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Bedrijfsbezoek Van der Flier b.v. Winschoten

Bedrijfsbezoek Martinistad BMW Groningen

Kor en Mark Van der Flier

Frans Ober 



bedrijfsbezoek bij Van der Flier 
60 Business & more leden op 

Van der Flier B.V.

A.J. Romijnweg 23

9672 AH Winschoten

0597-331619

info@vanderflierbv.nl

www.vanderflierbv.nl

Wij maken sinds een jaar, tot alle tevredenheid, 

deel uit van Business & more. De diversiteit aan branches, 

de kwaliteit en leden spraken ons erg aan. De aanpak en 

ideeën van Business & more sluiten naadloos aan bij 

onze verwachtingen van een Business organisatie. 

Het organiseren van bedrijfsbezoeken ervaren wij als in-

spirerend en effectief. Over de schouders meekijken hoe 

het er bij andere bedrijven en organisaties aan toe gaat, 

is erg leerzaam. 

Tijdens de presentatie en rondleiding in ons bedrijf kregen 

wij uiteenlopende en verrassende reacties en vragen. Er 

was veel interesse voor onze interne innovatieve ontwik-

kelingen en nieuwe markten. De demonstratie van onze

zuigauto’s trok veel belangstelling en riep positieve

reacties op.

Wij hadden voor deze bijeenkomst een presentatie 

voorbereid, waarin wij onze 253-jarige bedrijfsgeschie-

denis uiteen hebben gezet. 

Tevens zo belangrijk was het om na het informatieve

gedeelte tijd en ruimte vrij te maken om te netwerken.

Kortom een zeer geslaagd en constructief bedrijfsbezoek.

Kor van der Flier                       Mark van der Flier

(commercieel directeur)           (technisch directeur)



Van der FLIER is uw gekwalificeerde partner voor specialistische grondverzetwerkzaamheden. Wij onderscheiden 

ons in de markt door constante vernieuwing en innovatieve technieken, waardoor wij dienstverlening op maat 

kunnen leveren. Dankzij onze jarenlange ervaring met grondwerken, waterwerken, zuigtechniek en aanverwante 

werkzaamheden dragen wij slimme suggesties aan voor duurzame en voordelige oplossingen. De vakkundige 

uitvoering van uw project wordt gedaan door onze goed opgeleide, gecertificeerde en gemotiveerde werknemers 

met behulp van ons moderne machinepark.

Onze zuigtechnieken zijn ideaal om grond of ander materiaal 

eenvoudig en snel te verwijderen op risicovolle locaties of 

moeilijk bereikbare plekken. Kijk voor meer informatie op www.

grondzuigen.nl Wij houden van een uitdaging! Hoe groot of 

gecompliceerd uw project ook is, wij denken met u mee in innova-

tieve oplossingen en klaren iedere klus vakkundig!

www.vanderflierbv.nl



Tasmantoren

Regattaweg 466

(Linker zijvleugel)

9731 NE Groningen

Tel: +31 (0)50 7370269

Wilko +31 (0)6 33344330

www.ledvisie.nl

info@ledvisie.nl

Wilt u:

- vrijblijvend een energiebesparings-advies op maat?

- en besparen vanaf de eerste minuut na aanschaf?

- indien gewenst daar een lichtplan voor iedere mogelijke ruimte bij?

- met vanzelfsprekend een heldere uitleg over alle mogelijkheden die (een overgang op) led-verlichting u biedt?

Dat kan!

LEDvisie regelt het voor u. Winkels, kantoren, industrie, sportcomplexen, openbare gebouwen en openbare ruimten, 

LEDvisie heeft de afgelopen jaren tal van noemenswaardige projecten met led-verlichting ingericht. Wij combineren 

de nieuwste technologie met inhoudelijke kennis over visuele waarneming. Met speciale modules creëren wij licht 

dat 24 uur per dag perfect aansluit bij de gevoeligheid van het menselijk oog. Wij bewijzen u dat het gebruik van led-

verlichting niet alleen een positief effect heeft op uw energieverbruik, maar ook op uw beleving. Beter licht met 

beduidend minder armaturen én alles bedienbaar via computer, tablet of mobiele telefoon.

LEDvisie, meer voor minder!

Neem voor meer informatie of een vrijblijvende afspraak gerust contact met ons op via 

info@ledvisie.nl of 050-5370269



Jörg Niemann sluit 

periode Eemshaven af

Kerngetallen:

350.000 m3 beton

8000 heipalen

3000 km kabels

Kerngetallen:

56.000 ton bewapeningstaal

Bouwperiode 2008-2016

Hoogtij 4.500 bouwvakkers

Kerngetallen:

1560 megawatt

Goed voor 2,5 miljoen huishoudens

Centrale levert 46% rendement

De nieuwe ultramoderne energiecentrale van RWE Eemshaven is een 

van de grootste en meest besproken bouwprojecten van de afgelopen jaren. 

Genoeg redenen om een lunchafspraak te maken voor een terugblik. Jörg

Niemann was verantwoordelijk voor de bouw die een investering van ruim 

drie miljard euro vergde. Een klus die veel werkgelegenheid opleverde in 

de Noordelijke regio. Jörg Niemaan begon in 2008 aan de voorbereidingen 

en heeft ruim 8 jaar aan deze megaklus mogen werken samen met zijn 

persoonlijk assistente Gesa Takens en een team van circa 180 RWE 

medewerkers.

RWE maakt sinds enkele jaren deel uit van onze Business Club en de 

meeste leden waren in de gelegenheid de indrukwekkende bouwplaats te 

mogen bewonderen. Ook meerdere leden binnen onze club hebben een 

groot aandeel gehad in de bouwwerkzaamheden o.a. GJALTEMA, MAM-

MOET, Theo Pouw, Aalbers, REYM, BAM, Stork, Van der Flier, Wijnne

Barends, Buitenkamp Pompen, Suez en VEOLIA.

Jörg maakt inmiddels deel uit van de Commissioning Management binnen 

de RWE Group en onderzoekt de mogelijkheden in Zuid Afrika 

(Johannesburg) betreffende nieuwe energieprojecten. Wij wensen Jörg

alle succes toe met deze nieuwe uitdaging.



SUEZ, voorheen SITA, zet zich in voor een nieuwe, circulaire eco-

nomie waarin het afval van vandaag grondstof is voor de producten

van morgen. Dat doen we om uitputting van onze natuurlijke

hulpbronnen te voorkomen. Een missie die niet ophoudt bij onze

landsgrenzen. Daarom zetten we een nieuwe stap naar een

wereldwijde aanpak.

