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Borgen in de provincie Groningen

De Burcht Wedde

De Wedderborg of (tegenwoordig vaker) Wedderburcht, ook 

wel Addingaborg, Huis te Wedde of de Burcht genoemd, is een borg in 

het dorp Wedde in de provincie Groningen. De naam borg is niet 

helemaal juist, omdat het woord borg in Groningen wordt gebruikt voor 

een versterkte woning, terwijl de burcht te Wedde als verdedigingswerk 

is gebouwd en ook als zodanig heeft gediend. De borg was eeuwenlang 

de zetel van de Heren van Westerwolde of hun vertegenwoordiger. De 

geschiedenis van de borg is dan ook nauw verweven met de 

geschiedenis van de streek..

De geschiedenis van de borg begint rond 1360. Adde (ook wel Edde

genoemd) Addinga had Westerwolde in leen gekregen van de abt van 

de Abdij van Corvey. Oorspronkelijk kwam Addinga uit het Reiderland, 

maar was daar volgens de verhalen zijn bezit kwijtgeraakt aan de 

oprukkende Dollard, ofwel verjaagd na de Sint-Marcellusvloed van 1362. 

Om zijn positie in Westerwolde te versterken zou hij toen de Wedderborg 

hebben gebouwd.

Adde en zijn opvolgers hebben moeite om hun gezag te vestigen. 

Westerwolde was een heerlijkheid van Munster en de Abdij van Corvey, 

maar kon door middel van het Westerwoldse landrecht zelf de meeste 

zaken regelen. Onenigheid ontstond toen Addinga de rechtspraak wilde 

verplaatsen naar de Wedderborg, in strijd met het landrecht. Er ontstond 

een strijd tussen de bevolking en de Addinga's. De Addinga's lieten 

daarop rond 1460 een muur bouwen rond de borg. De bevolking riep 

daarop de steun in van de stad Groningen. Met hulp van de stad werd die 

strijd gewonnen. In 1478 werd de borg met half afgebouwde muur 

vernietigd. De stad bouwde de Pekelborg aan de Pekel A van waaruit de 

stad zijn invloed verder probeerde uit te breiden. De Wedderborg werd 

in 1486 herbouwd door Haye Addinga, na toestemming van de bisschop 

van Munster te hebben gekregen. (BRON vermelding)

Kinderhotel

Heel bijzonder: door je bijeen-

komst te houden op deze 

burcht steun je het Kinder-

hotel, een stichting die zich 

inzet om een fantastisch 

vakantieverblijf te bieden aan 

kinderen 'die aan de andere 

kant van het geluk geboren 

zijn'. 

Deze kinderen kunnen op de 

burcht logeren, genieten en 

avonturen beleven en voor 

even hun zorgen achter zich 

laten. De stichting draagt zorg 

voor de accommodatie, de 

maaltijden en laten kinderen 

op een speelse manier kennis-

maken met kunst, natuur en 

geschiedenis.

Post- en Bezoekadres

Stichting de Burcht Wedde

Hoofdweg 7

9698 AA Wedde

Contactpersoon

Jelle van Luijk

0597-563070

info@burchtwedde.nl

www.burchtwedde.nl

Een uniek decor voor zakelijke 

evenementen. De Burcht 

Wedde is gelegen aan de 

oevers van de Westerwoldse

Aa, in een van de mooiste na-

tuurgebieden van Nederland: 

Westerwolde. Een uniek decor 

voor zakelijke evenementen. 

Goed om te weten: alle 

opbrengsten gaan rechtstreeks 

naar het goede doel, te weten 

het Kinderhotel.

Informatie?

www.buitenbusiness.nl

0575-470258

ZAKELIJK



Eddy
Woltjer

V O O R Z I T T E R

stopt hard en ziel  
in business & more

Hoe en wanneer is deze passie ontstaan?

Netwerken en het voorzitterschap zijn niet helemaal 

vreemd voor mij. In 2000 is het idee ontstaan om een 

Business Club op te richten. Een club mensen die eens 

per maand hun ervaringen, expertise en meningen col-

lectief bespreken. Zo is Lords 2000 ontstaan. Het is nog 

steeds een springlevende en actieve club. Waar ik in-

middels al 15 jaar voorzitter van mag zijn. 

Waarom het idee voor nog een Netwerkclub?

Business Networking & more zou ik meer een Business

Club willen noemen. Regelmatig bezocht ik grensover-

schrijdende bijeenkomsten. Wat opviel was dat het veel

bezoekers en deelnemers uit (semi) overheidsinstel-

lingen en organisaties waren. Met als thema een 

gastspreker.

Wat is hier mis mee?

Natuurlijk helemaal niets, alleen in mijn beleving zijn 

ondernemers op zoek naar actie, onderlinge communi-

catie, kennis en ervaring uitwisselen met mede onder-

rnemers. Overigens met alle respect voor boven 

genoemde partijen. Met dit beeld ontstond er bij mij een 

nieuw concept voor netwerken. Door het organiseren 

van bedrijfsbezoeken, een eigen Business Magazine en 

website. Ons eerste seminar en introductie was op 22 

januari 2008. Maar liefst 72 gasten van 65 ondernemin-

gen waren aanwezig. Waaronder 17 Duitse bedrijven. 

Een groot succes, reden om het concept Business/ 

netwerkclub voort te zetten en ons zo te onderscheiden 

van andere clubs. 

Waar staan jullie nu?

Inmiddels telt onze Business Club meer dan 100 

succesvolle ondernemingen met een diversiteit aan 

branches. Wij onderscheiden ons door bovengenoem-

de disciplines.

Hoe denk je het succes te blijven continueren?

Zorgdragen en ervoor waken dat de leden centraal 

staan en niet het bestuur. Door voortdurend je 

afspraken na te komen en scherp te blijven. Kansen 

creëren, contact onderhouden met de leden en werken 

aan het gun-effect onderling. Kortom een fantastische 

en verantwoordelijke functie, uitgeoefend samen met 

Julius Hausel, secretaris van onze club.B
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60 Business & more leden 
in VIPbox Asser circuit 

Training MotoGP 2015 

Net als voorgaande jaren is het ons wederom gelukt in samen-

werking met VEOLIA de VIPbox op het Asser TT-Circuit te 

bemachtigen. Op donderdag 25 juni meldden zich de eerste 

leden om 13.00 uur  in de VIPbox. De belangstelling onder de

leden was net als voorgaande jaren overweldigend. De Bu-

sinessleden genoten van de training van de MotoGP 2015. 

Onder het genot van hapjes en drankjes was het buitenge-

woon goed toeven in de luxe en prachtige ligging van de 

Gentlemen’s Club VIPbox.

Met zicht op de GP Geert Timmer bocht, de laatste bocht voor 

start en finish, was het voor de echte motorfanaten puur genie-

ten van de inhaalmanoeuvres van de rijders.

Naast het racespektakel waren de weersomstandigheden uit-

stekend. Reden voor veel leden om een bezoek te brengen

aan de paddock en zich te vergapen aan de extreem luxe 

motorhomes en een kolonne van glimmende vrachtwagens.

Tijdens de races en pauzes was het volop netwerken. De on-

derlinge sfeer, het uitwisselen van kennis en ervaring waren 

onderdeel van dit motorspektakel. Wij danken het team van 

VEOLIA voor het beschikbaar stellen van de VIPbox en de 

samenwerking. 

Business Networking & more



ComPromise ICT Dienstverlener

De Romein Forwarding & Trading (2) 

HOC Training & Opleiding 

Verbion Vloeren bv 

Koffieplein Veendam

Reinds-Jonkman Voegbedrijf

SVDB Nano Coatings 

Dijker BMW 

Hensens & Hensens 

Ja-Schoon Schoonmaakbedrijf

SWbv Emmen-Winschoten

Eerens Sloopwerken 

Abiant Uitzendgroep 

Jager & ZN. B.V. 

