor bedrijven. 
“Maar wij doen meer. Wij zetten 
daar een plus bovenop.”

In 2013 startte Marcel Gritter (40) 
zijn bedrijf Groots Bedrijfsadvies. 
De fiscaal jurist is gespecialiseerd 
in financiën en strategie “Als 

ondernemer wil je sturen op cijfers. 
Die cijfers moeten dan wel actueel 
zijn. Inzicht in de financiële situatie 
is het belangrijkste voor een 
ondernemer. Wij zorgen niet alleen 
dat de administratie op orde is, maar 
ook dat de ondernemer vanuit zijn 
administratie inzicht en controle 
krijgt. Dat zorgt voor groei en voor 
omzet.”

“Het financiële deel is onderdeel van 
de pyramide”, legt mede-eigenaar 
Fred van Dellen (55) uit. Van Dellen 
heeft jarenlange ervaring op het 
gebied van assuranties, hypotheken, 
belastingen en administratie. 
Zijn specialismen zijn strategie, 
operatie en risicomanagement. 
“Naast het financiële deel heb je 
als ondernemer te maken met je 
strategie en het operationele deel. 
Strategie gaat over missie en visie. 

Bij het operationele deel moet je 
nadenken om de juiste mensen te 
krijgen om jouw groeistrategie te 
realiseren. En daar hangt uiteraard 
een kostenplaatje aan. Dat is het 
financiële deel. Wat zijn de kosten 
en hoe kunnen we die financieren? 
Vanuit die drie punten bekijken wij 
alle ondernemingen en daarmee 
creëren wij balans.” 

“Wij heten niet voor niets Groots 
bedrijfsadvies”, vult Gritter aan. 
“Onze missie is het realiseren van 
de toekomstvisie van onze klant. 
Daar worden wij blij van! Daarmee 
dragen wij ook nog eens bij aan het 
ondernemersklimaat in Drenthe. 
Onze overtuiging is dat iedere 
ondernemer goed bezig is, maar om 
Groots te worden is meer nodig.”

www.grootsbedrijfsadvies.nl

ADMINISTRATIE 
MET 
EEN
PLUS

www.nom.nl

DE NOM IS AANVULLING 
OP DE MARKT
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Uit het archief blijkt het Commercieel 
Centrum Assen op 12 februari 1960 te 
zijn opgericht. Begonnen als netwerk-
organisatie voor met name directeu-
ren van grotere bedrijven in Assen is 
de doelgroep in de loop van de jaren 
aangevuld met alle ondernemende 
mensen en partijen uit Assen en om-
geving. En, wat bij aanvang wellicht 
minder denkbaar leek, heeft CCA in 
haar jubileum jaar in de persoon van 
Geertje Dam haar eerste vrouwelijke 
bestuursvoorzitter. Op dit moment 
heeft de naar alle waarschijnlijkheid 
oudste netwerkclub van Assen zo’n 
160 leden en is daarmee een van de 

grootste, zo niet de grootste netwerk-
club in de Drentse hoofdstad. 

Commerciële Club Assen 
In de volksmond werd CCA al vaak 
Commerciële Club Assen genoemd. 
Inmiddels is de officiële naam ook ge-
wijzigd naar Commerciële Club Assen. 
Daar hoort ook een nieuw en strak 
logo bij. “Wij gaan voor een professi-
onelere uitstraling naar buiten toe en 
willen meer via social media ook laten 
weten waar wij als club voor staan”, 
vertelt Dam. ”Het sluit ook beter aan 
bij de Jongeren Commerciële Club 
Assen (JCCA) waar wij als CCA een 

nauwe samenwerking mee hebben”, 
vult Xander Heyden aan.

Activiteiten
“Onveranderd is de doelstelling van 
de CCA: een netwerkorganisatie 
voor ondernemende mensen en 
partijen uit Assen en omstreken”, 
vertelt Karin Wassen. De CCA-leden 
komen regelmatig samen voor diverse 
activiteiten. Naast netwerkborrels, 
bijeenkomsten met inspirerende 
sprekers wordt ook regelmatig een 
bedrijf bezocht. Peter van der Linde 
geeft aan dat ze onlangs nog een 
bezoek brachten aan Jollein Baby & 

Commerciële Club Assen (CCA) is zestig jaar geworden en heeft 2020 als jubileumjaar! Een interview met het bestuur.

V.l.n.r. onder: Levi Vandenberg, Geertje Dam en Peter van der Linde, boven: Xander Heyden, Jan Anne Bouma en Karin Wassen. Gijs Vermeer mist op de foto.

Wil jij ook lid worden van de 
wellicht oudste en grootste 
netwerkclub van Assen en 
omgeving? De kosten voor het 
lidmaatschap bedragen  
€ 350,- per jaar. Daarvoor krijg 
je toegang tot alle activiteiten 
incl. eten en drinken. Voor meer 
informatie en aanmelden ga 
naar: www.cca-assen.nl

Kids, een wereldwijde speler op het 
gebied van babylifestyleproducten: 
“Veel mensen weten helemaal niet 
dat een dergelijk bedrijf in Assen 
gevestigd is. Als netwerkclub willen 
wij ook Asser bedrijven die wereldwijd 
opereren met elkaar in contact 
brengen en zichtbaar maken. Daar 
kunnen wij als ondernemers veel van 
leren.”