Samen sterk met één merk

Alle bedrijven binnen SUEZ waaronder SITA Nederland, gaan

voortaan als één sterk, internationaal merk opereren. Met 150 jaar

kennis en ervaring in afvalmanagement en waterbeheer en een

groot internationaal netwerk kunnen we voor daadwerkelijke in-

novatie zorgen. Op internationaal niveau hebben we als één merk

grote slagkracht, terwijl we tegelijkertijd precies weten wat de lokale

behoeften zijn en welke oplossingen we daarvoor moeten bieden. 

Nieuwe naam, vertrouwd bedrijf

SITA wordt dus SUEZ. Verder blijven we hetzelfde, vertrouwde

bedrijf. Ook onze dienstverlening blijft dezelfde, we hebben onze

klanten alleen nog meer te bieden. De nieuwe naam zullen we pas 

later dit jaar officieel in gebruik nemen. Het logo zal geleidelijk aan

worden doorgevoerd op onze vrachtwagens, containers en gebou-

wen, dus het duurt nog wel even voordat de naam SITA helemaal uit

het straatbeeld is verdwenen.

Als SUEZ gaan we verder op de weg die we al waren ingeslagen: 

samen met klanten, ketenbedrijven en andere partners werken aan

een gezonde toekomst voor ons en generaties na ons.

Uniek en essentieel programma

In Startup Fast Track faciliteert de Energy Academy Europe een samenwerking met ENGIE, Hanzehogeschool 

Groningen, Value050, Rijksuniversiteit Groningen Centre of Entrepreneurship, VentureLab International en 

EnTranCe. Deze samenwerking zorgt ervoor dat er een uniek en essentieel programma tot stand is gekomen. 

‘’Het is essentieel om deze nieuwe energie-ondernemers te ondersteunen. Deze ondernemers hebben 

business acceleration programma’s nodig met specifieke expertise. Daarvoor zijn we een samen- werking 

aangegaan met bestaande partijen om zo een uitstekend en uniek aanbod te creëren voor energie startups. 

Dit heeft geresulteerd in Startup Fast Track’’, zegt Tjerk Jansma, projectmanager van Startup Fast Track.

Business & more lid A.L.S. Groningen, Metsel-, Lijm- en Voegwerk uit Winschoten heeft de eerste prijs ge-

wonnen van Fast Track Weekend. Van de 15 startups die mee deden zijn het idee en businessplan als beste

beoordeeld door de jury. Wij feliciteren het team van A.L.S. Groningen met het behaalde resultaat.

Han Gerretsen, cameraman en regisseur, heeft de afgelopen dertig jaar tientallen films 

geproduceerd welke in diverse landen zijn bekroond. Han Gerretsen heeft ervaring in 

alle aspecten van het maken van films, zoals regie, camerawerk en montage.

In de Verenigde Staten van Amerika werd Gerretsen onderscheiden met de Gold 

Award. De eerste keer ontving de filmer de Gold Award in San Francisco voor de film 

The Donor, een film over hart-, lever- en niertransplantatie. Enige jaren later werd de 

film 'Bot tumor' bekroond op het Medisch Filmfestival in San Francisco, een film over 

het plaatsen van een meegroeiprothese in het bovenbeen.
www.hgmedia.nl

Eerste prijs voor  A.L.S. Groningen 



Borgerswold
in beeld…

Laat u verrassen door dit 

schitterende allround 

recreatiepark voor jong en oud!

Aan de westrand van Veendam, op loopafstand 

van het centrum, ligt het uitgestrekte 

recreatiegebied Borgerswold van 450 ha. De 

typische witgeschilderde ophaalbruggetjes zorgen 

voor een bijzondere sfeer in dit parkachtige 

landschap. Het gebied beschikt over verscheidene 

voorzieningen voor zowel jong als oud, waaronder 

een waterskikabelbaan, campercamping en 

maneges en fraai aangelegde 18 holes golfbaan. 

Voor kinderen zijn er speelweiden, een 

kinderboerderij en waterplezier bij de 

zwemstranden. Bezoekers die van water houden 

komen zeker aan hun trekken!

Een groep ondernemers bundelen de krachten

om aan de Noordkant van Borgerswold nieuw 

leven in te blazen. Opvallend is dat aan de 

Veendammerweg een opmerkelijk Steakhouse

Amigo Ranch wordt gerealiseerd. Het Veen-

dammer aannemersbedrijf Koen Meijer is druk

doende om nog dit jaar het restaurant te openen. 

Verder heeft Koen Meijer plannen om

een 12-tal chalets te bouwen als aanvulling op

de bestaande kampeer- en recreatiemogelijk-

heden.

Door samen te werken met de bestaande 

ondernemers in het gebied als b.v. de manage,

waterskibaan en de zweefvliegclub bundelen

wij de krachten met als doel meer activiteiten

en recreanten. Kortom Borgerswold moet (nog)

meer een trekpleister worden voor de hele regio.

450 ha
natuur

www.borgerswoldhoeve.nl



75 Business & more leden op bezoek 
bij Martinistad BMW - Mini Groningen

Gastspreker Ben Woldring

Beste Businessleden, relaties en lezers,

Als VMD Groep maken wij deel uit van Business Networ-

king & more. Een professionele Business/Netwerkorgani-

satie die zich de afgelopen jaren heeft bewezen met meer 

dan100 ambassadeurs/leden in de Noordelijke provincies.

Voor ons als BMW en Mini dealer voldoende redenen om

de club uit te nodigen in een van onze drie vestigingen. 

Wij hebben gekozen voor Martinistad Groningen en dat 

hebben wij geweten met 75 gasten.

Business & more voorzitter Eddy Woltjer opende het event 

en heette de aanwezigen hartelijk welkom. Vervolgens 

kondigde ik Robin Kruse, Commercieel Manager van onze 

drie vesti- gingen, aan. Hij gaf een boeiende en profes-

sionele presentatie over de stand van zaken binnen de 

VMD Groep. Hieruit kwam naar voren dat de VMD Groep 

klaar is voor de toekomst. Onze drie vestigingen zijn 

geheel in stijl volgens de norm zoals BMW dat graag ziet.

Onze ambassadeur van BMW, Ben Woldring, gaf vervol-

gens op geheel eigen wijze een beeld en uiteen- zetting 

van zijn boeiende carrière met alle facetten die het 

ondernemersvak met zich meebrengt. Kortom een 

selfmade man pur sang op jonge leeftijd.

Na het inspirerende verhaal van Ben was het tijd om te 

netwerken onder het genot van een hapje en een drankje.

Wij kijken met gepaste trots terug op een zeer bijzondere 

en inspirerende bijeenkomst. Wij willen alle betrokkenen 

hiervoor hartelijk bedanken.