Rotondereclame.nl 

H.W. Mollema Hoveniers 

Kroeske Services

Noorderborgh Verzekeringen (2)

CSN Beveiliging (2)

De Jong&Laan bv Veendam

Kaspcreations bv Slochteren

Prins Elektrotechniek 

Vierkant Groep Groningen (2)

Ventus Delfzijl

ALG Autolease Groningen

Bikkel Groep bv Groningen

A. Hak b.v. Telecom b.v. 

Van Der Valk Zuidbroek 

VEOLIA Assen / Delfzijl

Gjaltema Montage bv

Wedeka Bedrijven 

Emco Bedrijven Emmen

Frema-Telecom Winschoten

Argo bv Schoonmaak Service

Noordbouw Veendam

LEDvisie Groningen

Synergon Winschoten

PARAAT Uitzendbureau

VerbiDak

ReFood Nederland bv 

Raadhuis Pekela bv (2)

Business & more (2)

Opgave Business leden
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VAN DER VALK HOTEL

Als wij General Manager Victor de Reuver vragen naar 

het succes van dit bruisende horecabedrijf, begint hij 

enthousiast en geanimeerd te vertellen: 

“Kwaliteit en persoonlijke aandacht liggen ten grondslag aan 

onze bedrijfsvoering. Ons team bestaat uit creatieve alles-

kunners, die tot het uiterste gaan voor onze gasten. Geen 

vraag is ons te gek. Samen met onze gasten zoeken we naar 

de perfecte oplossing. Nee zeggen is voor ons geen optie.” 

Het op het kruispunt van de A7 en de N33, goed bereikbare, 

multifunctionele complex met voldoende gratis parkeerruimte 

doet de rest. Naast de verscheidenheid aan vergaderruimtes 

en de comfortabele en modern ingerichte kamers, biedt het 

restaurant een heerlijke ambiance voor zowel business als 

leisure. 

Ontzorgen is de sleutel tot succes 

Het bedrijf weet samen met een groeiend aantal partners, 

keer op keer maatwerk te leveren aan zowel de vrijetijdsgast, 

de zakelijke gast maar ook aan bedrijven uit de regio. 

Business-to-business staat bij van der Valk Zuidbroek al 

jaren stevig op de kaart door haar ruime aanbod in service en 

dienstverlening. Met 1 telefoontje is alles geregeld, van een 

all-in vergaderarrangement tot de shuttleservice die het hotel 

haar gasten biedt. Zo kunnen bedrijven zich volledig 

focussen op wat belangrijk is. 

De sportieve bedrijfsarrangementen met onder andere team -

buildingsessies zijn hierop een (in)spannende aanvulling. 

“Niets is onmogelijk. Samen met de opdrachtgever wijken wij 

graag af van onze standaard en vertrouwde arrangementen 

om te voorzien in nieuwe behoeftes, maar ook zeker om te 

verrassen.” Daarnaast biedt de aangelegen Eurohal van 

6400m2 ongekende mogelijkheden voor evenementen, 

beurzen en concerten.

Hotel Groningen - Zuidbroek A7

Burg. Omtaweg 4

9636 EM Zuidbroek

0598 – 45.37.87

zuidbroek@valk.com

www.hotelzuidbroek.nl
“20 JAAR VAN DER VALK 

GASTVRIJHEID LANGS DE A7”

GRONINGEN – ZUIDBROEK A7



VERGADEREN, FEESTEN EN 
EVENEMENTEN 

 Congres- en vergaderlocatie met 3 

vergaderhamers

 120 comfortabele kamers

 Gratis WiFi

 Gratis parkeren

 Oplaadpunt voor elektrische auto’s

 8 multifunctionele zalen

 Green Key gecertificeerd

 Shuttleservice

 Evenementenhal 6400m2

Werkhotel Envilla

Buitengewone dienstverlening op locatie

Ook buiten de deuren van de vestiging, heeft

het hotel in de afgelopen jaren een aantal

bijzondere en grootschalige projecten

afgerond. Het werkhotel Envilla, een all-in

housing project voor 1200 gasten die bouwden

aan de Magnumcentrale van Nuon en ook het

bedrijfsrestaurant op de site van RWE zijn

succesvolle voorbeelden van kwalitatief

hoogwaardige en volledige dienstverlening op

het gebied van Boarding and Lodging.



Per 1 januari jl. heeft REYM B.V. van de Firma 

Borg te Delfzijl de voormalige plant van Dow 

Chemicals en 6 hectare terrein in Farmsum 

overgenomen.

Het is de intentie van REYM om op het terrein 

de vestiging Delfzijl te gaan huisvesten. Ook 

zullen de trainings- en opleidingsactiviteiten 

hier gaan plaatsvinden. Daarbij is er volop 

ruimte voor technologische ontwikkelingen 

door het REYM Technologie Centrum.

In tweede instantie wil REYM in samen-

werking met haar zuster ATM op het nieuwe 

terrein een Afvalbewerkingsinstallatie (ABI) 

gaan bouwen. Net als zij nu aan het doen zijn 

in het Rotterdamse Botlekgebied wil REYM 

ook in de Eemsdelta op termijn het hele 

pakket aan reiniging, transport en afval-

management kunnen aanbieden: Total Care 

Centre Delfzijl.

De overname is een mooie ontwikkeling voor 

REYM Noord-Nederland en biedt een goede 

vestigingsplek in het Eemsdeltagebied voor 

alle activiteiten en partners.

REYM doet overname in
Eemsdeltagebied U kent het als ondernemer vast wel, er zijn 

momenten waarop u zicht afvraagt: 

"Wat is mijn bedrijf nou eigenlijk waard?" De 

hele dag druk druk, de nodige hoofdbrekens en 

waar doen we het eigenlijk allemaal voor?

Onder meer vanwege de crisis hebben veel 

ondernemers deze vraag en een eventuele 

verkoop van hun bedrijf uitgesteld. Nu het 

herstel van de economie is ingezet en de 

verwachting wordt uitgesproken dat dit herstel 

zal worden voortgezet in de komende jaren, zijn 

de vooruitzichten met betrekking tot de 

overnamemarkt onverminderd positief. Hiertoe 

nemen steeds meer ondernemers stappen om 

hun bedrijf te waarderen en eventueel te 

verkopen. 

Eind vorig jaar verscheen een artikel in het 

Financieel Dagblad waarin werd aangegeven 

dat bijna driekwart van de ondernemers in het 

Nederlandse mkb nadenkt over de opvolging of 

verkoop van zijn of haar onderneming. Gezien 

de huidige economische situatie en de 

(verwachte) aantrekkende overnamemarkt, wat 

in de praktijk veelal een prijsopdrijvend effect 

heeft, is dit wellicht een mooi moment voor 

mkb-ondernemers om over verkoop na te 

denken. Een belangrijk aspect gerelateerd aan 

de verkoop van een bedrijf is natuurlijk de 

waarde van een bedrijf. Maar hoe wordt deze 

waarde nou eigenlijk bepaald?

Nieuwsgierig geworden naar de wereld van 

geldstromen, winst en berekeningsmethoden?

U bent van harte welkom op het de Jong&Laan

seminar "Wat is mijn bedrijf waard", 

georganiseerd in samenwerking met Business 

Networking & more. U ontvangt hier binnenkort 

een uitnodiging voor.

Wietse Boelmans, de Jong&Laan Veendam

Stichting Leergeld

Zuid-Oost Groningen

Julius Hausel (secretaris) wil namens het 

bestuur Meindert Schollema bedanken 

voor zijn inzet en betrokkenheid als lid 

van het Comité van Aanbeveling.

