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Beste leden en lezers,

Met enige trots kijken wij terug op drie succesvolle kwartalen van 2016.

Hierin hebben wij een vijftal bijeenkomsten mogen organiseren (zie onder) en een 

tweetal edities van ons Business Magazine mogen verzorgen. Voor het laatste kwartaal 

staan nog twee events op de agenda. Wij brengen in november een bedrijfsbezoek aan 

Theo Pouw in de Eemshaven en in december houden wij onze jaarlijkse bijeenkomst bij 

van der Valk in samenwerking met de Jong&Laan Veendam met als thema “Subsidie 

voor grote en kleine ondernemingen”.

- Bedrijfsbezoek Van der Flier b.v. Winschoten

- BMW Martinistad Groningen met Ben Woldring als gastspreker

- Training en netwerkbijeenkomst Dutch TT 2016 Vipbox3

- Bezoek DelfSail 2016

- Bedrijfsbezoek Buitenkamp Pompen en Bredenoord samenwerkingsverband

Als Business/Netwerkorganisatie hebben wij in onze beleving de maximale score 

behaald wat betreft de opkomst van onze leden. Maar liefst 261 

businessleden hebben deze 5 meetings bezocht met naar onze 

mening een ongekend hoog gemiddelde van 52 leden.

Tevens hebben wij een drietal nieuwe leden mogen 

begroeten. Helaas waren er twee faillissementen en 

twee opzeggingen.

Business Networking & more

Eddy Woltjer

voorzitter



BN&m Bedrijfsbezoek / 

Netwerkbijeenkomst

Meer dan 100 relaties, medewerkers en businessleden waren op 

vrijdag 30 september aanwezig op de presentatie van het 

samenwerkingsverband tussen Bredenoord en Buitenkamp 

Pompen te Zuidbroek.

Bredenoord gaat gebruik maken van het terrein en de faciliteiten 

van Buitenkamp Pompen. Zowel Buitenkamp als Bredenoord

kennen een lange geschiedenis en een rijke ervaring. Buitenkamp 

als specialist in pompen en Bredenoord in (mobiele) energievoor-

ziening kennen beiden dezelfde uitdagingen en bieden beiden 

oplossingen zoals 24/7 service, een focus op betrouwbaarheid en 

een snelle levering. De samenwerking wordt met de opening van 

de locatie kracht bijgezet door het event samen te organiseren.

Na de opening door Business & more voorzitter Eddy Woltjer die 

iedereen welkom heette was het woord aan de heer Jeroen Dekker 

Manager Rental divisie Bredenoord. Jeroen gaf een uiteenzetting 

over het familiebedrijf Bredenoord en hun toekomstvisie met name 

in het Noorden. Daarna was het woord aan de heer Bertus Rossing 

directeur/eigenaar van Buitenkamp Pompen Verhuur. Bertus gaf 

met behulp van een bedrijfspresentatie de activiteiten en expertise 

weer van Buitenkamp b.v.

Vervolgens gaf BN&m voorzitter Eddy Woltjer aan om het materieel 

te bewonderen op het terrein van Buitenkamp. De aanwezige 

medewerkers van beide bedrijven beantwoordden vragen en 

demonstreerden hun activiteiten en mogelijkheden.

Onder het genot van een hapje en een drankje was het een drukte 

van belang tijdens het netwerken. Kortom een geslaagd event voor 

alle betrokken partijen (meer foto’s zie onze website).



De Europese markt op dit gebied wordt gedomi-

neerd door Nederlandse bedrijven. Buitenkamp 

hoort bij de verhuur van dieselpompen en 

elektrische pompen tot de top 3. Met de bestu-

ring lopen wij voorop. Wij lossen de problemen 

van onze klanten op. Allereerst met een snelle 

en doeltreffende calculatie. Dankzij onze ervaring 

berekenen wij razendsnel welke pomp het beste 

past bij uw specifieke situatie. Daarna zorgen wij 

ervoor dat we snel ter plekke zijn en het werk 

keurig uitvoeren. We scheppen er een groot 

plezier in om, ook al is het tijdelijk, een passende 

pompinstallatie neer te zetten. Tenslotte staat 

onze naam er op!

•Sinds 1900

•24 uur per dag bereikbaar

•Goed onderhouden pompen

•Beste oplossingen in de EU

•Snel ter plekke

•Eigen expeditie & logistiek

Buitenkamp B.V.

Europaweg 14

9636 HT Zuidbroek

+ 31 (0) 598 361 761

info@pompenverhuur.nl

www.pompenverhuur.nl

Bertus Rossing

Our energy

Your power

Hoofdkantoor

Bredenoord B.V.

Zutphensestraat 319

7325 WT Apeldoorn

+31 55 301 8501

info@bredenoord.nl

www.bredenoord.com

Alles draait om energie. Energie zorgt ervoor dat 

mensen prettig kunnen leven en de economie 

blijft draaien. Bredenoord geeft met haar 

oplossingen energie om succesvol en krachtig te 

kunnen ondernemen. Juist daar waar energie niet 

altijd zeker en vanzelfsprekend is. Bredenoord

zorgt ervoor dat ondernemers en instellingen 

kunnen werken zoals zij dat willen en dat 

overheidsorganisaties kunnen doen wat zij 

moeten doen. Overal ter wereld, vandaag en 

morgen. Gegarandeerd!

Standaard en maatwerk

Omdat elke energiebehoefte anders is, kunt u 

kiezen uit standaard power of compleet ontwik-

kelde maatwerksystemen. U kunt materiaal 

huren, leasen en kopen. Van een 15 kVA voor 

de bouwkeet langs de snelweg tot een 60 MW 

powerplant. Met een vloot van meer dan 2000 

verschillende aggregaten, de expertise van onze 

engineers en servicemonteurs en onze eigen 

afleverservice gaan wij elke uitdaging aan. Op 

elk moment en op elke plek. Overal ter wereld.

Ton Verbeek



Haren(GN)

architectonische
hoogstandjes
Haren GN, inwoners per 1 april 2016: 19.216, is een dorp en gemeente

in Noord-Nederland, in de provincie Groningen. De gemeente beslaat een 

oppervlakte van 50,70 km² (waarvan 4,10 km² water) en omvat naast het 

gelijknamige hoofddorp Haren de dorpen Onnen, Glimmen en Noordlaren. 

De gemeente Haren ligt direct ten zuidoosten van de stad Groningen. 

Mede door die ligging is het een typische forensengemeente. Het dorp 

Haren is een villadorp; het wordt wel het Wassenaar van het Noorden 

genoemd. 

De geschiedenis van Haren werd bepaald 

door zijn ligging op de noordelijke uitloper van 

de Hondsrug, een lage heuvelrug in het 

oosten van Drenthe. Haren is de op één na 

noordelijkste plaats op de Hondsrug -

Groningen is de noordelijkste. De vroegste 

sporen van bewoning op het grondgebied van 

de huidige gemeente Haren gaan terug tot 

zo'n 4500 jaar geleden. Archeologische 

opgravingen legden grafheuvels, een beker-

graf en een hunebed bloot. 

Vondsten van munten en potscherven wijzen 

op bewoning in de Romeinse tijd en in de 

middeleeuwen. Die vondsten wijzen er op dat 

Haren sinds de vroege middeleeuwen al een 

permanente bewoning kende. De toevoeging 

'haar' betekent hoge rug in het landschap 

begroeid met grassen en struikgewas.

Haren, Onnen, Glimmen en Noordlaren waren 

in de middeleeuwen afzonderlijke buurt-

schappen. Ze maakten samen met andere 

buurtschappen deel uit van het rechtsge-

bied Gorecht. Nu vormen deze vier dorpen 

samen de gemeente Haren. (BRON info)



Herkent u genoemde disciplines, dan zit u bij de juiste club!

Wat kunt u verwachten?

-Goed gevoel

-Geaccepteerd worden

-Diversiteit en kwaliteit aan leden

-Inbreng en betrokkenheid

-Deelnemerslijsten voor een event

-Naambadges tijdens event

-Eigen business magazine

-Hoge opkomst 

-Bedrijfsbezoeken / seminars

-Moet betaalbaar zijn

-Inzet en vertrouwen bestuur

-Professionele website met 24/7 

doorlink

Zo kies je 
voor de juiste 
netwerkclub.

