
Business Networking & more

Noord-Nederlands - Duitse Business Club

Mei   I  2015  |  Jaargang 7  |  Nummer 34  |  Oplage 1000

BUSINESS
MAGAZINE
In gesprek met

Peter
Wouters

Groningen van start
Economic Board

UMCG motor van het Noorden 

Meer dan 100 ambassadeurs

Uitgave

Duits - Nederlandse Handelsdag  

Business & more

events druk bezocht

Glasvezelverbindingen

COMMUNITY
NETWORK

KNVB beker

Proficiat



Stad en 
Midden
Groningen

REINDS-JONKMAN

VOEGBEDRIJF

Pals

Ter Apel

Veendam

GGB 
installaties

Veendam

KAMPHUIS
Lastechniek

Bouwbedrijf
Wolthuis bv VOLVO Trucks

HEUVER

Uw Wandel

Coach   

NOORD

Tramwerkplaats o.g.

Winschoten

PRINS Veendam

Elektrotechniek

SVDB NANO
COATINGS

leden

Dijker BMW
Nieuwe Pekela

Asser Glas &

Verfhandel

K L E I N
architecten

Asbest Adviesbureau 

Wierenga

altijd de beste
wijn.nl

MATERIEEL VERHUUR

fortune

A.L.S. Groningen
voeg-metselwerk

Verzekeringen

http://www.swbv.nl/
http://www.swbv.nl/
http://www.rabobank.nl/particulieren/
http://www.rabobank.nl/particulieren/
http://www.beterebanen.nl/
http://www.beterebanen.nl/
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://loodgieter.injebuurt.nl/injebuurt/viewThumbnail.htm?id=40010&n=1&imgrefurl=http://loodgieter.injebuurt.nl/injebuurt/member/TechnischBureauPalsIO&usg=__PwaeJORao53PrRR9_GqdllqonJ8=&h=77&w=100&sz=7&hl=nl&start=4&um=1&tbnid=KvFntNnUmi8PvM:&tbnh=63&tbnw=82&prev=/images?q=technische+bureau+pals&hl=nl&sa=X&um=1
http://images.google.nl/imgres?imgurl=http://loodgieter.injebuurt.nl/injebuurt/viewThumbnail.htm?id=40010&n=1&imgrefurl=http://loodgieter.injebuurt.nl/injebuurt/member/TechnischBureauPalsIO&usg=__PwaeJORao53PrRR9_GqdllqonJ8=&h=77&w=100&sz=7&hl=nl&start=4&um=1&tbnid=KvFntNnUmi8PvM:&tbnh=63&tbnw=82&prev=/images?q=technische+bureau+pals&hl=nl&sa=X&um=1
http://www.hoogmawebdesign.com/
http://www.hoogmawebdesign.com/


B

Business Networking & more

COLOFON

Business Networking & more

Uitgave 34

Mei 2015

Redactieadres:

Haanswijk 32a

9665 NL Oude Pekela

K.v.K. 01123298 Groningen

info@business-more.nl

www.business-more.nl

BN&m is niet aansprakelijk 

voor druk-/zetfouten en uit 

andere bron overgenomen 

informatie.

INHOUD

- Ledenoverzicht

- Inleiding / nieuwe leden

- Borgen in Groningen

- Bedrijfsbezoek Wedeka

- Leden publicaties

- Community Network

- Eemshaven nieuws

- Bedrijfsbezoek Bionic

- AutoNews - Ledeninformatie

- Bouw Datacenter Eemshaven

- Zzp’ers

- HOC – Ziekteverzuim CBS

- Abiant Scheemda

- UMCG Economische motor

- Architectonische hoogstandjes

- Column Jong&Laan

- VEOLIA vestiging Eemsmond

- Economic Board van start

- Business & more events

- Dunagro Hennepverwerking

- BCDD 2015 – NAM excuses

- Uitzendbranche – Betere Banen

- Duits-Nederlandse Handelsdag

- Branche overzicht

- Even voorstellen leden

Business Networking & more

www.business-more.nl

8 Nieuwe leden

LIENUS KOSTER

www.mulderopleidingen.nl

MARK BV

Postbus 13

9640 AA Veendam

+31(0)598 - 656600

VOGEL Tube Bending

de Zwaaikom 2

9641 KV  Veendam

+31(0)598 - 619204

Beste leden en lezers,

We kijken terug op een prachtig 1e kwartaal van 2015.

Een kwartaal waarin twee succesvolle bijeenkomsten

zijn georganiseerd. Maar liefst 100 leden waren aan-

wezig bij de bedrijfsbezoeken aan WEDEKA en Bionic

Technology. 

Als Business/Netwerkorganisatie zijn wij daar trots op. 

Wij waarderen de grote belangstelling van onze leden 

voor onze bedrijfsbezoeken en events, waar altijd 

mogelijkheid is tot netwerken. Met de grote opkomst 

van onze leden kunt u daar maximaal van profiteren.

Er worden daardoor veel zaken besproken en afspra-

ken gemaakt. Het guneffect binnen onze organisatie

speelt hierbij een grote rol. Het vertrouwen en de 

expertise worden ten volle benut. Een positieve ont-

wikkeling voor de aangesloten leden en het bestuur.

Ook hebben wij een achttal nieuwe leden mogen be-

groeten, met een diversiteit aan branches en mogelijk-

heden. Een mooie uitbreiding binnen Business & more.

Deze 34e editie van ons Business Magazine telt

28 pagina’s vol informatie.

Wij wensen u veel leesplezier 

en blijven ons inzetten om uw 

bedrijf c.q. product maximaal 

in de markt te zetten.

Business Networking & more

Eddy Woltjer

voorzitter



Borgen in de provincie Groningen

Slochteren

De Fraeylemaborg is gelegen op een landgoed van ruim 23 

hectare. Het borggebouw ontstond meer dan zeven eeuwen 

geleden en kreeg aan het eind van de 18de eeuw haar huidige 

uiterlijk. Het park, deels naar ontwerp van G.A. Blum en L.P. 

Roodbaard, is aangelegd in Engelse landschapsstijl. Hierbij zijn 

restanten van de formele barokke aanleg bewaard gebleven, zoals 

de karakteristieke middenas.

Op het voorterrein staat het schathuis waarin nu een restaurant is 

gevestigd. Er tegenover staat het koetshuis waarin zich de 

museumwinkel en de expositieruimtes bevinden. In de oranjerie 

vindt u een speelse presentatie over de ontwikkeling van het park, 

vanaf de IJstijd tot heden. In het park staan 17de en 18de eeuwse

zandstenen tuinornamenten. Ook is hier het wonder van het 

aardgas verbeeld met de glazen kunstwerken van "Gas in glas".

Fraeylemaborg

De borg werd in de middeleeuwen als steenhuis gesticht en 

groeide uit tot een imponerend gebouw met invloedrijke 

bewoners. De laatste bewoners, de familie Thomassen à 

Thuessink van der Hoop van Slochteren, verkochten de borg 

in 1972 aan de Gerrit van Houten Stichting. Na restauratie 

werd de Fraeylemaborg museum.

De vertrekken laten het tijdsbeeld tot het midden van de 20ste 

eeuw zien, de laatste fase van de particuliere bewoning. De 

Grote Zaal wordt gebruikt voor concerten en ontvangsten, 

terwijl de Kleine Zaal in gebruik is als trouwzaal.

Hoofdweg 30 

9621 AL Slochteren

0598 - 421 568

Een borg, wat is dat?

Veel Groninger borgen zijn als 

steenhuis begonnen. Gebouwd 

in de 13de en 14de eeuw, waren 

ze toen iets bijzonders. Stenen 

waren duur. Alleen de rijken 

konden zich dat veroorloven. Het 

steenhuis was een verdedigings-

toren waar men in benarde tijden 

het vege lijf borgde. Meestal 

stonden ze op een hoogte met 

rondom een gracht. Ze waren 

vaak ongeveer elf meter lang en 

acht meter breed en hadden 

dikke muren. Beneden was een 

gewelf zonder doorgang naar 

boven; de ingang was op de 

eerste verdieping. Men ging naar 

binnen langs een ladder die men 

in benarde tijden achter zich aan 

naar boven trok. Er was nog een 

verdieping; om het dak was er 

vermoedelijk een omgang 

vanwaar de belegerden stenen 

konden gooien op hun belege-

raars.

In de eenentwintigste 

eeuw

Er zijn maar enkele steenhuizen 

over: de Schierstins te Veen-

wouden, het steenhuis te Bunde

en het Iwema steenhuis in 

Niebert. Van het totaal van de 

(ongeveer) 200 steenhuizen en 

borgen die in de provincie 

Groningen gestaan hebben, zijn 

er nog 16 over. Zij hebben alle-

maal een nieuwe bestemming 

gekregen.

Borgenroute

Business Networking & more



Massale deelname bedrijfsbezoek WEDEKA

 Hoofdkantoor

WEDEKA

Elektronicaweg 29

9503 GA Stadskanaal

0599 - 692044

info@wedeka.nl

www.wedeka.nl

Business Networking & more

Dinsdagmiddag 27 januari jl. was het een drukte van belang bij WEDEKA Industrie

in Veendam. Het bedrijf werd bezocht door 48 Business & more leden, zij werden 

toegesproken door BN&m voorzitter Eddy Woltjer. Daarna kreeg Eerko Fissering, 

hoofd commercie en marketing van WEDEKA, het woord. Na een kort welkomst-

woord genoot men van een heerlijke lunch, waar een rondleiding op volgde om 

bedrijfsonderdelen te bezichtigen.