Business Networking & more



stopt als Burgemeester 

van gemeente Pekela

Op de vraag van Eddy Woltjer om mee te werken 

aan de uitgave BN&more kan ik geen nee zeggen. 

Zestien jaar geleden ben ik samen met Trieneke

vanaf het Hoogeland naar Pekela gekomen. Het is 

een relatief korte afstand van 50 kilometer, maar 

het Hoogeland en Oost-Groningen zijn een wereld 

van verschil. 

Pekela bestaat slechts 400 jaar en is dus relatief 

jong als het gaat om de ontwikkeling van het ge-

bied  en bewoning. Pekela kent een rijke historie 

van turf, scheepvaart, scheepsbouw en strokarton. 

We zien hier nu nog elementen van terug, zoals 

het product hennep dat door lokale bedrijven 

wordt bewerkt en internationaal verkocht. Het-

zelfde geldt voor karton als internationaal product.  

De bedrijvigheid en werkgelegenheid in Pekela 

kent sinds haar bestaan hoogte- en dieptepunten. 

Er is altijd reuring geweest met mooie en mindere 

tijden. Hierdoor heeft Pekela zich verder weten te 

ontwikkelen. Het is wel een gebied dat meer 

aandacht en ondersteuning nodig heeft. Het heeft 

er ook recht op! 

Naast de industrie en landbouw wordt dit gebied 

getypeerd door de kwaliteit en afwisseling van 

landschappen. Rust en ruimte, kenmerken van het 

gebied, worden gewaardeerd  en veelvuldig benut 

door inwoners, bezoekers en ondernemers. 

Pekelders zijn een trots volk, vergroeid met het 

gebied. Bestuurlijk gezien was deze periode het 

meest boeiend in mijn loopbaan. De kracht van de 

mensen, direct, zonder een woord teveel, maar 

beloofd is beloofd. 

Op 1 november a.s. neem ik officieel afscheid als 

burgemeester van Pekela. Voor de toekomst wens 

ik het gebied en haar bewoners alle goeds! 

Meindert Schollema

Burgemeester Pekela  

Business Networking & more

Meindert
Schollema



Business & more leden te gast in 

BLAUWESTAD 

Tijdens het 10 jarig bestaan van Blauwestad

kwam onze voorzitter in gesprek met de heer

Johan Koopmans, directeur projectbureau 

Blauwestad. Al snel werd duidelijk dat het zinvol 

zou zijn met onze leden een bedrijfsbezoek te 

organiseren.

Op dinsdag 15 september vulde het Havenkwar-

tier zich met zo’n 58 leden. Na de opening van 

onze voorzitter gaf de heer Koopmans een uit-

eenzetting over de nieuwe koers van Blauwe-

stad. Meer recreatie, evenementen en een 

bredere invulling van de bouwactiviteiten.

Blauwestad is meer dan alleen wonen. Onder-

nemers krijgen mogelijkheden voor meer expan-

sie en vrijheid voor activiteiten, permanent of 

voor een korte periode. Kortom meer inbreng 

van buiten en een flexibele opstelling.

Na de presentatie van de heer Koopmans lagen 

een tweetal boten klaar voor een rondvaart

op het Oldambtmeer van ca. 800 hectare. Na een

uur varen was het tijd om te discussiëren over on-

ze beleving en ervaring van deze nieuwe opzet.

Kortom een zeer constructieve bijeenkomst met

perspectief voor onze leden. De middag werd af-

gesloten met een hapje en drankje in Brasserie 

De Bottelier. Wij danken het voltallige team van 

het projectbureau Blauwestad, de Fluisterboot 

en de medewerkers van De Bottelier. 

Business Networking & more



Massale belangstelling van leden  

Jong&Laan Veendam

Asser Glas & Verfhandel 

Vierkant Groep b.v. (2)

Prins Elektrotechniek 

Altijddebestewijn.nl 

ALG Autolease Groningen 

Ledvisie bv Groningen

Abiant Uitzendgroep (2)

CJ2 Hosting

Rabobank (2)

Jager & ZN B.V. (2)

Ventus Delfzijl

Fortune Coffee 

BAM Bouw en Techniek (2)

Kroeske Services

Dijker BMW & Mini (2)

van der Flier b.v. (2)

Sw bv 

SVB Woningverhuur

Blauwestad (2)

BN&m (2)

SVDB Nano Coatings

Verbion Vloeren bv

Straetus Incasso

Technisch Bureau Pals

Reinds Jonkman 

HOC Opleiding & Training

Abiant Uitzendgroep (2)

Rotondereclame.nl

Paraat Uitzend Bureau

Ja-Schoon (2)

Fivelingo sw Appingedam

Buitenkamp Pompen b.v.

Tekst & Foto Winschoten

Interoffice bv  (2)

Aalbers Installatietechniek 

Hensens & Hensens

Noorderborgh Verzekeringen

Bikkel Groep bv Groningen

H.W. Mollema Hoveniers (2)

A.L.S. Groningen 

Verbion Handel b.v. 

Deelnemers bezoek Blauwestad

Business Networking & more



Oude Pekela
architectonische
hoogstandjes

Stadhuis

Centraal apotheek Achmeatoren

Een lintdorp

Toen de verveners, boeren en ambachtslieden naar Pekela 

kwamen, vestigden ze zich aan weerszijden van het Pekelder-

diep. Zo ontstond de karakteristieke lintbebouwing. De gemeente 

heeft een lengte van ongeveer twaalf kilometer. Lange tijd 

vormden de dorpen Nieuwe Pekela en Oude Pekela afzonderlijke 

gemeenten. Op 1 januari 1990 was de gemeente Pekela een feit.

In de jaren zeventig van de vorige eeuw gingen er stemmen op om 

het diep te dempen. Het diep was niet langer nodig voor de 

scheepvaart en door de vele industrie was het Pekelderdiep flink 

vervuild geraakt. De demping ging echter niet door en zo bleef het 

karakter van de gemeente bestaan.

Gebouwen en monumenten

Fietsend door Pekela kom je de meest fantastische gebouwen 

tegen. Sommigen hebben inmiddels de status van Rijksmonument 

gekregen: in Nieuwe Pekela 20 gebouwen en in Oude Pekela 8 

gebouwen. Kijkend naar de gebouwen roept het honderden vragen 

op: wie woonden er, wie heeft het gebouw ontworpen, welke 

verhalen speelden er zich af binnen deze vier muren? We zullen 

het nooit helemaal weten.



L E D E N N I E U W S

CONTACTPERSOON CONTACTPERSOON CONTACTPERSOON

CONTACTPERSOON

VERHUIZING VERHUIZING                    CONTACTPERSOON

Erotische groothandel EDC Inter-

net in Veendam gaat verhuizen 

wegens ruimtegebrek. De onder-

neming verhuist in januari 2015 

naar de loods van het failliete 

transport bedrijf Huisman Van de 

Scheur Logistics in Veendam. Het 

nieuwe pand is zeven keer zo 

groot als het huidige en er is ruimte 

voor een magazijn van meer dan 

4000 vierkante meter. 

Bij Rabobank Stad en Midden 

Groningen was André de Vries 

jaren de contactpersoon voor onze 

Business Club. Vanaf nu gaat Ineke 

Roggen als contactpersoon fun-

geren. Ineke heeft onlangs het

event bij Blauwestad bezocht.

Janet Boxmeer-Bos heeft onlangs 

haar kantoor van stad Groningen 

naar Farmsum verhuisd. In het 

imposante Eemsmondgebouw 

heeft Janet op de begane grond 

haar intrek genomen. Ook BN&m

lid VEOLIA is hier gehuisvest.