Gunnen
“Veel ondernemers werken altijd maar 
hard door”, vervolgt Dam, “Bij ons 
krijgen ze tijd om te klankborden, over 
ondernemerszaken, maar ook over 
andere zaken. Er worden vanzelfspre-
kend ook zakengedaan. Daar zijn we 
ondernemers voor. Het CCA bestaat 
uit beslissers. Ondernemers die zelf-
standig besluiten mogen nemen. Onze 
kracht ligt in het feit dat je mensen op 
een ander niveau leert kennen. Daar 
vloeit vaak uit voort dat je elkaar ook 
meer gaat gunnen.”

Jubileumjaar
“Ook dit jaar staat een aantal inte-
ressante bijeenkomsten op stapel. Zo 
komt op 20 april Annemarie van Gaal 
als topspreker”, geeft Jan Anne Bou-
ma aan. “Van Gaal is ondernemer, in-
vesteerder en televisiepersoonlijkheid, 
bekend van programma’s als Dragons’ 
Den en Een Dubbeltje op z’n Kant.”
Op 19 juni viert de CCA haar jubileum 
met een dag vol activiteiten. “En dat 
willen we graag met zoveel mogelijk 
leden doen”, besluit Dam, “Ook al zijn 
we met zo’n 160 leden al een van de 
grootste netwerkclubs van Assen, 
nieuwe leden zijn van harte welkom!”

60 jaar CCA!
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Voor Erik Scholten en Lieuwe Ak-
kerman van Comfort was de komst 
van de nieuwe wet Arbeidsmarkt 
in Balans (WAB) per 1 januari wel 
even slikken. De nieuwe wet heeft 
vergaande gevolgen voor het be-
drijf dat de heren in de afgelopen 
jaren hebben opgebouwd. ‘Payrol-
len’ zoals voorheen is niet meer toe-
gestaan. Voor de medewerkers die 
volgens de oude payrollconstructie 
werkten moest snel een oplossing 
worden gevonden. 

“Een spannende en drukke periode”, 
vat Lieuwe de afgelopen maanden 
samen. “De exacte inhoud van de 
nieuwe Wet Arbeid in Balans werd 
pas in de loop van vorig jaar bekend. 
We hebben keihard gewerkt aan een 
nieuw businessmodel.”

WAB
Het doel van de Wet Arbeid in Balans 
(WAB) is om de verschillen in rechts-
positie tussen werknemers met vaste 
en flexibele contracten te verkleinen. 
“Payroll, in de ‘oude vorm’ mag niet 
meer. Vanaf 1 januari is de definitie 
van Payroll gewijzigd”, vertelt Erik. “Je 
hebt payroll voor de WAB en payroll 
na de WAB. Payroll voor de WAB was 
voor veel klanten interessant, maar 
wij denken dat het nog steeds inte-
ressant is. In de nieuwe vorm is het 
uitzendbeding weliswaar niet meer 
van toepassing en is de flexibiliteit be-
perkter, maar het biedt nog steeds de 
mogelijkheid om flexibel personeel in 
te huren zonder de risico’s die werkge-
verschap met zich meebrengt.”

Totaalaanbieder
Inmiddels is Comfort totaalaanbieder 
voor personeelsaangelegenheden. 
“Voor zowel flexibel als vast personeel 
onder één paraplu. Vanuit diverse 
werkmaatschappijen bieden we dien-

sten aan op het gebied van personeel. 
Comfort Personeelsadvies verzorgt 
de salarisadministratie en adviseert 
haar klanten ten aanzien van arbeids-
overeenkomsten, personeelsbeleid en 
subsidiemogelijkheden. Daarnaast 
ondersteunen we bij juridische vraag-
stukken op personeelsgebied. Comfort 
Flex biedt klanten de mogelijkheid om 
medewerkers in te zetten op basis van 
oproepcontracten zonder zelf werk-
gever te zijn. Comfort Payroll verzorgt 
het juridisch werkgeverschap voor 
klanten die medewerkers voor bepaal-
de en onbepaalde tijd willen inzetten 
op basis van de nieuwe definitie van 
‘Payroll’. Hierbij wordt voor de me-
dewerker dezelfde CAO gehanteerd 
als voor het eigen personeel van de 
opdrachtgever. Vanuit Comfort Jobs 
Coöperatie werken we samen met re-
cruiters om als uitzendbureau vacatu-
res voor klanten in te vullen. Ook doen 
we de backoffice voor andere partijen 
als detacheerders en uitzendbureaus.”