Een goed netwerk 
biedt tenslotte 
kansen.

meer dan 100 ambassadeurs!

Toch anders!

Aannemersbedrijf

A. Faber B.V. 

De Marne 209

8701 MH Bolsward

0515 - 572828

info@afaber.nl

ReFood GmbH & Co. KG

Kustweg 12

9976 VP Lauwersoog

Nederland

0519 - 82 03 33

johan.nobbe@refood.nl

www.refood.nl

VOGEL Tube Bending

Postbus 188

9640 AD Veendam

De Zwaaikom 2

9641 KV Veendam

0598 – 619204

www.vogeltubending.com

A7 Logistics

Poolsterweg 9

9641 MP Veendam

0598 - 630807

sales@a7logistics.nl

info@a7logistics.nl

www.a7logistics.nl

Netwerken: de laatste jaren is het steeds belangrijker 

en een meer geaccepteerd begrip geworden in de 

zakelijke wereld.

Het aanbod van netwerk-/businessclubs is enorm. Des te moeilijker is 

het om hieruit de juiste te kiezen. Alles draait om het bouwen van 

relaties binnen en buiten de eigen organisatie om meer medewerking, 

steun, informatie en aanbeveling te verkrijgen. Toch hebben veel 

mensen daar nog steeds moeite mee en zeker om er meer rendement, 

kennis, inzicht en mogelijkheden bij andere bedrijven uit te halen.

Netwerken staat niet gelijk aan acquisitie zoals velen veronderstellen. 

Het gaat om mensen leren kennen, oprecht interesse tonen en voor 

een lange termijn relatie aangaan. De focus zal op de relatie en het 

guneffect worden gevestigd om vervolgens over te gaan op zaken.

Het organiseren van bedrijfsbezoeken is zeer effectief. Je kijkt mee 

over de schouders bij collega-leden. Automatisch is de interactie van 

leden onderling bijzonder effectief, leerzaam en doeltreffend. Toch 

geven de meeste clubs de voorkeur aan gastsprekers en/of speed-

daten. Kortom u kunt kiezen in een overvolle markt aan netwerk- c.q.

business organisaties in uw regio.



Hoofdstraat 87

Postbus 400 9600 AK Hoogezand

9601 EB Hoogezand

0598 - 42 71 11  

info@draadadvocaten.nl

Draad Advocaten voor ondernemers

Als ondernemer wil je natuurlijk alles goed geregeld hebben, maar je wilt niet je tijd verdoen aan

juridische kwesties. Als je dan toch onverhoopt verwikkeld raakt in een juridische procedure, wil je

een daadkrachtig optreden van je advocaat. Een advocaat die jou begrijpt omdat hij net als jij

ondernemer is. Een advocaat die je voorziet van goede raad en advies zodat jij verder kunt met waar

je goed in bent. Ook voor juridisch advies op de achtergrond ben je bij ons aan het juiste adres.Net

als jij zijn wij bij Draad Advocaten ondernemers. Wij zijn de rode draad in het soms ingewikkelde

juridische landschap.

Werkgebieden
•Ondernemingsrecht

•Arbeidsrecht

•Huurrecht

•Verbintenissenrecht

www.draadadvocaten.nl

NOM kijkt tevreden terug op 2015

De Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NV NOM) kijkt terug op een succesvol 

jaar. 2015 werd afgesloten met een positief resultaat van 2,8 miljoen euro. Daarnaast wist de acquisitietak (NOM 

Foreign Direct Investment) 455 nieuwe arbeidsplaatsen in de regio te realiseren en was NOM Business 

Development betrokken bij bedrijven die gezamenlijk voor liefst 23,8 miljoen investeerden in innovatieve 

projecten.

Ten opzichte van 2014 zag NOM Finance vorig jaar een toenemend aantal financieringsaanvragen en een 

groeiende investeringsbereidheid. De totale werkgelegenheid bij de bedrijven waarin de NOM participeert 

bedroeg eind 2015 meer dan 3.000 fte.

Gewijzigd aandeelhouderschap

Eind december 2015 werd een overeenkomst getroffen tussen het Ministerie van Economische Zaken en de drie 

noordelijke provincies over het aandeelhouderschap van de NOM. Voorheen was het Ministerie voor 99,97 

procent aandeelhouder van de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij. De drie noordelijke provincies 

hebben nu echter de helft van die aandelen aangekocht.

Daarmee krijgen de drie provincies, na ruim 42 jaar, meer verantwoordelijkheid. "Dit bevestigt het eigenaarschap 

van de NOM en komt de inspanningen in het bieden van een goed perspectief aan de inwoners en ondernemers 

van Noord-Nederland ten goede. Wij zijn dan ook erg blij met de vergrote betrokkenheid van de provincies bij de 

NOM", aldus NOM-directeur Siem Jansen bij de presentatie van de jaarcijfers. (BRON NOM.nl 18-07-2016)

SWbv Emmen

Postbus 648 

7800 AP Emmen

0591 - 640 080

emmen@swbv.nl

SWbv Winschoten

Transportbaan 44 

9672 BK Winschoten

0597 - 432 180

winschoten@swbv.nl
www.pitchtowork.nl

Vertaal jouw passie 

en drive naar 

MEERWAARDE



•Coatingvloer

•Gietvloer

•Imitatiebetonvloer

•Siergrindvloer

•Troffelvloer

•Marmerstonevloer

•PVC Tegelvloer

•Plastifalt - Bitumenvloer

•Indaslux - coating

•Biocoatingvloer

Verbion Vloeren

J.A. Koningstraat 21

9672 AC Winschoten

www.verbionvloeren.nl

Postbus 373

9670 AJ Winschoten

0597 - 42 28 00

info@verbionvloeren.nl

Sinds 1948 is Verbion Vloeren dé specialist op het gebied van het leveren en 

aanbrengen van slijtvaste, vloeistofdichte, chemisch bestendige en decoratieve 

vloerafwerkingen op nieuwe en vooral ook bestaande ondergronden.

Met een team van vakmensen, allemaal opgeleid binnen het bedrijf, wordt elk 

voorkomend probleem met de nodige zorg en aandacht opgelost, binnen een 

van tevoren afgesproken budget.

Verbion Vloeren funktioneert al sinds jaren volgens de VCA* norm en wordt 

hiervoor jaarlijks gecertificeerd. Ook is Verbion Vloeren zich constant bewust 

van haar verantwoordelijkheid m.b.t. Arbo-, milieu- en maatschappelijke 

aspecten.

De Duitse economie begint het jaar veelbelovend
Duitsland is nog steeds een van de snelst 

groeiende economieën in de eurozone. De groei 

in het eerste kwartaal van 2016 van 0,7% op 

kwartaalbasis was een positieve verrassing. In 

het laatste kwartaal van 2015 was de groei 

0,3%. Deze groei was vooral te danken aan de 

binnenlandse vraag. Dit wijst erop dat Duitse 

huishoudens meer willen consumeren, bedrijven 

meer willen investeren en de economie minder 

afhankelijk wordt van de export. De huishoudens 

profiteren nog steeds van de stijging in het reëel 

besteedbare inkomen, veroorzaakt door de 

gunstige arbeidsmarkt. Wat betreft de handel 

slaagde de belangrijke Duitse productiesector 

erin meer te exporteren. Toch was de bijdrage 

van de netto-export nog steeds enigszins 

negatief, doordat de import dankzij hogere 

consumentenbestedingen steeg. (BRON: EC, IFO, 

Macrobond, Rabobank)

Indices wijzen op aanhoudende maar geringere groei in het tweede kwartaal

Groei blijft robuust, maar er is ook sprake van tegenwind

ASBEST ADVIESBUREAU WIERENGA
Koldingweg 19-4  Postbus 5155 9700 GD Groningen  T- 050 – 549 99 96

www.asbesthenk.nl info@asbesthenk.nl
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Ledeninformatie

Leo Hummel heeft zich aange-

sloten bij het team van Eerens

Sloopwerken b.v. als planner, 

spin in het web, alleskunner,

ass. uitvoerder, 

werkvoorbereider 

en nog veel meer.