Frans Ober

Directeur VMD Groep
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EEMSHAVEN news
Aanleg windpark Veja Mate van start vanuit 

Eemshaven

Dinsdag 29 maart jl. is het hefeiland Seajacks Scylla de 

Eemshaven binnengelopen. Het installatieschip ligt 

afgemeerd bij Orange Blue Terminals in de Julianahaven, 

waar het schip wordt uitgerust voor het Veja Mate offshore 

windproject en waar de eerste palen worden geladen voor 

dit windpark. Met een hijsvermogen van 1500 ton is de 

Scylla het grootste hefeiland in zijn klasse. Het schip 

wordt door Offshore WindForce, een combinatie tussen 

VolkerWessels en Boskalis, ingezet voor het heien van 

palen met een lengte tot 85 meter en een gewicht van 

1300 ton. Deze zogenaamde monopiles vormen de 

fundatie van de windturbines voor het Duitse windpark 

Veja Mate, dat circa 100 kilometer ten noorden van 

Borkum ligt. De Eemshaven zal de komende maanden de 

thuishaven vormen van dit project (BRON Groningen-Seaports)

Siemens Nederland N.V. tekent contract met EMS 

Maritime

Offshore GmbH (EMO) voor bouw en beheer van een offshore service hub in de Eemshaven.

Nu de voorjaarscampagne van de offshore windenergie is begonnen, maakt Siemens bekend een offshore 

service hub in de Eemshaven te gaan bouwen. De basis hiervoor is gelegd met een meerjarencontract met 

EMO c.q. de Nederlandse dochteronderneming Ems Maritime Offshore Nederland B.V. De details van het 

contract worden niet bekendgemaakt. Het plaatsen van de handtekeningen was het officiële startsein voor de 

inrichting van de EMO terminal voor toekomstige Operation & Maintenance werkzaamheden. De komende 

zes maanden wordt er op het terrein in de Beatrixhaven een 600 m2 grote opslaghal gebouwd. Aansluitend 

verrijst een kantoorvleugel met een werkoppervlak van 500 m2 over twee verdiepingen. Kleedruimten, 

douches, een gezellige zitruimte met keuken, vergaderruimten en kantoren zijn geheel toegesneden op de 

eisen van Siemens. Bovendien voldoet het gebouw aan de nieuwste energienormen en komt het tegemoet 

aan de hoge eisen op het gebied van kwaliteit en veiligheid van de klant.

Siemens levert en installeert 150 windenergie-installaties voor het Nederlandse windpark GEMINI. Ook kreeg 

Siemens vorig jaar de O&M services voor de komende 15 jaar toegewezen. Om de werkzaamheden goed uit 

te voeren, was Siemens op zoek naar een pas-

sende locatie. Die is nu in de Eemshaven bij EMO 

gevonden. "Wij zochten naar een langetermijn-

oplossing die past binnen onze Green Logistics-

waarden en dicht bij het windpark ligt. Bovendien 

hebben wij in EMO een partner gevonden die

individueel op onze wensen is ingegaan en een 

uitstekend logistiek concept heeft uitgewerkt," 

aldus Mikael Majgaard, projectmanager van 

Siemens.(BRON Groningen Seaport)





Het starten van een eigen bedrijf wordt steeds 

populairder. Uit cijfers van de Kamer van Koophandel 

KvK) blijkt namelijk dat Nederland eind 2015 bijna 1,8 

miljoen ondernemingen telt, ruim 385.000 meer 

bedrijven dan in dezelfde periode in 2010. Deze groei zit 

voornamelijk in de groep vrouwelijke- en 65-plus 

zzp'ers.

Daarnaast is het aantal faillissementen ruim 25% gedaald 
ten opzichte van 2014. In 2015 gingen 5.145 failliet.

Meer 65-plus ondernemers

Het aantal 65-plus ondernemers is flink gegroeid ten opzichte 

van 2010. In 2010 was 5,1% van het totaalaantal 

ondernemers 65-plus (56.598 ondernemers). Op 1 januari 

2016 is dit 7,9%, met een totaalaantal van 117.114. Dit 

betekend dat meer mensen na hun 65-ste doorgaan met 

ondernemen. Deze groei heeft diverse oorzaken: mensen 

werken gewoon door als ondernemer of het vinden van een 

geschikte opvolger is lastig.

Steeds meer vrouwelijke ondernemers

Het aantal vrouwelijke ondernemers blijft groeien. In 2010 

was 31,9% van het totaalaantal ondernemers vrouw 

(355.679). Eind 2015 is het vrouwelijke aandeel gegroeid 

naar 35,1%. Per 1 januari 2016 zijn er 519.613 vrouwelijke 

ondernemers in Nederland. Deze groei zien we vooral terug 

bij de parttime ondernemers: de verhouding man/vrouw ligt 

hier op 60/40. De verwachting is dat deze verhouding de 

komende jaren dichter bij elkaar zal komen. In 2010 was 43% 

van de parttime startende ondernemers vrouw.

Het aantal zzp’ers blijft maar groeien

In 2015 zijn er 188.169 nieuwe bedrijven gestart in 

Nederland. Dat is 1% meer dan in 2014. Hierbij ging het om 

117.482 zzp’ers (2,9% meer dan in 2014). Daarnaast starten 

50.652 minder zzp’ers als parttimer (2,1% minder dan in 

2014) en 20.020 (3,6% minder dan in 2014) mkb’ers.

In 2015 beëindigden 102.610 ondernemingen hun activiteiten. 

Dat is minder dan in 2014, toen stopten 103.126 (-0,5%) 

bedrijven. De daling van het aantal stoppende onderneming-

en doet zich voor het tweede jaar op rij voor. (BRON kvk.nl)

Record aantal zzp'ers in 2016 
Enorme stijging aantal 

vrouwelijke zzp'ers



•De werkloosheid was in 2015 in 37 van 

de 40 regio’s lager dan in 2014, maar de 

verschillen zijn groot

•In 10 van die 37 regio’s droeg de 

krimpende beroepsbevolking bij aan de 

lagere werkloosheid

•In slechts 2 van die 10 regio’s is de 

bevolkingsontwikkeling de oorzaak van de 

kleinere beroeps- bevolking. In de overige 

8 is de lagere participatiegraad de reden

De werkloosheid in Nederland daalde van 

gemiddeld 7,4 procent in 2014 naar gemiddeld 

6,9 procent in 2015. De daling deed zich in 37 

van de 40 regio’s voor. Dit is positief, maar 

verdient wel nuancering. Ten eerste verschilt 

de daling sterk per regio en zagen drie regio’s 

de werkloosheid licht stijgen. Daarnaast kampt 

een aantal regio’s nog steeds met een hoge 

werkloosheid. Tot slot is in veel regio’s niet de 

terugloop van het aantal mensen met een baan 

maar een daling van de beroepsbevolking de 

oorzaak van de werkloosheidsdaling.