Kans
Inmiddels is Comfort helemaal klaar 
voor de toekomst. “Wij hebben dat 
kunnen realiseren omdat wij al de 
salarisadministratie voor zo’n 500 be-
drijven doen en ervaring hebben met 
verschillende cao’s. De aanvankelijke 
bedreiging bleek voor ons uiteindelijk 
een kans. We hebben bijna alle klan-
ten kunnen behouden en er zijn zelfs 
al nieuwe klanten bij gekomen. Onze 
propositie is ook veel sterker gewor-
den. De transitie heeft veel gevraagd 
van ons eigen personeel, maar wij zijn 
trots op wat wij bereikt hebben. Alleen 
onze website moeten we binnenkort 
nog aanpassen. Daar zijn we in alle 
drukte van de afgelopen maanden 
nog niet aan toe gekomen.” 

www.comfort.nl

VAN PAYROLLSPECIALIST TOT TOTAALAANBIEDER



12 maart 2020

CITY HOTEL 
DE JONGE 
Hotel de Jonge in het hart van de 
Drentse hoofdstad is de ideale 
accommodatie voor uw zakelijke 
bijeenkomst. Het hotel-restaurant 
beschikt naast 72 hotelkamers over 
9 goed geoutilleerde vergaderzalen 
en 2 flexibele werkplekken. 

Sinds Rob Riper twee jaar geleden de 
exploitatie van Hotel de Jonge over-
nam is er veel veranderd. Uitgaans-
gelegenheden Club 11, The Beefeater 
en Feestcafé werden gesloten en een 
grote verbouwing volgde. “In januari 
2018 zijn we begonnen met de reno-
vatie van het grand café. De volgende 
stap was de verbouwing van het 
hotel. Voormalig café de Beefeater is 
getransformeerd in een ruime lobby. 
Daarnaast hebben we negen verga-
derruimtes en twee flexibele werk-
plekken gerealiseerd.” 

Packagedeal
“We hebben ervoor gekozen om 
ons ook op de zakelijke- en verga-
dermarkt te richten”, vervolgt Riper. 
“Hotel de Jonge is ideaal voor kleine 

en middelgrote groepen. Wij leve-
ren een packagedeal: vergaderen, 
eten en slapen. Uniek is dat we vier 
vergaderruimtes hebben met een bar. 
Een ander uniek punt is dat we in het 
hart van de stad zitten. Daar hangt 
ook wel een zwakte aan. Wij hebben 
geen eigen parkeergelegenheid, maar 
op loopafstand zijn verschillende 
parkeergarages en wij bieden par-
keerkaarten tegen gereduceerd tarief. 
Daarentegen zitten we op loopaf-
stand van het station, het Drents 
Museum en theater DNK.”

Bonenkoffie
“De nieuwe vergaderzalen zijn voor-
zien van alles wat nodig is. Goede 
klimaatbeheersing, echte bonenkoffie 
en meer dan uitstekende wifi. Elke 
zaal heeft een interactieve tv waar je 
makkelijk kunt inpluggen om een pre-
sentatie te geven. De zaalopstelling 
is flexibel in te richten en de lobby is 

Bent u geïnteresseerd in het huren 
van een flexibele werkplek of verga-
derzaal? Neem dan gerust contact op 
met het hotel voor meer informatie 
of kom langs voor een bezichtiging. 
Prijzen voor deze ruimtes gaan op 
aanvraag. 

een mooie ruimte waar je je ook even 
terug kunt trekken.”

Uitstraling
“We hebben alle ruimtes die invulling 
gegeven die past bij een hotel-res-
taurant met vergadercentrum. Toen 
ik hier kwam heb ik mij niet populair 
gemaakt door de nachthoreca op slot 
te gooien, maar mijn doel is om het 
bedrijf weer de uitstraling te geven 
die het vroeger had.”
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Reinout Hellenthal werd vooral 
bekend door zijn internationaal 
bekroonde film Anders. “Dat ach-
tervolgt mij nog steeds” vertelt 
Hellenthal, “Inmiddels heeft de film 
45 (internationale) prijzen in de 
wacht gesleept. Hartstikke mooi 
natuurlijk, maar ik wilde ook door. 
Anders maakte ik in opdracht van 
de provincie Drenthe in het kader 
van de eerste Drentse Culturele 
Regenboogweek in 2017. Daarom 
besloot ik weer in gesprek te gaan 
met de provincie voor een nieuw 
project: een film met als thema 75 
jaar vrijheid. De provincie omarmt 
het thema ook en reageerde positief 
om het project mede te financieren.”

Noord-Nederlands Orkest
Voor het script strikte Hellenthal 
wederom scenarioschrijver Paul 
Bontenbal die ook het script voor 
Anders schreef. “De film wordt een 

raamvertelling over drie personen 
die in hun eigen tijd en op hun eigen 
manier op zoek zijn naar vrijheid. 
Een joodse jongen in Westerbork, 
een jongen in de huidige tijd die het 
lastig heeft op school, en een jonge 
dame die struggles in haar leven 
kent. De film gaat niet alleen over 
bevrijding van oorlog, maar laat 
zien dat in de kleinste hoeken van 
de samenleving mensen niet altijd 
de vrijheid hebben om te doen wat 
ze willen of te zijn wie ze zijn. Het 
draait vooral om de vraag wat de 
definitie van vrijheid is. De kijker 
krijgt een inkijk in drie levens om zelf 
op te maken wat vrijheid betekent.” 
De muziek wordt verzorgd door het 
Noord-Nederlands Orkest. “Een 
droom die uitkomt”, vertelt de Asser 
filmmaker enthousiast. “Ik heb 
gewoon de stoute schoenen aange-
trokken en het NNO benaderd. En zij 
reageerden positief.”

