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Business & more doestellingen

Business Networking & more brengt beginnende en gevestigde ondernemers uit 

de drie noordelijke provincies met elkaar in contact. Het doel is het opdoen van 

nuttige contacten, het netwerk van de ondernemers vergroten en uiteindelijk een 

bijdrage leveren aan succesvol ondernemerschap. Als regionaal zakenplatform 

werken wij voortdurend aan het creëren van het guneffect. Dit alles met een 

informeel karakter, maar wel met een informatief gedeelte. Naast interessant en 

nuttig, hopen wij vooral dat het leuk en onderhoudend is.

Jaarlijks worden tal van bijeenkomsten en bedrijfsbezoeken georganiseerd. 

Deels met een inhoudelijke boodschap deels met een groot netwerkkarakter. 

Business Networking & more is een club met een lage drempel waar elke 

ondernemer welkom is en zich vrijwel altijd direct thuis voelt. Maatschappelijk 

betrokken zijn en het stimuleren van regionaal economisch beleid hebben ook 

onze prioriteit. Meerdere organisaties en instanties zoeken de weg naar 

Business Networking & more om een samenwerking aan te gaan en te onder-

steunen. Dit doen wij met publicaties in ons periodieke Business Magazine 

en/of via onze bijeenkomsten.

Kortom, Business Networking & more is een zakenplatform waar de aange-

sloten leden centraal staan. Daarnaast worden ook de regio en het maat-

schappelijke karakter op alle mogelijk manieren belicht en onder de aandacht 

gebracht, zowel regionaal, nationaal als internationaal. Wij hopen volgend jaar 

ons 10 jarig bestaan te vieren. 

Met een commercieel knipoog,

Eddy Woltjer

voorzitter
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INHOUD

Andere mensen beslissen over jouw reputatie

Ja, voor een groot deel heb je natuurlijk zelf in de hand hoe je repu-

tatie zich ontwikkelt. Maar aangezien je reputatie draait om hoe 

anderen jou zien ben je in grote mate afhankelijk van je netwerk. 

Wanneer veel mensen je aardig, geweldig of professioneel vinden, 

ontwikkel je een sterke reputatie. En een goede reputatie is een soort 

kracht die voor je uit loopt. Wanneer je ergens solliciteert en binnen 

het bedrijf is al bekend dat jij zo prettig bent om mee te werken, heb 

je zeker een voorsprong. En daarvoor hoefde je niets te doen. Een 

groot netwerk zorgt voor een sterke reputatie die zich verspreidt ter-

wijl jij lekker op de bank zit.

(NET)WERKEN

Hoe meer mensen je kent des te gebalanceerder je beeld op de 

wereld en toekomst wordt

Wanneer je alleen omgaat met mensen in jouw sociale kring ontwik-

kel je een eenzijdig wereldbeeld. Nieuwe mensen brengen nieuwe 

inzichten en ervaringen. Je leert de wereld en de mensheid te 

begrijpen, en dat is een heel belangrijke eigenschap. Begrip betekent 

empathie, inlevingsvermogen. En hoe meer je daarvan hebt, des te 

prettiger je met andere mensen kunt samenwerken en des te beter je 

kunt leidinggeven.

Mensen maken je gelukkiger en zelfverzekerder

Een mens kan niet zonder andere mensen. We zijn sociale wezens. 

Uit diverse onderzoeken is dan ook gebleken dat mensen met een 

groot netwerk doorgaans gelukkiger zijn dan mensen met een klein 

netwerk. Logisch, een groot netwerk zorgt voor diversiteit. Je kunt 

met je gevoelens terecht bij verschillende mensen. Bovendien maakt 

gevarieerd sociaal contact ons blij.

Netwerken is goed voor je, dat weet je 

inmiddels wel. Maar weet je ook waarom ?
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Groei zonder stijging koopkracht 

Gestaag herstel met onzekerheden omgeven 

Het gestage herstel na de grote recessie zet in de periode 2018‐2021 door, zowel internationaal als in 

Nederland. De wereldeconomie groeit met gemiddeld 4% per jaar, de Nederlandse economie met 1,8%. Het 

internationale beeld is echter met onzekerheden omgeven, waardoor de groei lager uit kan komen en verder 

herstel uitblijft. 

De groei van de relevante wereldhandel van 4,6% laat een licht herstel zien ten opzichte van de periode 

2014‐2017, maar is lager dan de handelsgroei van vóór de grote recessie. In lijn met het economisch herstel en 

gesteund door een lichte stijging van de olieprijzen zal de inflatie in het eurogebied toenemen, naar gemiddeld 

1,5%. In nominale termen loopt de lange rente op naar 1,8% in 2021; in reële termen wordt de lange rente licht 

positief. 

Het internationale beeld kent grote onzekerheden die veelal neerwaarts van aard zijn; over de ontwikkelingen in 

de Europese Unie (nieuwe schuldencrisis, Brexit), over aanhoudende terroristische dreiging, over het monetaire 

beleid in Europa en de VS, over de groei in China en andere opkomende landen en over de ontwikkeling van 

de financiële markten. Daarnaast zijn er symmetrische onzekerheden die inherent zijn aan elke raming, hier 

besteedt het tekstkader ‘Onzekerheid rondom de raming’ aandacht aan. 

De uitvoer neemt toe in lijn met de relevante wereldhandel en levert met 1%‐punt de grootste bijdrage aan de 

economische groei. Vanuit het binnenland dragen particuliere consumptie, investeringen en zorg bij aan de 

groei. De consumptiegroei is ondanks een afname van de spaarquote bescheiden door de beperkte toename 

van het reëel beschikbaar inkomen. Het beschikbaar inkomen neemt vooral toe door de groei van de 

werkgelegenheid; de reële contractloonstijging is beperkt. Ook de investeringen groeien, alhoewel minder 

uitbundig dan in de periode 2014‐2017. In die periode is een flinke inhaalslag gemaakt, waardoor de 

investeringsquote in 2017 weer in lijn is met het langjarig gemiddelde. Na een periode waarin de zorguitgaven 

beleidsmatig zijn geremd, groeien de reële zorguitgaven bij ongewijzigd beleid in de periode 2018‐2021 met 

3,4% per jaar. Ongewijzigd beleid zorgt bij de overheidsbestedingen voor een geringe groei. Per saldo dragen 

de binnenlandse bestedingen voor 0,8%‐punt bij aan de economische groei. 

De werkloosheid herstelt traag en de inflatie keert langzaam terug richting doelstelling. De werkgelegenheid 

trekt aan in de marktsector en bij de zorg, maar daalt bij de overheid. Omdat ook het arbeidsaanbod toeneemt, 

daalt de werkloosheid maar langzaam. De loonontwikkeling is gematigd; de reële loonkosten ontwikkelen zich 

in lijn met de arbeidsproductiviteit, wat zorgt voor een vlakke arbeidsinkomensquote (AIQ). De inflatie herstelt 

geleidelijk naar gemiddeld 1,6%, onder het langjarig gemiddelde van 2%. 

De economische groei in Nederland herstelt gestaag van de grote recessie, maar groeicijfers van vóór 2008 

worden niet gehaald. De groei vanuit de bestedingen is groter dan de potentiële groei, maar onvoldoende om de 

output gap in 2021 volledig te sluiten. In 2021 is de feitelijke werkloosheid nog altijd hoger dan de 

evenwichtswerkloosheid van 5% en is een deel van de ontmoedigden nog niet teruggekeerd op de arbeidsmarkt. 

De potentiële groei in de periode 2018‐2021 is gemiddeld 1,6% per jaar, bij een productiviteitsgroei van 1,2% en 

een toename van de structurele werkgelegenheid van 0,4%. De structurele groei van de werkgelegenheid is 

lager dan in voorgaande middellangetermijnverkenningen. De productiviteitsgroei herstelt van de dip tijdens de 

grote recessie, maar blijft nog onder de groei van vóór de financiële crisis. 



Het geleidelijke herstel van de wereldeconomie gaat samen met een gestaag herstel van de wereldhandel, van 

3,7% in 2016 tot gemiddeld 4,7% in de periode 2018‐2021. Vanuit historisch perspectief is dit een matige groei. 