Bezoek en postadres:

Duurswoldlaan 2 

9936 HA Farmsum

Debiteurenbeheer & Incasso Groningen

Rick Heeres is de nieuwe contact-

persoon voor rotondereclame.nl

Rick heft inmiddels meerdere 

Business & more events bezocht.

Ineke RoggenRitchy BoxmeerSanne de Gooyer

Voor STORK Technical Services 

Noord-Nederland zullen de heren 

Ritchy Boxmeer en Hans Niessink 

als contactpersoon optreden voor 

Business Networking & more.

Wij heten beide heren welkom bij

onze businessclub.

Bij Van der Valk Hotel Groningen-

Zuidbroek A7 is naast Victor de 

Reuver (General Manager) ook 

Sanne de Gooyer als contactper-

soon aangewezen. Wij verwel-

komen Sanne graag op ons vol-

gende business event.

Rick Heeres

Paraat Uitzendbureau Veendam

heeft Laurence Moorlag aange-

steld als commercieel mede-

werker. Naast Richard Brinks 

(directeur) zal ook Laurence als 

contactpersoon fungeren.

Laurence Moorlag

Eerens Sloopwerken heeft haar 

activiteiten uitgebreid met asbest-

sanering. Asbest verwijderen? 

Eerens Reconditioning verwijdert 

uw asbest veilig en zorgvuldig. Als 

SC-530 gecertificeerd specialist in 

asbestsanering werken wij volledig 

volgens wettelijke vereisten. Ons 

zeer specialistische team is uitge-

rust met de modernste apparatuur 

en middelen. Wij verwijderen 

asbest in een veilige omgeving.

www.eerenssloopwerken.nl

ACTIVITEITEN UITBREIDING

Het team van Frederik en Maria 

Aukes heeft intrek genomen in een 

ruimere kantoor, showroom, servi-

ce en inbouw afdeling. Frema-

Telecom is gehuisvest in het 

bedrijvenverzamelgebouw 

“Mijn Toco” aan de J.A. Koning-

straat 28D-3 in Winschoten. 

www.frema-telecom.nl

T- 0597-820000

http://www.rabobank.nl/particulieren/
http://www.rabobank.nl/particulieren/


Eemshaven news
EEMSHAVEN - Het op één na grootste kraanschip ter 

wereld ligt thans in de Eemshaven. De Saipem 7000 heeft 

een onderhoudsbeurt nodig en ligt enkele maanden stil in 

de Groningse haven.

Begin jaren 80 werd het concept voor de 7000 bedacht 

door Gusto voor de toenmalige eigenaar Micoperi, geba-

seerd op de in 1978 gebouwde Balder en Hermod, maar 

groter. Het bedrijf wilde een kraanschip bouwen dat in staat 

was om zeer grote olieproductieplatforms te hijsen. Naast 

de werkelijke hefcapaciteit geldt het schip ter ondersteuning 

van het gehele project door hotel- en werkplaatsfaciliteiten 

te bieden. Fincantieri Monfalcone Yard kreeg de uiteindelijke 

order om het schip te bouwen in 1985.

De bouw
Het schip werd gebouwd tussen 1985 en 1987 in Trieste. 

De Saipem werd in twee losse delen gemaakt in een 

lang droogdok. De losse helften werden buiten het droogdok 

aan elkaar gemaakt. In september 1987 begonnen de 

proefvaarten en in december van hetzelfde jaar werd het 

schip overgedragen aan Micoperi. De totale bouwkosten 

werden nooit vrijgegeven.

Projecten
Het eerste project dat de Saipem 7000 uitvoerde was 

voor Petrobras, het Braziliaanse staatsoliebedrijf. Tijdens 

dit project was de Saipem 7000 betrokken bij het bestrijden 

van een brand in één van de oliebronnen. Na daarna in 

de Golf van Mexico actief te zijn geweest, arriveerde de 

Saipem 7000 in 1989 voor het eerst in de Noordzee, waar 

het aan verschillende projecten werkte. Ondanks de 

verschillende projecten had Micoperi het moeilijk om 

financieel het hoofd boven water te houden. Hierdoor werd 

het in 1991 ge- dwongen een aantal belangrijke bezittingen 

te verkopen, waaronder de Saipem 7000. Het schip werd 

verkocht aan haar huidige eigenaar, de Italiaanse aannemer 

Saipem, die het schip haar naam Saipem 7000 gaf. 

Ondanks dat de Saipem 7000 wereldwijd wordt ingezet, is 

haar voornaamste taak het zware hijswerk van boorplat-

formen in de Noordzee. In 1999 en 2000 werd het schip 

hiervoor weer bij de tijd gebracht en opgewaardeerd.

Records
De Saipem 7000 is houder van het wereldrecord "heavy lift", 

met het hijswerk van de Sabratha, een 12150 ton wegend 

dek in de Middellandse Zee. Tot 2005 was de Saipem 7000 

recordhouder voor het leggen van de diepste pijpleiding, 

op 2150 meter diepte in de Zwarte Zee. Dit record werd in 

2005 gebroken door de Balder, door een pijp te leggen op 

2200 meter diepte. (BRON vermelding)



Eemshaven news

Installatieschip Aeolus van Van Oord 

Belangrijke mijlpaal bereikt in de

bouw van één van ’s werelds 

grootste offshore windparken

De eerste funderingspaal (monopile) voor het Gemini Windpark 

is succesvol geplaatst. In totaal zal het wind park bestaan uit 

150 Siemens windturbines en is eigendom van Northland 

Power (60%), Siemens (20%), Van Oord (10%) en HVC (10%).

Gemini wordt in drie jaar tijd gebouwd in de Noordzee, op 85 

kilometer uit de kust van Groningen en is onzichtbaar vanaf het 

land. Het windpark, dat bestaat uit twee gebieden van elk 34 

vierkante kilometer, gaat energie opwekken in het deel van de 

Noordzee met de hoogste en meest constante windsnelheden 

ter wereld.

De monopiles worden door hoofdaannemer Van Oord met het 

eigen installatieschip Aeolus en een tweede ingehuurd 

installatieschip Pacific Osprey van Swire Blue Ocean in de 

zeebodem geheid. Elke stalen funderingspaal is gemaakt voor 

een specifieke plek in het windmolenpark. Hierdoor variëren 

alle monopiles in lengte van 59 tot 73 meter, afhankelijk van 

de zeediepte. De funderingspalen hebben een diameter van 7 

meter en een wanddikte van 7 tot 11 centimeter.

“De plaatsing van de eerste monopile is een bijzonder moment 

voor iedereen die betrokken is bij het project”, vertelt Matthias 

Haag, CEO bij Gemini. “De plaatsing is een mijlpaal in de 

bouwfase die zoals gepland mogelijk is gemaakt door de nauwe 

samenwerking met de projectpartners. ”Gedurende de drie jaar 

durende bouw zullen er circa 500 mensen aan het project 

werken. De verwachting is dat het windpark in 2017 volledig 

operationeel zal zijn. Eenmaal operationeel wekt het schone en 

hernieuwbare energie op voor 1,5 miljoen mensen in Nederland.

Gemini zal een grote bijdrage leveren aan het behalen van de 

doelstellingen van Nederland en de Europese Unie voor 

duurzame energie. De Nederlandse CO2-uitstoot zal door het 

windpark naar verwachting met 1,25 miljoen ton per jaar 

afnemen. Daarmee speelt Gemini een belangrijke rol in de 

wereldwijde overgang naar een duurzame toekomst.