De mogelijkheden, expertise en inzet van de medewerkers van WEDEKA waren 

voor de groep voldoende om meer informatie in te winnen en vervolgafspraken te maken 

voor een eventuele samenwerking. Vervolgens nam Jan Edzes adjunct directeur het 

woord voor een uiteenzetting over de nieuwe structuur van de participatiewet

binnen het sociale werkvoorzieningsschap. Tevens was de heer Johan Mug directeur

van WEDEKA aanwezig die met meerdere businessleden en relaties sprak. 

Kortom, een bijzonder constructieve bijeenkomst die werd afgesloten met de be-

kende netwerkborrel. Ook een compliment voor de medewerkers van de kantine

van WEDEKA voor de bediening. De directie van DESTIC Displays willen wij eveneens

bedanken voor het beschikbaar stellen van de parkeerplaats.



LED-verlichting is een doorbraak concept voor de verlichting van 

o.a. winkels, kantoren, industrie en openbare ruimten. Met

speciaal ontworpen LED-modules, creëren we licht dat perfect 

past bij de gevoeligheid van het menselijk oog in de avond en 

's nachts. U heeft met deze range aan LED-lampen minder

energie nodig dan bij conventionele LED-lampen, terwijl u een 

betere zichtbaarheid krijgt. LEDvisie staat bekend om haar

innovatieve producten.

We integreren de kennis van de visuele waarneming met de 

nieuwste LED-verlichting en technologie - een Nederlandse 

ontdekking - die heeft geleid tot een doorbraak in duurzame 

openbare verlichting. De straatverlichting b.v. kan worden 

gebruikt in woonwijken, stadsparken, op fietspaden, in parkeer-

garages, tunnels en op de wegen.

LEDvisie

Tasmantoren

Regattaweg 466

(Linker zijvleugel)

9731 NE Groningen

+31 (0)50 7370269

Schoonmaken is schitterend en verfrissend werk. Zo ervaren 

onze medewerkers hun werk dagelijks weer. Daarbij is 

schoonmaken écht een vak apart, een specialisme dat voldoe-

ning geeft. Tenminste, als je het goed doet. En Argo doet het 

goed. Want Argo biedt u alle mogelijkheden van een grote 

professionele schoonmaakorganisatie, maar wel met de inzet 

en betrokkenheid van een flexibel familiebedrijf.

Service, daar draait het bij ons om. Want geduld mag dan een 

schone zaak zijn… met geduld alleen krijgt u de zaak niet 

schoon!

Schoonmaak Service

Argo Schoonmaak Service

Dwazziewegen 1D 

9301 ZR RODEN

Postbus 245 

9300 AE RODEN

050 - 50 15 130

info@argoschoonmaakservice.nl

www.argoschoonmakservice.nl

www.ledvisie.nl      info@ledvisie.nl

Slinkman | De Graaf advocaten is een jong en dynamisch

advocatenkantoor met vestigingen in Hoogezand, Winschoten

en Appingedam.

Wij richten ons op het verlenen van juridische diensten aan

ondernemers in het midden- en kleinbedrijf en particulieren.

Kwaliteit en betrokkenheid staan bij ons hoog in het vaandel.

Onze klanten kunnen rekenen op een professionele en creatieve

aanpak, waarbij ook de praktische kant niet uit het oog wordt

verloren. Het resultaat staat altijd voorop.

Een goed persoonlijk contact speelt naar onze mening een

belangrijke rol bij het succesvol oplossen van uw juridisch

probleem. Klanten moeten zich op hun gemak voelen. Wij

investeren dan ook in een duurzame en professionele relatie met

onze klanten. Openheid en laagdrempeligheid staan daarbij

centraal.

Slinkman | De Graaf advocaten

Appingedam

Winschoten

Hoogezand

www.slinkmandegraaf.nl

Appingedam             Winschoten           Hoogezand

0596 - 670505            0597 - 433999         0598 - 427111  

Wat doen wij?
Onze kernactiviteiten zijn vastgoedontwikkeling, burgerlijke & 

utiliteitsbouw, beheer & onderhoud, infra & milieu en woning-

bouw. Wij bieden diverse woonconcepten aan en concepten 

voor semi-permanente bouw, levensloopbestendige bouw en 

duurzaam renoveren.

Plegt-Vos Noord bv

Amerikaweg 8 

9407 TK Assen

0592 - 377 500

Wie zijn wij?
Plegt-Vos komt voort uit een familiebedrijf met een rijke, 

internationale ondernemerstraditie. De platte organisatie, de 

korte lijnen en het brede activiteitenpakket zijn daar kenmerkend 

voor. Al ruim 110 jaar combineren wij warme traditie met actuele 

ambitie en lef.

Nieuwbouwactiviteiten worden toekomstbestendiger 

van karakter. In de bestaande bouw verschuift de 

focus naar hergebruik en slim en duurzaam verbete-

en. Het collectief belang en het leveren van integrale 

toegevoegde waarde worden belangrijker. Kennis 

van bouwen wordt aangevuld met kennis van 

mensen.

www.plegt-vos.nl

NOORD B.V.

Business Networking & more



COMMUNITY
NETWORK
Voor uw betrouwbare

en razendsnelle
glasvezelverbinding

Wie zijn we
Community Network heeft regionale ambities. 

Er is ruimte voor eigen investeringen in glas-

vezel infrastructuur en daarnaast wordt slim 

samengewerkt met concullega's om verbin-

dingen te realiseren in Noord Nederland. Op 

dit moment wordt concreet gekeken naar 

mogelijkheden om vanuit de stad Groningen 

verbindingen te realiseren naar Oost Gronin-

gen, de Eemshaven en het Westerkwartier. 

Het grote voordeel van Community Network is 

dat ze meer tijd kan uittrekken om investe-

ringen terug te verdienen. Haar aandeel-

houders (gemeente Groningen, Rijks Universi-

teit Groningen, Hanzehogeschool, UMCG, 

Alfacollege, stichting Gerrit) hechten meer 

waarde aan het realiseren van laagdrempelige 

voorzieningen die toegevoegde waarde 

leveren aan de regio dan aan geldelijk gewin. 

Doel
Doel van de initiatiefnemers (tevens 

aandeelhouders) is groei van het netwerk. De 

rendementen die gemaakt worden, zullen pri-

mair besteed worden aan aansluiting van bij-

voorbeeld scholen, wijkcentra, en zorgcentra 

en maatschappelijk relevante projecten. Met 

deze projecten willen we de innovatie en 

samenhang in de community versterken.

www.communitynetwork.nl

Community Network
Munnekeholm 2

Postbus 6027 

9702 HA, Groningen

050 - 527 98 83

info@communitynetwork.nl                   Peter Wouters

www.communitynetwork.nl                       Directeur

• Open netwerk

• Van gebruikers voor gebruikers

• Voordelig voor grote bandbreedtes

• Vrijheid in keuze van dienst en leverancier

• Dienstleverancier zonder investering in netwerk

• Voedingsbodem voor innovatie

Community Network
is uniek want:

Meer informatie?
bel 050 - 527 98 83

Groningen

Eemshaven



In de Eemshaven wordt volop rekening gehouden met de kansen die de offshore windenergie het gebied 

kan gaan opleveren. Dankzij de optimale ligging van de Eemshaven ten opzichte van al bestaande en nog 

geplande windparken op de Noordzee ontwikkelt de Groningse haven zich onderhand tot het centrum van 

de offshore windindustrie in Noordwest-Europa. Zo is er de Orange Blue Terminal: een grote op- en 

overslagterminal voor het onderhoud en de bouw van de windparken op zee.

De Orange Blue Terminal Eemshaven wordt sinds juli 2011 door het Duitse havenlogistiekbedrijf Buss Port 

Logistics geëxploiteerd, in samenwerking met Marico Scheepvaart. De terminal heeft een kaailengte van in 

totaal 630 meter en heeft 216.000 m² logistiek oppervlak in gebruik. De uitrusting van de terminal, de 

geografische ligging en een diepgang van 14 meter maken de Orange Blue Terminal geschikt voor de 

omslag van alle soorten goederen, maar met name voor de offshore-windenergie-industrie. Zo is er 

bijvoorbeeld een gigantische hijskraan van Liebherr beschikbaar met een maximaal draagvermogen van 

maar liefst 208 ton.

Op grond van de geografische ligging in de nabijheid van meer dan 20 offshore windparken in de Noordzee 

en de aanwezige infrastructuur in de Eemshaven kan Orange Blue Terminals uitgroeien tot een belangrijke 

schakel in de keten voor offshore windenergieprojecten. Zo kunnen de toekomstige en bestaande 

windparken in de Noordzee vanuit de Eemshaven snel en soepel bevoorraad worden. (BRON website economie-

gronoingen.nl)

De Eemshaven als centrum voor de 

offshore windindustrie

Testcentrum voor windmolens in Eemshaven

“goed nieuws voor Eemsdelta!”
Even ten westen van de Eemshaven komt een voor Nederland uniek testcentrum voor off-shore windmolens. 

Het gaat om een initiatief van het Energieonderzoek Centrum Nederland (ECN). ‘Dit is mooi nieuws voor de 

regio. Het is een veelbelovend initiatief waar we in de Eemsdelta blij mee zijn!’, zo betoogt Harrie Hoek, hoofd 

bureau Economische Zaken van de Eemsdelta-gemeenten.