In de jaren negentig en begin 2000 groeide de wereldhandel twee keer zo hard als de wereldeconomie. De laatste 

tien jaar is dit cijfer niet meer gehaald en wordt gesproken over een global trade slowdown, oftewel een 

groeivertraging van de wereldhandel. (BRON: www.cpb.nl)

Aantrekkend herstel 

Het mondiale economische herstel zet gestaag door. De groei van de wereldeconomie stijgt naar gemiddeld 4,0% 

in de periode 2018‐2021. Dit groeitempo komt overeen met de historisch gemiddelde groei tijdens herstel van 

economische crises. Deze verwachting is echter met onzekerheden omgeven; het herstel viel de afgelopen jaren 

tegen en kan ook de komende jaren uitblijven of zich uitstrekken over een langere periode. 

De bbp‐ontwikkelingen in opkomende en geavanceerde economieën dragen bij aan het gestage herstel, maar 

laten een verschillend patroon zien. De groei in verschillende opkomende landen zoals China is vertraagd, al ligt 

de verwachte groei voor de komende jaren nog steeds hoger dan het gemiddelde in de wereld. Van de 

geavanceerde economieën in het eurogebied, Japan en de Verenigde Staten is het beeld er één van gematigde 

maar gestage groei. 

De internationale economie 

De mediane statische koopkracht stijgt niet in de periode 2018‐2021. Werkenden zien hun koopkracht met 

gemiddeld 0,1% per jaar toenemen in de periode 2018‐2021 vooral door de reële contractloonstijging van 

0,3% per jaar. De koopkracht van gepensioneerden en uitkeringsgerechtigden neemt af met 0,2% per jaar, 

mede door een beperkte indexatie van de aanvullende pensioenen. 

Het houdbaarheidssaldo kent een overschot van 0,7% bbp. Dat suggereert dat de begroting houdbaar is op lange 

termijn: het huidige niveau van overheidsvoorzieningen kan worden gehandhaafd zonder een tekort op de over-

heidsbegroting of een oplopende overheidsschuld. 

In de jaren na 2021 neemt de inkomensongelijkheid door reeds ingezette veranderingen in beleid toe. Deze ver-

kenning presenteert voor het eerst een maatstaf voor de langetermijnverandering van de inkomensongelijkheid: 

de toe‐ of afname van de Gini-coëfficiënt als gevolg van het beleid na 2021. De inkomensongelijkheid neemt per 

saldo toe met 3,2% tussen 2021 en 2060. Belangrijkste redenen voor de toename zijn de tariefsverlagingen in 

de tweede, derde en vierde schijf, de beperking van de zorgtoeslag en een versobering van de bijstand. De 

afbouw van de hypotheekrenteaftrek verkleint de inkomensongelijkheid. 

Overschot op de begroting, koopkracht stijgt niet

De overheidsbegroting beweegt uitgaande van ongewijzigd beleid van een tekort van 1,2% in 2017 naar een 

overschot van 0,6% bbp in 2021. De overheidsuitgaven in % bbp dalen, terwijl de collectieve lasten stijgen. De 

reële groei bij de overige uitgaven is bescheiden in dit beleidsarme basispad terwijl de sociale verzekerings-

uitgaven reëel stabiliseren. Alleen de reële stijging van de zorguitgaven overtreft de bbp‐volumegroei, vooral 

als gevolg van demografische ontwikkelingen en een toename van de zorg per patiënt. De lastenquote neemt 

toe, vooral als gevolg van hogere lastendekkende zorgverzekeringspremies. 

De overheidsschuld neemt af tot 54% bbp, onder de Europese schuldnorm van 60% bbp. Het EMU‐saldo 

verbetert reëel met 14 mld euro tussen 2017 en 2021. Na 2018 voldoen de Nederlandse overheidsfinanciën in 

deze raming aan de Europese begrotingsregels met betrekking tot EMU‐saldo, uitgavenregel en schuld. 07



Bij bedrijven met meer dan een miljoen euro op hun 

balans, krijgen vrouwen steeds vaker een prominente 

rol. Dat blijkt uit een inventarisatie van bedrijfsinfor-

matie specialist Graydon. Sinds 2010 is de man-vrouw 

verhouding bij deze bedrijven met ruim 3 procent 

gestegen. Het totale percentage vrouwen in de 

boardroom is afgerond 20 procent. Minister 

Bussemaker (OCW) lanceerde eerder deze week een 

app waarin te zien is welke bestuurswisselingen er bij 

de 200 grootste bedrijven van het land zijn. De minister 

houdt vast aan het wettelijk streven dat 30 procent van 

zowel de bestuurders als de commissarissen van het 

Nederlandse bedrijfsleven vrouw moet zijn.

“We zien dat de samenstelling van de topposities de 

afgelopen jaren steeds evenwichtiger wordt. Het aantal 

vrouwen in bestuurs- en commissarisfuncties neemt elk jaar 

gestaag toe”, zegt Marcel van Es, CEO van Graydon. “Dat 

is ook belangrijk omdat eerder onderzoek van Graydon 

naar de impact van het individu op een faillissement heeft 

uitgewezen dat een overwicht van mannen op topposities 

een hoger risico op faillissementen betekent.”

“Voor het becijferen van het aandeel vrouwen op 

topfuncties hebben we gekeken naar alle bedrijven met 

een jaarrekening met een balanstotaal van meer dan 1 

miljoen euro. Bij deze bedrijven hebben we gekeken naar 

de ontwikkeling van het aantal vrouwen in de 

samenstelling van de topfuncties, zoals vastgelegd bij de 

Kamer van Koophandel”, zegt Barry Delhez, lead data-

analist bij Graydon. “Het gaat dan om functies als de 

DGA, bestuurslid of commissaris.”

Sterke afname vrouwen in topfuncties gezondheidszorg

De Gezondheidszorg kent in tegenstelling tot alle andere 

sectoren een afname (6%) in het percentage vrouwen op 

topfuncties. Desondanks zien we dat deze sector samen 

met het Onderwijs koploper is in de man-vrouw verhouding 

(32%). Daarna volgen de Horeca en de sector Cultuur, sport 

en recreatie, die ook boven de gestelde norm van 30 

procent uitkomen. De Bouwnijverheid en de Financiële 

instellingen lopen het meest achterop als het gaat om het 

percentage vrouwen in topfuncties.

Met uitzondering van de Gezondheidszorg zien we in elke 

sector het percentage vrouwen op topposities groeien. Als 

we het vergelijken met zes jaar geleden dan zien we de 

sterkste toename in de (Afval)Water sector en de sector 

Cultuur, sport en recreatie. (BRON Graydon Nederland BV)

Steeds meer 
vrouwen in de 
top van het 
Nederlandse 
bedrijfsleven

19,9% vrouwen in bedrijfsleiding 

met balanstotaal 1 miljoen 2016



Uit de officiële cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC blijkt dat het aantal geregistreerde nieuwe personen-

auto’s in de eerste zes maanden van dit jaar met 16,8 procent is gestegen ten opzichte van dezelfde periode in 

2016. In totaal werden 226.509 auto’s op kenteken gezet, tegen 193.914 in de eerste helft vorig jaar.

Afgelopen juni werden 41.309 nieuwe personenauto’s op kenteken gezet en dat is 5,2 procent meer dan in 

dezelfde maand vorig jaar, toen er 39.249 stuks werden geregistreerd. De aantrekkende economie heeft een 

positief effect op de registraties dit jaar en de grote plus is voornamelijk toe te schrijven aan de zakelijke markt.

Het hoogste bijtellingstarief van 25 procent voor de ‘auto van de zaak’ is sinds 1 januari afgeschaft. Voor volelek-

trische voertuigen geldt nog immer het tarief van 4 procent bijtelling voor het privégebruik, terwijl voor alle andere 

leaseauto’s die sinds begin dit jaar zijn geregistreerd een uniforme bijtelling van 22 procent van toepassing is.

Daardoor is er nu ook geen run meer op een select groepje modellen dat bevoordeeld werd met fors lagere 

bijtellingstarieven. De zakelijke rijder kiest anno 2017 weer de auto die hem of haar het beste past in plaats van de 

auto met de laagste bijtelling. Na het dieptepunt van afgelopen kalenderjaar, met een totaal van 382.825 nieuwe 

auto’s, verwachten BOVAG en RAI Vereniging voor 2017 vooralsnog een verkooptotaal van 415.000. 
(BRON: raivereniging.nl)

Aantal nieuwe auto’s in eerste helft 2017
gestegen met 16,8 procent

1.Volkswagen met 23.802 exemplaren 10,5% (marktaandeel)

2.Renault, 21.353, 9,4%

3.Opel 19.103, 8,4%

4.Peugeot, 16.093, 7,1%

5.Ford, 13.175, 5,8%

1.Renault Clio met 6.045 en 2,7% (marktaandeel)

2.VW Golf (incl Sportsvan), 5759, 2,5%

3.Volkswagen Up!, 5.672, 2,5%

4.Opel Astra, 5662, 2,5%

5.Volkswagen Polo, 5612, 2,5%

De vijf best verkochte merken in de eerste helft van 

2017 waren:

De vijf best verkochte modellen in de eerste 

helft van 2017 waren:

www.stork.com

SUEZ Recycling Services

Meihuizenweg 25

9648 LN Veendam

0900-8444

klantenservicenoord@sita.nl

De beste oplossingen 

voor uw bedrijfsafval

Wedeka

Hoofdkantoor

Electronicaweg 29

9503 GA Stadskanaal

0599-692 000

info@wedeka.nl

www.wedeka.nl

Partner in maatschappelijk 

ondernemen

Abiant

Stationsstraat 8

9679 ED Scheemda

0597-591 115

www.abiant.nl

Aannemersbedrijf 

A. Faber B.V

groot door eenvoud!