VIP
Een film maken kost geld. Veel geld. 
Met bijdragen van de provincie en 
een aantal andere geldschieters is 
het budget bijna rond, maar om het 
helemaal kostendekkend te krijgen wil 
Hellenthal ondernemers en bedrijven 
ruimte bieden om te participeren. 
“Wij hebben daar een mooi plan voor 
bedacht met een VIP-behandeling 
tijdens de première en verschillende 
promotiemogelijkheden voor bedrijven, 
maar gezien de coronacrisis gaan we 
nu niet onze hand ophouden”, vertelt 
Hellenthal. “Maar ik vind het belangrijk 
om de film te maken en, ondanks dat 
de planning op dit moment onzeker 
is, heb ik er alle vertrouwen in dat de 
film er komt. Zelf zal ik niets verdienen 
aan de film. Ik hoop dat ondernemers 
straks nog of weer de mogelijkheid 
hebben en ook willen bijdragen aan 
Vrij omdat zij het ook belangrijk vinden 
om deze film te steunen.” 

Vrij
‘Vrij’ is de titel van de nieuwe film van Reinout Hellenthal uit Assen. Het wordt een film rond het thema 75 jaar 
vrijheid. Een ambitieus project waarvoor het budget nog niet helemaal rond is. Daarom roept Hellenthal onderne-
mers en bedrijven op om te participeren. “Het is zakelijk gezien misschien niet de beste investering, maar je krijgt 
er wel iets voor terug.” 

Meer informatie? Zie www.hellenthalstudios.nl of neem contact op met Reinout via info@hellenthalstudios.nl City Hotel de Jonge via telefoonnummer: 0592-312 023 of via de e-mail: sales@hoteldejonge.nl



14 15maart 2020 maart 2020

Haar ambities stak ze nooit onder 
stoelen of banken. Als wethouder in 
gemeente De Wolden werd ze in 2016 
verkozen tot Drents Politicus van het 
jaar. In datzelfde jaar stond ze op de 
lijst voor de Tweede Kamerverkiezin-
gen. Is Assen een tussenstap? “Ik ben 
nu eerste opvolger voor een zetel in de 
Tweede Kamer, maar mocht die situa-
tie zich voordoen dan blijf ik toch eerst 
in Assen. Mijn persoonlijke ambitie 
is om mij bestuurlijk te ontwikkelen. 
De stap van De Wolden naar Assen, 
de stad waar ik ben opgegroeid, 
past daar uitstekend bij. Omdat ik 
halverwege ben ingestapt zie ik het 
als uitdaging om in relatief korte tijd 

zichtbare resultaten te behalen.” 
 
Samen
“In een stad als Assen spelen veel 
onderwerpen die die interessant en 
uitdagend zijn”, vervolgt Pauwels. 
Met het preventief onder toezicht van 
de provincie komen te staan werd 
ze direct uitgedaagd, maar ook het 
versterken van de Asser binnenstad 
is voor haar een stevige klus. “Ik ben 
van huis uit technisch planoloog. De 
interactie tussen wat mensen willen 
of nodig hebben én de ruimte om 
daarin dingen mogelijk te maken vind 
ik interessant. Een voorbeeld waar dat 
samenkomt is de Asser binnenstad. 

Binnensteden hebben het moeilijk 
door internet en teruglopende offline 
inkomsten. De vraag is hoe we die 
omgeving kwalitatief goed kunnen 
inrichten voor de inwoners en onder-
nemers. Het is een uitdaging om met 
alle partijen een gezamenlijke richting 
op te gaan, maar we moeten het ook 
echt samen doen. Als overheid alleen 
kun je dat niet.”
 
Verbinden
“Los van coronacrisis waar we op dit 
moment nog volop in zitten, zitten we 
in een goede economische tijd. Assen 
heeft weinig echt grote bedrijven, 
maar wel veel mkb. Daarnaast heb-
ben we demografisch gezien te maken 
met veroudering van de bevolking. Dat 
biedt ook kansen voor ondernemers 
op het gebied van digitalisering en 
domotica. Mensen blijven langer thuis 
wonen. Vanuit digitalisering kunnen 
diensten op afstand en slimme tech-
nieken worden ontwikkeld. Daarvoor 
is ook een kennisontwikkeling nodig. 
Als gemeente willen we dat facilite-
ren. Dat doen we bijvoorbeeld met het 
Techhub waar ondernemers, mbo’ers 
en hbo’ers kennis delen. Dat vormt 
een broedplaats voor innovatie. De 
uitdaging is om het commercieel te 
maken, want voor ondernemers geldt 
dat er wel geld verdiend moet worden. 