Nagenoeg overal 

lagere werkloosheid
Op drie regio’s na daalde de werkloosheid in 

2015 in elke regio (kaart 1). In Flevoland was 

de daling met 1,6 procentpunt het grootst, 

gevolgd door Zuidwest-Friesland, Zaanstreek, 

Zuidoost-Friesland, Kop van Noord-Holland en 

Alkmaar en omgeving. De daling was veel 

kleiner in vooral het noordoosten en het 

zuidwesten van het land. In Overig Groningen, 

inclusief de stad Groningen, Zeeuws-

Vlaanderen en Overig Zeeland nam de 

werkloosheid toe, zij het met slechts 0,1 

procentpunt. Dat nagenoeg overal de 

werkloosheid afneemt is gunstig, maar delen 

van het land kampen nog steeds met een hoge 

werkloosheid (kaart 2). Het uiterste noorden en 

noordoosten van het land toont wat dat betreft 

het meest zorgelijke beeld. Daar is de 

werkloosheid relatief hoog en de daling ervan 

zeer beperkt. In dat opzicht komen 

Agglomeratie Den Haag en Groot-Rijnmond 

ook niet goed uit de verf. (BRON Rabobank / CBS 23 febr. 

2016)

Kaart 1: Werkloosheid vrijwel overal gedaald

Kaart 2: Werkloosheid loopt sterk uiteen

Cijfers & Trends
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Het jaarverslag van Ballast Nedam biedt nog weinig vertrouwen, ondanks dat zij Renaissance als nieuwe 

eigenaar hebben. Opnieuw lijdt het bouwbedrijf een fors verlies van 41 miljoen euro en de solvabiliteit is 

3,8%.

`Onze voorspellingen wijzen op een tekort aan liquide middelen in 2016`, schrijft de directie. Toch 

verwachten zij het komende jaar te kunnen doorkomen. Hierbij geldt wel de voorwaarde dat de 

kapitaalkrachtige Turkse bouwer Renaissance de financiële gaten dicht zodra deze ontstaan. Ballast 

Nedam weet zelf echter niet zeker of dit ook het geval gaat zijn. `Formele bevestiging van hun steun 

hebben we niet ontvangen, maar er zijn ook geen aanwijzingen dat onze shareholder niet bereid is om bij 

te springen.`

Eerder stak Renaissance al 50 miljoen euro in Ballast Nedam. Bovendien stelden zij Cenk Düzyol, 

afkomstig van Renaissance, aan als nieuwe bestuursvoorzitter. Dit kan mogelijk leiden tot nieuwe 

ingrepen: in het jaarverslag wordt gezinspeeld op een verdere inkrimping van de infradivisie. Ook wordt 

gedacht aan een vereenvoudiging van de organisatie, waarbij de drie divisies mogelijk plaatsmaken voor 

één. (BRON Cobouw)

Opnieuw fors verlies voor Ballast Nedam

Het vermogen dat door lokale duurzame energie-initiatieven 

wordt gerealiseerd met zon- en windprojecten zal binnen korte 

tijd verdrievoudigen. Dit komt naar voren uit de Lokale Energie 

Monitor, een initiatief van “hier opgewekt”. Het vermogen 

bedraagt op dit moment bijna 90 megawatt.

Lokale duurzame energie-initiatieven blijken hun rol te pakken 

in de energietransitie. Het aantal energiecoöperaties met 

betrokkenheid van burgers is de laatste jaren explosief 

gestegen. Sinds 2012 hebben tienduizenden Nederlanders 

samen minstens 20 tot 25 miljoen euro in deze lokale duurzame 

energie geïnvesteerd. Momenteel telt ons land 220 energie-

coöperaties met een juridische rechtsvorm en registratie bij de 

Kamer van Koophandel. Het gezamenlijke vermogen van bijna 

90 megawatt staat gelijk aan het stroomverbruik van bijna 

50.000 huishoudens.

Aantal energiecoöperaties groeit sterk

De groei zet door. Voor de komende twee jaar zitten nog eens minstens 150 MW wind en 26 MWp zon in de 

planning. Daar- naast zijn coöperaties op nog minstens 20 andere locaties bezig om posities voor eigen 

windturbines zeker te stellen. Dat kan nog eens 100 MW opleveren. (BRON  profnews)

STORK Noordoost Nederland

Postbus 5125

9700 GC Groningen

www.stork.com

VEOLIA

Postbus 1011

9400 BA Assen

www.veolia.com

REYM Regio Noordoost

Postbus 453

9640 AL Veendam

www.reym.nl



Business Networking & more

Hoogezand    0598 – 427 111

Appingedam  0596 – 670 505

Winschoten   0597 – 433 999

Stadskanaal  0599 – 433 999

Bezitten van strategisch gelegen grond 

biedt kansen.

www.vierkantgroep.nl

Europaweg 14 9636 HT Zuidbroek

www.pompenverhuur.nl

Pompenverhuur

Factory Outlet Winschoten van de baan
De plannen voor een Factory Outlet Centre (FOC) in Winschoten zijn door het 

college van B&W van de baan geveegd. Het project wordt als te risicovol ingeschat, 

ondanks positieve resultaten van de uitgevoerde haalbaarheidsstudie. 

Donderdagochtend werden de plannen voor een FOC afgekeurd door het college van B&W van Oldambt in 

een ingelaste vergadering. Begin april 2015 werd tussen Vastgoud Ontwikkeling bv en de gemeente 

Oldambt een intentieovereenkomst afgesloten voor een onderzoek naar de haalbaarheid van 

herbestemming van de locatie Gassingel 18 voor een FOC. Daarin werd afgesproken om binnen een jaar 

de haalbaarheid voor de realisering van een FOC te onderzoeken. Op basis van de resultaten van het 

onderzoek heeft het college van B&W vandaag de beslissing genomen dat Winschoten geen FOC krijgt. 