Wij wensen Leo 

veel succes met 

zijn nieuwe job!

Doelmatig en rechtmatig contract-

management en begeleiding in de 

veranderprocessen daaromtrent. 

Minder juridische procedures en 

een kosten-efficiëntere exploitatie 

door vooraf de zaken overzichtelijk 

en eenvoudig te organiseren.

Zie linkedIn

voor meer info 

of mail naar 

bcvanderwal@icloud.com

Patrick van der Zee versterkt 

het commercieel en operationeel 

team van Aqua Safety Zuidbroek 

Wij wensen hem 

veel succes toe!

Erik Idema van EDC Internet b.v.

is verhuisd naar het voormalige

distributiecentrum van Huisman

Transport aan de Phoenixweg 6

in Veendam. Maar liefst 4000 m2  

bedrijfsruimte waar de bestellingen

en distributie plaats 

zal vinden. Wij wen-

sen het team van 

Erik veel werk-

plezier en

succes toe.

Janine Zuidema, accountmanager 

is met zwangerschapsverlof

gegaan. Collega Frank Meijer zal 

de werkzaamheden overnemen 

tijdens Janine’s afwezigheid.

Wij wensen Janine

veel sterkte en

vooral veel 

plezier toe!

- Gebruiksvriendelijk

- Gestructureerd

- Juiste inhoud

- Snelheid

- Vindbaarheid

- Veilig

- Design en techniek

- Sluit aan bij behoefte

- 24/7 doorlink leden

- Eigen inlogcode

- Eigen profiel bewerken

- Voor mobiele bezoeker

Leanne Klein zal de taken over-

nemen van Leo Hummel voor de 

vestiging in Groningen.

Leanne zal tevens 

als contactpersoon 

Fungeren. Wij 

hopen Leanne te 

begroeten op 

ons event.
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In de eerste helft van 2016 is het aantal ernstige ongevallen in de bouw met 14 procent toegenomen. Het aantal 

dodelijke ongevallen steeg maar liefst met 56 procent. Dat meldt de Inspectie SZW.

Het gaat om een vergelijking met de ongevalscijfers uit de tweede helft van 2015. Het aantal in onderzoek genomen 

klachten en signalen is met 16 procent gestegen.

Weken vóór vakantie zijn gevaarlijke periode

De Inspectie roept werkgevers op om juist nu extra aandacht te besteden aan veiligheid. “De weken vóór de vakantie 

zijn een gevaarlijke periode waarin extra aandacht nodig is voor de veiligheid op bouwplaatsen. Zeker nu het aantal 

ongevallen oploopt. De officiële bouwvak bestaat weliswaar niet meer. Maar op veel bouwlocaties wordt er extra hard 

aan getrokken om het werk nog net even af te ronden voordat het een aantal weken stil ligt. Dat geldt ook voor 

diverse productiebedrijven.”

En: productie stijgt, aantal ongevallen stijgt mee

In de sectoren waarin de crisis de grootste gevolgen had, zoals de bouw, is nu bij het stijgen van de productie 

een toename van ongevallen te zien. De toegenomen bouwproductie is te zien aan het aantal meldingen dat bij de 

Inspectie SZW binnenkomt. Het aantal bouwprocesmeldingen (start bouwwerkzaamheden) is in de eerste helft van 

2016 ten opzichte van de vergelijkbare periode in 2015 met 10 procent gestegen. Het aantal meldingen van 

asbestsaneringen steeg met 16 procent.

Bouw behoort tot top drie gevaarlijkste bedrijfstakken

Zowel het aantal ernstige ongevallen (42%) als het aantal dodelijke ongevallen (50%) in de bouw hebben 

plaatsgevonden binnen de algemene burgerlijke en utiliteitsbouw. Daarna zijn de subsectoren binnen de bouw met 

de meeste ongevallen het grondverzet, de elektrotechnische bouwinstallatie, sloopwerkzaamheden, het 

loodgietersbedrijf en schilderwerk. Zij zijn goed voor 4-7 procent van de ernstige ongevallen en 10-20 procent van de 

dodelijke ongevallen in de bouw. De bouw behoort daarmee tot de top drie van de gevaarlijkste bedrijfstakken

Leiding moet bouwvakkers aanspreken op gedrag

Bij een kwart van alle ongevallen die de Inspectie onderzoekt blijkt dat geen invulling is gegeven aan het directe 

toezicht op de werkvloer. “Het is belangrijk dat de direct leidinggevenden, zoals de uitvoerder, bouwvakkers 

aanspreken op hun gedrag. Als ze bijvoorbeeld hun persoonlijke beschermingsmiddelen niet (goed) gebruiken: hun 

handschoenen niet aantrekken, hun helm niet opzetten of hun gehoorbescherming achterwege laten. Of als ze de 

beschermkap van een machine afhalen omdat dat makkelijker zou werken. En net zo goed als zij dingen laten 

slingeren of een gat in de vloer niet goed afdichten, waardoor anderen struikelen of vallen.”

Verschillende talen bemoeilijken de communicatie

Marga Zuurbier, directeur Arbeidsomstandigheden van de Inspectie SZW, ziet dat schaalvergroting en bouwplaatsen 

die veranderen in een conglomeraat van leidinggevenden, werknemers, uitzendkrachten en zzp’ers, de kans op 

ongevallen vergroten. “Op een bouwplaats spreken medewerkers niet alleen Nederlands, maar ook Pools, Roemeens 

en Engels. Dat bemoeilijkt de communicatie en zo kunnen er eenvoudig misverstanden ontstaan. Wij zien ook dat er 

op bouwplaatsen steeds meer bouwvakkers rondlopen voor wie niet duidelijk is geregeld wie er voor hun veiligheid 

verantwoordelijk is.” Ook constateert Zuurbier dat goede samenwerkingsafspraken tussen partijen ontbreken.

Opdrachtgevers hebben belangrijke rol bij veilig werken

De Inspectie stelt dat ook de opdrachtgever van een bouwproject een belangrijke rol hebben in zorgen dat er veilig 

wordt gewerkt. “Zo is het van groot belang dat zij een veiligheids- en gezondsheidplan opstellen met daarin de 

afspraken over veilig en gezond werken. Ook is het belangrijk dat de bouwlocatie groot genoeg is om er veilig te 

werken”, aldus de woordvoerder. Om te zorgen dat opdrachtgevers een V&G-plan maken en de samenwerking goed 

regelen, heeft minister Asscher recent de bouwprocesbepalingen voor opdrachtgevers aangescherpt. Deze maand 

start de internetconsultatie over deze nieuwe aangescherpte regels. (BRON ARBO-online)

xplosieve stijging ongevallen in bouw



Business & more leden genieten  
van racespektakel op Asser Circuit

Training MOTOL GP 2016

Net als voorgaande jaren is het ons wederom gelukt om een

Business event / GP training bij te wonen in de VIPbox op het 

Asser TT-Circuit. Op vrijdag 24 juni meldden zich de eerste 

leden om 12.30 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 2016. 

Onder het genot van hapjes en drankjes was het buitenge-

woon goed toeven in box3 van een 6 tal BN&m leden.

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 de leden voor 

het beschikbaar stellen van de VIPbox en de samenwerking. 



Werkloosheid is de resultante van de vraag naar en het aanbod van arbeid. Voor de werkloosheid kijken we naar 

het aantal niet-werkende werkzoekenden dat geregistreerd staat bij het UWV. Vanaf 2015 maken we daarbij 

gebruik van de internationale definitie van werkloosheid en beroepsbevolking*. Omdat de cijfers van voorgaande 

jaren niet met terugwerkende kracht volgens de nieuwe definitie worden berekend, gaan we voor trends nog uit 

van de oude definitie.

De peildatum van de cijfers is eind december**. Bij de interpretatie van de cijfers moet daar rekening mee worden 

gehouden, want de werkgelegenheid en daarmee werkloosheid in Drenthe zijn relatief seizoensgevoelig.