In het nieuwe centrum kunnen fabrikanten hun nieuwste windturbines testen. Volgens ECN kunnen er negen 

windmolens worden getest en biedt het centrum werkgelegenheid aan tien mensen. Het testcentrum vergt een 

investering van enkele miljoenen euro’s. De bouw kan naar verwachting in 2016 starten, wanneer de 

benodigde vergunningen binnen zijn.

Voordelen Eemshaven
Dat de keuze van ECN – dat vestigingen heeft in Amsterdam, Eindhoven en Wieringemeer – op de 

Eemshaven is gevallen, komt omdat de Groningse haven uitstekend bereikbaar is voor schepen. Die 

bereikbaarheid is van groot belang voor de aan- en afvoer van de vaak grote onderdelen van de offshore 

windmolens. Een testcentrum vervult een belangrijke functie voor fabrikanten van windmolens, onder meer 

omdat de molens voor ze kunnen produceren wettelijk gecertificeerd moeten worden. Daarna worden ze nog 

getest en wordt in het testcentrum bekeken of er nog verdere verbeteringen mogelijk zijn.

Spin-off?
Hoe groot de spin-off van het testcentrum kan zijn, is nu nog moeilijk te zeggen. ECN verwacht met de 

geplande capaciteit voor negen windmolens voorlopig goed uit de voeten te kunnen. Maar niet uitgesloten is 

dat windmolenfabrikanten dankzij het testcentrum de Eemshaven zo interessant gaan vinden dat ze er 

windmolens zouden kunnen assembleren of zelfs produceren. ‘Wij vinden het een heel belangrijke 

ontwikkeling. Windenergie is een ontwikkeling waar wij hier graag mee verder willen. Dat ECN hier wil 

investeren, daar zijn wij dan ook heel blij mee. Deze ontwikkeling is heel goed voor de regio’, aldus Harrie 

Hoek. (BRON: Eemsdelta)
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Bedrijfsbezoek Bionic Technology door                  
50 Business & more leden                    

Business Networking & more

In samenwerking met Bionic Technology en SVD Nano

Coatings heeft Business & more een bedrijfsbezoek 

georganiseerd op dinsdag 24 maart jl. Er waren maar 

liefst 50 businessleden aanwezig. BN&m voorzitter 

Eddy Woltjer heette allen welkom en gaf hierna het 

woord aan Ton van der Klashorst, algemeen directeur 

van Bionic Technology.

Ton gaf een duidelijke uiteenzetting over het bedrijf en 

zijn innovaties, producten en toepassingsmogelijk-

heden. Met het toepassen van nanotechniek in de 

bouw, industrie, voedingsindustrie, automotive industrie

en in tal van andere branches zijn de mogelijkheden 

ongekend en veelbelovend.

De leden kregen een rondleiding met praktijkvoorbeel-

den en zagen de voordelen van het toepassen van 

nanotechniek, o.a. op staal, hout, beton, steen, textiel 

en keramiek. Iedereen was onder de indruk van het 

bedrijf en de nanotechnologie met zijn vele unieke 

toepassingen.

Na de rondleiding was er, onder het genot van een 

drankje en hapje, mogelijkheid tot netwerken. Met deze 

grote opkomst en de professionele uiteenzetting was 

het wederom een constructieve en gezellige bijeen-

komst van onze succesvolle Business/Netwerkorgani-

satie. 



•Spoedzending

•Pakket en Documenten

•Pallet en Vracht

•Innight Distributie

•Opslag en Orderpicking

•WorldwideXpress

•Maatwerk

Nieuwe naam en diensten!

Uw pakket, pallet of partij bezorgd zoals u dat wilt

www.a7logistics.nl

AUTOnews
Business Networking & more

A7 Logistics

Poolsterweg 9

9641 MPVeendam

+31(0)598630

sales@a7logistics.nl

Transportweg 67 

9645 KZ Veendam

0598 - 620325

info@uniepapierveendam.nl

www.uniepapierveendam.nl

Veendam

Koffieplein.nl

Billitonweg 15

9641 KZ Veendam

0598 - 622877

Poppen Vormgeving

en Communicatie

Sarastraat 54

9641 HS Veendam

0598 - 717046

michel@poppenvormgeving.nl

Flora 2

9642 LW Veendam

0598 - 625190

www.borgerswoldhoeve.nl

Vestiging Assen

Dr. A.F. Philipsweg 17

9403 AC Assen

0592 - 315127

info@agev.nl

Vestiging Groningen

Wasaweg 18-1

9723 JD Groningen

050 - 5496350

groningen@agev.nl

Vestiging Winschoten

Papierbaan 53

9672 BG Winschoten

0597 - 412115

winschoten@agev.nl

De vanafprijs van de Active Tourer - als 218i - was eerder al 

vastgesteld op 29.484 euro. Z'n grotere broer - de Gran

Tourer - mag als 136 pk sterke 218i mee vanaf 32.350 euro 

en is daarmee het instapmodel van de Gran Tourer-reeks.

De 2-serie Gran Tourer is vanaf 6 juni in de Nederlandse 

showrooms te vinden. De 220i met 192 pk moet minimaal 

36.895 euro opbrengen. Op dieselvlak kun je instappen in de 

116 pk sterke 216d die 36.500 euro kost. De 218d mag mee 

vanaf 37.450 euro en de 220dA met xDrive en 190 pk staat 

voor 48.650 euro in de prijslijst. (BRON autoweek.nl)

BMW is met de Gran Tourer en Active Tourer

een voor het merk nieuwe weg ingeslagen. 

Vandaag weten we hoeveel euro's BMW wil 

ontvangen voor de grootste van het tweetal: 

de Gran Tourer.

BMW NEWS

A.L.S Groningen
Voeg & Metselwerken

www.frema-telcom.nl                                         www.alsgroningen.nl                                   www.verbionhandel.nl

DIJKER BMW

Holland Marsh 20

9663 AV Nieuwe Pekela

0597 - 612007

www.dijkerbmw.nl



Bouw DATAcenter
in volle gang  

Business Networking & more

Tijdens de wedstrijd FC Groningen tegen FC 

Dordrecht op 8 maart 2015 overhandigde 

Robert Klaver van FC Groningen twee shirts 

aan twee medewerkers van hoofdaannemer 

ISG. Beide heren waren te gast in de Sky-

box van GJALTEMA Steigers & Hoogwer-

kers uit Groningen.

Het DATAcenter in de Eemshaven wordt gebouwd op een 

terrein van meer dan veertig voetbalvelden groot. Het biedt 

ruimte aan de vele tienduizenden servers die Google nodig 

heeft om zijn diensten goed uit te kunnen voeren. Hieronder 

vallen bijvoorbeeld de Google-mail (Gmail) en Google-

zoekmachine. Naast de betrouwbare energielevering en de 

aanwezigheid van goed opgeleide ict’ers en technici, heeft 

Google voor Nederland gekozen omdat het op een wereld-

wijd internetknooppunt ligt. Elf van de vijftien zeekabels voor 

digitaal verkeer tussen Amerika en Europa lopen via 

Nederland.

De Nederlandse overheid is actief betrokken geweest bij de 

keuze van Google voor Nederland. Onder andere het 

Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA) en de 

Noordelijke Ontwikkelings Maatschappij (NOM) hebben zich 

ingezet voor de komst van het internetbedrijf. Medio 2016 

kan het DATAcenter in gebruik worden genomen.

Groningen Seaports

Met de komst van de multinational Google is de uitbreiding 

van de Eemshaven in gang gezet. Ruim 325 hectare 

bedrijventerrein in de Eemshaven is beschikbaar voor 

nieuwe energie-ontwikkelingen, zoals datahotels die veel 

stroom nodig hebben. De Eemshaven is daarom omgedoopt 

tot Energy & Dataport. 

De bouw van het immense datacenter is inmiddels gestart. 

Op dit moment zijn circa 450 medewerkers werkzaam; dit 

aantal zal oplopen tot rond 1000. Veel Noordelijke bedrijven 

maken deel uit van het bouwproces. Een positieve ontwik-

keling voor de regionale werkgelegenheid en economie.

Hoofdaannemer ISG Londen

ISG is een internationale dienstverlener in de bouwsector. 

ISG kent tal van disciplines als fit out, bouw, engineering 

services en een scala aan specialistische oplossingen.

ISG heeft wereldwijd 24 kantoren.

Omzet: £ 1,3 miljard.

Aantal directe medewerkers: 2.500.

Transportweg 42

9645 KX Veendam

0598 - 632920

info@reisigerschilders.nl

www.reisigerschilders.nl

LinQhost B.V. Internet Services

Europaweg 18

9636 HT Zuidbroek

050 – 305 00 90

info@linqhost.nl

www.linqhost.nl

Verlengde Bremenweg 17

9723 JV Groningen

050 - 313 03 30

info@dijkvan.nl

www.dijkvan.nl

Technisch Bureau Pals

Drenthweg 25 

9561 AZ Ter Apel

0599 - 580800

info&@technischbureaupals.nl
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District Noord-Nederland:

SITA Recycling Services

Meihuizenweg 25

9648 LN Veendam

0598 - 696 633

Van wanten!  Wilfred van der Wijk

U bent ondernemer. En bent de hele dag druk bezig met uw product 

en uw klant. Het laatste waar u behoefte aan hebt zijn zorgen over 

uw bedrijfsverzekeringen. Of onnodige rompslomp. U wilt gewoon 

geen risico lopen, en als er schade is wilt u één aanspreekpunt. 