De Marne 209

8701 MH Bolsward

0515-572 828

info@afaber.nl

www.afaber.nl

Bolsward – Emmen - Sondel

BAM Bouw en Techniek

Jeverweg 18

9723 JE Groningen

Postbus 70008

9704 AA Groningen

050-556 5050

noord@bam.nl

www.bambouwentechniek.nl

Van der Flier B.V.

A.J. Romijnweg 23

9672 AH Winschoten

0597-331 619

info@vanderflierbv.nl

www.vanderflierbv.nl

Scorpion Nederland BV / Innotec

Kopersteden 14 

7547 TK Enschede

053-428 2954

Kitten en Lijmen

Vetten en Smeermiddelen

Primers, coating en lakken

www.innotec.nl

09



Terugblik 15 jarig 
jubileum

1000e

klant 

+

www.cj2.nl               Zernikepark 1    9747 AP Groningen       050-571 4240 

Sustainable

Buildings

Op vrijdag 21 juli was het een drukte 

van belang op de Zernikecampus in 

Groningen. Het team van CJ2 Hosting 

B.V. vierde haar15 jarig jubileum in de 

nieuwe Energy Barn op het EnTranCe

complex.

Een prachtig en duurzaam gebouw 

om relaties en gasten te ontvangen 

voor het 3e lustrum en om de 1000e

klant in het zonnetje te zetten.

Het team van CJ2 zet in op een 

duurzame relatie en pakt daarom 

goed uit om dit jubileum te vieren. 

Maar liefst 150 gasten waren aan-

wezig en genoten van een heerlijke 

BBQ en tal van lekkernijen en speci-

aalbieren.

Onder leiding van Carlos en Jeroen 

nam het team van CJ2 de gasten mee 

terug in de tijd waar alles begon tot 

waar ze nu staan. Het team van 

Anneke Dijkstra verzorgde de catering 

op creatieve wijze. Kortom een zeer 

geslaagd jubileum.



Noordrijn-Westfalen
Traditioneel doen veel Nederlandse ondernemers zaken 

in Noordrijn-Westfalen (NRW), 41 procent van onze 

export gaat naar deze deelstaat (vooral olie, gas en 

chemische producten). Volgens onderzoek van de Duits-

Nederlandse Handelskamer (DNHK) hebben zich 750 

Nederlandse dochterbedrijven in NRW gevestigd, 

waarvan de meeste in Düsseldorf (80) en Keulen 

(50). Waarom is NRW zo interessant? Het ligt net over 

de grens, dus het is goed en snel bereikbaar.

Bovendien is de industrie hier sterk vertegenwoordigd, 

vooral in het Ruhrgebied ter hoogte van Venlo. Dat biedt 

mogelijkheden voor Nederlandse toeleveranciers in de 

maakindustrie.

Berlijn
De hoofdstad Berlijn is een geliefde plek voor Neder-

landse investeerders. Hoewel het niet het economische 

centrum van Duitsland is, is het wel dé plek voor 

toeristische sector en voor innovatieve en creatieve start-

ups. Voor bedrijven die zich bezighouden met internet, 

kunst, muziek, film, media, marketing, ICT, biotechno-

logie of mode is het de place to be. Er zijn veel bedrijfs-

verzamelgebouwen, waardoor je makkelijk in contact 

komt met andere start-ups.

Wat gebeurt er in de andere Duitse deelstaten?
In Duitsland zijn bedrijfssectoren vaak geclusterd in één 

gebied. De it-clusters liggen vooral in München, Berlijn, 

de regio Rhein-Neckar, Ambert, Hamburg en Dresden. 

Regionaal gezien hebben de ondernemingen in de meet-

en regeltechniek zich vooral rondom Freiburg gevestigd.

Het wereldcentrum van de medische techniek ligt in het 

Zuid-Duitse Tuttlingen, een stad met slechts 35.000 

inwoners. Hier zijn meer dan 400 medisch-technologi-

sche ondernemingen gevestigd met in hun kielzog 2.400 

bedrijven rondom dit middelpunt.

De agrarische sector is verspreid over heel Duitsland, 

maar de sterkste concentratie zit in het noorden en in de 

oostelijke deelstaten, daar is de grond goedkoop en zijn 

veel goedkope arbeidskrachten te vinden.

(BRON mkb-servicedesk)

In welke Duitse 

Noordrijn-Westfalen, Beieren en Baden-

Württemberg bieden Nederlandse 

bedrijven kansen

deelstaat moet ik
ondernemen?
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Beieren en Baden-Württemberg

Nog veel meer kansen liggen er in het zuiden van 

Duitsland, in de deelstaten Beieren en Baden-Württem-

berg. In deze deelstaten is de traditionele auto-, machine-

en elektrotechnische industrie sterk vertegenwoordigd en 

tot 2020 zal de omzet van deze sectoren flink stijgen (van 

850 miljard in 2012 naar 1000 miljard in 2020) "Toch zijn 

hier nog heel weinig Nederlandse bedrijven actief", zo 

stelt het ING Economisch Bureau. "Toeleveranciers in 

de rubber-, metaal- en kunststofsector kunnen hun omzet 

in Duitsland met ruim 60 procent vergroten tot 2020.” 

Bovendien kunnen bedrijven via de Duitse markt ook 

profiteren van de economische groei in China, omdat 

Duitsland een belangrijke exporteur is naar China: 20 

procent van de maakindustrie in Duitsland gaat naar 

China.



Hans Bergsma (directeur Gebiedscoöperatie Westerkwartier) vertelde over zijn ervaringen. De coöperatie is 

opgezet in 2013 met het perspectief dat vanuit alle sectoren van de maatschappij wordt samengewerkt met het 

idee een krachtige en duurzame regio met elkaar tot stand te brengen, bouwen, waarbij het vooral gaat om 

verbinden en dat betekent dat je overleg met elkaar moet hebben. Maar ook zelfbewustheid en werken aan een 

veerkrachtigheid zijn kernwaarden om het gebied te ontwikkelen. Belangrijk is dat via netwerken van onder-

nemers een agenda wordt opgesteld met het doel om te komen tot nieuwe initiatieven, drang naar nieuwe 

economische vormen. 

Pekela, prima plek voor innovatie

OUDE PEKELA – Vrijdag 13 oktober overhandigde Jakob Zwinderman aan de Pekelder wethouders Jaap 

van Mannekes en Hennie Hemmes een bord waarbij de gemeente Pekela zich gaat promoten als ‘prima plek 

voor innovatie’. De overhandiging gebeurde in aanwezigheid van genodigden en bezoekers, in de officieel 

geopende, eerste Local Places Office (LPO) Oude Pekela. De ambitie is om zowel in Veendam, Pekela als 

Stadskanaal een LPO op te richten. In LPO Pekela zit gevestigd ‘myPlacebook’ die de Veenkoloniën op een 

positieve manier op de kaart wil neerzetten.

Zij hebben alle Veenkoloniale kanalen gedigitaliseerd. Hier kunnen ze heel veel dingen mee doen. Onder andere 

een website maken, apps bouwen, virtual reality maken en foto’s en/of verhalen toevoegen. Inmiddels is de app 

klaar waardoor men nu kan zien hoe de schepen door de kanalen varen en wat ze vervoeren.

De aanwezigen werden bijgepraat over myPlacebook, Gebiedscoöperatie Zuid- en Oost-Groningen en de 

Innovatie Werkplaats Pekela. Lodewijck Foorthuis en Maarten Groeneveld vertelden in het kort wat myPlacebook

is en wat ze ermee van plan zijn. Op de website wil men zoveel mogelijk kanalen en de daarover bestaande 

verhalen verzamelen. Het doel is om in 2020 tienduizend verhalen te hebben. Kortom het moet een interactieve 

database worden.