Eerste tekenen van herstel

Door de economische recessie liep de werkloosheid in 2009 flink op. In 2010 en 2011 nam de werkloosheid weer 

wat af, met name doordat minder mensen zich aanboden op de arbeidsmarkt en niet door een groei van de 

werkgelegenheid. Hierdoor daalde de beroepsbevolking. Het uitblijven van herstel van de economie zorgde ervoor 

dat de werkloosheid vanaf 2012 weer steeg.

Ondanks het inmiddels ingezette economische herstel, liep de werkloosheid in 2015 verder op. Het aantal niet-

werkende werkzoekenden nam in Drenthe minder sterk toe dan landelijk (+10,2% tegen +13,1%). De arbeidsmarkt 

reageert altijd vertraagd op economische veranderingen. In het eerste kwartaal van 2016 vertoonde de 

arbeidsmarkt tekenen van herstel. Zowel in Drenthe als in Nederland was sprake van een daling van de 

werkloosheid.

Werkloosheid Drenthe hoger dan landelijk

Volgens de nieuwe internationale definitie had 

Drenthe eind december 2015 ruim 31.000 

niet-werkende werkzoekenden. Dit betekent dat 

12,5% van de Drentse beroepsbevolking werkloos 

was. Landelijk lag dit percentage op 11,3%. De 

Drentse werkloosheid ligt overigens al decennia 

boven het nationaal gemiddelde. Daarbij moet wel 

worden opgemerkt dat het verschil met Nederland 

fluctueert gedurende het jaar. De verschillen tussen 

Drenthe en Nederland nemen af in het voorjaar en 

de zomer door seizoenswerkgelegenheid in 

landbouw, horeca, detailhandel en bouw. 

In het najaar en de winter nemen ze toe 

door het wegvallen van het seizoens-

werk.

Meeste werklozen in Assen en 

Emmen 

Van de Drentse gemeenten had Assen eind 

december 2015 het hoogste werkloosheids-

percentage (15,5%), gevolgd door Emmen 

(15,3%) en Hoogeveen (12,8%). De werkloos-

heid in de andere gemeenten lag op of onder 

het Drentse gemiddelde. Deze gegevens zijn 

volgens de nieuwe definitie van werkloosheid 

en beroepsbevolking. (BRON provincie.drenthe.nl)

Net als Drenthe kende Nederland een toename van de werkloosheid in 2015 en een lichte afname in het eerste 

kwartaal van 2016. In Drenthe is de werkloosheid overigens al decennia hoger dan in Nederland. Wel fluctueert 

het verschil gedurende het jaar, vooral door seizoensarbeid.

Ondanks het gematigde economische herstel, nam de werkloosheid in 2015 verder toe, tot 12,5%. In het eerste 

kwartaal van 2016 begon het herstel zich te vertalen in een daling van het aantal werklozen.

Werkloosheid 2015

Werkloosheid Provincie Drenthe



Uitzendbureaus
Verdere groei uitzendmarkt in 2016
De Rabobank verwacht voor de uitzendmarkt voor 2016 een volumegroei van circa 5%. De uitzendmarkt zal als 

cyclische sector profiteren van de verder aantrekkende economie in 2016. Uitzenden wordt door veel bedrijven 

gezien als een commodity. Dat zorgt voor prijsconcurrentie en margedruk. Het is voor uitzendorganisaties 

daarom essentieel om zich te onderscheiden van hun concurrenten. Dat kan bijvoorbeeld door zich te 

specialiseren in bepaalde sectoren of door verbreding van de dienstverlening. Uitzenders moeten zich verdiepen 

in de markt van hun klanten om meer toegevoegde waarde te kunnen leveren. Doordat de economie verder zal 

groeien in 2016 is het sentiment voor de uitzendmarkt positief. Vooral bedrijven die innoveren zullen van deze 

groei profiteren.

Flexmarkt in de toekomst
De prognose voor de komende 3 tot 5 jaar is gematigd positief. De Rabobank verwacht dat de uitzendmarkt 

verder zal groeien door de verdere flexibilisering van de arbeidsmarkt en de verder aantrekkende economie. 

Naast het aantal uitzendkrachten/gedetacheerden zal in de komende 3 tot 5 jaar ook het aantal tijdelijke 

contracten en zzp’ers toenemen. Door de digitalisering en automatisering zullen de komende jaren veel banen 

voor lager en middelbaar opgeleiden verdwijnen. Wij adviseren uitzenders daarom zich meer te richten op de 

bemiddeling van hoger opgeleiden. Bijvoorbeeld door zzp’ers te bemiddelen of door flexpools van professionals 

op te zetten. Door de structurele margedruk zullen uitzenders moeten innoveren, bijvoorbeeld door te verbreden. 

Dat kan bijvoorbeeld door opleidingen en trainingen te verzorgen.

De digitalisering heeft een grote impact op de uitzendbranche. Het aantal vestigingen van (grote) uitzendbureaus 

krimpt en de interne processen worden verder gedigitaliseerd, zoals het zoeken en screenen van kandidaten. Dit 

zorgt voor extra investeringen in ICT, maar resulteert uiteindelijk in een efficiëntere organisatie en lagere 

kosten. 

Trends
•Toenemende flexibilisering arbeidsmarkt;

•Prijsconcurrentie en margedruk;

•Verdergaande digitalisering;

•Specialisatie en verbreding om zich te onderscheiden van concurrentie;

•Toenemende wet- en regelgeving;

•Afname aantal kantoren/vestigingen.

Kansen en bedreigingen
•Binnen de subsegmenten verwachten wij een verdere groei in de bemiddeling van technisch opgeleid personeel 

en hoger opgeleiden;

•Aandacht voor strategische personeelsplanning. Het uitzendbureau zal meer moeten bieden dan alleen de inzet 

van uitzendarbeid, bijvoorbeeld door intensievere samenwerking met de opdrachtgever;

•Verbreden van de dienstverlening. Niet alleen meer bemiddeling van personeel, maar ook begeleiding in 

scholing en opleiding;

•Overnemen P&O-functie voor kleine bedrijven die daar zelf niet de capaciteit of expertise voor hebben;

•Risico’s overnemen van de opdrachtgever en afgerekend worden op output;

•Uitzendbureaus kunnen gemeenten (verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wet werken naar vermogen) 

helpen met bemiddeling naar de arbeidsmarkt;

•Er liggen kansen in het bemiddelen van zzp’ers;

•Steeds meer organisaties kiezen voor een flexibele schil, dit biedt kansen voor uitzenders. Zij kunnen 

bijvoorbeeld de planning voor hun rekening nemen;

•Bedreiging van opdrachtgevers die zelf hun flexschil gaan beheren;

•Uitzendbureaus ondervinden in toenemende mate concurrentie van andere vormen van flexwerk, zoals zzp’ers.

•BRON: Rabobank Cijfers&Trends

Cijfers & Trends…



Dienstverlening

Flexibiliseren om concurrentievoordeel te behouden
Voor 2016 verwacht de Rabobank een verdere groei van het volume (meer dan 3%) in de dienstverlening. 

Dienstverlenende bedrijven profiteren in 2016 van de aantrekkende economie. Ondanks de verbetering van de 

Nederlandse economie, blijft het voor zakelijke dienstverleners noodzaak om continu te innoveren en te 

flexibiliseren. Technologische ontwikkelingen zorgen voor een veranderend speelveld, met nieuwe toetreders en 

nieuwe verdienmodellen. Daarnaast verandert de klantvraag voortdurend en om als dienstverlener hierop in te 

spelen is flexibiliteit essentieel. Flexibiliteit in verdienmodel, businessmodel en organisatiemodel. Het sentiment 

voor de sector dienstverlening is gematigd positief.