Herkenbaar? 

Dan is de Noorderborgh Bedrijven Opvang Polis voor u dé 

oplossing.

Noorderborgh Verzekeringen
Feiko Clockstraat 157

9665 BJ Oude Pekela

0598 - 431162

info@noorderborgh.nl

www.noorderborg.nl

Accountmanager MAMMOET Assen-Zuidbroek

Het aantal zelfstandigen zonder personeel is 

de laatste jaren sterk toegenomen. In 1996 

waren er nog 330 duizend personen werk-

zaam als zzp’er, inmiddels zijn dat er ruim 

800 duizend (2014). Zelfstandigen zonder 

personeel (zzp) vormen een diverse groep. 

Zij verschillen in leeftijd, opleidingsniveau, 

inkomen en vermogen. Dit staat in het CBS-

rapport voor het Interdepartementaal Beleids-

onderzoek (IBO) zelfstandigen zonder 

personeel dat vandaag verschijnt.

Vooral eigen arbeid

De meeste zzp’ers bieden vooral hun eigen 

arbeid aan. In het derde kwartaal van 2014 

zijn dat 622 duizend zzp’ers. Meer dan de 

helft van deze zzp’ers die eigen arbeid aan-

bieden is ouder dan 45 jaar, 48 procent is 

hoogopgeleid. Deze hoogopgeleide zzp’ers

werken het vaakst in de specialistische 

zakelijke dienstverlening en de gezondheids-

zorg. De laagopgeleide zzp’ers die eigen 

arbeid aanbieden werken vaak in de bouw. 

Daarnaast zijn er 188 duizend zzp’ers die 

hoofdzakelijk producten of grondstoffen 

verkopen. Zij werken vooral in de handel en 

de landbouw. De zzp’ers die vooral producten 

verkopen zijn in vergelijking met zzp’ers die 

eigen arbeid aanbieden vaker man en gemid-

deld ouder: bijna 60 procent is 45 jaar of 

ouder, slechts 28 procent is hoogopgeleid. Uit 

eerder onderzoek van CBS en TNO bleek dat 

zzp’ers die eigen arbeid aanbieden vooral 

vanwege de uitdaging aan de slag zijn ge-

gaan als zelfstandige, terwijl zzp’ers die 

producten verkopen vaak aangeven dat ze 

altijd al zelfstandige wilden worden. (BRON CBS)

Ontwikkeling zelfstandigen zonder personeel 

(15 tot 65 jaar, meer dan 12 uur per week werkzaam)

Zzp’ers: een groep met 

vele gezichten

Transportweg 62

9645 KX Veendam

Postbus 285

9640 AG Veendam

0509 - 635900

www.sita.nl www.deromein.nl

Assen-Zuidbroek

www.mammoet.com

Wilfred van der Wijk, inmiddels 

4 jaar werkzaam als Account

Manager bij MAMMOET.

Wilfred is werkzaam in de drie

Noordelijke provincies. Hij is 

actief in de bouw, industrie en 

dienstverlening als het gaat om

zwaar hijswerk en zwaar transport.

Het team van MAMMOET

opereert vanuit Assen en 

Zuidbroek en telt 85 mensen.

Wilfred van der Wijk

weet van wanten!



Succesvol je onderneming overdragen aan 
je dochter

Opleiding & training voor transport, 

logistiek en veiligheid

Nu, 9 jaar later

Luit Bolhuis een tevreden 

persoonlijkheid

Business Networking & more

HOC Opleiding & Training

Bolwerk 2 

9471 AT Zuidlaren

050 - 409 2663

info@hoctraining.nl

CBS: Ziekteverzuim op 

laagste punt sinds 1996

Het ziekteverzuim van werknemers in Nederland is in 2014 

gedaald tot 3,8 procent. Dit is het laagste verzuimpercen-

tage sinds 1996. Het lage ziekteverzuim van de laatste 

jaren houdt mogelijk verband met de economische situatie. 

Ook draagt de milde griepgolf aan het begin van 2014 bij 

aan het lage verzuimpercentage in dat jaar.

Minder ziekteverzuim, onder andere door wetgeving

In 2014 zijn 38 van de duizend werknemers ziek. 

Het ziekteverzuimpercentage was sinds 1996 niet zo laag. 

In 2002 daalde het ziekteverzuim na de invoering van de 

Wet Verbetering Poortwachter. Door deze wet werden 

werkgevers volledig verantwoordelijk voor de ziektever-

zuimbegeleiding en reїntegratie van zieke werknemers. Het 

ziekteverzuim daalde tot 2004 tot 4,2 procent en verander-

de vervolgens tot 2011 vrijwel niet. De laatste drie jaar is 

het ziekteverzuimpercentage verder gedaald, tot onder 

de 4 procent in 2014. Dit houdt mogelijk verband met de 

economische situatie en het feit dat meer mensen zich 

zorgen maken om het behoud van hun baan. (BRON CBS)

Het ziekteverzuim daalde de laatste jaren in alle 

bedrijven, ongeacht het aantal werknemers. Het 

sterkst was de daling in de grote bedrijven. Daar 

nam het verzuim in de periode 2001-2014 met 2,5 

procentpunt af, in de kleinere bedrijven daalde het 

verzuim met 1,3 procentpunt.

In het onderwijs, het openbaar bestuur en de zorg 

was het verzuim relatief hoog. Het zijn bedrijfs-

takken met veel grote instellingen en relatief veel 

oude werknemers.

In 1992 is Luit Bolhuis gestart met het Heftruck 

Opleiding Centrum. Vanaf die tijd is het uitgegroeid 

tot een volwaardig opleidingscentrum op het gebied 

van Transport, Logistiek en Veiligheid. In de 

afgelopen jaren hebben meer dan 5000 personen 

een opleiding of training gehad bij HOC en is het 

uitgegroeid tot het grootste opleidingscentrum in 

Noord Nederland. 

In januari 2006 nam dochter Hilda het bedrijf over 

en is de naam veranderd in HOC Opleiding & 

Training. Een besluit dat het volste vertrouwen had 

van beide partijen, maar nu dan nog de werkelijk-

heid. Na 9 jaar is het vertrouwen bevestigd. “Grote 

industriële dienstverleners, fabrieken, uitzend-

bureau’s, je kunt het zo gek niet verzinnen of ze 

zijn klant bij HOC, sommige bedrijven al vanaf de 

oprichting in 1992. Dat is toch een teken dat ze het 

goed doet” aldus Luit Bolhuis.
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Kennis en karakter, de kracht van Abiant Scheemda!

Personeelsplanner Gea Leemhuis, accountmanagers Bert Kuipers en Margot 

Streefkerk, administratief medewerkster Kim Pijper en vestigingsleider Erik 

de Jonge vormen vanuit de Stationsstraat in Scheemda een sterk

‘uitzendkwintet’. Volgens Erik de Jonge ligt de kracht van ‘zijn’ team vooral 

in de opgebouwde kennis, jarenlange ervaring, maar ook in het nuchtere 

teamkarakter en de persoonlijke werkwijze. “Wij geven helder advies en zijn 

eerlijk. Bovendien doen we wat we zeggen en realiseren wat klanten ons 

vragen. Ingewikkelder is het niet.” 

Abiant Scheemda kent een lange historie. Als tweede vestiging van de huidige negen Nederlandse locaties, werd 

er in de beginjaren vooral gewerkt in de glastuinbouw en agrosector. Tegenwoordig werkt de Abiant Uitzendgroep 

(en dus de vestiging Scheemda) o.a. voor de branches grond, weg, waterbouw, de groensector, afvalverwerking, 

techniek, productie, industrie, transport & logistiek, bouw en verwerking agro-producten. 

Team Scheemda opereert in het werkgebied aan de A7, vanaf Groningen tot de Duitse grens en van Meedhuizen 

tot Oude Pekela. Sociaal economisch misschien niet de sterkste regio, maar er liggen volgens de Jonge wel 

mogelijkheden. “Deze regio heeft levendige steden met diverse industrie- en bedrijvenparken. Daar zijn we 

natuurlijk regelmatig te vinden.” De Jonge doelt uiteraard op plaatsen zoals Winschoten, Hoogezand-Sappemeer 

en Veendam, maar ook kernen als Oude Pekela, Zuidbroek, Siddeburen, Slochteren en Scheemda.

Samen met zijn verkoop-tandem, is de Jonge actief bij diverse sport- en businessclubs zoals volleyclub Abiant

Setuppers, voetbalverenigingen, Ondernemerskring Oost Groningen en uiteraard Business Networking & more. 

“Zo blijven we op de hoogte en in het vizier. Onze marktkennis is zeer behoorlijk en wij zijn proactief richting 

potentiële nieuwe klanten. Toch zit onze kracht ook in het goede beheer van bestaande relaties en het écht kennen 

van onze klanten. Daardoor maken wij telkens goede matches. Door deze persoonlijke en zorgvuldige werkwijze 

staan we goed bekend en dat verhaal zingt zich rond.”

Abiant Scheemda is gevestigd aan de Stationsstraat 8. Het team is telefonisch

te bereiken op 0597 - 591115. Abiant is ook gevestigd in Stadskanaal, Spijk, 

Groningen, Bedum, Leek, Beilen, Surhuisterveen en Veenwouden en is met 

negen vestigingen actief in Noord-Duitsland. Voor meer informatie over de 

Abiant Uitzendgroep kunt u kijken op www.abiant.nl en www.abiant.de

Windparken op zee moeten in 2023 vijf miljoen Nederlandse huishoudens van stroom 

voorzien. Het kabinet heeft gekozen voor een beperkt aantal grote windparken in plaats 

van meerdere kleine. Dit is goedkoper en zo blijft er ook ruimte over voor andere 

gebruikers van de Noordzee, zoals de scheepvaart.