Over Gemini

Het Gemini offshore windpark in het Nederlandse deel van de 

Noordzee zal met een totale capaciteit van 600 megawatt één 

van de grootste windparken ter wereld worden, zowel in om-

vang als productie. Vier projectpartners hebben hun krachten 

gebundeld om het Gemini Windpark mogelijk te maken: het 

Canadese, onafhankelijke, duurzame energiebedrijf Northland 

Power (belang van 60%), windturbinebouwer Siemens (20%), 

de Nederlandse, maritieme aannemer Van Oord (10%) en het 

duurzame afval-, grondstoffen- en energiebedrijf HVC (10%).
(BRON Groningen Seaports)



vleugels

Red Bull is een energiedrank en marketing concern, opgericht 

in 1987 door de Thaise ondernemer Chaloe Yoovidhya en de 

Oostenrijker Dietrich Mateschitz, voormalig werknemer van

Unilever. Het bedrijf heeft een licentie op het Thaise drankje

Krating daeng (Engels: Red Bull). In 1987 lanceerden zij de 

drank tijdens de Grand Prix van Monaco.

Red Bull besteedt 80 tot 90% van al zijn uitgaven aan 
marketing en sponsoring. 

In 1987 introduceerde Red Bull niet alleen een nieuw product, 

maar creëerde een totaal nieuwe productcategorie – Energie

drank. Red Bull heeft meer dan 10.400 medewerkers in dienst 

in meer dan 167 landen, totaal worden er 5 miljard blikjes per 

jaar verkocht. "The World of Red Bull" geeft je een platform 

waarop je jouw talent en passie kunt inzetten, om zo jezelf te 

ontwikkelen en echt het verschil te maken.

In 2014 werden er wereldwijd in totaal 5,612 miljard blikjes 

Red Bull verkocht. Dit is een groei van 4,2% ten opzichte van 

2013. Rekening houdend met koersschommelingen steeg de 

omzet van het bedrijf met 1,4% van EUR 5,040 miljard naar 

EUR 5,110 miljard. 

Het geheim van Red Bull “buzz” marketing en strategie die 

kuddes consumenten naar exclusieve gebeurtenissen die 

een hoge mediaandacht krijgen. Red Bull ondersteunt bijna

500 wereldklasse extreme sporters die concurreren in een 

spectaculaire en vaak recordbrekende evenementen over

de hele wereld. We hebben niet het product te brengen

aan de consument, wij consumenten aan het product aldus

Red Bull oprichter Dietrich Mateschitz.

Het paradepaard van Red Bull is een eigen formule1 team (2).

Aan het eind van 2005 wordt Jaguar Grand Prix verkocht 

aan Red Bull. Na de slechte cijfers van moederbedrijf Ford 

besloot de directie wereldwijd vele duizenden banen te 

schrappen. Het viel volgens diezelfde directie niet te 

verantwoorden dat vele duizenden werknemers hun baan 

gingen verliezen, maar dat er nog wel honderden miljoenen 

dollars in het weinig succesvolle F1-project gepompt zouden 

blijven worden. Geruchten gaan dat Red Bull ca. 1,2 miljard

euro in de F1 heeft geїnvesteerd. (BRON vermelding)

Red Bull geeft marketing

Business Networking & more



Nieuwste Cruiseschip van Meyer Werft

Het cruiseschip Norwegian Escape is op zaterdagmorgen 19 september de Eemshaven binnengelopen

De overtocht van Papenburg naar de Noord-Groninger haven is zonder problemen verlopen en sneller gegaan 

dan gepland. Het 326 meter lange schip vertrok vrijdagmiddag omstreeks half twee uit Papenburg. Om ongeveer 

vier uur zaterdagochtend arriveerde het bij het Emssperwerk bij Gandersum. Nadat het water het juiste peil had 

bereikt kon het Emssperwerk geopend worden en koers worden gezet naar de Eemshaven.

Het reuzenschip telt achttien etages, heeft een theater met ruim achthonderd plaatsen en vijftien restaurants. 

Ook zijn er acht bars en een bioscoop aan boord. Er is voor 4200 passagiers plaats en er zijn 1700 crewleden 

aan boord. In de Eemshaven blijft het schip ca. één week liggen. De reddingsboten worden aan het schip 

bevestigd en er wordt brandstof getankt. Ook wordt er drinkwater aan boord gebracht. Halverwege oktober wordt 

het schip aan de Amerikaanse reder Norwegian Cruise Line overgedragen. 

groot, groter grootst…

“Norwegian Escape” even in de Eemshaven

Bezitten van strategisch gelegen grond biedt kansen.

Stavangerweg 21/25 

9723 JC Groningen

+31 (0)50 – 820 03 55

info@vierkantgroep.nl

www.vierkantgroep.nl

Flora 2

9642 LW Veendam

0598-625190

Fax 0598-615700

www.borgerswoldhoeve.nl

Drieborghweg 1 9641 KM Veendam 0598 - 613500

www.profile-heuver.nl

Transportweg 42

9645 KX Veendam

0598-632920

info@reisigerschilders.nl

www.reisigerschilders.nl
Groningen - Winschoten - Emmen

www.rsetelecom-ict.nl

0031 (0)596-634682

0031 (0)597-820223

info@jaschoon.com

www.jaschoon.com

SCHOONMAAKBEDRIJF

Feesten-Partijen-Vergaderen

Business Networking & more



Wat is imago?

Wat zijn de kenmerken waaronder een bedrijf c.q. organisatie bekend staat? Imago draait om de perceptie 

die een doelgroep heeft over een bepaald bedrijf c.q. organisatie. Een voorbeeld: bij een grote groep 

consumenten staat Volkswagen bekend als solide en betrouwbaar. Een ander deel van de markt heeft 

juist de voorkeur voor Alfa Romeo. Deze groep zal juist denken aan kenmerken zoals sportief en stijlvol. 

Het imago van Volkswagen is dus solide en betrouwbaar voor een doelgroep maar daarnaast ook sportief 

en stijlvol voor een andere doelgroep. Imago wordt opgebouwd door de som van marketingcommunicatie 

van een bedrijf en de interpretatie van de ontvangers. Er is daarom ook een verschil tussen werkelijk 

imago en gewenst imago.

Werkelijk imago

Werkelijk imago is zoals de ontvanger denkt over een bedrijf c.q. organisatie

Gewenst imago

Gewenst imago is zoals het bedrijf het graag zou willen zien. Een bedrijf probeert het gewenste imago te 

bereiken door marketingcommunicatie (bijvoorbeeld reclame).

Wat is identiteit?

Naast een imago heeft een onderneming ook een identiteit en deze bevat alle uiterlijke en innerlijke 

kenmerken van de organisatie. Identiteit is strategisch en bevat waarden wat de onderneming is en in de 

toekomst zou willen zijn. Het zijn kernwaarden die het hele bedrijf uitademt. Het beleid van de 

onderneming is afgestemd met deze waarden en het zou ook graag deze waarden terug willen zien in het 

imago. Door marketingcommunicatie wordt getracht de identiteit terug te laten komen in het hoofd van de 

doelgroep: Imago.

Ook hier bestaat een verschil tussen werkelijke identiteit en gewenste identiteit.

Werkelijke identiteit

Werkelijke identiteit is zoals het bedrijf/organisatie in de praktijk is.

Gewenste identiteit

Gewenste identiteit is zoals het bedrijf zou willen zijn.

Voorbeelden uit het verleden van imagoschade bij o.a.