Risico op meer leegstand 

De haalbaarheidsstudie schetst daarentegen een positief beeld van de komst van een mogelijk FOC. Zo 

zou de omzet van ondernemers in het bestaande centrum in Winschoten met zo'n 12 miljoen euro per jaar 

toenemen, doordat naar schatting 50 procent van de bezoekers van de outlet ook naar het centrum zal 

komen. Daarnaast zou de komst het vestigingsklimaat van de regio versterken en kunnen de bestaande 

lokale ondernemers 'ondersteund worden en profiteren van de synergie-effecten die het Factory Outlet 

Center met zich meebrengt'. In het onderzoek wordt meermaals de vergelijking gemaakt met Roosendaal 

en Rosada Fashion Outlet. Het college vond dit beeld toch te rooskleurig en schatte het project in als te 

risicovol. De realisering van een FOC zou in de toekomst een grote bedreiging vormen voor de bestaande 

detailhandel in het kernwinkelgebied van Winschoten. Bovendien zou het realiseren van een FOC op deze 

locatie een forse investering van de gemeente vergen op het gebied van infrastructuur (aanpassing en 

verbreding van toegangswegen en rotondes). Ten slotte zou met de komst van een FOC een omvangrijke 

parkeervoorziening moeten worden gerealiseerd in het Stadspark. Daardoor zou voor de huidige 

sportvelden in het park een alternatieve locatie moeten worden gevonden. 

Deuren open voor FOC Assen 

In Assen daarentegen zijn de plannen voor een Factory Outlet weer een stap verder. Gedeputeerde Staten 

van Drenthe willen meewerken aan de komst ervan, zo werd afgelopen dinsdag bekendgemaakt. Het 

college ziet geen ruimtelijke belemmeringen, maar erkent dat ondernemers in de binnenstad economische 

gevolgen zullen ondervinden. Provinciale Staten gaan nu debatteren over de komst van de outlet en kijken 

of en hoe het gevoerde beleid daarop moet worden aangepast. In de provinciale omgevingsvisie staat 

namelijk dat het niet is toegestaan winkelcomplexen ‘in het weiland’ neer te zetten, meldt de Asser Courant. 

Dit met als doel winkelgebieden in de steden en dorpen te beschermen. (BRON Gemeente Oldambt / Stadszaken.nl)

ASSEN–De gemeenteraad in Assen gaat akkoord met de komst van het Factory Outlet Center bij Assen-

Zuid. In de raad stemden negentien raadsleden voor en veertien tegen.

Het Factory Outlet Center komt bij het TT Circuit. Er wordt in Assen al een jaar over het FOC gesproken. 



Ontwerp

Aanleg

Onderhoud

Bestrating

Houtbouw

Vijveraanleg

Goud Voor Groen!

Wij zoeken naar het beste ….

Samen met u!

Wij zoeken altijd naar het beste. Naar de beste materialen. Naar de 

beste oplossingen voor uw tuin. Naar de beste planning. Naar de beste 

prijs/kwaliteitverhouding, en naar de beste mensen voor de klus. Wij 

hebben geen manusjes van alles, maar juist experts. De beste experts; 

echte hoveniers, echte stratenmakers, echte buiten-timmerlieden, 

echte vijver-specialisten. Deze hoge eisen die we aan onszelf stellen, 

resulteren ook in onze keurmerken; wij hebben een VCA **- en ISO 

9001 certificering, zijn lid van de VHG en zijn een erkend leerbedrijf. 

Wij gaan natuurlijk graag, geheel vrijblijvend, samen met u op zoek 

naar het verborgen goud in uw buitenruimte.

H.W. Mollema, 

Hoofdweg 75

9627 PB Hellum

0598 - 431135

info@hwmollema.nl

Bijna de helft van de bedrijven in Nederland neemt meer vrouwen 

als manager aan. Vooral in het middensegment is een vrouwelijke 

manager in trek, zo blijkt uit onderzoek van werving- en 

selectiebureau Michael Page. De aan het onderzoek 

deelnemende bedrijven geven allemaal aan dat er nu meer 

vrouwen op een managementpositie zitten dan vijf jaar geleden.

Toch bungelt ons land volgens Mischa Voogt, managing director 

bij Michael Page, nog altijd onderaan de ranglijst van landen met 

vrouwen in de allerhoogste managementposities. Dat heeft deels 

te maken met de mogelijkheden en faciliteiten in onze 

samenleving, maar zeker ook met het lef van de vrouwen zelf, zo 

stelt Voogt. Vooral in het senior management zijn vrouwen hier 

sterk ondervertegenwoordigd: 11% tegenover gemiddeld 23% in 

Europa.

Voogt verklaart het verschil onder andere door de wetten die in 

verschillende landen gelden om het glazen plafond aan de top te 

doorbreken. Zo moet in België in 2017 minstens een derde van de 

raden van bestuur van beursgenoteerde bedrijven uit vrouwen 

bestaan. Een vrouwenquotum noemt Voogt een laatste redmiddel, 

maar ze zegt zich wel voor te kunnen stellen dat het als 

katalysator werkt. (BRON PW│De gids)

Ook Nederland ontdekt de vrouwelijke manager



‘La Belle Epoque’

‘Schathoes’
Bruiloften & Partijen

Lunch, High Tea & Diner

‘Overnachten’
Hotel met 28 kamers

Landgoed “Ekenstein”

Alberdaweg 70 

9901 TA Appingedam

0596 628 528

info@ekenstein.com

www.ekenstein.com

Landgoed Ekenstein

Landgoed Ekenstein bestaat sinds de familie Eeck in 1648 een landhuis en 

boerderij liet bouwen aan het Damsterdiep. In 1754 namen de Alberda’s van 

Ekenstein er hun intrek en werd het landhuis vergroot en in 1879 in neogo-

tische stijl verbouwd. Het landhuis ziet er nog steeds zo uit als na die 

verbouwing. Rondom ligt een fraai park met slingerpaden aangelegd door 

landschapsarchitect Lucas Roodbaard. Tegenwoordig is Landgoed Ekenstein

de aangewezen plaats voor een romantisch uitje, voor een heerlijke lunch, 

high tea of diner, maar ook voor een onvergetelijke bruiloft, chocolade- of 

kookworkshop, vergadering, feest of overnachting.

Restaurant "La Belle Epoque"

Culinair genieten in een authentieke ridderzaal is voor al onze gasten weg-

gelegd. Maar desgewenst serveren wij onze à la carte lunches of diners 

besloten, in een van de andere stijlvolle, authentieke zalen van het landhuis. 

Onze koks bereiden graag uw keuze uit ons ruime aanbod van specialiteiten 

uit de Franse keuken, of kies uit één van onze fameuze Ekenstein-klassiekers.

Hotel

Onze hotelkamers bevinden zich deels op de eerste verdieping van het 

historische landhuis en deels in de moderne nieuwbouwvleugel. Uiteraard zijn 

alle kamers voorzien van de geneugten van deze tijd: bad en/of douche, toilet, 

telefoon, draadloos internet en televisie.

't Schathoes

Het monumentale Schathoes was eens de boerderij van het landgoed. Nu is 

het een sfeervol, historisch gebouw, van alle gemakken voorzien. Het 

Schathoes heeft diverse zalen, die afzonderlijk gebruikt kunnen worden, of 

samengevoegd tot één ruimte. Dit maakt het bij uitstek geschikt voor elk feest, 

receptie, diner of congres.