Eerder wees het kabinet al twee gebieden ter hoogte van Zuid- en Noord-Holland aan. In 

een haalbaarheids-studie zijn daarnaast vijf gebieden onderzocht die mogelijk voor de 

aanleg van windmolenparken geschikt zouden zijn. Op basis daarvan zijn de gebieden 

voor de kust van Zuid- en Noord-Holland overgebleven. Aan de al eerder aangewezen 

gebieden daar wil het kabinet een smalle strook toevoegen. De parken komen 

grotendeels op minimaal 22 kilometer afstand van de kust. Alleen bij twee gebieden voor 

de Zuid- en Noord-Hollandse kust komt een smalle strook windmolens dichterbij te staan, 

op minimaal 18,5 kilometer.

Hoeveel windmolens er geplaatst gaan worden, hangt af van het aantal megawatt (MW) 

per molen. De minimale grootte is 4 MW en momenteel zijn de grootste windmolens 8 

MW. Hoe minder MW per molen, hoe meer molens er nodig zijn om een bepaalde 

hoeveelheid stroom te kunnen leveren. (BRON EnergieGids.nl)

Kabinet kiest voor beperkt aantal grote windparken op zee



Zorg kost veel, maar levert ook veel op. Hoeveel, dat liet de Nederlandse Federatie van 

Universitair Medische Centra (NFU) eens berekenen door een onafhankelijk bureau. Wat 

blijkt? Elke euro die het UMCG uitgeeft aan zorg, onderwijs en opleidingen en onderzoek, 

levert de samenleving vier euro op. Zulke klinkende cijfers kunnen ook de andere UMC’s

op hun conto schrijven. Conclusie: ook economisch gezien hebben UMC’s een zeer 

gezonde impact op de Nederlandse samenleving.

Het geld dat UMC’s spenderen aan bijvoorbeeld het oplossen van een medisch vraagstuk, levert de 

Nederlandse economie een veelvoud aan bedrijvigheid op. De impact van het UMCG voor het Noorden en de 

rest van Nederland is in een rapport van BIGGAR Economics terug te lezen. Dit bureau deed onderzoek naar 

de economische impact van alle acht UMC’s.

Grootste werkgever van het Noorden

We weten het al jaren, het UMCG is de grootste werkgever van het Noorden. Maar wat betekent dat nu 

eigenlijk? Elke € 1 die het UMCG uitgeeft voor een van zijn kerntaken, draagt € 4 bij aan de Nederlandse 

economie. En elke baan in het UMCG zorgt voor 3,58 banen in Nederland. BIGGAR berekende dat in 2012 

het UMCG € 3 miljard bijdroeg aan de Nederlandse economie en verantwoordelijk was voor 32.005 banen.

Investeringen leveren geld op

Het UMCG investeert om goede zorg te kunnen leveren, te innoveren, onderwijs te geven en onderzoek te 

doen. Alle medewerkers van het UMCG besteden geld. Als het te maken heeft met de kernactiviteiten van het 

UMCG, levert dat € 1,8 miljard op voor Nederland.

Studenten

Studenten van het UMCG zorgen voor €158,4 miljoen economische meerwaarde en 2.091 extra banen.

Innovatie en onderzoek

Licenties voor uitvindingen vanuit het UMCG, nieuwe biomedische bedrijven starten, contractonderzoek en 

opleidingen voor personeel, leveren ook allemaal meerwaarde op voor de economie van Nederland: €725 

miljoen en 5273 banen.

Katalysator groei

Ook blijkt dat het UMCG als katalysator voor de groei van gezondheidszorg en life sciences economisch veel 

oplevert: € 137,7 miljoen en 2117 banen. Voor die berekening keek BIGGAR onder andere naar het 

aantrekken, stimuleren en behouden van investeringen in Nederlandse sectoren gezondheidszorg en life 

sciences en de bijdrage die het UMCG heeft geleverd aan de ontwikkeling van initiatieven zoals de Groningen 

Healthy Ageing Campus.

UMCG

Bezoek geeft geld uit

Mensen die in het UMCG personeel, studenten en patiënten bezoeken of conferenties bijwonen, geven geld 

uit en zorgen weer voor extra banen. €1,9 miljoen en 31 banen, berekende BIGGAR.

Onderwijs

Het onderwijs blijkt ook een economische motor te zijn: het levert €116,1 miljoen op en 622 banen extra.
(BRON: umcg.nl 27-10-2014)

is grote economische motor voor het Noorden

Business Networking & more



Leeuwarden
architectonische
hoogstandjes
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Met 617 rijksmonumenteninschrijvingen staat Leeuwarden in de top 15 

van Nederlandse monumentengemeenten, dankzij een historische 

binnenstad en woonwijken uit de late negentiende en vroege twintigste 

eeuw. Ook heeft de stad beschermde stadsgezichten zoals de binnen-

stad met singels, het Nieuwe Kanaalgebied en de Hollanderwijk. Deze 

worden beschermd omdat ze een bijzondere ruimtelijke structuur en 

karakter hebben, waarin een ontwikkelingsgeschiedenis van soms 

eeuwen is te zien. De bescherming geldt voor het historisch gegroeide 

patroon van gevelwanden, straten, pleinen, grachten en groengebieden 

en de onderlinge verhouding daarvan. Naast de rijksmonumenten zijn er 

375 beeldbepalende panden.

In 1963 werd er een nieuwe veemarkthal gebouwd die De Frieslandhal 

heette. In de loop de jaren kwamen er steeds meer voorzieningen bij. 

Na een brand in 1996, werd er een nieuw en groter gebouw neergezet. 

Zo ontstond het FEC (Frisian Expo Center), tegenwoordig WTC Expo 

Leeuwarden genaamd. WTC Leeuwarden is tegenwoordig een modern 

evenementencomplex met meer dan 45.000 m2 tentoonstellingsopper-

vlakte. Het complex wordt gebruikt voor (internationale) publieks-

beurzen, congressen en seminars, concerten, symposia en tal van 

andere activiteiten. Het complex omvat verder diverse congreszalen, 

vergaderruimtes, een hotel met 165 kamers en een zakensociëteit. 

Verder wordt het gebouw gebruikt door Holland Casino en vindt er de 

wekelijkse veemarkt plaats. 

Stadhuis

Paleis van Justitie

Station

Centraal apotheek

Voormalig hoofdpostkantoor

Friesland Bank

WaterCampusAchmeatoren
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Stephan Belt

Materieel en Expertise. Geleverd.

Als toegewijde verhuurspecialist op het gebied van hijsmaterieel, zijn we 

de grootste in de hijsindustrie. We beschikken over een uitgebreide 

materieelvloot met meer dan 100.000 hijs- en hefmaterialen. De verhuur 

hiervan is onze core business! Al meer dan 40 jaar leveren we het juiste 

materieel, gebruiksklaar, op het juiste moment én op de juiste plaats.

Veiligheid staat bij ons altijd voorop. Of er nu eerst bepaald moet worden 

welk materieel het juiste is voor uw opdracht, of dat er binnen een paar 

uur honderden stuks hijsmaterieel geleverd moeten worden. We werken 

samen met onze klanten zodat zij op een veilige en efficiënte wijze 

kunnen hijsen, duwen en trekken, op een manier die uiteraard volledig 

voldoet aan alle wet- en regelgeving. Door te huren bespaart u bovendien 

op eigendomskosten zoals kapitaalinvesteringen, onderhoud en de kosten 

voor het voldoen aan de wettelijke vereisten.

LGH – veiligheid en topkwaliteit op de eerste plaats.

Leningradweg 14 

9723 TP Groningen

050 549 0442

www.lgh.nl

Hijsmaterieel

De aanzegtermijn

Eén van de wettelijke maat-

regelen uit de Wet werk en zekerheid is de 

wettelijke aanzegtermijn. Die houdt in dat de 

werkgever één maand van tevoren schriftelijk aan 

de werknemer moet laten weten of het contract 

wel of niet wordt verlengd. De aanzegtermijn geldt 

voor tijdelijke contracten van zes maanden of 

langer die op of na 1 februari 2015 eindigen.

De werkgever kan ervoor kiezen om al direct bij 

indiensttreding aan de werknemer te melden dat 

het contract niet zal worden verlengd, bijvoor-

beeld door de aanzegging op te nemen in de 

arbeidsovereenkomst. Indien de werkgever hier 

later op terug wil komen, bijvoorbeeld omdat de 

werknemer zeer goed blijkt te functioneren of 

omdat de bedrijfsomstandigheden zijn verbeterd, 

dan moet dit strikt genomen een maand van 

tevoren. In de praktijk zal de werknemer de 

werkgever bij een verlenging niet snel wijzen op 

de vergoeding waar hij recht op heeft bij over-

schrijding van de aanzegtermijn. De omgekeerde 

situatie is lastiger. Indien de werkgever heeft 

toegezegd om de arbeidsovereenkomst te ver-

lengen, en wil de werkgever hier korter dan een 

maand van tevoren op terugkomen, dan is dit 

alleen mogelijk als de werknemer ermee instemt. 