Imago & Identiteit worden veelal beoordeeld op

Innovatief   Goed werkgeversschap Open/transparant    Maatschappelijk karakter    Financiële prestaties 

Baby Benz slaat over de kop
Zorgen in VVD over imago partijleider Rutte  BP imago niet opgewassen tegen ramp

Imago & Identiteit…

FLINKE IMAGOSCHADE KPMG
Imago wooncorporaties loopt deuk op door “Vestia”

IMAGOSCHADE GROOT BIJ DE STAATSLOTERIJ
Blatter moet weg. De imagoschade begint immens te worden



'Volksschade!', kopt Bild-Zeitung dinsdag online. De boulevardkrant is nooit te 

beroerd om het nationale sentiment in één woord samen te ballen. Volksschade 

dus. De imagoschade die de uitstootfraude bij Volkswagen veroorzaakt blijft niet 

beperkt tot het bedrijf uit Wolfsburg, maar zal de hele Duitse autobranche treffen -

of misschien wel de hele Duitse industrie. (BRON vermelding)

Vrijdag 18 september begonnen in razend tempo inktzwarte wolken zich boven Volkswagen samen te 

trekken. The Environmental Protection Agency (EPA) – het Amerikaanse RIVM – eiste van de 

autofabrikant dat bijna een half miljoen VW ’s en Audi’s die sinds 2009 in de VS verkocht zijn, worden 

teruggeroepen. Deze auto’s bevatten naar alle waarschijnlijkheid defeat device’ software. Dat is 

software bedoeld om bij een test de werkelijke emissie te verdoezelen. De werkelijke uitstoot van 

stikstofoxide blijkt tot wel 40x boven het toegestane niveau te komen.

Het bedrog dat nu aan het licht is gekomen kan niet alleen verregaande consequenties hebben voor 

VW, maar voor de hele Europese automobielsector. De schade voor Volkswagen werd afgelopen 

maandag al pijnlijk duidelijk. Het bedrog kan de Duitsers op een boete komen te staan van maar liefst 

$18 miljard. Toen dat bericht naar buiten sijpelde, kelderde de koers met maar liefst 20% omlaag. 

Beleggers zijn niet alleen geschrokken van de dreiging van de enorme boete, maar waarschijnlijk meer 

nog van de nasleep en de imagoschade. Het ligt bijna voor de hand, dat bedrogen consumenten VW 

voor de rechter gaan slepen. Dat kunnen jaren durende kwesties worden die heel veel geld en 

managementaandacht gaan vragen. Volkswagen heeft hard gewerkt om zich met het imago te sieren 

van betrouwbaarheid, zuinigheid in het brandstofverbruik en een technisch hoogstaand product. Dat 

zorgvuldig opgebouwde imago is in een klap weg. Het zal jaren duren voordat dit imago hersteld is. 
(BRON: marketupdate.nl)

Het schandaal stelt ook de positie van ceo Martin Winterkorn ter discussie. Hij trad aan in 2007 als 

hoogste man bij Volkswagen. Dat is twee jaren voordat de auto’s met de betreffende software 

werden uitgerust. De prangende vraag is uiteraard of Winterkorn ervan wist of niet. De ceo zelf, een 

gekwalificeerde ingenieur, heeft er zich altijd op beroemd dat hem geen detail ontging. Maar het gaat 

er eigenlijk niet om of Winterkorn ervan wist of niet. In beide gevallen heeft hij gefaald en kan hij beter 

opstappen. Dat althans is de mening van veel analisten. Heeft de ceo bedrog gesanctioneerd, dan 

moet hij weg. Was hij er niet van op de hoogte, dan is er bij Volkswagen iets goed mis met the chain 

of control. Ook in dat geval moet de voorzitter opstappen. (BRON vermelding)

Volkswagen incasseert harde klappen op de beurs                       ex VW-topman Winterkorn nieuw Matthias Müller 

Imagoschade…



www.deromein.nl

De ontwikkeling van de noordelijke 

economie blijft in 2015 en 2016 achter bij 

de nationale groei. Dit geldt ook voor de 

arbeids- en woningmarkt. De Groningse 

economie krimpt dit jaar naar verwachting 

met 0,5% door de lagere gasproductie. 

Daarmee is het de enige provincie die niet 

groeit. Friesland en Drenthe groeien met 

circa 1,4%, lager dan de landelijke groei 

van 2,0%. Zonder de gaswinning is het 

beeld anders. De provincies groeien dan 

alle drie met 1,6%. De werkloosheid in 

Groningen en Friesland blijft in 2015 en 

2016 boven het nationale niveau, alleen 

Drenthe ontwikkelt zich conform het 

Nederlandse gemiddelde. 

Verschillen op de regionale woningmarkt 

blijven groot, vooral in Groningen. In 

Noordoost Groningen zijn de woningprijzen 

het laagste van het land en zal er 

nauwelijks prijsstijging zijn de komende tien 

jaar. De steden Groningen en in mindere 

mate Leeuwarden krijgen als enige regio’s 

wel te maken met prijsstijgingen van 

minstens 2% per jaar. 

Het innovatiepotentieel in het noorden is 

sterk genoeg voor groeiontwikkeling op 

lange termijn, mits focus en samenwerking 

prioriteit krijgen. (BRON ING Economisch Bureau)

Economie Noord-Nederland 

scoort matig, maar heeft wel 

groeipotentie

+1,3 / +1,3% 

-0,5% / +0,8% 

+1,4 / +1,4% 

Groeicijfers 2015-2016

COMMUNITY
NETWORK
Meer informatie?   

www. communitynetwork.nl
Of bel 050-527 98 83

Onze fluisterboot De Booterbloem heeft een vaste ligplek

in het Havenkwartier Blauwestad.Wij hebben een elek-

trisch aangedreven Groningse praam ingericht voor 

groepen, maximaal 35 personen. Tijdens de vaart is het 

mogelijk om een drankje te nuttigen

www.welvoart.nl            06-2948 3615

Kopersteden 14 

7547 TK Enschede 

053 428 29 54

www.innotec.nlKitten - Lijmen - Coatings 

Appingedam

Winschoten

Hoogezand

Langeleegte 5c 

9641 GN Veendam

0598 63 38 17

www.uitzendbureau-paraat.nl

www.slinkmandegraaf.nl

www.altijddebestewijn.nl

Business Networking & more



NOM: ‘Groningse economie komt steeds meer op stoom!’

De economie van Groningen, en ook die van de andere twee provincies in het Noorden, komt 

steeds meer op stoom. Er is een grote investeringsbereidheid bij bestaande bedrijven en 

met name in de stad Groningen gaat het met de start-ups nog beter dan in Amsterdam. De 

betere economische ontwikkeling heeft er toe geleid dat 2014 een zeer goed jaar was, maar 

het jaar 2015 zou nog wel eens mooiere resultaten kunnen laten zien.

Dat zei Siem Jansen, directeur van de NOM, Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-

Nederland. In het hoofdkantoor van de NOM in Groningen gaf hij zijn visie op de actuele situatie van de 

economie van Groningen en de rest van het Noorden, ter gelegenheid van het verschijnen van het 

jaarverslag over 2014.

Volgens Jansen begint de noordelijke economie de dip van 2010-2015 nu toch echt te boven te komen. De 

investeringsbereidheid van noordelijke ondernemers neemt voortdurend toe. Dat leidde er toe dat de NOM 

over 2014 een positief resultaat kon boeken van 9 miljoen euro.

Ten opzichte van 2013 was er sprake van een forse groei van het bedrag aan uitzettingen. Het 

investeringsniveau komt met € 9,2 miljoen ruim over het uitzettingsniveau van 2013 (5,8 miljoen), maar de 

NOM denkt dat hier de komende jaren nog meer groei te behalen valt. Dankzij de acquisitie-activiteiten van de 

NOM investeerden buitenlandse bedrijven vorig jaar in totaal 831 miljoen euro in het Noorden. Dat leverde 

bijna 400 banen op.

Google naar Eemshaven

Een van de grootste successen van het vorig jaar was volgens de NOM de komst van Google naar de 

Eemshaven. ‘Daar gingen qua acquisitie wel drie jaar van voorbereiding aan vooraf, maar uiteindelijk met een 

prachtig resultaat. Ook dit jaar zitten er weer mooie vogels in de lucht!’, aldus Jansen, die dus suggereerde 

dat er opnieuw grote bedrijven naar Groningen kunnen gaan komen.

