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BEREIKTE RESULTATENPRESTATIES

8,4

doel resultaat

doel resultaat

1,4 miljoen opgehaalde financiering voor bedrijven.

Ik Ben Drents Ondernemer heeft de doelstelling van 350 begelei
dingstrajecten gehaald. Op de diverse onderdelen bleek dit door 
de coronamaatregelen lastiger. Fysieke bijeenkomsten konden 
niet plaatsvinden, de fysieke locaties waren gesloten en hierdoor 
zijn vooral collectieve doelstellingen niet gehaald.

In het programma van Ik Ben Drents Ondernemer is ruimte 
gemaakt om ondernemers op de thema’s slim, groen en impact 
een extra duwtje te geven. In 2021 was een toenemende vraag op 
energievraagstukken. 
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MATCHES BINNEN 

BEGELEIDINGSTRAJECTEN 

MET ONDERNEMERS

DOORVERWIJZINGEN 

BIJ INTAKES

SAMENWERKINGEN

SAMENWERKING FOUDING PARTNERS

In de samenwerking met de founding partners zijn het 

afgelopen jaar grote stappen gezet. Overall is de bekend-

heid met het programma bij partners vergroot. Met de 

 verschillende bloedgroepen uit de governance van IBDO is 

in 2021 de samenwerking verder ingericht. 

AMBASSADEURS 

In 2021 zijn er 18 ambassadeurs geworven. De inzet van deze 

ambassadeurs was nog informeel en bestond uit het infor-

meren van hun netwerk voor bijeenkomsten en de dienst-

verlening van Ik Ben Drents Ondernemer.  In 2022 wordt in 

samenwerking met een klankbordgroep gewerkt aan het 

professionaliseren van dit ambassadeurschap. 

Ik Ben Drents Ondernemer 
heeft niet alleen de taak om 
ondernemers te begeleiden, 
maar ook om ze in  verbinding 
te brengen met andere 
partners en partijen in 
Drenthe. 

 

Binnen de begeleidings
trajecten van Ik Ben Drents 
ondernemer is in totaal in 
140 gevallen de verdieping 
gezocht met partners.  
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WEBSITE STATISTIEKEN 

In 2021 hebben iets minder  bezoekers www.ikbendrentsondernemer.

nl bezocht. In 2020 was het aantal bezoekers  exceptioneel gegroeid in 

verband met de coronamaatregelen en de online webinars en evenementen. 

Ten opzichte van 2019 is het aantal bezoekers en paginaweergaven wel licht 

gestegen. 

HET ONLINE PLATFORM

Drumlin Distillery is producent van whisky, gin en rum. 

Eigenaar Erik Poutsma distilleert de dranken op 

ambachtelijke wijze in volledig koperen ketels.  

Hij neemt daarvoor de tijd waardoor de dranken van  

Drumlin Distillery een eigenzinnig karakter krijgen. 

Erik Poutsma uit Havelte maakt kwalitatief zeer hoogstaande 

alcoholische dranken. Vooral whisky en gin. Poutsma voelt zich 

thuis in Drenthe. De naam van zijn bedrijf is dan ook ontleent 

aan het landschap waarin het is gevestig: “Tijdens de laatste 

ijstijd, zo’n 10.000 jaar geleden, reikte het ijs vanaf de Noordpool 

tot het gebied dat nu Noordoost-Nederland vormt. Het Drentse 

land was bedekt met een dikke laag permafrost. IJstongen en 

water ploegden zich door het landschap en door de druk van 

ijs en water ontstonden langgerekte heuvels: Drumlins. Ik haal 

inspiratie uit het land om me heen en mijn bedrijf past daar 

naadloos in. Ik kan mijn verhaal vertellen over de dingen die ik 

maak en hoe die in de historie van dit land zijn ingebed.”

Foodtable

Poutsma deed onder andere mee met de Foodtable van Ik Ben 

Drents Ondernemer. Dit is een programma waarbij een aantal 

startups samen met ervaren ondernemers aan de slag gaan met 

de uitdagingen waar zij met hun bedrijf voor staan. “Ik vond het 

geweldig om van hun ervaringen te leren en te horen waar zij 

tegen aangelopen zijn én hoe ze dat opgelost hebben. De kans 

is vrij groot dat ik tegen vergelijkbare zaken aanloop. Dan weet ik 

al hoe ik daar mee om kan gaan.”