Bij overschrijding van de aanzegtermijn maakt de 

werknemer aanspraak op een aanzegvergoeding 

ter hoogte van maximaal één bruto maandsalaris. 

De vergoeding is naar verhouding, een halve 

maand te laat met aanzeggen betekent een 

aanzegvergoeding van een half bruto maand-

salaris. Onlangs is ook duidelijk geworden hoe de 

werkgever de aanzegvergoeding moet berekenen. 

Het uitgangspunt daarbij is het brutoloon per uur, 

vermenigvuldigd met de overeengekomen 

arbeidsduur per maand. Vakantiebijslag, einde-

jaarsuitkeringen, ploegentoeslagen en overwerk-

vergoedingen tellen niet mee. Bij variabele 

contracten moet worden uitgegaan van het gemid-

deld aantal gewerkte uren per maand in de 12 

maanden voorafgaand aan einde contract. 

Wilt u meer informatie? Bel 0598 - 618776.

COMMUNITY
NETWORK

Meer informatie?
bel 050-527 98 83

•Hosting & Colocatie

•Development

•Connectivity

CJ2

postbus 1546

9701 BM Groningen

info@cj2.nl

050 - 571 42 40

Volvo Truck dealer 

EEN VERTROUWD ADRES, EEN BEGRIP IN DE REGIO..

Winschoten

Veendam

Appingedam
www.nieboer.nl

NIJWA Veendam

Phoenixweg 55

9641 KS Veendam

0598 - 622944

www.nijwa.nl
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Dalkia is altijd al een onderdeel geweest van Veolia. De 

voltooiing van de transactie, op 25 juli 2014, betekent

simpelweg dat we nu binnen één bedrijf onze klanten 

duurzame oplossingen kunnen bieden op het gebied van

zowel water, afval als energie.

De activiteiten die u van ons gewend bent zullen worden 

voortgezet. Op het gebied van technisch beheer, onder-

houd en energie diensten zullen wij u ook in de toekomst 

van dienst zijn.

VEOLIA

Over VEOLIA

Veolia is wereldleider op het gebied van het optimali-

seren van natuurlijk beschikbare bronnen (grond- en 

brandstoffen, water, afval). Met meer dan 200.000 

werknemers verspreid over de wereld, ontwikkelt het 

bedrijf water, afval en energie oplossingen die bijdragen 

aan de duurzame ontwikkeling van steden en indus-

trieën. Door middel van 3 complementaire activiteiten 

helpt Veolia bij het toegankelijk maken van nieuwe 

grond- en brandstoffen, het beschermen en conserveren 

van beschikbare grond- en brandstoffen, en waar 

mogelijk materialen en restproducten te hergebruiken. 

In 2013 leverde Veolia aan 94 miljoen mensen drink-

water en verwerkte voor 62 miljoen mensen afval, 

produceerde 86 miljoen Megawatt uur energie en 

converteerde 38 miljoen metrische ton afval naar nieuwe 

materialen.

Vestiging Assen
Australiëweg 16

Postbus 1011 

9400 BA Assen

0592 - 377222 

service.assen@veolia.nl

Nieuwe vestiging VEOLIA in de 

Eemsmond
VEOLIA opent binnenkort een nieuwe

vestiging in de regio Eemsmond aan de

Duurwoldlaan 2 in Delfzijl

info@rotondereclame.nl

0599 - 331 301

Contact:  bel 050 - 368 02 04 of mail zakelijk@opsb.groningen.nl

* BusinessClub

* Congressen  

* Feesten & Partijen

www.asbesthenk.nl    info@asbesthenk.nl

HEUVER Veendam

Drieborghweg 1  Veendam 

0598 - 613 500



ECONOMIC BOARD GRONINGEN 
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Economic Board Groningen voor versterking economie aardbevingsgebied

Hoofdweg 68

9615 AD Kolham

0598 - 852648
www.bouwbedrijfwolthuis.nl

gelegen op het groothandelscentrum

Groningen

- Steiger Verhuur

- Hoogwerker Verhuur

- Materieel Verhuur

www.gjaltema.eu

Restaurant de Ringweg

Vestiging Groningen

Euvelgunnerweg 12 

9723 CT Groningen

050 - 575 2000

De leden van de Economic Board hebben na overleg met verschillende partijen in het gebied, zoals 

het bedrijfsleven, overheden, maatschappelijke organisaties en onderwijsinstellingen, een programma 

en een eerste jaarplan opgezet. Het programma is ook afgestemd met de Dialoogtafel. Een belangrijk 

uitgangspunt in het programma is dat het een bijdrage moet leveren aan de toename van structurele 

werkgelegenheid en bedrijvigheid in het gebied. De Economic Board heeft inmiddels een directie in 

dienst genomen die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het programma.

De heer Sieger Dijkstra (46) is door het Rijk, de provincie Groningen, negen Groninger 

gemeenten en NAM aangesteld als voorzitter van de Economic Board Groningen. Deze board 

gaat een economisch versterkingsprogramma maken voor het aardbevingsgebied in Groningen. 

Sieger Dijkstra vormt de board samen met Jaap Wolters (59) en Ad de Vos (58), die zijn 

voorgedragen door respectievelijk VNO/NCW en FNV Bondgenoten.

In januari 2014 hebben Rijk, provincie Groningen, negen gemeenten en NAM het akkoord Vertrouwen 

op herstel en herstel van vertrouwen gesloten. In dit akkoord zijn afspraken gemaakt over de 

compensatie van de negatieve gevolgen van de aardgaswinning in Groningen. Eén van de onderwerpen 

in dit akkoord was de oprichting van een Economic Board, die een economisch versterkingsprogramma 

op gaat zetten. Daarvoor is €97,5 miljoen voor een periode van vijf jaar beschikbaar gesteld door de 

provincie Groningen en NAM. Provinciale Staten zal overigens nog een definitief besluit moeten nemen 

over het provinciale aandeel van €32,5 miljoen. NAM neemt het leeuwendeel van €65 miljoen voor haar 

rekening.

Sieger Dijkstra is geboren en getogen in Groningen en ondernemer in deze provincie. Hij is 

aandeelhouder van de Dijkstra-groep te Leek en eigenaar-directeur van TurnNext uit Groningen. Hij 

werkt samen met de leden Jaap Wolters en Ad de Vos. Jaap Wolters is ook geboren in Groningen en 

zeer betrokken bij de ontwikkelingen in het gebied. Hij is eigenaar-directeur van Hanzevast BV te 

Groningen. Ad de Vos is regioleider in Groningen van FNV Bondgenoten en is nauw betrokken bij het 

opzetten van initiatieven gericht op werkgelegenheid en scholing.

050 - 312 07 93
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Hennepverwerkingsbedrijf

Products
Hennep, een multifunctionele grondstof. We kunnen nog 

niet zeggen dat het een onmisbare grondstof is voor 

industriële toepassingen, maar dat kan het wel worden. 

Echter daar blijft het niet bij, zeg gerust het is een 

multifunctionele plant.

Dun Agro produceert hennepstrooisel dat bij diverse 

dieren, van groot tot klein wordt gebruikt en levert 

hennepvezel als grondstof voor verdere verwerking in 

diverse industrieën, denk daarbij aan de papier-, isolatie-

en automobielindustrie.

Dun Agro in Oude Pekela verwerkt hennepstro door gebruik 

te maken van de nieuwste generatie scheidingstechnieken 

voor natuurvezels, zoals vezelhennep en vlas. In 1994 

raakte Albert Dun nauw betrokken bij de eerste ontwikkeling 

van de naoorlogse hennepverwerking in Nederland. Als 

technische man heeft hij zijn stempel gezet op de ontwikke-

ling van landbouwmachines en de verschillende productie-

lijnen. Vanaf 2000 is hij zelfstandig bezig met de ontwikkeling 

van een alternatieve natuurvezelverwerkingslijn.

Eind 2003 is men begonnen met de bouw van een klein-

schalige en revolutionaire productielijn. Deze proto-lijn 

diende tot 2008 als basis voor de verdere evolutie van de 

huidige ontwikkelde industriële verwerkingslijn. De installatie 

die in de zomer van 2009 operationeel werd, blijkt de 

stoutste verwachtingen te overtreffen. Met het oog op een 

innovatieve agro-industrie, in de noordelijke regio van 

Nederland, is met deze industriële verwerkingslijn een stap 

gezet naar groei van duurzame akkerbouw.

Met de komst van de natuurvezelverwerkingsfabriek kunnen 

de boeren in de Gronings-Drentse Veenkoloniën, behalve 

aardappelen en bieten, nu ook op grote schaal vezelhennep 

verbouwen. De komst van deze fabriek zorgt ondertussen

voor een belangrijke economische impuls in deze regio.

Dun Agro B.V.

Raadhuisweg 11

9665 JE Oude Pekela

+31-597 675592

info@dunagro.nl

www.dunagro.nl

Business Networking & more

Albert Dun 

IsolatieHet maken van woningen van hennepbeton is niet nieuw 

en wordt over de hele wereld gedaan. Wat wel nieuw is is

het prefab bouwen van woningen gemaakt van 

hennepbeton. Prefab wil zeggen dat er gebruik wordt 

gemaakt van voorgefabriceerde (prefab) onderdelen.

Er zijn vele toepassingen waarin hennep een rol kan 

spelen of al speelt. Van hennepstrooisel tot hennepbeton, 

deurpanelen tot Sana Hemp Juice.