Sterkte en zwakte

Een van de zwakke punten van de Noordelijke economie is volgens de NOM echter de export. ‘Het 

noordelijke bedrijfsleven, en dan met name het Drentse en Friese, exporteert te weinig. Dat is jammer, want je 

zult toch echt de internationale markt op moeten. Nederland raakt voor een groot deel verzadigd, en dan is het 

voor bedrijven veel interessanter om zich op de wereldmarkt te storten’, aldus Siem Jansen.

Volgens de NOM weten veel inwoners van het Noorden niet hoe goed het hier economisch gezien eigenlijk 

gaat. ‘Er blijkt enorm veel geïnvesteerd en gestart te worden. Als je echt kijkt naar waar wij goed in zijn, dan 

bloeit er hier veel meer dan je denkt. Daar bouwen wij als NOM dan graag op voort, zoals met het project 

Regional Smart Factories, dat helemaal gericht is op de maakindustrie. Ook gaan we ons meer richten op de 

‘bio based economy’, vertelt Sander Oosterhof, directeur Foreign Investment van de NOM.

Volgens hem gaat het goed met het halen van buitenlandse bedrijven naar het Noorden. ‘We hebben echt 

heel sterke punten in Groningen en de rest van het Noorden, waar buitenlandse bedrijven echt belangstelling 

voor hebben. Zo hebben we hier veel ruimte en een goede infrastructuur. Daardoor begint het Noorden echt 

steeds meer in beeld te komen bij buitenlandse bedrijven.’ (BRON: NOM 30-06-2015)

EVEN NOTEREN, PROMOTIEDAGEN 2015 3&4 NOVEMBER 2015 
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Even voorstellen

Hendrik Garlich Hessel Raatjes                    Harm Drenth                    Johan Nobbe

Kor van der Flier                      Dick Dijk                               Bert Boer                     Henk Wierenga

ReFood. GmbH & Co. KG

Kustweg 12

9976 VP Lauwersoog

0519 820333

Fax 0519 349366

www.refood.nl

Van der Flier B.V.

A.J. Romijnweg 23

9672 AH Winschoten

0597 331619

info@vanderflierbv.nl

Grondverzet 

Zuigtechniek

Verhuur

SvdB Nano Coatings

AA Stroom 48

Oude Pekela

0800 257 24 28

06 3013 6784

info@svdbnanocoatings.nl

www.svdbnanocoatings.nl

BAM Bouw en Techniek

Postbus 70008

9704 AA Groningen

+31 (0)50 556 50 50

Fax +31 (0)50 556 50 05

noord@bam.nl

www.bambouwentechniek.nl

Verbion Handel

J.A. Koningstraat 19

9672 AC Winschoten

0597 422600

Fax 0597 422670

info@verbionhandel.nl

www.verbionhandel.nl

GGB Installaties B.V.

Postadres:

Postbus 168

9670 AD Winschoten

0598 450 250

info@ggbinstallaties.nl

www.ggbinstallaties.nl

GGB Installaties B.V.

Wierenga Asbest Adviesbureau

Postadres:

Postbus 5155

9700 GD Groningen

050 549 99 96

info@asbesthenk.nl

www.asbesthenk.nl

Recopyshop bv

Transportweg 40

9645 KX Veendam

0598 632860

info@recopyshopveendam.nl

www.recopyshopveendam.nl

Printservice

Textielbedrukking

Belettering

Business Networking & more



Even voorstellen

Jos Kraan                       Raymon Drent                   Eerko Fissering Janine Zuidema

Bertus Rossing                     John Meijer                        André Kraster Robert Eerens

Eerens Sloopwerken B.V.

Australiëweg 4

9407TE Assen

085 9020099

info@eerenssloopwerken.nl

www.eerenssloopwerken.nl

Postadres

Postbus 20004

9640 PA Veendam

Bezoekadres

Raadhuisplein 5

Veendam

0598 652330 

of 0598-652331

E- info@oostboog.nl

Interoffice

M.J. van Olmstraat 13

9672 AE Winschoten

0597 423712

0597 425003

shop@interoffice.nl

www.interoffice.nl

Autolease Groningen B.V.

Wismarweg 9

9723 HC Groningen

050 313 9333

050 318 9314

info@autoleasegroningen.nl

www.autoleasegroningen.nl

Buitenkamp B.V.

Europaweg 14

9636 HT Zuidbroek

+ 31 (0) 598 361 761

Fax + 31 (0) 598 361 755

info@pompenverhuur.nl

www.pompenverhuur.nl

VEOLIA

Australiëweg 16 

9407 TE Assen

Postadres

Postbus 1011

9400 BA Assen

0592 377 222

WEDEKA

Electronicaweg 29

9503 GA Stadskanaal

0599 692000

info@wedeka.nl

www.wedeka.nl

Het Raadhuis Pekela bv

Raadhuislaan 55

9665 JB Oude Pekela

0597 613402

info@raadhuispekela.nl

www.raadhuispekela.nl

Business Networking & more



Wanneer men denkt aan crowdfunding, dan denkt men al snel aan de culturele en creatieve sector. Hier is 

crowdfunding in beginsel ontstaan. Inmiddels zijn er verschillende varianten van crowdfunding ontstaan, allen 

met het zelfde basisprincipe waarbij vele kleine geldgevers samen het doelkapitaal bij elkaar brengen. Vaak 

gebeurt crowdfunding online en wordt er een professioneel platform gebruikt.

Crowdfunding is een vorm van financiering waarbij ondernemers, stichtingen maar ook particulieren een 

beroep doen op “the crowd” om hun kredietbehoefte ingevuld te krijgen. Crowdfunding is sterk in opkomst. In 

2013 is circa € 32.000.000,- gefinancierd via crowdfunding in Nederland wat een ruime verdubbeling is ten 

opzichte van het jaar daarvoor. Wereldwijd is er in 2013 meer dan € 5 miljard opgehaald via crowdfunding.

Crowdfunding is een dynamische vorm van financiering. Zeker voor ondernemingen kan crowdfunding veel 

voordelen hebben en we zien dan ook dat crowdfunding meer en meer een bewuste keuze wordt voor het 

ophalen van de gewenste financiering. Een aantal voordelen van crowdfunding zijn onder andere:

1.Tarieven en voorwaarden zijn veelal door ondernemers zelf te bepalen

2.Crowdfunding levert veel investeerders, investeerders kunnen uitgroeien tot klanten en / of                                            

ambassadeurs van de onderneming                            

3.Een crowdfundingcampagne is een uitstekende vorm van marktonderzoek

4.Crowdfunding sluit aan op een veranderende behoefte van mensen. Meer online gericht, grotere behoefte 

tot “community building”, een groeiende deeleconomie, grotere behoefte aan transparantie

5.Crowdfunding kan daadwerkelijk een onderdeel zijn van een online marketingstrategie

Steeds vaker zien we dat verschillende vormen van financiering worden samengebracht. Elke vorm van 

financiering heeft immers voor –en nadelen. Ook banken nemen een meer positieve houding aan ten 

opzichte van crowdfunding. Hybride financieringen, waarbij de bank bijvoorbeeld rekening-courantkrediet 

verstrekt, een crowdfundingplatform, een middellang krediet, komen steeds vaker voor.