Vergaderen

Onze goed geoutilleerde vergaderzalen bieden de rust en het comfort die u 

mag verwachten. Alle benodigde middelen zijn aanwezig, van beamer tot 

draadloos internet. Het landgoed beschikt over een ruim, gratis parkeerterrein.

Maak gebruik van onze vergaderarrangementen en combineer een succes-

volle vergadering met een lunch, diner of overnachting. 

Gelegen nabij Appingedam en Delfzijl, 

op 20 autominuten van Groningen.

Borgen in de provincie
Groningen



Wietse Boelmans

CJ2 Hosting b.v.

Zernikepark 1

9747 AP Groningen

Postbus 1546

9701 BM Groningen

info@cj2.nl

www.cj2.nl

050 - 571 42 40

gelegen op het groothandelscentrum

Groningen

VAR verdwijnt, 

wat betekent 

dit voor u?

Stel: u huurt een zzp'er in. U denkt alles goed 

geregeld te hebben, maar dan blijkt de 

arbeidsrelatie een dienstbetrekking te zijn. 

Wat zijn dan de gevolgen? En belangrijker, 

hoe kunt u dit voorkomen? Wanneer is er wel 

of geen sprake van een dienstbetrek- king, 

welke factoren spelen daarin een rol?

De VAR verdwijnt, vanaf 1 mei geldt de Wet 

Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties 

(DBA). Deze nieuwe regeling heeft gevolgen 

voor opdrachtgevers- en nemers en roept 

nogal wat vragen op. Daarom organiseert  

deJong&Laan de komende maanden diverse 

malen het seminar 'VAR verdwijnt, wat 

betekent dit voor u?'. 

Het seminar is met name voor werkgevers die 

veel met zzp'ers werken. We behandelen 

onder andere inhoudelijk de wettelijke 

regeling en overgangsregeling tot en met 1 

mei 2017. Hoe moet u een modelovereen-

komst gebruiken? Welke verschillende 

soorten zijn er? En mag u daar van afwijken? 

Welke risico's zijn er en hoe kunt 

u deze beperken?

Ook leggen we u een aantal casussen voor uit 

de praktijk. Wanneer is er wel sprake van een 

dienstbetrekking? Wanneer niet? Daarnaast 

bespreken we feiten en fabels. Aan het eind 

van dit seminar bent u op de hoogte van de 

'ins and outs' van de Wet DBA.

Wilt u ook weten wat het verdwijnen van de 

VAR voor u betekent en deelnemen aan een 

seminar? Neem dan contact op met 

deJong&Laan Veendam en bel 0598-618776.

ICT-Dienstverlener

www.compromise.nl

Kom langs!

Wij leren u graag kennen! Ondanks onze flinke groei 

hebben wij nooit de noordelijke nuchterheid en onze “open 

deur policy” uit het oog verloren. U kunt gewoon bij ons 

binnenlopen met vragen, voor ondersteuning of voor 

advies. Ons kantoor is gevestigd aan het Zernikepark 1 te 

Groningen. Bellen/mailen is natuurlijk ook geen enkel 

probleem! Korte lijnen, snelle oplossingen is ons motto.

Waarom kiezen voor CJ2?

Wij zijn uw betrouwbare link in het Noorden. Wij beheren 

reeds duizenden servers voor onze klanten in onze veilige 

private suites. Daarbij kan het concreet gaan om uw 

webshop of uw waardevolle bedrijfsbestanden, het 

opzetten en onderhouden van uw private cloud omgeving 

of om uw zakelijk internet aansluiting. Hierbij verliezen wij 

nooit uw dataveiligheid uit het oog! U kunt tevens rekenen 

op extra service in de vorm van (tussentijdse) advisering 

wat betreft de gebruikte oplossingen, in zowel kosten-

technisch als functioneel opzicht. 

Het grootste deel van onze dienstverlening bieden wij aan 

vanuit het TIER 3 Data Hotel Groningen (slechts 150 

meter verwijderd vanaf ons kantoor). TIER 3 is het hoogst 

haalbare kwaliteitsniveau in Nederland voor Datacenters 

en het betekent onder meer dat de continuïteit van de 

energievoorziening en koeling optimaal geregeld is en dat 

er 24/7 beveiligingspersoneel on site aanwezig is.



De gemeente Delfzijl beslaat een oppervlakte van

227,4 km² (waarvan 94,49 km² water) en had op 1 januari 2016 

een inwoneraantal van 25.056 (bron: CBS; in 1995 waren dit er 

nog 31.744), waarvan 17.415 in de plaats Delfzijl (2014). De 

gemeente bestaat naast de plaats Delfzijl uit 13 dorpen en

24 buurtschappen. De gemeente Delfzijl ontstond in 1808 en werd 

bij de gemeentelijke herindeling van 1990 uitgebreid met de 

gebieden van de gemeenten Bierum en Termunten.

In Noordoost Groningen vervult de gemeente een centrumfunctie. 

Delfzijl beschikt over voorzieningen op het gebied van gezondheid 

(onder andere een ziekenhuis) en onderwijs (basis-, middelbaar en 

beroepsonderwijs), sport en cultuur (theater annex cultureel 

centrum en instituut voor kunstbeoefening).

In de middeleeuwen stonden er in de omgeving van Delfzijl 

verscheidene borgen, met name bij Uitwierde.

De haven van Delfzijl werd reeds in de 16e eeuw in verschillende 

maritieme geschriften vermeld. In 1591 bezocht prins Maurits de 

haven met een vloot van 150 schepen. Enige decennia later 

bezocht Piet Hein met de "Zilvervloot" Delfzijl. Tijdens de Tweede 

Engels-Nederlandse Oorlog in 1665 kwam Michiel de Ruyter met de 

West-Indische vloot en dertig door hem buitgemaakte schepen de 

haven van Delfzijl binnen.

In 1825 behoorde Delfzijl (met Winschoten) tot de allerlaatste 

Nederlandse plaatsen waaraan stadsrechten werden toegekend. 

Dat had op dat moment geen praktische betekenis meer, maar 

slechts symbolische, deze stadsrechten moeten dan ook niet 

vergeleken worden met eerder verkregen stadsrechten in steden 

zoals Appingedam en Groningen. In 1856 werd de zeevaartschool 

gesticht. In 1876 werd het Eemskanaal van Delfzijl naar Groningen 

gegraven omdat het Damsterdiep de scheepvaart onvoldoende 

mogelijkheden bood.

Delfzijl…
architectonische
hoogstandjes



WILDLANDS 
Adventure Zoo 
Emmen

Hoe bouw je het dierenpark van de 

toekomst? Een interessante opdracht die 

vraagt om creativiteit en innovatieve ideeën. 