Er zijn 4.000 kanaalvakken, een aantal daarvan is benoemd. De ambitie is om zowel in Veendam, Pekela als 

Stadskanaal een LPO op te richten en daarbij proberen ze werkloze jongeren werk te bieden door ze te laten 

participeren in hun project. De LPO’s worden daardoor een dynamische werkplek. Maar hun ambitie strekt verder, 

ze willen het grootste cultuurhistorisch mediaplatform worden van Noord-Nederland. myPlacebook qua methode 

wereldwijd vermarkten. Ze willen ook de Veenkoloniën op de wereld erfgoedlijst krijgen en sloten af met de 

woorden “make Pekela great again”. Hierna kreeg zowel Jakob Zwinderman als Hennie Hemmes als dank een wijk 

naar hen vernoemd en werd een daarbij behorend bord overhandigd.

MyPlacebook is een start-up voor en door jongeren. Het gaat hier om social enterprise

en dus zoveel mogelijk banen creëren voor werkloze mensen en jongeren in de regio 

Oost-Groningen.



Momenteel werken bij hen 125 studenten aan afstudeerprojecten dan wel stages op allerlei onderwerpen zoals: 

voedselketengebied, sociaal werk, gebiedsprocessen, coöperatief werken, landschap, duurzaam bouwen. Deze 

ontwikkelingen zorgen weer voor werk. De uitdaging voor Hans Bergsma gaat worden om hier in Pekela maar 

ook in de omgeving innovatiewerkplaatsen op te zetten, die samen met ondernemers en studenten aan projecten 

gaan werken. Hij gaat de processen rondom deze opzet in kaart brengen en daarbij zal het noodzakelijk zijn dat 

alle spelers in deze regio (overheid, ondernemers en onderwijs) de handen in elkaar steken. Jakob Zwinderman

zal hem hierbij assisteren.

Het gaat om de gemeenten Veendam, Pekela, Stadskanaal, Oldambt en Westerwolde, met zo’n 1.000 

ondernemers en een grote diversiteit aan onderwijsinstellingen en daaraan gekoppeld de Hanzehogeschool en 

de Rijksuniversiteit Groningen. Dat is een kracht die uiteindelijk de kennis in het gebied houdt maar wat nog 

belangrijker is, werk gaat opleveren, aldus Bergsma.

Annet Muller, programmamanager Innovatiewerkplaats Helpman/De Wijert Groningen-Zuid verduidelijkte de 

aanwezigen dat een dergelijke werkplaats juist een Gebiedscoöperatie inhoud geeft. ‘Het voornaamste doel is 

om praktisch handen en voeten te geven aan de vraagstukken van ondernemers in de regio en de studenten, 

die graag stage of afstudeeropdrachten willen verkrijgen. ‘De vraagstukken kunnen zijn onderzoek naar nieuwe 

producten, optimalisatie van bedrijfsprocessen, schrijven van ondernemingsplannen, hoe kan ik mijn bedrijf 

promoten etc. In een Gebiedscoöperatie heb je een aantal programma’s en dat noemen we de agenda, dat kan 

per gebied verschillen’.

Muller ondersteunt en adviseert de Innovatiewerkplaats Pekela. Vanaf voorjaar 2017 zijn ze actief en inmiddels 

lopen er een aantal projecten. Dit werd nader toegelicht door Tim Potse, de programmamanager van 

Innovatiewerkplaats Pekela.

‘Met een aantal bedrijven zijn we bezig met 20 onderzoeksvragen, die we bij de Hanzehogeschool en Terra 

Groningen kunnen uitzetten. De programmalijnen zijn nu duurzaamheid, sociaal-maatschappelijk, wonen en 

nieuwe producten op de markt brengen. Maar daar zal het niet bij blijven. Uiteindelijk moeten we komen tot een 

regionale agenda voor dit gebied en dit zal in de loop van de tijd worden vastgesteld. Er liggen voldoende kansen 

in deze regio voor innovatieve ontwikkelingen, belangrijkste argument daarbij is dat het versterkend moet zijn 

voor Pekela en omgeving. We gaan de komende tijd regelmatig bijeenkomsten organiseren met ondernemers en 

onderwijs. We hebben nu nog maar een paar projecten maar dit zal gaan groeien. We zien kansen en 

mogelijkheden’.

De begeleiding van de presentatie was in handen van Manon Dijkstra. Zij is ambassadrice van ‘Pekela is een 

prima plek voor innovatie’.

WE GIVE A FACE TO THE PLACE

Voor onderzoeksvragen www.workcept.nl
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Business & more leden 
op bezoek bij 21

TenneT September

Aan de twee bijeenkomsten bij TenneT in de converter-

hal in de Eemshaven hebben maar liefst 50 Business 

Networking & more leden deelgenomen. Wij hebben 

het in twee sessies gedaan i.v.m. de ruimte en veilig-

heidsvoorschriften. Het resultaat mocht er dan ook zijn. 

De science fiction-achtige hal was indrukwekkend en 

interessant.

BN&m voorzitter Eddy Woltjer heette iedereen welkom 

en gaf het woord aan Nico Aukes Unitmanager bij 

TenneT. Nico gaf een heldere uiteenzetting over

TenneT en de functie en mogelijkheden van de Nordnet

kabel en de converterhal. Vervolgens werden er twee

groepen gevormd voor de rondleiding met tekst en

uitleg door het team van TenneT, Nico Aukes, Jan 

Beihuisen en Martin Wever.

Na de rondleiding was het tijd voor het bekende net-

werkuurtje. Onder het genot van de heerlijke hapjes 

en drankjes die waren verzorgd door BN&m lid Linus

Koster catering service was het goed toeven in de

Eemshaven. Wij danken het team van TenneT voor

de gastvrijheid en uiteenzetting.



September

26
September

Toonaangevende Europese netbeheerder

Met ongeveer 3.000 medewerkers realiseren we een omzet 

van 3,2 miljard euro en een totale activawaarde van 19 

miljard euro. TenneT is een van de grootste investeerders in 

nationale en internationale elektriciteitsnetten op land en op 

zee. Onze focus ligt op het ontwikkelen van een geïnte-

greerde Noordwest-Europese energiemarkt en het faciliteren 

van de energietransitie. TenneT zet zich in om te voldoen 

aan de behoeften van de samenleving door verantwoordelijk, 

betrokken en verbonden te zijn. Taking power further.

TenneT in de keten

TenneT vervult een sleutelrol in het systeem van de 

elektriciteitsvoorziening. Deze keten bestaat uit produ-

centen van elektriciteit uit zowel conventionele als een 

snelgroeiend aantal hernieuwbare bronnen, netbedrijven 

die elektriciteit transporteren (waaronder TenneT), elektri-

citeitsleveranciers, afnemers (industrie en kleinverbruikers) 

en zogeheten ‘prosumenten’: energieverbruikers

(consumenten) die ook optreden als producenten.

Het hoogspanningsnet van TenneT staat in verbinding met 

regionale en lokale distributienetten die worden beheerd 

door verschillende andere netbedrijven en met industriële 

grootverbruikers. (BRON: tennet)
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TomTelecom

Hoogezand

v.d.Duyn van Maasdamweg 6b 

Hoogezand

0598-711 000

info@tomtelecom.nl

www.tomtelecom.nl

www.mulderopleidingen.nl       0592-201 010

Van Beresteijnstraat 28C

9641 AB VEENDAM

0598-717 611

info@makelaarnu.nl

www.makelaarnu.nl

Vestiging Stadskanaal

Hoofdstraat 56

9501 CN Stadskanaal

0599-617 550

stadskanaal@makelaarnu.nl

ComPromise ICT-Dienstverlener

Klompmakerstraat 3/A-B

9403 VL Assen

0592-405 015

info@compromise.nl

www.compromise.nl

ICT-DIENSTVERLENER

ICT-dienstverlener 

in Noord-Nederland

PROFESSIONELE 

SCHOONMAAK 

IN UW BRANCHE:

VERBION Handel bv

J.A. Koningstraat 19

9672 AC Winschoten

0597-422 600

info@verbionhandel.nl

www.verbionhandel.nl

- Groningen

- Hoogezand

- Grou

Draad advocaten

Hoofdstraat 87

9601 EB Hoogezand

0598-427 111

info@draadadvocaten.nl

www.draadadvocaten.nl

Samen

werken we aan

de beste oplossing

Bredenoord

Zutphensestraat 319

7325 WT Apeldoorn

Postbus 20122

7302 HC Apeldoorn

055-301 8501

info@bredenoord.nl

www.bredenoord.com

Bezoekadres:

Poststraat 1B

9679 AA Scheemda

0597-591 840

info@hensensenhensens.nl

www.hensensenhensens.nl

Wij maken belasting zaken 

niet simpel wel begrijpelijkDe Oosterpoort

Trompsingel 27

9724 DA Groningen

De Stadsschouwburg

Turfsingel 86

9711 VX Groningen

zakelijk@opsb.groningen.nl

www.oosterpoortzakelijk.nl

www.stadsschouwburgzakelijk.nl

ZAKELIJK

www.oldenburgerfritom.nl              Veendam       

Grootste scheepslift van Europa geeft impuls 

aan bedrijvigheid Lauwersoog

Het loopt storm bij scheepslift van Next Generation Shipyards in de haven van Lauwersoog. De lift, de 

grootste in zijn soort in Noord-Europa, werd vorig jaar in gebruik genomen en mag op veel belang-

stellingstelling rekenen. 'Het is veel drukker dan we van te voren hadden gedacht', zo zegt Albert Keizer 

van Next Generation Shiplift in gesprek met RTV Noord. 'Kennelijk was het echt een gat in de markt'.

De 14 meter hoge scheepslift staat boven een bassin van 10 meter breed en heeft een capaciteit tot 240 ton 

scheepsgewicht. Hiermee is deze zogenoemde ‘travel lift’ de grootste van Nederland, België en Noord-Duitsland. 

De lift is geschikt voor het hijsen van allerlei schepen, van viskotters tot werkschepen en van de bruine vloot tot 

catamarans. Momenteel maken vooral visserijbedrijven en de offshore windindustrie veel gebruik van de lift.

De ingebruikname van de scheepslift door Next Generation Shipyards viel samen met een vorig jaar afgeronde 

revitalisatie van de haven van Lauwersoog. In totaal werd zo’n 4 miljoen euro geïnvesteerd in de infrastructuur 

van de haven van Lauwersoog.

Met de ‘nieuwe’ haven is een lang gekoesterde wens in vervulling gegaan van de vissers die er hun thuishaven 

hebben. De kade is met ruim 200 meter verlengd, er is een drijvende steiger aangelegd aan de strekdam en de 

passantenhaven heeft een ruimere doorvaart. Daarnaast zijn er afmeervakken aangelegd voor verschillende 

soorten schepen, waardoor er meer aanlegfaciliteiten voor het laden en lossen van goederen zijn gecreëerd. 
(BRON Groningen-economie)



Veendam

Japan, een fantastisch land, een land van stiptheid, snelheid.

Het meest verbaasde ik me over de bullettreinen in Japan: de 

Shinkansen. De treinen rijden met een hoge snelheid in nog 

geen 2.15 uur van Kyoto naar Tokio, een afstand van ruim 500 

km. De stiptheid van deze treinen is fascinerend. Ik heb me 

lang afgevraagd wat het geheim van de Japanse Shinkansen

is totdat ik tot deze conclusie kwam: het is een combinatie van 

twee factoren: 

Japan maakt optimaal gebruik van techniek: de treinen zijn 

uitgerust met de beste magneettechniek waardoor de 

trein niet over het spoor rijdt, maar er net boven zweeft.

Er worden altijd mensen ingezet. Er is iemand die monitort of 

de trein op schema ligt en of passagiers wel snel 

genoeg instappen.

Dat is toch een perfecte combinatie van mens en techniek 

waarbij beiden doen waar ze het beste in zijn? Als 

Nederlanders kunnen we daar veel van leren. Ik zie vaak dat 

techniek niet efficiënt wordt ingezet. Neem mijn klant Guus. 

Guus heeft een voorraadsysteem, een webwinkel en 20 

personeelsleden. Om inzicht te krijgen in zijn onderneming 

maakte hij maandelijks een download uit alle systemen. 

Daarna volgde een ingewikkelde puzzel om goede overzichten 

in Excel te krijgen waarin alle formules klopten en geen data 

verdween. 

Hoogste tijd om het de Jong & Laan managementdashboard in 

te zetten. Dat wilde hij wel eens zien. Ik ging de uitdaging aan 

en koppelde de systemen. Het resultaat? Een dashboard met 

waardevolle managementinformatie. Bij Guus viel een last van 

de schouders. De ellendige Exceloverzichten zijn verleden tijd 

en Guus kan zich nu bezighouden met wat hij belangrijk 

vindt: ondernemen op basis van actuele cijfers. We brengen 

dus graag een stuk van de Japanse succesformule naar onze 

ondernemers: automatiseer wat veel tijd en energie kost en ga 

aan de slag met zaken die belangrijk zijn en waar je je 

gezonde boeren- (of Japanse) verstand bij nodig hebt.

Benieuwd? Kom naar ons Seminar op 21 november in 

Zuidbroek of bel voor een afspraak met 06 526 00 464. 

Wat kunnen wij
leren van de

Japanse Shinkansen

Wat hebben de volgende leiders gemeenschappelijk? Attila de 

Hun, Jezus Christus, Karl Marx, Adolf Hitler, Martin Luther King, 

Kim Jung Un, Lou de Palingboer, Osama Bin Laden, Obama, 

Trump en Merkel.

Geen idee? Hier zijn een paar aanwijzingen:

 Vergeet alles wat te maken heeft met de persoonlijke 

eigenschappen, de gedragskenmerken of de 

leiderschapsstijlen,

 Denk even niet aan wat deze mensen gedaan of gezegd 

hebben en wanneer ze leefden,

 Vraag uzelf af wat al deze mensen tot leiders maakte.

Het enige aspect dat al deze leiders gemeenschappelijk hadden 

waren hun volgelingen.

Het hebben van volgelingen is het enige dat leiders duidelijk 

onderscheidt van niet-leiders. Leiders beschikken over volge-

lingen. En niemand is een leider totdat hij volgelingen krijgt. 

‘Volgelingen’, schrijft Warren Blank, ‘vormen het onderliggende 

element dat bepaalt wie in welke situatie leider is’. Volgelingen 

zijn de bondgenoten die de noodzakelijke tegenhanger vormen 

van het leiderschap. 

De natuurwetten van leiderschap volgens Warren Blank:

1. Een leider heeft volgelingen/bondgenoten

2. Leiderschap is een kwestie van interactie

3. Leiderschap manifesteert zich als een gebeurtenis

4. Leiders maken gebruik van invloed die verder gaat dan 

formele autoriteit

5. Leiders opereren buiten de grenzen van in een organi-

satie vastgestelde procedures om

6. Leiderschap brengt risico’s en onzekerheid met zich mee

7. Niet iedereen zal het initiatief van een leider volgen

Bent u een leider?

Jakob Zwinderman, interim manager, trainer, coach met 

sherpas prôyects en sinds 1 oktober 2017 programmamanager 

van de Gebiedscoöperatie Zuid en Oost Groningen

KOP, HET IS LEIDER-
SCHAP. MUNT, HET
IS IETS ANDERS
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Maak klanten ambassadeurs 
voor jouw bedrijf…
Tevreden klanten zijn goed, maar 

ambassadeurs zijn beter

Een nieuwe klant aan u binden is zilver, maar een klant behouden is goud. Onderzoek bewijst 

namelijk dat uw winstgevendheid met ca. 25 tot 95% kan toenemen als u 5% meer klanten 

behoudt. Toch hebben de meeste bedrijven minstens vier keer meer geld over voor het 

aantrekken van nieuwe klanten dan voor het behouden van bestaande klanten. 

Dit terwijl al jaren is bewezen dat een klant werven vijf keer meer kost dan een klant behouden.

Wat is de definitie van een ambassadeur?
‘Een ambassadeur is iemand die risico durft te nemen om zijn of haar nek uit te steken voor jou als 

leverancier. En dat doen mensen niet snel. Dat risico en het nek uitsteken zijn de belangrijkste begrippen.

Bijvoorbeeld: jij wilt op vakantie naar Portugal en ik raad jou een bepaalde plek aan. Als jij na twee weken 

met slechte ervaringen thuiskomt, dan heb ik wat uit te leggen. Ambassadeurs zijn klanten die zo blij met je 

zijn, dat ze bereid zijn om uit zichzelf reclame te maken. En mond-op-mondreclame werkt het beste.’