Vergroot wendbaarheid en flexibiliteit
Rabobank is gematigd positief voor de lange termijn voor de dienstverleningssector. Flexibiliteit en wendbaarheid 

kunnen bijvoorbeeld worden verkregen door slimmer gebruik te maken van ICT. Bijkomend voordeel is dat veel 

ICT-oplossingen ‘as-a-service’ beschikbaar zijn waardoor gebruik kan worden gemaakt van nieuwe technologie 

zonder hoge eigen investeringen. Technologie maakt het mogelijk om te differentiëren in benadering van klant-

groepen en verdienmodellen. Nu de arbeidsmarkt, zowel aan werkgeverszijde als aan werknemerszijde steeds 

meer flexibiliseert, biedt dit voor dienstverleners mogelijkheden om mensen met de juiste kennis en competenties 

aan zich te binden. Door gebruik te maken van een flexibele schil maar ook door de inzet van zelfsturende teams 

groeit de wendbaarheid en flexibiliteit van de organisatie. Randvoorwaarde is echter wel een open organisatie. 

Sterk hiërarchische organisatievormen, zoals een partnermodel, kunnen flexibiliteit in de weg staan.

Trends
•Prijsconcurrentie en margedruk;

•Er ontstaan nieuwe verdienmodellen. Zoals het as-a-servicemodel, dit is een abonnementsvorm waarbij de 

•klant periodiek een vast bedrag betaalt of het prestatiegericht belonen waarbij de factuur afhankelijk is van het 

behaalde resultaat. Het traditionele uurtje-factuurtje verdwijnt steeds meer;

•Upgrading van werkzaamheden door digitalisering. Competenties worden belangrijker;

•Toenemende specialisatie van dienstverleners op bepaalde vakgebieden;

•Het aantal zzp’ers in de branche neemt nog steeds toe;

•Tevens is de dienstverlening de sector met het grootste aandeel startende ondernemers. Ruim 60% van de 

•starters begint in de dienstverlening.

Kansen en bedreigingen
•Van zakelijke dienstverleners wordt verwacht dat ze daadwerkelijk hun rol pakken als strategisch partner van 

de klant en meer toegevoegde waarde bieden;

•Dienstverleners moeten inspelen op de verdergaande digitalisering van de maatschappij;

•Samenwerking leidt tot een betere marktpositie. Co-creatie dan wel gezamenlijk aanbesteden biedt kansen voor 

kleinere partijen;

•Inspelen op de vraag om meer transparantie bijvoorbeeld door de klant alleen te laten betalen voor het behaalde 

resultaat;

•Enerzijds verbreden bedrijven hun dienstverlening, anderzijds is er sprake van verdere specialisatie;

•Het bedrijfsleven blijft streven naar flexibilisering. Dit biedt kansen voor met name de uitzendbranche, de 

detacheringsbedrijven en de facilitaire dienstverleners.

•BRON: Rabobank Cijfers&Trends) 

Cijfers & Trends…



Steiger Verhuur

Hoogwerker Verhuur

Materieel Verhuur

Verkoop

Opleidingen

Professionele elektrische pompwagen met krachtige aandrijving, voorzien van 

onderhoudsvrije batterijen en ingebouwde lader, elektromagnetische rem,

extra stabiliteitswielen, is zeer geschikt om mee te werken in kleine ruimtes zoals 

b.v. een vrachtwagen.

Aktie prijs 

€ 1.995.-excl. btw

Professionele elektrische pompwagen met 

krachtige aandrijving type EPT 20-15ET

GJALTEMA Verkoop

Dhr. Mario van Buiten

Smirnoffstraat 17

Bezoekadres 

Smirnoffstraat 11

9716 JR Groningen

+31 (0) 50-571 13 70

verkoop@gjaltema.eu

GJALTEMA VERKOOP  Importeur  EP programma    www.gjaltema.eu

Parkmanagement De Veenkolonien en OOP presenteren 

succes in de Nieuwe Veenkolonien

Tijdens de Promotiedagen Noord-Nederland in MartiniPlaza in Groningen staat het plein Pekela - Veendam in het 

teken van ondernemers succesvol zijn. Hoe krijgen zij dat voor elkaar? Wat kunnen we daarvan leren?

Het project is ontwikkeld door Parkmanagement De Veenkolonien (PMDV) en Ondernemersvereniging Oude 

Pekela (OOP) hebben met ondersteuning van de gemeenten Pekela en Veendam, Rabobank Midden-Groningen 

en de Veendammer Ondernemers Compagnie (VOC). Parkmanager Gert Brouwer van PMDV en voorzitter Jakob 

Zwinderman van OOP hebben het concept voor het plein Pekela - Veendam samen ontwikkeld.

“De beurs is een ideale gelegenheid om onze regio verrassend te presenteren en krachten van ondernemers en 

gemeenten te bundelen”, zegt Gert Brouwer. “Wij willen de beurs gebruiken om een discussie op gang te brengen 

over een verandering van de beeldvorming rond onze regio”, zegt Gert Brouwer. “Er zijn steeds meer bedrijven die 

vanuit de Veenkolonien wereldwijd succesvol zijn, innovatieve producten ontwikkelen en werkgelegenheid creëren. 

We willen het publiek verrassen met prachtige succesver-

halen die zij niet kennen. Ken je die kreet van cabaretier 

Bert Visscher? ‘Je verwacht het niet he!” Dat zou een 

prima slogan voor onze regio kunnen zijn.”

Het project De Nieuwe Veenkolonien heeft in de aanloop 

naar de beurs zelf al succes gecreëerd. Ondernemers in 

het recreatiegebied Borgerswold presenteren zich tijdens 

de beurs voor het eerst gezamenlijk als Park Borgerswold

en ontwikkelen samen concepten. Dutch Harvest uit Oude-

Pekela heeft samen met Hotel Parkzicht een horecaconcept 

ontwikkeld voor hennepthee.Bezoekers van het plein Pekela-

Veendam kunnen die thee proeven. En gebieds- regisseur 

Gerard Kremer en hoogleraar Willem Feenstra delen hun 

visie hoe de regio zich de komende jaren succesvol kan 

ontwikkelen.

Met vriendelijke groeten,

Gert Brouwer



Grootste zonnepark van Nederland bij Delfzijl 

nadert voltooiing

De eerste van liefst 116.000 zonnepanelen zijn inmiddels geïnstalleerd en als alles volgens plan verloopt 

zal Sunport Delfzijl binnenkort zijn eerste stroom aan het net kunnen leveren. Eenmaal volledig 

operationeel zal het grootste zonnepark van Nederland 30 megawatt aan energie gaan opwekken, 

voldoende voor de energiebehoefte van liefst 8000 huishoudens.

Het zonnepark, dat net zo groot is als zestig voetbalvelden, is een initiatief van zakenman Hans Hoven. Hij 

ontwikkelde met zijn bedrijf Sunport Energy de plannen, waarna het Duitse WIRSOL het project overnam en 

verantwoordelijk werd voor de financiering, bouw en exploitatie van de gigantische zonnecentrale net ten 

zuiden van het Chemiepark Delfzijl.

Hans Hoven zegt trots te zijn op het project. ‘We zijn er trots op dat we dit innovatieve park op zo’n 

grootschalige wijze hebben kunnen ontwikkelen in Nederland’. Bij WIRSOL zijn de verwachtingen 

hooggespannen, zo geeft managing director Peter Vest aan: “Voor WIRSOL is Sunport Delfzijl een grote stap 

om een belangrijke speler te worden in de Nederlandse markt voor duurzame energie.’

Ook de gemeente Delfzijl is ingenomen met de komst van Sunport Delfzijl. ‘Voor ons als gemeente is dit 

solarpark een enorme stimulans om naast windenergie nu ook zonne-energie in te zetten voor onze industrie’, 

aldus wethouder IJzebrand Rijzebol, verantwoordelijk voor onder meer de portefeuille Energie: ‘Wij staan 

bovenaan in het gebruiken van duurzaam geproduceerde energie. En dat voor een gemeente die meer energie 

gebruikt dan de hele provincie samen’, zo zegt hij niet zonder enige trots.(BRON economie.groningen.nl)

De industrie en de dienstensector kunnen ruim 1,3 miljard kuub aardgas per jaar besparen als de warmte van 

koelinstallaties opnieuw wordt ingezet. Dit komt naar voren uit een onderzoek van KWA Bedrijfsadviseurs in 

opdracht van RVO.nl. Het onderzoek betreft het warmtepotentieel van koelinstallaties. De warmte die vrijkomt 

blijft bij het grootste deel van de koelinstallaties onbenut. Door deze wel te gebruiken, verlagen bedrijven het 

gebruik van fossiele brandstoffen en de CO2-uitstoot. Het onderzoek wijst uit dat 40% van de warmte kan 

worden hergebruikt, waardoor bedrijven minder aardgas hoeven te kopen. `Dit is dus een mooie techniek om op 

te nemen in de Energie Efficiëntieplannen die veel bedrijven deze herfst moeten indienen, in het kader van de 

MJA- en MEE-convenanten van het ministerie van Economische Zaken`, stelt KWA-adviseur Paul ten Have. 