Ambitie

Poutsma startte Drumlin Distillery in 2018 en zit vol ambitie. “Ik 

wil een mooie aansprekende distilleerderij neerzetten in een 

mooi pand, waar ik op grotere schaal mijn dranken volgens 

dezelfde kwaliteitsstandaard kan produceren. Waarbij ik mensen 

kan ontvangen en rondleidingen kan geven. Ik vertel graag wat 

ik doe, welke producten ik maak en hoe ik die maak. Zo kunnen 

mijn klanten beter begrijpen wat de inhoudelijkheid is van mijn 

dranken, wat deze zo mooi en bijzonder maken.”

Bekijk het filmpje van Drumlin Distillery op YouTube. 

DRUMLIN DISTILLERY UIT HAVELTE

VERHALEN VAN ONDERNEMERS

http://www.ikbendrentsondernemer.nl
http://www.ikbendrentsondernemer.nl
http://www.drumlindistillery.com
https://youtu.be/FxWgrEnpl9M
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ACQUISITIE

De bezoekers die op www.ikbendrentsondernemer.nl komen zijn steeds 

relevanter. Zo is er een grote groei in de organische bezoekersaantallen en de 

directe bezoekers. Dit zijn mensen die rechtstreeks de website bezoeken zonder 

een zoekmachine te gebruiken. Het aantal bezoekers dat binnenkomt via de 

sociale media kanalen is ongeveer gelijk gebleven en de mensen die via displays 

(advertenties en mails) binnen komen is sterk gedaald. 

DE DOELGROEP DIE DE SITE BEZOEKT 

Circle of Food wil samen naar een houdbare toekomst én de 

circulaire voedselketen de standaard maken. Het eerste product: 

pasta van oesterzwammen gekweekt op koffiedik. 

Ik Ben Drents Ondernemer

“Ik Ben Drents Ondernemer helpt ons door een enorm netwerk 

te bieden waar wij heel veel lijntjes kunnen leggen”, vertelt 

Lautenbach. “Daarnaast worden we ook gecoacht en begeleid 

en kunnen wij onze ideeën door een onafhankelijk iemand laten 

beoordelen.”

Toekomst

“Wij maken circulaire, gezonde producten. Onze grootste uit   daging 

was om onze doelgroep in kaart te krijgen”, vertelt Brugman. 

“Het is een nichemarkt, maar wij gaan voor meer bekendheid 

en dat onze producten alledaags gebruikt worden.” “Het is onze 

droom om onze zwampasta en andere duurzaam geproduceerde 

producten in veel meer winkels te verkopen”, vult Lautenbach aan. 

“Wij willen ons echt inzetten voor circulaire voedingsproducten en 

wij zien grote kansen voor een hele toffe productlijn!”

Bekijk het filmpje over Circle of Food.

CIRCLE 
OF 

FOOD 
UIT MEPPEL

VERHALEN VAN ONDERNEMERS WEBSITE DOELGROEP

Hilly Lautenbach en Elise Brugman leerden elkaar kennen 

via NICE, het Noordelijk Innovatielab Circulaire Economie. Ze 

werkten daar samen aan hun afstudeeronderzoek naar de 

houdbaarheid van zwampasta, maar daar bleef het niet bij. 

Brugman: “Na ons afstudeeronderzoek kregen we vanuit NICE 

de kans om het product verder te ontwikkelen en Circle of Food 

op te starten.”

Zwampasta

Het eerste product dat de inmiddels afgestudeerde diëtisten 

met Circle of Food op de markt brachten is dus zwampasta. 