“IK ZIE HET ALS 
UITDAGING OM IN 
RELATIEF KORTE TIJD 
ZICHTBARE RESULTATEN 
TE BEHALEN IN ASSEN”

Als overheid willen we dat stukje niet 
overnemen, maar bieden we ruimte en 
verbinden we partijen.”

Maatwerk
“Dat doen we ook als het gaat om 
vestiging en huisvesting van bedrij-
ven. Met Werklandschap Assen-Zuid, 
Messchenveld en Peelerpark heb-
ben we drie moderne, kwalitatieve 
en representatieve bedrijfsterreinen 
waar we nog kavels kunnen uitgeven. 
Er is ruimte voor grote bedrijven en 

bedrijven in het middensegment. Ook 
hebben we nog woon-werkkavels be-
schikbaar. Messchenveld is de entree 
van Assen. Dat moet gewoon goed 
zijn. Het moet er comfortabel en goed 
uit zien, en ook niet te duur. We zetten 
nu vooral in op maatwerk. Als het 
gaat om Werklandschap Assen-Zuid 
houden we rekening met het bestaan-
de landschap. We vinden het belang-
rijk om de groene structuur zichtbaar 
terug te laten komen en een duurzame 
invulling te geven aan het gebied.”

Duurzaam
“Vorige week reed ik nog een rondje 
langs de bestaande terreinen. Dan zie 
je dat ze redelijk vol zitten, maar nog 
voldoende ruimte bieden voor nieuwe 
initiatieven. Wel kijken we strategisch 
naar welke bedrijven passen bij de 
verschillende terreinen. Zo zetten we 
bij Werklandschap Assen-Zuid vooral 
in op bereikbaar en duurzaam on-
dernemen. Bedrijven die zich daarin 
thuis voelen zijn van harte welkom in 
Assen.”

Sinds begin dit jaar is Marcel Blekkenhorst als acquisiteur 
en accountmanager Nieuwe Bedrijven in dienst van de 
gemeente Assen. Blekkenhorst heeft als specifieke verant-
woordelijkheid de verkoop van de kavels op de bedrijventer-
reinen, het aantrekken van nieuwe bedrijven en het facilite-
ren en begeleiden van deze bedrijven bij vestiging in Assen. 
Blekkenhorst is bij de gemeente Assen lid van een team van 
gespecialiseerde accountmanagers Economische Zaken. 
Hester de Rijk, Gert-Jan van Oosten en Miranda Kamp-
huis zijn de andere accountmanagers. Samen zijn zij voor 
ondernemers de toegangspoort tot de gemeente Assen 
en faciliteren bij vraagstukken over zaken als huisvesting, 
uitbreiding en vergunningen. 
 
Heb je een vraag specifiek voor Marcel Blekkenhorst? Zijn 
telefoonnummer 06 46 92 02 71.

Mirjam Pauwels volgde vorig jaar tussentijds Roald Leemrijse op als wethouder 

in Assen. Met in haar portefeuille binnenstad, financiën en economie is ze ver-

antwoordelijk voor de Asser binnenstad, het op orde krijgen van de financiën 

en de ontwikkeling van de bedrijventerreinen. Een uitdaging.

EVEN VOORSTELLEN: MARCEL BLEKKENHORST 

Wethouder Mirjam Pauwels

Marcel Blekkenhorst

Meer informatie over het accountmanagement, contactgege-
vens en de dienstverlening van de gemeente aan ondernemers 
en bedrijventerreinen vind je op: www.assen.nl/ondernemen
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Bezoek onze showroom aan de Mastmakerstraat 3. 
Wil je zeker weter of we er zijn... bel dan even 

0592-269670 

... wordt het financiële 
belang in niet geconsoli-
deerde entiteiten tegen 
verkrijgingsprijs of 
lagere marktwaarde 
verantwoord...??

Het team van specialisten van 
Bloemsma+Faassen Accountants 
en belastingadviseurs is er om 
ingewikkelde vraagstukken te vertalen 
naar begrijpelijke oplossingen. We doen 
dat al sinds 1925, door u te adviseren 
en te begeleiden op financieel en fiscaal 
gebied.

Wij scheppen 

duidelijkheid! 

Vestiging Assen  |  0592 31 26 52  |  Stationsstraat 29 

Vestiging Groningen  |  050 31 83 232   |  Trompsingel 37a

www.bloemsmaenfaassen.nl

Bedrijfshuisvesting, taxaties
& beleggingen!

Ubbo Emmiussingel 19
9711 BB Groningen
050 - 76 76 690
groningen@boekenrode.nl
www.boekenrode.nl

Abel Tasmanplein 1
9401 AZ Assen
0592 - 76 70 66
assen@boekenrode.nl
www.boekenrode.nl

17 maart 2020 online | radio | tv
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Netwerkbijeenkomsten zijn er in 
allerlei soorten en maten. Noordbizz 
Magazine bezocht voor deze editie de 
BitterBallenBorrel in de Bonte Wever. 
Een maandelijkse netwerkborrel die 
georganiseerd wordt door een vijftal 
bedrijven: Newz Marketing & Media, 
DIA (Licht, Geluid & Beeld), De Bonte 
Wever, P&O Service Noord-Nederland 
en Miranda Drenth Fotografie. 
Kenmerken: Een inspirerende spreker, 
een bedrijfspitch en uiteraard bitter-
ballen. 
 