Wie er in slaagt zijn klant tot ambassadeur te maken, zit gebeiteld. Die fans zijn niet alleen 

trouw, ze vertellen ook graag verder hoe goed ze het bij jou hebben en sporen anderen aan 

klant bij jou te worden. Zo maak je een goede klant tot ambassadeur.

Zorg voor excellente service!

Houd jezelf scherp door de volgende gedragsregels in je achterhoofd te houden: doe wat je 

belooft, luister, wees vriendelijk en lever meer dan wat de klant verwacht.

Hoe krijg je iemand zo ver om ambassadeur te worden?
‘Het belangrijkste is volgens mij om als leverancier iets te bieden wat de klant niet verwacht. Iets waardoor 

hij denkt: ‘hier kom ik vaker terug’. Daar moet je selectief mee zijn.

Dat extraatje kan al in heel kleine dingen zitten. In veel supermarkten leggen ze de producten die bijna 

over datum zijn in zo’n ‘80 procent-kortingsbak’, waarna ze de container ingaan. Als je die producten nou 

eens gewoon aan klanten weggeeft. Een stukje camembert dat nog een dag goed is bij de kaasafdeling 

bijvoorbeeld. Een klant kan dat waarderen en komt de volgende keer terug.



Gunfactor als persoonlijke eigenschap

‘Gunfactor’ wordt meestal betiteld als een combinatie van persoonlijke kenmerken, betrouwbaar, vriendelijk 

karakter, inzet en kennis van zaken hebben waardoor mensen je sympathiek vinden en daarom iets gunnen. 

Essentieel is ook er goed uitzien, herkenbaar zijn en beschikken over de juiste sociale vaardigheden. Allemaal 

eigenschappen van mensen, individuen. De gunfactor wordt meestal toegekend aan verkoopmedewerkers en 

mensen die zichzelf moeten verkopen. 

“Menselijk zaken doen” 

Het zal je maar gegund worden!

1. Wees altijd jezelf!

Je anders voordoen dan je daadwerkelijk bent hou je niet lang vol. Blijf dus je zelf tijdens het verkoopgesprek.

Vertel je persoonlijke ervaringen en deel je mening. Je gesprekspartner zal dan het gevoel hebben met een 

‘echt’ persoon te spreken. Je creëert hierdoor een band met je gesprekspartner. Dit wordt beloond met een 

hogere gunfactor.

2. De eerste indruk

Je krijgt maar één kans voor een eerste indruk. Geef een stevige handdruk, glimlach en kijk je gespreks-

partner recht aan. Je komt op deze manier open en betrouwbaar over.

3. Vriendelijk zijn 

Iedereen is gevoelig voor complimentjes. Gebruik deze kennis dan ook in het verkoopgesprek. Complimenteer 

je gesprekspartner met zijn bedrijfspand, locatie en/of website. Maar pas op: doe dit alleen als je het ook echt 

meent en kunt weerleggen. Wees eerlijk en authentiek. Een gemeend compliment bevordert de sfeer en 

gunfactor.

4. Luister actief

Bijna iedereen hoort zichzelf graag praten, ook jouw klanten. Vaak vertellen ze ook nog eens echt interessante 

dingen, schrijf hier de kernwoorden van op. Luister actief. Vraag na als je iets niet snapt en evalueer samen. 

Luister om te begrijpen en niet om te reageren. Je interesse zal voelbaar zijn en zorgt voor bonuspunten.

5. Gooi aannames overboord

Probeer je aannames overboord te gooien voor je in gesprek gaat. Ga blanco het gesprek in en laat je gespreks-

partner vertellen wat er speelt zonder hier zelf conclusies aan te koppelen. Stel liever open vragen over de situa-

tie in plaats van om bevestiging vragen na een aanname. Trek niet te snel je conclusies als je wil dat je gespreks-

partner je leuk vindt.

We leven in een tijd waarin de eerste kennismaking vooral online plaatsvindt en relaties vaker digitaal, op 

afstand, worden onderhouden dan face-to-face. Dat vereist dat de gunfactor minder een individuele eigenschap 

is dan een kenmerk van de hele organisatie. Zij moet overal waar ze aanwezig is, haar vriendelijke, menselijke 

gezicht laten zien.

19



Zeven bedrijven in de MKB Innovatie Top 100, een groeiend aantal reizigers op Groningen Airport Eelde, alweer 

een groot Gronings zonnepark erbij, de beste klassieke universiteit van ons land en Delfzijl als één van de 

sterkste economische groeiregio’s. Wie de cijfertjes de laatste tijd een beetje bijhoudt kan maar één conclusie 

trekken: het gaat de provincie Groningen behoorlijk voor de wind.

MKB Innovatie Top 100

Zo staan er dit jaar liefst zeven bedrijven uit de provincie Groningen in de nationale MKB Innovatie Top 100: United 

Care, Arox Logistics IT, AttachingIT, Horus View and Explore BV, Hulst Innovation Cable Equipment BV, Negotica

Development Projects en ORFI-food BV. Een uitmuntende score als je het aantal inwoners van Groningen vergelijkt 

met dat van andere Nederlandse provincies. De MKB Innovatie Top 100 wordt jaarlijks opgesteld door de Kamer van 

Koophandel. Op de lijst zijn de meest innovatieve mkb-bedrijven van ons land te vinden. In oktober wordt bekend-

gemaakt wie de nummer één op de lijst is. Met zeven genomineerden is de kans dat de winnaar Gronings is groter dan 

ooit tevoren.

Groningen Airport Eelde

Groningen Airport Eelde heeft het aantal reizigers het eerste kwartaal van dit jaar zien groeien met 30 procent. ‘Eelde’ 

is daarmee de grootste stijger van alle Nederlandse luchthavens, zo blijkt uit cijfers van het CBS.

Rijksuniversiteit

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) is door de Keuzegids Universiteiten 2017 uitgeroepen tot de beste van de zes 

klassieke universiteiten in ons land. ‘In het hoge noorden ligt een universiteitsstad die de vergelijking met Amsterdam, 

Utrecht of Leiden kan doorstaan. ‘Er gaat niets boven Groningen’ is geen versleten VVV-motto. Ook de studenten hier 

zien het zo’, aldus de Keuzegids.

RUG-studenten vinden hun opleidingen vaker uitdagend en goed georganiseerd dan studenten van de andere klassieke 

universiteiten, zo blijkt uit het onderzoek. ‘In onze kwaliteitsbeoordeling komt de RUG er de laatste jaren gemiddeld 

beter vanaf dan de universiteiten in de Randstad. De studenten vinden hun opleidingen net wat vaker dan elders uit-

dagend en goed georganiseerd. Toppers zijn onder meer de opleidingen wijsbegeerte, archeologie, farmacie, wiskunde 

en sterrenkunde’, zo valt te lezen in de Keuzegids.

Zonnepark Vierverlaten

Groningen is energieprovincie nummer één en dat wordt nog maar eens bevestigd met de opening onlangs van het 

Zonnepark Vierverlaten bij Hoogkerk. Met 7.777 zonnepanelen is dit één van de grootste collectieve zonneparken van 

Nederland. Met de 7.777 panelen kan ongeveer 2 miljoen kWh per jaar worden opgewekt. Dit is genoeg voor ongeveer 

600 huishoudens. Alle 7.777 panelen, aangelegd door de gemeente Groningen, worden via Grunneger Power verkocht 

aan inwoners en bedrijven in de gemeente. ‘Het mooie van Zonnepark Vierverlaten is dat op deze manier ook inwoners 

zonder geschikt dak voor zonnepanelen kunnen bijdragen aan de energietransitie in de stad’, aldus verantwoordelijk 

wethouder Mattias Gijsbertsen.

Delfzijl

De economie van de regio Delfzijl is vorig jaar met maar liefst 2,9 procent gegroeid. Daarmee staat de regio, waar de 

Eemshaven ook onder valt, in de nationale top drie. Van alle economische regio’s in Nederland was de groei het sterkst 

in Zaanstad (3,3 procent). De regio Delfzijl komt samen met Haarlem op een gedeelde derde plaats, onder Groot 

Amsterdam (3,0 procent). Ook Oost-Groningen maakte in 2016 een behoorlijke economische opleving mee. De groei 

bedroeg er volgens het CBS 1,7 procent. (BRON: economie-groningen d.d. 10-08-2017)

De cijfertjes liegen niet: 
provincie Groningen gaat lekker!



Groningen verstevigt deze maand nog maar eens zijn titel als ‘dé energieprovincie van Nederland’. Zo 

werden de plannen voor de eerste grote, klimaatneutrale waterstofcentrale ter wereld in de Eemshaven 

gepresenteerd, kondigde Gasunie de bouw van de eerste Nederlandse power-to-gasinstallatie van 

Nederland aan en werd bekend dat Sunport Delfzijl, het grootste zonnepark van het land, het Google-

datacenter in de Eemshaven van stroom gaat voorzien.