Een uitdaging ons op het lijf geschreven. 

Dierenpark Emmen had ambitieuze 

plannen. Het nieuwe dierenpark wil mensen 

op een totaal andere manier van de natuur 

en haar bewoners laten genieten. Een 

avontuur dat je dwars door de wereld van 

leeuwen, giraffen, apen, neushoorns en 

andere dieren voert. Wij hebben van die 

droom werkelijkheid gemaakt.

Voor de realisatie van WILDLANDS Adven-

ture Zoo Emmen bundelen VolkerWessels

ondernemingen, KondorWessels project-

ten, KWS Infra, Van Kessel Sport en 

Cultuurtechniek, Gebr.Van Kessel Speciale 

technieken en Producten, HOMIJ Tech-

nische Installaties, HOMIJ Networks,

Koenen Bouw, Visser & Smit Hanab, Aveco

de Bondt, Westo, Smits Neutachel

Infrastructuur en VolkerWessels

Bouwmaterieel hun krachten. Samen voeren 

ze deze unieke klus uit. Niet de traditionele 

bouwtekening maar een levensechte 

maquette (schaal 1:37) werd tot in de kleinste 

details uitgewerkt. Zo is het nieuwe 

dierenpark ontstaan. (BRON VolkerWessels)

De Bouw…

Feiten & cijfers

•Oppervlakte 22 hectare

•Rotsen 9000 m3 beton verwerkt in rotspartijen

•Grondverzet 225.000 m3 ( zand en leem)

•Aangelegde paden 45.000 m2

•Buitenbeplanting 800 bomen 10.000 struiken 

en klimplanten, 45.000 vaste planten

•Tropische beplanting 250 bomen, 15.000

struiken en planten

•Spijkers en schroeven 500.000

Bouwvergunning

Wildlands trekt meer 

dan 100.000 bezoekers 

in eerste maand

Dierenpark Emmen was op 31 december 2015 

voor het laatst open. Op vrijdag 25 maart is 

Wildlands Adventure Zoo geopend voor publiek. 

Een week eerder verricht Koning Willem-

Alexander de officiële opening.

Meer informatie?

www.wildlands.nl



Record aantal ondernemingen 

Bij het begin van 2016 telt Nederland een recordaantal bedrijven. Opvallend daarbij is dat steeds meer 

vrouwen zich onder de ondernemers scharen, zowel absoluut als in percentage. Ook 65-plussers 

hebben steeds vaker een eigen bedrijf.

Uit cijfers van de Kamer van Koophandel (KvK) blijkt dat Nederland krap 1,8 miljoen bedrijven telt. Dat zijn er 

ruim 385.000 meer dan begin 2010. De groei is vooral een gevolg van een nog steeds toenemend aantal 

zzp’ers. In 2015 nam het aantal zzp’ers toe met 6 procent tot rond 930.000. Ook signaleert de KvK een groei bij 

parttime zzp’ers. De groei bij het mkb, met 2 tot en met 249 werknemers, nam het afgelopen jaar met 552 

bedrijven toe naar 422.265 bedrijven. Bij grootbedrijven met meer dan 250 personeelsleden nam het aantal met 

20 toe naar 1437.

65-plussers

Ook 65-plussers hebben steeds vaker een eigen bedrijf zo blijkt uit cijfers van de KvK. Het aantal 65-plus 

ondernemers neemt in relatieve en absolute zin toe van 5,1 procent van het totaalaantal ondernemers in 2010 

naar 7,9 procent per 1 januari 2016. Dit kan volgens de KvK verschillende oorzaken hebben. "Of mensen 

werken gewoon lekker als ondernemer door na hun vijfenzestigste of het is lastig om een opvolger te vinden 

die het bedrijf wil overnemen.“

Vrouwen

Nederland telt momenteel 519.613 vrouwelijke ondernemers, ruim een derde meer dan begin 2010. Vooral bij 

parttime ondernemers nam het aantal vrouwen toe. Uit de gegevens van de KvK bleek verder dat afgelopen 

jaar 188.169 nieuwe ondernemingen werden opgestart, 1 procent meer dan een jaar eerder. Daartegenover 

beëindigden 102.610 ondernemingen hun activiteiten, iets minder dan een jaar eerder.

Het aantal faillissementen nam met 25,5 procent af ten opzichte van 2014. In totaal sloten afgelopen jaar 5145 

noodgedwongen hun deuren. (BRON ANP 1-1-2016)

in Nederland



Even voorstellen

Trinus Achtien Peter Kamminga                 Ruther Kuipers                 René Nijenbrinks

André Oosterhuis               Henk Mollema Ronald Poot                     Han Gerretsen

A7 LOGISTICS

Poolsterweg 9

9641 MP Veendam

0598 – 630 807

info@a7logistics

www.a7logistics.nl

H.W. Mollema

Hoveniers- & Bestratingbedrijf

Hoofdweg 75

9627 PB Hellum

0598 – 43 11 35

info@hwmollema.nl

www.hwmollema.nl

18 Hekwerk

Skrynmakker 2

8447 GH Heerenveen

Postbus 688

8440 AR Heerenveen

0513 – 648 111

info@18hekwerk.nl

www.18hekwerk.nl

Theo Pouw b.v.

Kwelderweg 15

9979 XN Eemshaven

0596 – 548 900

eemshaven@theopouw.nl

www.theopouw.nl

HG Media

Slangenborg 7

9301 VC Roden

050 – 312 3605

06 51 59 45 93 

info@hgmedia.nl

www.hgmedia.nl

Business Networking & more

Theo Pouw b.v.

Kwelderweg 15

9979 XN Eemshaven

0596 – 548 900

eemshaven@theopouw.nl

www.theopouw.nl

JaSchoon

Schoonmaak Service

Postbus 77

9670 AB Winschoten

0597 – 820 223

06.55.99.51.04 

info@jaschoon.com

www.jaschoon.com

DE ROMEIN

Forwarding and Trading b.v.