De lezing met als thema 75 jaar vrijheid 
wordt verzorgd door Harold de Jong, 
schrijver van het boek Franse Para’s 
in Drenthe. Na zijn indrukwekkende 
presentatie is het de beurt aan twee on-
dernemers om hun bedrijf te pitchen. 
Ad Kingma laat met zestig foto’s in vijf 
minuten zien wat zijn bedrijf Adinterim 
Design op gebied van standbouw te 
bieden heeft. Vervolgens presenteert 
Auke Doornbosch van REIN Advocaten 
en Adviseurs op ludieke manier zijn 
mensen. “Want wij hebben geen pro-
duct om te laten zien.” 
 
Naast de vaste programmaonder-
delen is er voldoende ruimte om te 
netwerken. Deelnemers zijn deze keer 
uitgenodigd om aansluitend de thea-
tervoorstelling ‘Heel Holland Lacht’ te 
bezoeken en kunnen gratis gebruik ma-
ken van een soep- en broodjesbuffet.
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“Wij financieren kansrijke innovaties 
en snel groeiende ondernemingen”, 
legt investment manager Emmy 
Saimi-Roozeboom van MKB Fonds 
Drenthe uit. Samen met Dave de Groot 
beoordeelt Saimi-Roozeboom de aan-
vragen op haalbaarheid, marktpoten-
tie, visie van de ondernemer en kwali-
teit van het management. “Daarnaast 
is een van de voorwaarden dat het 
project van maatschappelijk belang 
voor Drenthe moet zijn. Dat kan zijn 
verbetering van werkgelegenheid of 
versterking van economische sectoren 
bijvoorbeeld chemie, ICT, maakindus-
trie of recreatie.” 

Urban Jump 
Toen Wai-Yip Pang het plan opvatte 
om het grootste trampolinepark van 
Drenthe te starten en aan de Nijbracht 
in Emmen een geschikte locatie vond 
stapte hij eerst met zijn ondernemers-
plan naar de bank. “De bank raadde 
mij aan om ook contact te zoeken met 

MAAK DE SPRONG MET  
HET MKB FONDS DRENTHE

Het MKB Fonds Drenthe helpt ondernemers in het Drentse MKB met maatwerk financieringen. Van startersleningen 

tot volledige bedrijfsfinancieringen. Het MKB Fonds Drenthe helpt innovatieve projecten en groeiende onderne-

mingen vooruit. Een van de ondernemingen die gebruik maakte van het fonds is Urban Jump in Emmen. Eigenaar 

en initiatiefnemer Wai-Yip Pang adviseert ambitieuze ondernemers om direct contact te zoeken met het MKB Fonds 

Drenthe: “Ik nam eerst contact op met mijn bank maar de ontwikkeling van Urban Jump kwam pas echt in een 

stroomversnelling na ondersteuning van het MKB Fonds Drenthe.”

het MKB Fonds Drenthe voor co-finan-
ciering.”

Vertrouwen
“Voor veel ondernemers is het een 
zoektocht om de financiering van 
hun plannen rond te krijgen”, weet 
Saimi-Roozeboom. “Wij willen de 
ondernemer zelf zien en spreken. Een 
vertrouwensband is essentieel. Bij 
een bedrijf als Urban Jump spelen 
veel zaken een rol, van verzekeringen 
tot veiligheid, en van communicatie 
tot aansprakelijkheid. Wij moeten 
vertrouwen hebben in de ondernemer 
en de ondernemer moet vertrouwen 
hebben in ons.”

Kritisch
Dankzij het MKB Fonds Drenthe open-
de Wai-Yip Pang in december 2019 de 
deuren van het grootste trampoline-
park van Drenthe. “De samenwerking 
met het MKB Fonds Drenthe heb ik als 
erg prettig en soepel ervaren”, blikt 

Wai-Yip Pang terug. “In vergelijking 
met de bank zijn de lijnen korter en 
directer. Natuurlijk stelden zij ook 
kritische vragen, maar daardoor werd 
mijn definitieve plan alleen maar 
beter.”

Snel
“Wij proberen zo laagdrempelig mo-
gelijk te zijn”, bevestigt Saimi-Rooze-
boom. “Wij beoordelen snel of een 
plan realistisch is, daarna gaan we 
verder met de ondernemer in gesprek 
om de diepte in te gaan. Als alle 
signalen op groen staan volgt er een 
investeringsvoorstel dat wordt voor-
gelegd aan de investeringscommissie. 
Wij financieren maximaal de helft en 
trekken samen op met andere finan-
ciers. Dat maakt het voor de onderne-
mer makkelijker. Samen proberen we 
iets mogelijk te maken in Drenthe.” 

 
www.mkbfondsdrenthe.nl

BITTERBALLENBORREL
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Hilda Bolhuis, eigenaar van HOC Opleidingen en Trainingen, deed afgelopen jaar het traject Business-

versneller, een initiatief van de Rabobank in samenwerking met Ik Ben Drents Ondernemer. “Dat de 

Rabobank meedenkt en mij adviseerde om de Business Versneller te volgen vind ik heel stimulerend.”