BEDRIJVEN CONTACT
DAGEN DRENTHE 2015

BCDD

Op dinsdag 14 en woensdag 15 april is voor de derde achtereenvolgende keer

het zakelijke netwerkevenement van Drenthe gehouden. Ook dit jaar waren 

meerdere Business & more leden aanwezig om hun producten c.q. diensten

te promoten.

Dinsdag kwam de animo van de kant van de bezoekers moeizaam op gang 

maar woensdag was de belangstelling beduidend groter. De diversiteit aan 

branches en organisaties was goed. Qua bouw, toelevering en industrie was 

de deelname tamelijk matig. De stands waren zeer professioneel, de ambiance 

en parkeergelegenheid bij de TT Hal optimaal.

Naast het bezoeken van de standhouders was er de mogelijkheid om meerdere

seminars en spreekbeurten bij te wonen in de BCDD Arena. Sprekers waren

o.a. Ben Woldring, Jarno Duursma, econoom Mathijs Bouman en topcoach 

Gerard Kemkers. 

Kortom een beurs die zeker perspectief biedt voor de regio en het Noordelijke 

bedrijfsleven.

De Groningse gedeputeerde William Moorlag heeft een gemengd gevoel bij de excuses van de NAM. 

“Directeur Gerald Schotman spreekt warme woorden”, zegt Moorlag. “Zijn excuses lijken oprecht. Maar 

tegelijkertijd neemt de NAM ook afstand van het rapport van de OvV.”

De OvV concludeerde dat de NAM tot 2013 meer onderzoek had moeten doen naar de gevolgen van de 

gaswinning. NAM-directeur Gerald Schotman betoogt op zijn beurt dat er tot 2013 geen reden was om de 

bevingen te zien als een risico voor de veiligheid. “De NAM is het dus oneens met de belangrijkste conclusie 

en daarmee winnen ze het vertrouwen van de Groningers niet terug.”

De Groninger Bodem Beweging (GBB) noemt de excuses van de NAM voor de aardbevingen in Groningen “een 

goed begin”. “Maar wat hebben we in Groningen aan woorden? We willen geen woorden. We willen daden”, 

reageert Dick Kleijer van de GBB.

NAM-directeur Gerald Schotman bood dinsdag de Groningers niet alleen zijn excuses aan, hij beloofde ook de 

communicatie met de inwoners te verbeteren. Volgens Kleijer is dit echter niet het voornaamste probleem. 

“Het was mooier geweest als de NAM een attitudeverandering had beloofd. Het wordt tijd dat de NAM de 

Groningers als slachtoffers en met respect gaat bejegenen”, zegt hij. “Het getuigt in ieder geval van weinig 

respect om dik twee maanden na het rapport nog met een reactie te komen.” (BRON ANP)

Gemengde gevoelens bij excuses NAM

Hoofdstraat 61-B

9531 AC Borger

Correspondentieadres:

Postbus 14

9530 AA Borger

info@boervastgoedgroep.nl

0599 - 859030

Meer informatie?  

Business Networking & more



Als er gewerkt moet worden!

Fred Bakker

Wij zijn verhuisd!

Ons nieuwe adres per

1 januari 2015

Betere Banen Veendam

De Zwaaikom 17

9641 KV Veendam

0598 - 636171

06 5069 5633 

veendam@beterebanen.nl

www.beterebanen.nl

Opnieuw meer vraag naar kortlopende uitzendcontracten

CBS: Werkgelegenheid trekt aan
De werkgelegenheid is in het vierde kwartaal van 2014 verder 

gestegen. Dit maakt het CBS vandaag bekend in het kwartaal-

overzicht van de situatie op de arbeidsmarkt. Er kwamen ten 

opzichte van een kwartaal eerder 42 duizend banen bij. Dit is 

de grootste toename in 3½ jaar. Er waren vooral meer banen 

voor uitzendkrachten en zelfstandigen. Ook het aantal vacatu-

res groeide opnieuw, met 6 duizend. Dit betekent dat de situatie 

op de arbeidsmarkt in de loop van 2014 verder is verbeterd. 

Wel neemt het aantal langdurig werklozen nog steeds toe.

Grootste banenstijging in 3½ jaar
Het aantal banen van werknemers en zelfstandigen nam in het 

vierde kwartaal van 2014 toe met 42 duizend. Dit is de grootste 

stijging in 3½ jaar. In het tweede kwartaal van 2014 was er, na 

ruim twee jaren van banenverlies, voor het eerst weer een 

lichte groei van het aantal banen. In de loop van het jaar trok de 

banengroei verder aan: in het tweede kwartaal kwamen er 15 

duizend banen bij, in het derde en vierde kwartaal waren dat er 

respectievelijk 22 duizend en 42 duizend.

Door de aantrekkende werkgelegenheid kwam het aantal banen 

in het vierde kwartaal van 2014 uit op 9,8 miljoen. Dat zijn 64 

duizend banen meer dan een jaar eerder, maar nog altijd 100 

duizend minder dan eind 2008.

Betere dienstverlening
U heeft personeel nodig. Onverwachts, structureel, voor 

een korte tijd maar soms ook weer lang. De steeds grilli-

gere markt maakt snelle aanpassing van de personele 

bezetting noodzakelijk. Flexibele arbeid is hiervoor dé op-

lossing. Maar ook andere ontwikkelingen vragen om een 

flexibele personeelscapaciteit. Denk bijvoorbeeld aan de 

toename van deeltijdwerk, kostenbeheersing en outsour-

cing van productiewerkzaamheden.

Bij Betere Banen werken we met 100% inzet en passie 

voor zowel onze klanten als kandidaten. Goed werk-

geverschap staat bij ons bovenaan de prioriteitenlijst. 

Afspraak is afspraak, klare taal, op elkaar kunnen rekenen. 

Dat kunt u van ons verwachten. Professioneel georgani-

seerd staan we garant voor de beste service en dienst-

verlening.

- Geen ’negen-tot-vijf van maandag t/m vrijdag’-mentaliteit.

- Geen continu wisselende contactpersonen

- Volwassen consultants met meerjarige ervaring en

specifieke kennis van doelgroepen en marktsectoren.

http://www.beterebanen.nl/
http://www.beterebanen.nl/


Duits - Nederlandse Handelsdag groot succes
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Zaken doen met vrienden!

Dat was het motto van de 1e Duits-Nederlandse Handelsdag in Nedersaksen.

Meer dan 400 personen uit Duitsland en Nederland hadden zich aangemeld 

voor dit groots opgezette event dat werd gehouden op donderdag 23 april in 

het “Forum Alte Werft” in Papenburg. Tal van gastsprekers van o.a. K.v.K., 

IHK, EDR en diplomatieke sprekers gaven een uiteenzetting over de Duits-

Nederlandse handelsbetrekkingen.

“Zaken doen met vrienden”

Het Nederlands Consulaat-Generaal in Düsseldorf organiseerde deze dag 

samen met de Kamer van Koophandel (K.v.K.). Het ministerie van Buiten-

landse Zaken zet zich via de ambassades in voor de belangen en kansen 

van het Nederlandse bedrijfsleven in het buitenland.

Informatiemarkt 

Op de informatiemarkt presenteren verschillende ondernemers en 

organisaties uit Duitsland en Nederland hun producten en diensten. Ook 

delen zij hun ervaringen met betrekking tot zakendoen in het buurland.

Business & more lid VerbiDak uit Winschoten was vertegenwoordigd op 

de informatiemarkt. Directeur Rolf Kuiper van VerbiDak en Andrea Dekker 

waren bijzonder tevreden over de reacties en contacten tijdens dit event.

Workshops

Ervaren professionals gaven een drietal workshops waarin zij tips en 

adviezen gaven ter bevordering van grensoverschrijdend zakendoen.

Bezoekers 

Tal van bekende Noordelijke netwerkers waren present, Abel Nieveen van

VENTUS, Eddy Woltjer en Julius Hausel van Business Networking & more

Karla Wielenga en partner van eemshaven.info, Hans de Wolf van de 

gemeente Oldambt en tal van Noordelijke ondernemers en organisaties.

K.v.k medewerkers als Han Smidt adviseur Ondernemersondersteuning 

en Rob Drenth Consultant Internationale Business waren druk doende om

de bezoekers te informeren over o.a. grensoverschrijdende activiteiten.

Gastsprekers waren o.a.

- Jan Peter Bechtluft Burgemeester Stadt Papenburg

- Ton Lansink Consul-Generaal der Nederlanden

- Wilhelm-Alfred Brüning Präsident IHK für Ostfriesland und Papenburg

- Janika Horváth Directeur Kamer van Koophandel Nederland

- Maarten Leen Hoofd Macro Economie ING

- Karel Groen EDR



Accountants

- De Jong&Laan Veendam

- Het Raadhuis Pekela bv 

- Hensens & Hensens Scheemda

Asbestsanering / advies

- Daadkracht Asbest & Milieuservice b.v.