Het doel van deze convenanten is 20% minder CO2-uitstoot in 2020. Ook dragen ze bij aan de 

energiebesparingsdoelen in het Energieakkoord. De laatste periode duurt van 2017 tot 2020, waarna beide 

convenanten eindigen. (BRON vermelding)

Industrie kan besparen door hergebruik warmte

Aalbers 

Installatietechniek b.v.

Drentse Poort 2

9521 JA Nieuw-Buinen

Postbus 12

9520 AA Nieuw-Buinen

0599 – 613427

info@aalbers.com

www.aalbers.com

Reym Noordoost

Postbus 453 

9640 AL Veendam

De Zwaaikom 11 

9641 KV Veendam

0598 – 65 95 00

veendam@reym.nl

www.reym.nl

Burg. Omtaweg 4

9636 EM Zuidbroek

0598 – 45 37 87

zuidbroek@valk.com

www.hotelzuidbroek.nl

MAMMOET Nederland bv

Schepersmaat 9

9405 TM Assen

Potsbus 596

9400 AN Assen

0592 – 34 14 56

www.mammoet.com



Van het aantal zelfstandigen in de bouw is 3,4% Pools, blijkt uit cijfers van het CBS. In 2008 was dit nog 1,9%. 

Dit sluit aan bij de trend dat er sinds de crisis steeds meer zelfstandigen aan het werk zijn gegaan in de bouw. 

In totaal zijn er 9.400 zelfstandigen met een niet-Nederlandse afkomst werkzaam in de sector. Dat zijn er ruim 

4.000 meer dan in 2008.

Een op de twaalf zzp`ers heeft een niet-Nederlandse nationaliteit, acht jaar geleden was dit nog één op de 19. 

Van de 12.000 nieuwe zelfstandigen is een derde niet-Nederlands. Daartegenover is er wel een daling te 

merken in het aantal banen van werknemers met een niet-Nederlandse achtergrond: dit liep terug van 9.500 in 

2008 naar 8.100 in 2014.

Toch groeide het aandeel buitenlandse werknemers, omdat het aantal banen van Nederlandse werknemers 

sterker daalde. Van deze groep moesten 90.000 werknemers afscheid nemen van hun baan. Behalve Polen 

zijn er ook veel Bulgaren werkzaam in de bouw. Eind 2014 waren dit er 1.600, tegenover 700 in 2008. Het 

aantal Roemenen werkzaam in de sector is minder hard gestegen, van 100 in 2008 naar 300 in 2014.

(BRON Cobouw) 11-07-2016

Zestal Business & more leden stellen VIP-box 
TT-Circuit beschikbaar voor Stichting Zorgeloos Kind

Ons doel is ernstig zieke kinderen met het gezin de 

ziekte even te laten vergeten

Stichting Zorgeloos Kind heeft als doelstelling het helpen van gezinnen 

waarvan een kind is getroffen door een ernstige of langdurige ziekte. Het 

motorrace team SWPN vervult daarin een belangrijke rol door bijvoorbeeld 

tijdens de races gezinnen te ontvangen en deze gezinnen een prachtige 

verzorgde VIP-dag te bezorgen.

Racen is prachtig, maar racen is nog veel leuker als we aangemoedigd worden 

door de ‘zieke’ kinderen. Kinderen met wie het altijd goed gaat en die nooit 

klagen. Kinderen die meer operaties hebben ondergaan dan wij races hebben 

gereden en kinderen die dag in, dag uit een enorme strijd moeten leveren om 

überhaupt te overleven. Kinderen waar wij als ‘volwassen mensen’ in 12,5 jaar 

heel veel van hebben geleerd en waarvan we heel veel energie krijgen. 

Kinderen die Topsport moeten bedrijven in hun race tegen een verschrikkelijke 

ziekte. Meer informatie? www.stichtingzorgelooskind.nl

De races werden op 16 oktober gehouden, BN&m voorzitter Eddy Woltjer 

heette de kinderen, ouders en het bestuur welkom. Meer dan 60 gasten 

genoten van een zonovergoten racedag. 

Steeds meer Poolse zzp`ers in de bouw

Box3



Belangrijke stap richting meest duurzame en 
grootste mouterijlocatie van Europa
Holland Malt heeft donderdag 14 juli aangekondigd haar mouterij in Eemshaven uit te gaan breiden. In juli 

wordt er gestart met de bouw. De uitbreiding volgt op de groei die Holland Malt afgelopen jaren al inzette en zal 

resulteren in een verdubbeling van de capaciteit tussen nu en eind 2017. Hiermee verstevigt de mouterij haar 

positie in Europa en maakt ze zich op voor verdere internationalisering.

Groeiambitie

Holland Malt beschikt over twee mouterijlocaties: in Lieshout en in Eemshaven. Met de uitbreiding die volgende 

week van start gaat worden er in Eemshaven twee state-of-the-art torens bijgebouwd waarmee de capaciteit 

verdubbelt van 140.000 ton naar 280.000 ton mout per jaar. Hiermee komt de totale capaciteit van de twee 

mouterijlocaties op 405.000 ton mout per jaar. Holland Malt groeide al flink in de afgelopen jaren door in te 

zetten op een gevarieerd productportfolio, kwaliteit en efficiëntie. In de afgelopen vijf jaar wist Holland Malt haar 

capaciteit vanuit de huidige productielocaties al met 10% uit te breiden. Door het slimmer plannen van 

preventief onderhoud draait de huidige mouterij inmiddels 24 uur per dag en 7 dagen per week. Het in gebruik 

nemen van een volautomatische verpakkingsstraat en verdere automatisering in zowel productie als logistiek 

hebben daarnaast voor een efficiëntieslag gezorgd.

Swinkels licht verder toe: “Eemshaven biedt ook enorm veel mogelijkheden op het 

gebied van energie. De grote internationale energiebedrijven zijn in Eemshaven 

gevestigd en in combinatie met de lokale industrie moeten wij daar samen een nog 

duurzamere energiehuishouding kunnen realiseren. Wij hebben veel vertrouwen in de 

toekomst en kijken uit naar duurzame groei.”

Begin 2018 operationeel

Holland Malt produceert verschillende soorten mout. In Eemshaven wordt voornamelijk pilsmout geproduceerd. 

In Lieshout bestaat 15% van de totale productie uit speciaalmout. Holland Malt is actief binnen verschillende 

duurzame brouwgerstprogramma’s en zet daarnaast in op duurzame logistiek. Het grootste gedeelte van de 

brouwgerst van Holland Malt wordt al aangevoerd via het water. De rest wordt direct vanaf het land, zonder 

tussenkomst van opslaglocaties, aan Holland Malt aangeleverd. Door de uitbreiding in Eemshaven wordt er 

direct en indirect meer werkgelegenheid gecreëerd in de regio. Eind 2017 zullen de werkzaamheden 

afgerond worden, zodat de nieuwbouw begin 2018 operationeel is. (BRON Groningen Seaports)

Eemshaven nieuws…

Strategische ligging

Momenteel is 50% van de productie van Holland Malt bestemd voor de Europese markt. De overige 50% is 

bestemd voor gebieden als Azië, Afrika en Latijns-Amerika. De ligging aan de diepzeehaven Eemshaven biedt 
Holland Malt een sterke logistieke basis, zowel voor de aanvoer van brouwgerst als de uitvoer van mout.

www.fortune.nl
Regio Blauwestad

Adri Klooster

Relatiegeschenken &

Kerstpakketten

www.dijkvan.nl

J.A. Koningstraat 19

9672 AC Winschoten

0597 - 42 26 00

info@verbionhandel.nl

www.verbionhandel.nl

Reisiger

Glas & Schilderwerken

Transportweg 42

9645 KX Veendam

0598 63 29 20

info@reisigerschilders.nl

www.reisigerschilders.nl



Business & more leden 
massaal op DelfSail 2016

BN&m lid Wijnne Barends palviljoen aan de kade 

Genieten tijdens de rondvaart door de haven

Havenpaviljoen met o.a. Reym en Delftechniek. 