“Gijs Vermeer, onze adviseur van de Rabobank, belde mij een jaar geleden: ‘Binnenkort is er een 
informatiebijeenkomst over de Business Versneller. Dat is net iets voor jou. Jij bent altijd bezig met 
nieuwe dingen!” Enthousiast vertelt Hilda Bolhuis, eigenaar van HOC Opleidingen en Trainingen over 

het traject Business Versneller dat ze afgelopen jaar op aanraden van de Rabobank volgde. “Het 
klinkt inmiddels heel modern, maar ik wil niet alleen in mijn bedrijf werken, maar ook áán mijn bedrijf. 

De wereld verandert snel en je moet je blijven ontwikkelen dus leek het mij zinvol om de Business Ver-
sneller te doen.”

HOC Opleidingen en Trainingen
“Het bedrijf is begin jaren negentig opgericht door mijn vader”, vervolgt Bolhuis, “Eerst als heftruck oplei-

dingscentrum. In 1999 werd ik mede-eigenaar. Twee jaar later verkochten we het bedrijf aan een landelijke 
opleider, maar toen die in 2006 een reorganisatie aankondigde besloot ik het bedrijf terug te kopen. Ik ver-

anderde de naam in HOC Opleidingen en Trainingen. Inmiddels verzorgen wij opleidingen op het gebied 
van transport, logistiek en veiligheid. Opleidingen voor alle soorten voertuigen, van heftrucks en 

hoogwerkers tot hijskranen, maar ook bijscholing voor vrachtwagenchauffeurs en VCA- en 
BHV-opleidingen.”

Katalysator
“Wij zijn overgestapt naar de Rabo-
bank toen we twee jaar geleden ons 
pand aan de A28 in Tynaarlo kochten. 
Dat Gijs meedenkt en adviseerde de 
Business Versneller te volgen, vind ik 
heel stimulerend. Daar word ik wel vrolijk 
van. Wij willen met een nieuw product de 
markt op: een bedrijfsschool. Voor ons was 
het de vraag hoe we dit kunnen opzetten 
en hoe we er ook geld mee kunnen verdie-
nen. De Business Versneller werkte echt als 
een katalysator.”

Praktisch
Met de Business Versneller verdiep je in zes 
praktische bijeenkomsten jouw vaardigheden 
als ondernemer én breng je versnelling aan 
in je eigen organisatie. Je leert omgaan met 
de eisen die deze tijd stelt aan jouw strategie, 

marktbenadering en organisatie.Samen met andere ondernemers uit verschillende bran-
ches werk je praktisch aan jouw eigen versnellingsplan.

Concreet
“Je doet het ook echt met elkaar”, bevestigt Bolhuis. “Naast sessies over onderwerpen als 

strategie en persoonlijk leiderschap ga je concreet aan de slag met jouw bedrijf. Ik vond het 
ook interessant om de visie van andere deelnemers te horen. Tijdens het traject hebben we 

ons businessmodel uitgewerkt. We waren al langere tijd bezig met het plan, maar de Business 
Versneller heeft er ook echt voor gezorgd dat we dit sneller hebben ontwikkeld.” 

In mei start een nieuwe editie van de Business Versneller. Meedoen? Aanmelden kan via  

www.rabobank.nl/assen-nd. Voor een tegemoetkoming in de kosten biedt de provincie via 

www.ikbendrentsondernemer.nl de mogelijkheid om een voucher aan te vragen.

“DE BUSINESS VERSNELLER WERKT 
ECHT ALS EEN KATALYSATOR”

Wat nu als je werknemer schulden heeft of 
continu blijft vragen of zijn of haar loon eerder 
overgemaakt kan worden. Als werkgever hoef 
je niet af te wachten maar kun je samen met je 
werknemer actie ondernemen.

Steeds meer werkgevers hebben te maken met 
werknemers die in geldproblemen verkeren. 
De kosten (te denken aan loonbeslag, verzuim, 
verminderde productiviteit) voor de werkgever 
lopen als gevolg hiervan op. Steeds meer 
werkgevers besluiten om hun werknemers te 
helpen met het oplossen van hun fi nanciële 

problemen. 

“Hoe?”, horen wij u denken. Hierbij kunt u denken 
aan een coaching traject voor uw werknemer.
Voordelen bij coaching van de werknemer voor 
de werkgever zijn:

✓ Dat de productiviteit niet afneemt;
✓ Dat de (HR) administratie kosten dalen;
✓ Dat de motivatie in het werk groeit;
✓ Dat de loyaliteit en betrokkenheid groeit;
✓ Dat het ziekteverzuim niet toeneemt;
✓ Uitstroom bij de werkgever daalt.