Waterstofcentrale Eemshaven

Nuon heeft het plan opgevat om de gasgestookte Magnum-energiecentrale in de Eemshaven als eerste in 

Nederland om te bouwen voor het exclusieve gebruik van waterstof als brandstof. Zo moet de centrale in 2030 

zonder ook maar enige schadelijke uitstoot elektriciteit produceren voor honderdduizenden huishoudens.

Dat is de ambitie van energiebedrijf Nuon, de eigenaar van de centrale. De eerste stap naar de vergroening 

moet in 2023 zijn gezet. Dan moet een van de drie eenheden op fossiele waterstof draaien. Om dit mogelijk 

te maken, werkt Nuon samen met Gasunie en het Noorse gas- en oliebedrijf Statoil.

Het project past bij de ambitie van Nuon om van de Magnum-centrale een ‘superbatterij’ voor de opslag van 

groene energie te maken. Van goedkoop ingekochte wind- en zonnestroom op momenten dat het aanbod 

hoger is dan de vraag, wordt water gescheiden in zuurstof en waterstof. De waterstof wordt vervolgens 

omgezet in vloeibare ammoniak door het te binden met stikstof. Op momenten dat de vraag naar duurzame 

stroom het aanbod vervolgens weer overtreft, kan de waterstof weer uit de ammoniak gehaald worden en 

gebruikt worden als brandstof voor de centrale.

Omdat groene stroom nu nog onvoldoende beschikbaar en te duur is om waterstof te produceren, begint Nuon 

met waterstof gemaakt uit fossiel aardgas.

Power-to-gasinstallatie

Gasunie heeft bekend gemaakt te gaan investeren in een power-to-gasinstallatie op het terrein van de 

gasopslaglocatie nabij Zuidwending in de provincie Groningen. Gasunie-dochters EnergyStock en Gasunie

New Energy gaan bij Aardgasbuffer Zuidwending met zo’n vijfduizend zonnepanelen duurzame elektriciteit 

omzetten in waterstof. Daarnaast wordt duurzame energie aan het project geleverd vanuit het hoog-

spanningselektriciteitsnet van TenneT.

Dit pilotproject (HyStock) zal de eerste power-togas faciliteit in Nederland zijn met een capaciteit van 1 

Megawatt. De locatie is ideaal omdat het de mogelijkheid biedt om in de toekomst waterstof grootschalig 

op te slaan in de speciaal voor gasopslag geschikt gemaakte zoutcavernes.

Met HyStock willen de Gasunie-dochters samen met marktpartijen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van 

de markt voor waterstof en nieuwe technieken op grotere schaal toepassen.

Sunport Delfzijl

Google en Eneco maakten onlangs bekend dat Google voor een periode van tien jaar alle groene stroom zal 

inkopen die door Sunport Delfzijl, het grootste zonne-energiepark van Nederland, wordt opgewekt. De stroom 

van het zonnepark wordt geleverd aan het datacenter van Google, twintig kilometer verderop in de 

Eemshaven.

Sunport is ontwikkeld en gebouwd door het Duitse energieconcern Wirsol. Het zonnepark in Delfzijl omvat 

ongeveer 123.000 zonnepanelen op 30 hectare grond (gelijk aan zo’n 65 voetbalvelden) en levert naar 

verwachting ongeveer 27 Gigawattuur aan groene stroom. Zowel het datacenter als het zonnepark liggen op 

het terrein van Groningen Seaports. (BRON: groningen-economie 11-07-2017)

Groningen verstevigt 

provincie van Nederland
positie als dé energie-
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Cijfers & Trends…
HotelsPerspectief

Groeiende vraag, met name in Amsterdam

Na een goed 2016 zal de vraag in 2017 met 2 tot 3% verder groeien. Deze groei komt door de aantrekkende 

economie en de structurele groei van het aantal buitenlandse toeristen. Van dit laatste profiteren echter vooral 

de regio Amsterdam en de kustgebieden, hoewel voor Amsterdam een afvlakking van de groei verwacht wordt 

door toedoen van de Brexit en de terreurdreiging in Noordwest-Europa. Ondanks de jaar-op-jaar groei blijft de 

hotelbranche een uitdagende markt met intense concurrentie. Consumenten gaan weliswaar vaker op 

vakantie, maar blijven gevoelig voor kortingsacties. Ook het bedrijfsleven blijft kritisch ten aanzien van het 

buitenshuis organiseren van bijeenkomsten en dus het huren van zalen of hotelkamers. Tegelijkertijd neemt 

het aanbod van hotels structureel toe. Bestaande hotels en ketens breiden uit en nieuwe hotels worden steeds 

groter met meer kamers en meer zalen. Daarnaast ervaren hotels de groeiende concurrentie van branche-

vreemde aanbieders zoals vakantieparken met unieke accommodaties of de vele bed & breakfast-concepten. 

De particulier is inmiddels een serieuze concurrent geworden met AirBnB als online verkoopkanaal voor hun 

leegstaande kamers of appartementen. Overall is er sprake van een gematigd positief sentiment in de markt; 

het gevolg van een stijgende vraag met toenemende concurrentie.

Toekomst

Voor de lange termijn is de prognose gematigd positief. Het internationaal toerisme groeit jaar-op-jaar en 

Nederland zal hier, met Amsterdam als toeristische hotspot, de vruchten van plukken. Toeristen vanuit de hele 

wereld willen Amsterdam hebben beleefd en de rest van Nederland kan hier van profiteren. Ook de zakelijke 

markt trekt verder aan; Nederland is een knooppunt voor logistiek en internet en dus een interessante 

meetingpoint voor veel bedrijven. Keerzijde is dat, gezien de vele nieuwbouw- en uitbreidingsplannen, het 

aanbod zal blijven toenemen. Ook zal de concurrentie vanuit andere branches en met name AirBnB groeien. 

In Amsterdam sluit dit aan bij de groeiende vraag naar logies; buiten onze hoofdstad zal er sprake zijn van 

toenemende verzadiging. Met name 3- en 4-sterrenhotels met een ‘standaard’ aanbod en de traditionele 

conferentiehotels, gelegen buiten de grote steden, komen structureel in de problemen. Aangezien steeds 

meer boekingen via online boekingssites verlopen, tegen scherpe prijzen en hoge provisies, komen marges 

verder onder druk te staan. Onderscheidend vermogen door ligging en concept, het realiseren van een goede 

online profilering en het strak sturen op met name personeelskosten en inkoop in combinatie met goed 

revenue management (onder meer toepassen van dynamic pricing), zijn de belangrijkste kritische 

succesfactoren om rendabel te blijven.

Aantal hotelovernachtingen (x 1 mln)

2012 2013 2014 2015 2016

Totaal aantal 
hotelovernach-
tingen

35,5 37.4 39.9 41,6 44,4

van gasten uit 
Nederland

18,4 19,0 19,7 19,9 21,4

van gasten uit 
het buitenland

17,1 18,3 20,1 21,7 23,0

Bron: CBS



Cijfers & Trends…
HotelsAanbod

•Eind 2016 waren er in Nederland ongeveer 3.600 hotels en dit aanbod groeit structureel;

•Zij beschikken over ruim 124.000 kamers en circa 260.000 bedden;

•In de metropoolregio Amsterdam zijn circa 40.000 kamers, Amsterdam zelf heeft ruim 33.000 hotelkamers;

•Tot 1 januari 2017 was ruim 60% van de Nederlandse hotels geclassificeerd (middels sterren). In deze groep 

kwamen 3-sterren hotels het meest voor (46%). Circa 18% van de hotels in Nederland had 2 sterren en nog eens 

circa 26% had 4 sterren. Met de invoering van de nieuwe Europese sterrenclassificatie is de verdeling (stand per 

april 2017): 9% (2*), 41% (3*) en 46% (4*);

•Grotere hotelketens beschikken over tenminste 100 tot 120 kamers per hotel, de grens van een rendabel hotel ligt 

vaak vanaf 50 kamers. Wanneer het hotel kleiner is, dan zal er een unieke beleving moeten zijn (boutique hotels in 

combinatie met food);

•In Nederland zijn zeker 60 hotelketens met 70 hotelmerken actief. Van alle Nederlandse hotels behoort 

•ongeveer 16% tot een keten/hotelgroep; samen bezitten zij bijna de helft van het aantal hotelkamers;