Als Business Club hebben wij massaal deelgenomen aan en 

genoten van DelfSail 2016. Wij hadden ons verzameld in het 

prachtige Eemsmondgebouw waar ook Veolia is gehuisvest. 

Veolia bood ons de ruimte en parkeergelegenheid aan voor 

onze leden. Hiervoor onze dank.

DelfSail 2016

Het was het grootste nautische evenement van het noorden: 

DelfSail 2016! Dit jaar trok het vijf dagen durende evenement 

maar liefst een half miljoen bezoekers! Hoewel wij alle 

weertypes voorbij hebben zien komen, zat de stemming er 

goed in bij onze gasten en hebben wij veel leuke reacties 

gekregen.

Nautisch evenement

Na de koffie en lunch was het tijd om op het partyschip

“Regina Andrea” de tallships te bewonderen tijdens een 

anderhalf uur durende rondvaart. Een tiental leden gaf er de 

voorkeur aan om de rondvaart in een snelle rib-boot te doen. 

Daarna was het tijd voor een rondgang door de haven en 

aansluitend terug te keren naar het Eemsmondgebouw 

voor een lopend buffet en netwerkborrel.

Kortom, een bijzonder geslaagd nautisch evenement.

Nautisch evenement 

Havenzicht vanuit het Eemsmondgebouw



Recycling Maatschappij 

Veendam BV•De Twentse Recycling Maatschappij BV (TRM)

•Recycling Maatschappij Almelo BV (RMA)

•Drentse Recycling Maatschappij BV (DRM)

•Recycling Maatschappij Veendam BV (RMV)

•Recycling Maatschappij Groningen BV (RMG)

•Reststoffen Centrum Almelo BV (RCA)

Recycling Maatschappij Veendam maakt ook deel uit van onze organisatie. Hier werken 6 mensen met 

een moderne stationaire breekinstallatie. Uiteraard zijn alle producten gecertificeerd volgens BRL 2506. Naast 

gecertificeerd menggranulaat 0-31,5 is de leveringen van gecertificeerd hydraulisch menggranulaat 0-45 ook 

mogenlijk.Het afleveringsgebied bestrijkt het oosten en midden van de provincie Groningen en de kop van Drenthe

Recycling Maatschappij Veendam

Zuidwending 132

9644 XN Veendam

0598 62 64 39

rmv@puinrecycling.nl

De Twee "R" Recycling Groep BV bestaat uit de 

volgende bedrijven:

Ekamper licht&adviesbureau

Nassaustraat 18 

9671 BW Winschoten

+31 (0)6 525 865 44

info@ekamperlicht.nl

www.ekamperlicht.nl

Asbest verwijderen: veilig,

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 uitgerust met de modernste 

apparatuur en middelen. Wij verwijderen asbest in een veilige 

omgeving.

Machine Verhuur  - Asbestsanering

Eerens Sloopwerken b.v.

Australiëweg 4

9407 TE Assen

085 90 200 99

info@eerenssloopwerken.nl

www.eerens sloopwerken.nl

zorgvuldig en volgens de wet

Sherpas Prôyects faciliteert individuen, teams en 

organisaties in veranderingen. Sherpas Prôyects gidst 

mensen die richting willen geven aan persoonlijke 

veranderingen en aan teams en organisaties die een 

verandering (willen) doormaken.

Sherpas Prôyects

Postbus 1192

9701 BD Groningen

Jakob Zwinderman

31 (0)6 22 80 96 93

gelegen in het groothandelscentrum

Groningen

050 – 31 20 793

Een lichtplan van Ekamper licht & adviesbureau omvat een creatief en technisch ontwerp voor uw gebouw of 

woonhuis. Wij maken gebruik van verschillende berekeningsprogramma ’s zoals DIALux voor de lichtbere-

keningen en een energiebesparingsprogramma. Verder kunnen wij ook werkzaamheden uitvoeren in AutoCAD. 

Voor onze lichtplannen houden wij rekening met de geldende NEN normeringen die voor de verschillende ruimtes 

van kracht zijn. Wij ontwerpen binnen- en buitenverlichting en nood- en vluchtwegverlichting. 

www.ringweg.com



business

Jakob Zwinderman Wietse Boelmans

Afzeiken Subsidies

Een aantal lezers van Business Networking & 

more denkt mogelijk nog dat afzeiken, iemand 

eens goed de waarheid zeggen de juiste 

managementmethode is. ‘Waardering is niet 

nodig, mijn werknemers krijgen al genoeg 

waardering in de vorm van salaris en bonussen’ 

of ‘complimenten geven is overdreven’.

Het nut van complimenten geven is groot. Uit 

onderzoek blijkt dat positieve en waarderende 

gedachten zorgen voor een betere doorbloeding 

van de hersenen. Dit leidt tot meer flexibiliteit, 

meer bereidheid tot samenwerking, een beter 

functionerend geheugen en een beter vermogen 

tot het stellen van doelen. Door de werknemer 

regelmatig een compliment te geven, bevordert u 

dus zijn geestelijke gezondheid en functioneren 

op de werkvloer! 

Omdat complimenten vaak mondjesmaat én niet 

op de goede manier gegeven worden geven wij 

van Sherpas Prôyects vijf onderstaande tips om 

goede complimenten uit te delen.

1. Doe het oprecht en wees specifiek

2. Besteed tijd en aandacht aan het compliment

3. Stem het compliment af op de ontvanger

4. Houd de balans tussen complimenten en 

correcties geven

5. Maak er dagelijks werk van

Sherpas Prôyects gidst mensen die richting 

willen geven aan persoonlijke effectiviteit en aan 

teams en organisaties die een verandering goed 

willen doormaken. Sherpas Prôyects doet dit 

door onwikkelingstrajecten, trainingen, coaching  

en POWER workshops.

Vanuit Groningen, Leeuwarden en Apeldoorn.

Subsidies voor elke ondernemer (groot 

en klein)

Er zijn veel subsidiemogelijkheden voor grote 

ondernemingen, maar ook vooral voor kleine 

ondernemingen. In het 'oerwoud' van subsidies 

is het lastig een weg te vinden. Het is voor 

drukke ondernemers vaak ook niet te doen om 

uit te zoeken welke regeling past en om de 

subsidie aan te vragen, te beheren en te 

verantwoorden. 

Er zijn vele subsidies te verkrijgen, die worden 

verstrekt door Europa, Nederland en regionale 

overheden. Europa verstrekt bijvoorbeeld een 

subsidie voor duurzame inzetbaarheid van 

werknemers (ESF). De landelijke overheid 

verstrekt diverse subsidies, waaronder de 

WBSO (Wet Bevordering Speur- en 

Ontwikkelingswerk). Als u als ondernemer 

innovatief bent en vaak nieuwe mogelijkheden 

onderzoekt dan geeft deze regeling voordeel in 

de loonafdracht voor werknemers. 

Als wij meer regionaal kijken bij de Provincie 

Groningen, dan is er een subsidie op het gebied 

van personeel, om- en bijscholing, BBL-ers, 

kwetsbare werknemers. Deze regeling heet 

Groningen op Voorsprong,

De Jong&Laan heeft medio dit jaar 

subsidieadviesbureau CATA overgenomen. 

Hiermee speelt de accountantsorganisatie actief 

in op de toenemende behoefte van 

ondernemers aan professionele ondersteuning 

bij innovatie- en subsidietrajecten.