Help: Werknemers met schulden

0592-870304          info@duobewindvoering.nl          www.duobewindvoering.nl

Dit alles kan met de hulp van DUO Bewindvoering. DUO bewindvoering werkt voor de werknemers waarbij 
er een nauwe samenwerking is met de werkgever. Hoe dit precies in zijn werk gaat kunt u lezen aan de 
achterkant van deze folder of op www.duobewindvoering.nl

Torenlaan 4 | 9401 HP Assen   •   Blokwieke 96 a | 9501 EZ Stadskanaal
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Uitgave
Newz Marketing & Media
Collardslaan 25
9401 GX Assen
Tel. 0592-744079

Sales
Cornelis Hekkert
Newz Marketing & Media
Tel. 0592-744079

Onze mogelijkheden
Ook voor u kan Noordbizz het ideale platform zijn voor regionale 
business-to-business communicatie. Dat kan in de vorm van 
branded content: advertorials en/of het delen van updates.
Bekijk hier alle mogelijkheden. Staat jouw wens er niet tussen? 
Neem dan vrijblijvend contact met ons op!

Verspreiding
Naast Noordbizz Online verschijnt bij 
5.000 ondernemers in de gemeenten 
Assen, Aa en Hunze en Tynaarlo 
regelmatig het gratis Noordbizz Mag-
azine. Met interessante lokale artikelen 
over en voor ondernemers. 
Bent u in deze regio gevestigd en 
ontvangt u ‘m nog niet? Een mailtje met 
uw adres naar info@noordbizz.nl en u 
ontvangt ‘m voortaan.

Sinds een aantal jaren worden met 
enige regelmaat bijeenkomsten met 
als titel Screw Up georganiseerd 
waarin het maken van fouten wordt 
‘omgedacht’ naar iets positiefs. Met 
dank aan het Huus van de Taol is 
voor deze bijeenkomsten een Drents 
equivalent bedacht: Mooi Verknooid. 
De eerste bijeenkomst onder deze titel 
was begin dit jaar in Ruinerwold. 

Verknooien komen we overal tegen. 
Denk aan de vermeende kaping op 
Schiphol veroorzaakt door het foutief 
indrukken van een knopje. Denk aan 
de perikelen rondom de kinderop-
vangtoeslag bij de belastingdienst. Zo 
zijn er tal van voorbeelden. Maar wat 
is ‘fout’ eigenlijk? Niet goed? Voor ver-
betering vatbaar? Balen? Kost geld? 
Fouten maken wordt vaak gezien als 
iets negatiefs. Het is een onderwerp 
waar we niet makkelijk over praten, 
maar fouten maken is ook leerzaam. 
Een alternatieve omschrijving van 
fout is: ‘Een situatie die leidt tot een 
onbedoelde uitkomst’. Je moet van 
A naar B maar komt uit bij C. Door 
fouten te maken leer je op een andere 
manier kijken. Je kunt ervan leren, je 
kunt foute ervaringen delen. Je moet 
niet bang zijn om fouten te maken. De 
enige manier om tot nieuwe dingen te 
komen is door fouten te mogen maken. 
Angst voor fouten staat vernieuwing 
in de weg.

“Angst voor 
fouten staat 
vernieuwing 
in de weg”

MOOI VERKNOOID

Angry Birds
De makers van de succesvolle game 
Angry Birds maakten eerst zo’n vijftig 
games die helemaal geen succes werden. 
De post-it briefjes zijn ontstaan doordat 
de ontwikkelde ‘sterke’ lijm helemaal 
niet zo sterk bleek te zijn. Columbus ging 
de ‘foute’ kant op en ontdekte Amerika. 
Viagra zou een medicijn voor hartpro-
blemen zijn, maar bleek een goed middel 
voor een ander probleem.

Onze adviseurs
Fouten maken horen bij het inno-
vatieproces en leiden soms juist tot 
verrassende uitkomsten. Maak fouten 
bespreekbaar. Anderen kunnen daar-
van leren. Focus op afhandeling en 
oplossing en niet op schuld. Zoek naar 
mogelijkheden om te experimente-
ren. Wil jij samen met onze adviseurs 
zoeken naar deze mogelijkheden? Ze 
komen graag bij je op de koffie!

Van Screw Up naar 
Mooi Vernooid



→  18 ZALEN MET KLASSE 

→ 4 BOARDROOMS 

→     189 LUXE HOTELKAMERS

→ GOUDEN GREENKEY

→  GRATIS PARKEER- 

GELEGENHEID

V E E L 
M E E R 

D A N  E E N 
H O T E L

Hotel Assen is hét meetingpoint in Noord-

Nederland. Met een goede bereikbaarheid, 

multifunctionele zalen en een luxe uitstraling. 

Van kleine tot grote groepen, van eendaags 

tot meerdaagse congressen, van zakelijk 

tot particulier; bij Hotel Assen zijn de 

mogelijkheden eindeloos.

E N T H O U S I A S T ? 

B E L  M A R L I E S

ontvang de speciale voorwaarden

+31 - 592 85 16 51

VAN DER VALK HOTEL ASSEN
BALKENWEG 1 ASSEN  |  28EVENTS@ASSEN.VALK.NL 

HOTELASSEN.NL