In 2013 is in Nederland de branchevereniging voor Nederland Crowdfunding opgericht. De 

Nederlandse crowdfundingplatforms die zich richten op bedrijfsfinanciering organiseren zich nu in 

de branchevereniging “Nederland Crowdfunding” om de ontwikkeling die crowdfunding in Nederland 

doormaakt te versterken en verduurzamen. Inmiddels zijn de platforms Crowdaboutnow, Geldvoorelkaar, 

One Planet Crowd, Share2start, Symbid en Wekomenerwel aangesloten bij de branchevereniging. Het 

bestuur wordt gevormd door een afvaardiging van de platforms. Hiermee vertegenwoordigt de 

branchevereniging meer dan 95% van de markt van crowdfundingplatforms voor bedrijfsfinanciering.
(BRON vermelding)

In 2014 werd in Nederland 63 miljoen euro via 

crowdfunding opgehaald. Dat is een verdubbeling 

ten opzichte van 2013. In 2014 werden meer dan 

2000 projecten en ondernemingen succesvol 

gefinancierd. In totaal is in Nederland in de 

afgelopen jaren meer dan 100 miljoen euro via 

crowdfunding opgehaald. Dat meldt crowdfunding

consultancybureau Douw&Koren in hun jaarlijkse 

update.

Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project te financieren en verloopt zonder 

financiële intermediairs. Er is direct contact tussen investeerders en ondernemers. Voor 

het verkrijgen van kapitaal met behulp van crowdfunding is mogelijk een vergunning 

nodig.

Crowdfunding…



Aannemingsbedrijven

- Eerens Sloopwerken bv Assen  

- A. Faber Bolsward

- Van der Flier bv Winschoten

- A. Hak Telecom B.V. Zwolle

Accountants

- De Jong&Laan Veendam

- Hensens & Hensens Scheemda

- Het Raadhuis Pekela bv 

Advocatuur

- Slinkman de Graaf Advocaten

Appingedam-Hoogezand-Winschoten

Afvalmanagement

- ReFood Nederland pure bioenergy

- REYM Noord-Oost Veendam

- SITA Recycling Services

Architectuur

- K L E I N architecten Groningen

Asbestsanering /Advies

- Asbestadviesbureau Wierenga

Autoruiten - Truck Coating

- Autotaalglas Veendam

- Henk Oosterhuis OTC Veendam

Banden & Onderhoud

- Profile Tyrecenter Heuver Veendam

Bankzaken & Verzekeringen

- Noorderborgh Verzekeringen

- Rabobank Stad en Midden Groningen

Bedrijvenlocaties

- Oostboog Veendam-Pekela

Beveiliging

- CSN Beveiliging b.v. Veendam

Bouwbedrijven

- A.L.S. Groningen Metselbedrijf

- Noordbouw Veendam

- Nijhuis Noord bv Assen

- Plegt-Vos Noord Assen

- Reinds-Jonkman Voegbedrijf

- Wolthuis Bouwbedrijf bv

Bouwproducten & Toelevering

- Asser Glas & Verfhandel

- INNOTEC  

- KUKO Kunststofkozijnen

- LEDvisie Groningen

Dakwerken

- VerbiDak bv Winschoten

Drukwerk & Reclame - Vormgeving

- Recopyshop Veendam

- Poppen Vormgeving Veendam

Evenementen

- De Oosterpoort - Stadsschouwburg

- Tramwerkplaats o.g. Winschoten

Forwarding & Trading

- De Romein Groep Veendam

- HUSA Logistics Veendam (v/h IMS)

Garage & Dealer

- NIJWA Groep Volvo Trucks

- Dijker BMW Nieuwe Pekela

Gebouwenbeheer

- VEOLIA Assen-Delfzijl

Glasvezelverbindingen

- Community Network Groningen

Groenvoorziening & Bestrating

- H.W. Mollema Hellum

Groothandel

- EDC Internet Veendam

- Verbion Hygiëne en Onderhoud

Hekwerken

- 18 Hekwerk Heerenveen

Hotel - Restaurant - Catering

- Borgerswoldhoeve Veendam

- Van der Valk Hotel-Restaurant A7

ICT & Automatisering

- CJ2 Hosting & Development

- ComPromise

- Hoogma Webdesign

- Kaspcreations

- LINQHOST

Industriële & Gevelreiniging

- Kroeske Services

Incasso

- Nova Incasso Alliance Groningen

- STRAETUS Farmsum

Industrie

- Mark Klimaattechniek Veendam

- Vogel bv Veendam

Installatiebedrijven

- Aalbers Installatietechniek bv

- BAM Techniek regio Noordoost

- Feenstra Verwarming b.v. Veendam

- GGB Installaties Zuidbroek

- Pals Installatietechniek Ter Apel

- Prins Elektrotechniek Veendam

- Stork Technical Services

Kantoorartikelen

- Interoffice bv Winschoten

- Uniepapier Veendam

Koeriersdienst

- A7 Logistics Veendam

Koffie en Apparatuur

- Fortube koffie Scheemda

- Koffie Plein Veendam

Kraan & Zwaar Transport

- MAMMOET Nederland b.v.

Lastechniek

- Kamphuis Lastechniek Emmen

Leasemaatschappij

- ALS Autolease Groningen

Makelaardij

- Nieboer b.v. Makelaars Winschoten

Opleidingen

- Hanzehogeschool IBS Groningen

- HOC Opleidingen & Training

- Mulder Opleidingen Assen

Pallets - Vaten - Handel

- Jager & ZN B.V. Sappemeer

PR & Communicatie

- Doelpunt Media 

- Kaspcreations

- Tekst&Foto Winschoten

Promotie / Reclame 

- Oostgrunn.nl

- RotondeReclame.nl

Relatiegeschenken

- Van Dijk Groningen

Schilderwerk & Onderhoud

- Reisiger Glas & Schilderwerken

- SWbv Emmen-Winschoten

Schoonmaakbedrijven

- Argo Schoonmaak Service Roden

- Ja-Schoon Winschoten

Shipping & Logistics

- Wijnne Barends Logistics bv Delfzijl

Sportclubs

- FC Groningen betaald voetbal

SW bedrijven

- Fivelingo Appingedam

- Synergon Winschoten

- WEDEKA Stadskanaal

Telecom

- Frema-Telecom Winschoten 

- RSE Telecom & ICT Groningen

- TOMTELECOM Hoogezand

Uitzendbureaus

- Abiant Uitzendgroep

- Betere Banen Veendam

- BIKKEL Groep Groningen

- Paraat Uitzendbureau Veendam

Vastgoed & Verhuur

- Boer Vastgoed Groep Borger

- SVB Woningverhuur Haren

Verhuur

- Buitenkamp bv Waterpompen

- Gjaltema Steigers & Hoogwerkers

- Kamphuis Lastechniek Emmen

- LGH Hef- en Hijsmaterieel Groningen

- Lienus Koster Partyservice & Catering

- SvdB Nana Coatings Oude Pekela

Verspreiding

- Santibri/Axender Veendam

Vloeren

- Verbion Vloeren bv Winschoten

Wijnimport (Duitse wijnen)

- altijddebestewijn.nl

Overige

- Help het is Crisis Groningen

- Neropo Roses & Plants Polen

- RWE Power Plant Eemshaven
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Graafwerkzaamheden op plaatsen waar vele kabels of leidingen liggen is een tijdrovend karwei, dat een groot 

risico op kabelbreuk en leidingschade met zich meebrengt. Met behulp van onze zuigauto zijn graafwerkzaam-

heden overbodig. De krachtige motor zuigt in een mum van tijd de grond en stenen rondom de kabels en 

leidingen weg waardoor leidingschade voorkomen wordt.

De zuiginstallatie is uitermate geschikt voor het maken van kelders en kruipruimtes of voor het vervangen van de 

grond rondom boomwortels. Naast grondzuigen en zandzuigen is zuigtechniek ook voor andere doeleinden 

inzetbaar, bijvoorbeeld voor het schoonmaken van industriële machines. Alles wat door een slang van 250 mm 

doorsnede past kan worden opgezogen; van melkpoeder tot garnalen, van ijzerspaanders tot sneeuw.

www.vanderflierbv.nl                          www.grond-zuigen.nl