Cata kan voor u de subsidiemogelijkheden 

onderzoeken. Wij zoeken voor u de meest 

geschikte subsidie. Cata heeft de kennis in huis 

en kan mogelijkheden zien waar u zelf nog niet 

aan heeft gedacht. 



Even voorstellen

Mr. Laurens Slinkman         Mr. Gerald de Jong                Janet Boxmeer                 Eddy Wolthuis

Rolf Kuiper                      Sytze Monsma Hans Ulenberg Jan Eggens 

Bouwbedrijf Wolthuis b.v.

Hoofdweg 68

9615 AD Kolham

0598 – 85 26 48

info@bouwbedrijfwolthuis.nl

www.bouwbedrijfwolthuis.nl

Verbidak b.v.

M.J. van Olmstraat 3

9672 AE Winschoten

0597 – 43 00 21

sales@verbidak.nl

www.verbidak.nl

Noorderborgh Verzekeringen

Feiko Clockstraat 157

9665 BJ Oude Pekela

Postbus 25

9665 ZG Oude Pekela

0597 – 43 11 62

info@noorderborgh.nl

www.noorderborgh.nl

Business Networking & more

STRAETUS Groningen

Duurswoldlaan 2

9936 HA Farmsum

088 – 044 00 84

groningen@straetus.nl

www.straetus.nl

Bouwbedrijf

Wolthuis bv

Verzekeringen

Draad Advocaten

Hoofdstraat 87

9601 EB Hoogezand

Postbus 400

9600 AK Hoogezand

0598 – 42 71 11

info@draaadadvocaten.nl

www.draadadvocaten.nl

Draad Advocaten

Hoofdstraat 87

9601 EB Hoogezand

Postbus 400

9600 AK Hoogezand

0598 – 42 71 11

info@draaadadvocaten.nl

www.draadadvocaten.nl

Fivelingo.

Fivelpoort 1

9902 SR Appingedam

Postbus 24

900 AA Appingedam

0596 – 85 69 56

info@fivelingo.nl

www.fivelingo.nl

BAM Bouw en Techniek

Jeverweg 19

9723 JE Groningen

Postbus 70008

9704 AA Groningen

050 – 556 50 50

noord@bam.nl

www.bambouwentechniek.nl



Even voorstellen

VMB Groep

Vriesendijk 0592 – 24 52 45

Martinistad    050 – 571 72 73 

Dijker            0597 – 61 20 07

robin.kruse@vmdgroep.nl

www.vmdgroep.nl

Ekamper Licht & Advies

Nassaustraat 18

9671 BW Winschoten

M- 06 52 58 65 44

info@ekamperlicht.nl

www.ekamperlicht.nl

Sherpas prôyects

Postbus 1192

9701 BD Groningen

M- 06 22 80 96 93

j.zwinderman@

sherpasproyects.nl

www.sherpasproyects.nl

HOC Opleiding & Training

Bolwerk 2

9471 AT Zuidlaren

Postbus 110

9470 AC Zuidlaren

050 – 409 26 50

info@hoctrainin.nl

www.hoctraining.nl

Recycling Maatschappij 

Veendam b.v.

Zuidwending 132

Postbus 107

9640 AC Veendam

0598 – 62 64 39

j.vdwiel@puinrecycling.nl

www.puinrecycling.nl

Business Networking & more

Jager & ZN B.V.

MolenRaai 19

9611 TH Sappemeer

Postbus 68

9600 AB Hoogezand

0598 – 42 32 65

rene@jagerhandel.nl

www.jagerhandel.nl

Danny Wever                    René Zeeman                     Ineke Roggen                      Robin Kruse

Edwin Ekamper Dick Dijk                    Jaap van der Wiel             Jakob Zwinderman

SvdB Nano Coatings

AA Stroom 48

Oude Pekela

0800 267 24 28

06 301 367 84

info@svdbnanocoatings.nl

www.svdbnancoatings.nl

VMD Groep

Rabobank

Stad en Midden Groningen

Griffeweg 80

9723 DR Groningen

050 – 586 86 86

www.rabobank.nl

Stad en Midden

Groningen

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


Relatiegeschenken

“Laat Altijddebestewijn.nl dit jaar uw relatiegeschenken verzorgen en 

eventueel ook bezorgen bij uw zakenrelaties”. Philip en zijn team ontzorgen

U van de jaarlijkse tijdrovende klus. Neem vrijblijvend contact met ons op.

Philip R.J. Beekmans      085 - 792 00 06 www.altijddebestewijn.nl 

Kerst

€ 12,95
€ 54,95

€ 32,95

Laagste aantal faillissementen in acht jaar

Het aantal failliet verklaarde bedrijven is opnieuw gedaald. In augustus 2016 zijn er 88 faillissementen minder 

uitgesproken dan in juli, meldt CBS. Hiermee komt het aantal voor zittingsdag gecorrigeerde faillissementen uit 

op het laagste aantal na juli 2008. De meeste faillissementen in augustus zijn opnieuw uitgesproken in de 

handel.

Geen duidelijke trend

De meeste faillissementen waren uitgesproken 

in mei 2013 (voor zittingsdagen 

gecorrigeerd).Daarna daalde het aantal 

faillissementen en in augustus 2015 werd het 

laagste punt bereikt sinds oktober 2008. Vier 

maanden lang groeide het aantal 

faillissementen weer en in januari 2016 daalde 

dit getal weer. Er is in het afgelopen half jaar 

niet echt een duidelijke trend zichtbaar.

Meeste faillissementen in handel

Er zijn 366 bedrijven en instellingen die niet 

gecorrigeerd voor de zittingsdagen in januari 

2016 zijn failliet verklaard. 96 bedrijven in de 

handel zijn failliet verklaard en dit is het hoogste 

aantal voor een sector. Ook bij de financiële 

dienstverlening waren veel faillissementen 

uitgesproken, namelijk 61. Dit is nog best 

logisch want de handel en de financiële 

dienstverlening tellen ook de meeste bedrijven. 

Als er relatief naar de resultaten wordt gekeken 

zijn de meeste bedrijven failliet verklaard in de 

horeca (BRON CBS-Riskworld.nl)



Aannemingsbedrijven

- Eerens Sloopwerken bv Assen  

- A. Faber Bolsward

- Van der Flier bv Winschoten

- A. Hak 

Accountants

- De Jong&Laan Veendam

- Hensens & Hensens Scheemda

- Het Raadhuis Pekela bv 

Advies & Training

- sherpas prôyects

- InSight activity

Afvalmanagement

- ReFood Nederland pure bioenergy

- REYM Noord-Oost Veendam

- Recycling Maatschappij Veendam

- SUEZ

- Theo Pouw Groep Eemshaven

Asbestsanering /Advies

- Asbestadviesbureau Wierenga

- Eerens Asbestverwijdering b.v. Assen

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  / Cruon 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  

- Ekamper Licht & Advies

- LEDvisie Groningen

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

- 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

- LINQHOST

Industriële & Gevelreiniging

- Kroeske Services

Incasso

- Nova Incasso Alliance Groningen

- STRAETUS Farmsum

Industrie

- Mark Klimaattechniek Veendam

- Vogel Tube Bending bv Veendam

Installatiebedrijven

- Aalbers Installatietechniek bv

- BAM Bouw en Techniek Noordoost

- GGB Installaties Zuidbroek

- Prins Elektrotechniek Veendam

- Stork Nederland b.v.

Kantoorartikelen

- Uniepapier Veendam

Koeriersdienst

- A7 Logistics Veendam

Koffie en Apparatuur

- Fortune Coffee Scheemda

- Koffie Plein Veendam

Kraan & Zwaar Transport

- MAMMOET Nederland b.v.

Lastechniek

- Kamphuis Lastechniek Emmen

Leasemaatschappij

- ALS Autolease Groningen

Multimedia

- HG Media Roden

Nano Coatings

- SvdB Nano Coatings

Opleidingen

- Hanzehogeschool IBS Groningen

- HOC Opleidingen & Training

- Mulder Opleidingen Assen

Pallets - Vaten - Handel

- Jager & ZN B.V. Sappemeer

PR & Communicatie

- Doelpunt Media 

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

- Bredenoord b.v.

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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