Postbus 285

9640 AG Veendam

0598 – 635 900

info@deromein.nl

www.deromein.nl



Even voorstellen

Henk Pol                        Henk van Dijk                   Richard Brinks               Stoffer van der Laan

NNRD Veendam

De Zwaaikom 32

9641 KW Veendam

0512 – 334 334

info@nnrd.nll

www.nnrd.nl

AquSafety

Weg der VN 18

9636 HW Zuidbroek

0598 – 451 002

admin@aquasafety.nl

www.aquasafety.nl

Van Dijk 

Relatiegeschenken

Verlengde Bremenweg 17

9723 JV Groningen

Postbus 5230

9700 Goningen

050 – 313 0 330

info@dijkvan.nl

www.aansteker.nl

VERBION HANDEL

J.A. Koningstraat 19

9672 AC Winschoten

0597 – 42 26 00

info@verbionhandel.nl

www.verbionhandel.nl

Aalbers Installatietechniek

Drentse Poort 2

9521 JA Nieuw Buinen

Postbus 12

9520 AA Nieuw Buinen

0599 – 613 427

info@aalbers.com

www.aalbers.com

Paraat Uitzendbureau

Langeleegte 5c

9641 GN Veendam

0598 – 633 817

veendam@uitzendbureau-paraat.nl

www.uitzendbureau-paraat.nl

A.L.S. Groningen

J.A. Koningstraat 4

9672 AD Winschoten

Postbus 374

9670 AJ Winschoten

0597 – 551 027

info@alsgroningen.nl

www.alsgroningen.nl

Business Networking & more

Eerens Sloopwerken b.v.

Australiëweg 4

9407 TE Assen

085 – 902 0 099

info@eerenssloopwerken.nl

www.eerenssloopwerken.nl

Gert Aalbers                      Robert Eerens Doeko Welp                         Harm Velt

A.L.S. Groningen

Metsel-, Lijm- en Voegwerk



BMW viert honderdjarig bestaan
BMW, ’s werelds grootste fabrikant van luxeauto’s, viert dit jaar zijn honderdjarig bestaan. Reden tot 

feest is er genoeg want het concern uit München rekent op nieuwe recordresultaten op het gebied van 

winst, verkoop en omzet.

Naar verwachting breekt BMW over 2015 een nieuw verkooprecord van meer dan 2 miljoen auto’s wereldwijd. 

Ook de motorfietsendivisie BMW Motorrad doet goede zaken. In Nederland is het merk marktleider met een 

aandeel van bijna 16 procent in de totale verkoop van motoren. BMW Nederland wil nog niet officieel zeggen 

wat voor feestelijke activiteiten er voor dit jaar op het programma staan. ''Ook in Nederland zijn we vastberaden 

om ons honderdjarig jubileum gepast te vieren. De activiteiten voor onze klanten, dealers en werknemers 

worden in de komende weken bekend'', aldus de importeur.

Statussymbool

Het merk met als slogan 'BMW maakt rijden geweldig' wordt al jaren geroemd om zijn sterke rijeigenschappen 

en hoge kwaliteit. Maar volgens marketingdeskundigen gebruiken BMW-rijders hun luxe, dure bolides ook als 

statussymbool. Vooral in China gingen de peperdure topmodellen van BMW om die reden de afgelopen jaren 

als warme broodjes over de toonbank.

Nederlandse ontwerper

Het huidige succes van BMW is voor een belangrijk deel te danken aan de Nederlandse ontwerper Adrian 

van Hooydonk. Hij staat sinds 2009 aan het hoofd van de designafdeling van het concern. Behalve verschillende 

modellen van BMW komt ook de nieuwe Mini (dochter van BMW), gemaakt in het Limburgse Born, uit de koker 

van hoofdontwerper Van Hooydonk. (BRON ANP)

AUTOnews...

Geluksgevoel

op de werkvloer

verhogen?

Elke week sturen we je medewerkers per e-mail een Magpie. Hierin staat 

1 vraag en een trendvraag. Antwoorden is met een vingerknip gebeurd en 

volledig anoniem.

De reacties van je medewerkers worden automatisch verzameld en 

getoond op het dashboard van de managers. Het dashboard geeft je de 

volgende mogelijkheden:

•VERGELIJK reacties en ontdek trends

•SORTEER gegevens in teams en afdelingen

•DEEL resultaten voor positieve veranderingen

www.magpietool.nl



Aannemingsbedrijven

- Eerens Sloopwerken bv Assen  

- A. Faber Bolsward

- A. Hak  b.v.

Accountants

- De Jong&Laan Veendam

- Hensens & Hensens Scheemda

- Het Raadhuis Pekela bv 

Advocatuur

- Slinkman de Graaf Advocaten

Appingedam-Hoogezand-Winschoten

Afvalmanagement

- NNRD Drachten-Veendam

- ReFood Nederland pure bioenergy

- REYM Noord-Oost Veendam

- SUEZ

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  

- Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen

Dakwerken

- VerbiDak bv Winschoten

Drukwerk & Reclame - Vormgeving

- Recopyshop Veendam

- Poppen Vormgeving Veendam

Evenementen

- De Oosterpoort - Stadsschouwburg

Forwarding & Trading

- De Romein Groep Veendam

- HUSA Logistics Veendam (v/h IMS)

Garage & Dealer

- NIJWA Groep Volvo Trucks

- VMD Groep BMW - Mini

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 b.v.

- ComPromise

- Hoogma Webdesign

- LINQHOST

Industriële & Gevelreiniging

- Kroeske Services

Incasso

- Nova Incasso Alliance Groningen

- STRAETUS Groningen

Industrie

- Mark Klimaattechniek Veendam

- Vogel bv Veendam

Installatiebedrijven

- Aalbers Installatietechniek bv

- BAM Bouw enTechniek Noordoost

- 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 Coffee Scheemda

- Koffie Plein Veendam

Kraan & Zwaar Transport

- MAMMOET Nederland b.v.

Lastechniek

- Kamphuis Lastechniek Emmen-Appingedam

Leasemaatschappij

- ALG Autolease Groningen

Licht & Advies

- Ekamper Licht & Advies Winschoten

- LEDvisie Groningen

Opleidingen

- Hanzehogeschool IBS Groningen

- HOC Opleidingen & Training

- Mulder Opleidingen Assen

Pallets - Vaten - Handel

- Jager & ZN B.V. Sappemeer

PR & Communicatie

- Kaspcreations

- Tekst&Foto Winschoten

Promotie / Reclame 

- Oostgrunn.nl

- RotondeReclame.nl

Recycling

- Recycling Maatschappij Veendam

Relatiegeschenken

- Van Dijk Groningen

Safety

- AquaSafety Zuidbroek

Schilderwerk & Onderhoud

- Reisiger Glas & Schilderwerken Veendam

- SWbv Emmen-Winschoten

Schoonmaakdiensten

- Argo Schoonmaak Service Roden

- JaSchoon Winschoten

Shipping & Logistics

- Wijnne Barends Logistics Delfzijl

Sportclubs

- FC Groningen betaald voetbal

SW bedrijven

- Fivelingo Appingedam

- Synergon Winschoten

- WEDEKA Stadskanaal

Telecom

- Frema-Telecom Winschoten 

- RSE Telecom & ICT

- 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 Zuidbroek

- 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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