“Onze pasta is gemaakt van oesterzwammen die op koffiedik 

zijn gekweekt”, legt Hilly Lautenbach uit. “Onze zwampasta 

is vezelrijk, een bron van eiwitten én vegan. Een gezond en 

duurzaam product dus.” Circle of Food heeft de kans gegrepen 

om echt circulair te ondernemen. “Circulair ondernemen heeft 

de toekomst”, vertelt Elise Brugman. “Wij willen verschil maken in 

de voedselindustrie en onze zwampasta is daarvoor het begin.”

https://circleoffood.nl/
https://youtu.be/smdXTKZXg90


Ondernemen in het buitenland

Gezamelijkheid met gemeenten 

Subsidieregeling vrijetijdseconomie Drenthe

Groeien met uw bedrijf

Starten ondernemers

Adviseurs

Innovatie van uw bedrijf

Coronavirus

2019 1 23 45

Voucherregeling

2018 4

2020 1 23 45

1 23 45

2021 1 23 45

Home

Uit het overzicht best bezochte pagina’s komt duidelijk naar 

voren dat bezoekers andere informatie zochten. De corona-

pagina werd veel minder bezocht. In 2021 zijn er veel minder 

online webinars en corona-gerelateerde evenementen 

georganiseerd. En de pagina over de subsidieregeling voor de 

vrijetijdseconomie was, in verband met het beëindigen van de 

regeling, niet langer actief. Dit was de voorgaande jaren een 

populaire pagina. 

Daarentegen wordt de agenda, met evenementen van Ik Ben 

Drentse Ondernemers en partners, een stuk beter bezocht. 

En ook wordt de pagina met de adviseurs vaker bekeken. 

KROONBOUWFYSICA ADVIES UIT ASSEN
‘Bouwfysica? Wat is dat?’ Het is een vraag die Sander 

Kroondijk – eigenaar van KroonBouwfysica Advies uit 

Assen – regelmatig moet beantwoorden als hij vertelt wat 

voor werk hij doet. Zijn standaardantwoord: “Bouwfysica 

is het onderdeel in de bouw dat zich bezighoudt met 

natuurkundige invloeden op bouwkundige constructies. 

Denk aan brandveiligheid, ventilatie, energie en geluid.”

Kroondijk begon zijn bedrijf in de Ondernemersfabriek in Assen. 

“Ik startte eigenlijk met twee bedrijven: Kroon Bouwfysica en 

Kroon Akoestiek.” Hoewel de nadruk in die periode meer op 

Kroon Akoestiek lag, groeiden beide bedrijven vrij snel. Zo 

snel dat combineren eigenlijk niet meer mogelijk was. “Met 

Kroon Akoestiek deden we advies én uitvoering. Zo hebben we 

bijvoorbeeld de rechtbank in Groningen voorzien van geluids-

absorberende panelen. We deden veel grote projecten waar 

mijn aanwezigheid op locatie vaak vereist was. Dat maakte het 

combineren steeds lastiger.”

Specialiteit

Kroondijk moest dus kiezen en koos ervoor om verder te gaan 

met KroonBouwfysica. Onder de naam KroonBouwfysica Advies 

heeft Kroondijk afscheid genomen van het uitvoeringsaspect. 

“Uiteraard zitten we nog wel aan tafel met de uitvoerders, maar 

onze rol is vooral adviserend en controlerend. Akoestiek blijft 

natuurlijk wel één van mijn specialiteiten. Regelmatig raken we 

vanuit het akoestische aspect betrokken bij projecten. 

Kroondijk was één van de ondernemers die vanaf de start 

van de Ondernemersfabriek in Assen (eind 2014) daar een 

werkplek vond. “Ik heb twee jaar een werkplek gehad in de 

Ondernemersfabriek. Dat was een leerzame periode met 

een leuke club startende ondernemers. Naast dat je op die 

manier als éénpitter een aantal collega’s had, vond ik ook 

het programma met workshops van toegevoegde waarde. 

Tweemaandelijks volgden we een workshop over verschillende 

onderwerpen, van communicatie tot financiële zaken.”

Werknemers

Na twee jaar vestigde Kroondijk zijn bedrijf een eindje 

verderop. Onder de rook van de Ondernemersfabriek aan de 

Industrieweg groeide zijn bedrijf verder. “We zijn nu met ons 

vieren. Mijn eerste werknemer kreeg ik al in de periode dat ik 

nog in de Ondernemersfabriek gevestigd was. Later heb ik twee 

 technische medewerkers aangenomen. Daarnaast maak ik ook 

alweer een paar jaar regelmatig gebruik van een inleenkracht.”

EEN LEERZAME PERIODE MET 
EEN LEUKE CLUB STARTENDE  
ONDER NEMERS

VERHALEN VAN ONDERNEMERSBEST BEZOCHTE PAGINA’S