- Asbestadviesbureau Wierenga

Advocatuur

- Slinkman de Graaf Advocaten

Appingedam-Hoogezand-Winschoten 

Aannemingsbedrijven

- A. Faber Bolsward

- A. Hak Telecom B.V. Zwolle

- Eerens Sloopwerken bv Assen

Beveiliging

- CSN Beveiliging b.v. Veendam

Bouwbedrijven

- Plegt-Vos Noord Assen

- Noordbouw Veendam

- Wolthuis Bouwbedrijf

- Reinds-Jonkman Voegbedrijf

- A.L.S. Groningen Metselbedrijf

- Nijhuis Noord Assen

Industriële & Gevelreiniging

- Kroeske Services

Installatiebedrijven

- Pals Installatietechniek Ter Apel

- GGB Installaties Zuidbroek

- Feenstra Verwarming b.v. Veendam

- BAM Techniek regio Noordoost

- Aalbers Installatietechniek bv

- Stork Technical Services

- Prins Elektrotechniek Veendam

Bouwproducten & Toelevering

- INNOTEC  

- Asser Glas & Verfhandel

- Tegelstad Veendam

Uitzendbureaus

- Paraat Uitzendbureau Veendam-Emmen

- Betere Banen Veendam

- Abiant Uitzendgroep

- BIKKEL Groep Groningen

Verhuur

- Gjaltema Steigers & Hoogwerkers

- Buitenkamp bv Waterpompen

- Kamphuis Lastechniek Emmen

- SvdB Nana Coatings Oude Pekela

- LGH Hef- en Hijsmaterieel Groningen

- Lienus Koster Partyservice

Schilderwerk & Onderhoud

- SWbv Emmen-Winschoten

- Reisiger Glas & Schilderwerken Veendam

Incasso

- Nova Incasso Alliance Groningen

- STRAETUS Groningen

SW bedrijven

- Fivelingo Appingedam

- WEDEKA Stadskanaal

- Synergon Winschoten

ICT & Automatisering

- ComPromise

- CJ2 Hosting & Development

- Hoogma Webdesign

- LINQHOST

-Kaspcreations

Telecom

- RSE Telecom & ICT

- Frema-Telecom Winschoten

- TOMTELECOM Groningen

Opleidingen

- Mulder Opleidingen Assen

- HOC Opleidingen & Training

- Hanzehogeschool IBS Groningen

Bank & Verzekeringen

- Rabobank Stad en Midden Groningen

Evenementen

- Koffieplein Veendam

- De Oosterpoort - Stadsschouwburg

- Tramwerkplaats o.g. Winschoten

Groothandel

- Verbion Hygiëne en Onderhoud

- EDC Internet Veendam

Industrie

- Vogel bv Veendam

- Mark Klimaattechniek Veendam

Glasvezelverbindingen

- Community Network Groningen

Afvalmanagement

- REYM Noord-Oost Veendam

- SITA Recycling Services

- H. Drenth b.v. Muntendam

Drukwerk & Reclame - Vormgeving

- Recopyshop Veendam

- Poppen Vormgeving Veendam

Schoonmaakbedrijf

- Ja-Schoon Winschoten

- Argo Schoonmaak Service

Banden/onderhoud

- Profile Tyrecenter Heuver Veendam

Hotel - Restaurant - Catering

- Van der Valk Hotel-Restaurant A7

- Borgerswoldhoeve Veendam

Sportclubs

- FC Groningen betaald voetbal

Promotie / Reclame 

- Oostgrunn.nl

- RotondeReclame.nl

Dakwerken

- VerbiDak bv Winschoten

Architectuur

- K L E I N architecten Groningen

Verzekeringen

- NOORDERBORGH Verzekeringen

Wijnimport (Duitse wijnen)

- altijddebestewijn.nl

Garage & Dealer

- NIJWA Groep Volvo Trucks

- Dijker BMW Nieuwe Pekela

Shipping & Logistics

- Wijnne Barends Delfzijl

Makelaars

- Nieboer b.v. Makelaars

Pallets - Vaten - Handel

- Jager & ZN B.V. Sappemeer

Autoruiten - Truck Coating

- Autotaalglas Veendam

- Henk Oosterhuis OTC Veendam

Koeriersdienst

- A7 Logistics Veendam

- koerieropdracht.nl Stadskanaal

Lastechniek

- Kamphuis Lastechniek Emmen

Vastgoed & Verhuur

- Boer Vastgoed Groep Borger

- de Horsten Vastgoed Musselkanaal

- SVB Woningverhuur Haren

Verspreiding

- Santibri/Axender Veendam

Hekwerken

- 18 Hekwerk Heerenveen

Partyservice & Verhuurbedrijf

- Lienus Koster Meedhuizen

Bedrijvenlocaties

- Oostboog Veendam-Pekela

PR & Communicatie

- Doelpunt Media 

- Tekst&Foto Winschoten

Forwarding and Trading

- De Romein Groep Veendam

- HUSA Logistics Veendam (v/h IMS)

Kraan & Zwaar Transport

- MAMMOET Nederland b.v.

Relatiegeschenken

- Van Dijk Groningen

Groenvoorziening & Bestrating

- H.W. Mollema Hellum

Vloeren

- Verbion Vloeren bv Winschoten

Kantoorartikelen

- Uniepapier Veendam

Gebouwenbeheer

- VEOLIA Assen 

Overige

- RWE Power Plant Eemshaven

- Uw WandelCoach

- Help het is Crisis

- Neropo Roses & Plants Polen

- Fortune Koffie Scheemda

- 12 team
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Even voorstellen

Business Networking & more

Fokke Ophuis Fred van Beusekom                Jörg Niemann                   Frank Fokkens

RWE Technoloy GmbH

Power Plant eemshaven

Synergieweg 1 t/m 9

9979 XD Eemshaven

0596 - 514400

joerg.niemann@rwe.com

www.rwe.com

THE ENERGY TO LEAD

NOORD

Koos Gjaltema                      Gert Smits                         Erik Beikes                   Kees van Wanrooij

RSE Telecom & ICT 

Kieler bocht 7

9723 JA Groningen

050 - 207 12 07

groningen@rsetelecom.nl
www.rsetelecom-ict.nl

Vestiging

Emmen         0591 - 612212

Winschoten  0597 - 413055

Swbv Emmen - Winschoten

Postbus 648

7800 AP Emmen

Jacob le Mairestraat 233

7825 XE Emmen

0591 - 64 00 80

emmen@swbv.nl

www.swbv.nl

Vestiging Winschoten

0597 - 42 37 35

HUSA Logistics bv

Postbus 11

9640 AA Veendam

Spoorhavenweg 17

9645 LZ Veendam

0598 - 65 79 11

veendam@intermodal-solutions.nl

Trimodal Terminal  - Transport -

Warehouse - Rail / Barge

Wijnne Barends Logistics

Postbus 123

9930 AC Delfzijl

0596 - 63 77 63

www.wijnnebarends.com

- Shipping & Logistics

- Shipmanagement & Agency

Wijnne Barends is a member 

of the Spliethoff Group

GJALTEMA BV

Smirnoffstraat 17

9716 JR Groningen

050 - 571 13 70

info@gjaltema.eu
www.gjaltema.eu

Steiger Verhuur

Hoogwerker Verhuur

Materieel Verhuur

PLEGT-VOS Noord b.v.

Postbus 25

9400 AA Assen

Amerikaweg 8-1

9407 TK Assen

noord@plegt-vos.nl

www.plegt-vos.nl

WIJ GEVEN VORM AAN 

WOON-, WERK- EN LEEFPLEZIER

REYM Noordoost B.V.

De Zwaaikom 11

9641 KV Veendam

Postbus 453

9640 AL Veendam

0598 - 65 95 00

veendan@reym.nl
www.reym.nl

Industrial Services 

our concern

http://www.swbv.nl/
http://www.swbv.nl/


Even voorstellen

Ed Goos                          Lienus Koster                       Reiny Kuiper                      Bert Venema

Harm Velt                          Rolf Kuiper                        Hilde Nienhuis          Cindy Stooker

Lienus Koster

Partyservice & Verhuurbedrijf

Hoofdstraat 48

9937PE Meedhuizen

0596 - 533399

06 5179 8750

lienuskoster@gmail.com

www.lienus.nl

Argo Schoonmaakservice

Postbus 245 

9300 AE RODEN

050 - 50 15 130

info@argoschoonmaakservice.nl

www.argoschoonmaakservice.nl

Professionele 

schoonmaak

Eerens Sloopwerken B.V.

Australiëweg 4

9407TE Assen

085 - 9020099

info@eerenssloopwerken.nl

www.eerenssloopwerken.nl

Sloopwerken &

Machine Verhuur

Noorderborgh Verzekeringen

Feiko Clockstraat 157

9665 BJ Oude Pekela

0598 - 43 11 62

info@noorderborgh.nl

www.noorderborgh.nl

Verzekeringen - Hypotheken

Financieringen - Pensioen 

Synergon

Postbus 117

9670 AC Winschoten

Bezoekadres

Garst 6

9673 AE Winschoten

0597 - 45 36 66

secretariaat@synergonsw.nl

www.synergonsw.nl

allemaal kansen!

RotondeReclame.nl b.v.

Beumeesweg 30A

9661 AH Alteveer (gn)

info@rotondereclame.nl

0599 - 331 301

www.rotondereclame.bl

CSN Beveiliging bv

Transportweg 48 c

9645 KX Veendam

Postbus 155

9640 AD Veendam

0598 - 315940  

0598 - 391343

info@csnbeveiliging.nl

VerbiDak b.v.

M.J. van Olmstraat 3

9672 AE Winschoten

0597 - 430021

sales@verbidak.nl

www.verbidak.nl

Kwaliteitsdakwerk

begint bij Verbidak

Business Networking & more



‘het succes ligt in 

Noord-Nederlands - Duitse Business Club

de (h)erkenning’

Business Networking & more 

Proficiat FC Groningen

2014                   2015