•Driekwart van de hotels heeft een eigen restaurant. In de grote steden ligt dit lager vanwege het grote aanbod 

van restaurants in de nabijheid. Amsterdam is hierbij de uitschieter waar slechts 33% van de hotels een eigen 

restaurant bezit. (BRONNEN: CBS, HorecaDNA)

In totaal zijn er in Nederland naar schatting ruim 5.000 Bed & Breakfasts, met zo'n 18.000 kamers en 

appartementen. Dat aantal neemt structureel toe. De verhuursite Airbnb is in 2008 opgericht en inmiddels staan er 

op Airbnb zo'n 31.000 Nederlandse woningen of kamers. Ruim 2/3e van de kamers op Airbnb worden aangeboden 

in Amsterdam - reden voor de gemeente om het verhuren van particuliere woningen aan toeristen te reguleren. In 

2016 boekten 1,4 miljoen mensen een verblijf in Nederland via Airbnb. (BRONNEN: CBS, Airbnb)

Omzet

De totale omzet van de hotelbranche bedraagt circa 4 miljard euro per jaar. De omzet van hotels, inclusief pensions 

en conferentieoorden, was in 2016 met 5% groei opnieuw hoger dan een jaar eerder. Al 3,5 jaar op rij steeg de 

omzet in deze branche ten opzichte van een jaar eerder. De omzet steeg omdat het aantal overnachtingen van 

zowel binnenlandse als buitenlandse toeristen toenam en ook het aantal zakelijke overnachtingen een stijging liet 

zien.

In 2016 bezochten zo’n 15,7 miljoen internationale gasten ons land. Dat is een stijging van 5% vergeleken met 

2015. (BRON: CBS)

Meeste bezoekers uit de buurlanden

De meeste buitenlandse toeristen kwamen, evenals voorgaande jaren, 

uit Duitsland. In 2016 steeg het aantal Duitse bezoekers naar ruim 4,5 

miljoen (+7%). België is in 2016 op de tweede plaats gekomen in het 

aantal internationale bezoekers naar ons land met 2,1 miljoen (+8%), 

gevolgd door het Verenigd Koninkrijk met ruim 2 miljoen bezoekers 

(+5%).

Groeimarkten: India en Amerika

Het land met de grootste procentuele stijging was India: het aantal Indiase 

bezoekers steeg met dertig procent naar 130.000 bezoekers. Ook 

voor Amerika was een ruime stijging te zien van 15%, naar bijna 1,2 

miljoen bezoekers.
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bouwbedrijven de vlag uit…
In bijna elke provincie kan voor

In bijna elke provincie kan voor bouwbedrijven de vlag uit. De woningmarkt is hiervoor een 

belangrijke graadmeter. In alle provincies stegen in het eerste halfjaar van 2017 de woningprijzen, 

met als uitschieters Noord-Holland en Utrecht, waar de prijzen met 10,9% j-o-j respectievelijk 9,4% 
j-o-j stegen.

Groningen
De bouwproductie in Groningen daalde in de periode mei 2016-april 2017 met 3% j-o-j. Dit kwam vooral door een 

daling in de nieuwbouwproductie, er werd wel meer gerenoveerd in Groningen. Dit laatste zal te maken hebben 

met het herstel van woningen met aardbevingsschade. Opvallend is dat er wel meer nieuwe woningen en 

utiliteitsgebouwen werden opgeleverd in 2016. Er zijn waarschijnlijk meer kleinere woningen opgeleverd, 

waardoor de productie daalde, maar het aantal steeg. Dit zal met name in de stad Groningen gebeurd zijn. De 

waarde van de afgegeven vergunningen in de periode mei 2016-april 2017 steeg voor nieuwe woningen flink. Er 

heerst krapte op de woningmarkt in de stad Groningen, wat zich vertaalt in meer nieuwbouw. Naar verwachting 

zullen de komende tijd minder nieuwe utiliteitsgebouwen worden gebouwd, gezien de flinke daling in de waarde 

van de afgegeven vergunningen. Bouwondernemers in Groningen zijn ook steeds positiever over de 

hoeveelheid werk die ze hebben. Nog maar 13% van de ondernemers geeft aan dat er onvoldoende vraag is.

Friesland
De bouwproductie in Friesland liet in de periode mei 2016-april 2017 een flinke stijging zien van 7,8% j-o-j. Vooral 

de nieuwbouw nam sterk toe en steeg veel harder dan in Nederland als geheel. Dit kwam geheel door de bouw 

van nieuwe woningen. Er werden in 2016 6,3% meer nieuwe woningen opgeleverd. Vooral in Leeuwarden en 

Sneek en omgeving worden veel nieuwe woningen gebouwd. Het aantal opgeleverde nieuwe utiliteitsgebouwen 

daalde met 26,1%. Er werden vooral minder logiesaccommodaties opgeleverd. De waarde van de afgegeven 

vergunningen geeft aan dat deze tweedeling in Friesland voorlopig nog blijft bestaan. De waarde van de 

vergunningen voor nieuwe woningen steeg flink in de periode mei 2016-april 2017, maar wel minder hard als in 

Nederland als geheel. De waarde van de vergunningen voor nieuwe utiliteitsgebouwen daalde in dezelfde 

periode. Bouwbedrijven in Friesland zijn steeds positiever over het aantal werknemers dat zij de komende drie 

maanden verwachten aan te nemen.

Drenthe
De bouwproductie in Drenthe daalde in de periode mei 2016-april 2017 met 6,6% j-o-j. Er was zowel minder 

nieuwbouw als renovatie. De bouw in Drenthe doet het ook een stuk slechter dan de bouw in Nederland als 

geheel. Wel werden er in 2016 flink meer nieuwe woningen opgeleverd. Drenthe moet het daarbij hebben van de 

grotere steden. In Assen en Meppel wordt het grootste deel van de nieuwe woningen gebouwd. Het aantal nieuwe 

opgeleverde utiliteitsgebouwen daalde in 2016 met 35,4%. Er werden vooral minder nieuwe logiesaccommodaties 

en gebouwen voor de gezondheidszorg opgeleverd. De afgegeven vergunningen geven aan dat de woningbouw in 

Drenthe zal blijven groeien. De waarde van de afgegeven vergunningen steeg in de periode mei 2016-april 2017 

met 45,5% j-o-j, zelfs harder dan in Nederland als geheel. De waarde van de vergunningen voor nieuwe 

utiliteitsgebouwen daalde in deze periode met 16% j-o-j. Bouwondernemers in Drenthe zijn zeer positief over de 

verwachte prijzen die zij de komende 3 maanden kunnen vragen.

Overijssel
De bouwproductie in Overijssel daalde in de periode mei 2016-april 2017. Vooral de renovatie van gebouwen viel 

tegen, die daalde met 4,3% j-o-j. De nieuwbouw van gebouwen daalde licht, met 1,4% j-o-j. Dat er geen stijging 

van de nieuwbouw te zien was, komt doordat de bouw van nieuwe woningen tegenviel. Ook in Overijssel trekt de 

woningmarkt aan, maar dat vertaalt zich nog niet in de stijging van de nieuwbouw van woningen. Er waren wel 

uitzonderingen, in Almelo en Steenwijk werden wel meer nieuwe woningen gebouwd. Er werden wel meer 

utiliteitsgebouwen gebouwd. Het aantal steeg met 22,3% in 2016. Er werden vooral meer gebouwen voor de 

gezondheidszorg en logiesaccommodaties gebouwd. De vooruitzichten voor de woningbouw in Overijssel zijn 

gunstig. De waarde van de afgegeven vergunningen steeg in de periode mei 2016-april 2017 met 55,4% j-o-j. 

Voor de utiliteitsbouw lijkt het dal bereikt. De waarde van de afgegeven vergunningen was in deze periode stabiel. 

Bouwbedrijven in Overijssel zijn ook steeds positiever over hun winstgevendheid, al vlakt hun voordeel wel wat af 

in het tweede kwartaal van 2017. (BRON: ABN-AMRO-economie)



Algemeen

Dubai maakt deel uit van de Verenigde Arabische Emiraten. Een groot deel van het Emiraat bestaat uit de 

gelijknamige stad Dubai. Sinds men besefte dat de inkomsten uit handel en olie onvoldoende zouden zijn 

om ook in de toekomst een vrij hoge levensstandaard te kunnen blijven houden voor de locals, is men eind 

vorige eeuw begonnen in te zetten op het toerisme. Binnen een tijdsbestek van zo'n 15 jaar is Dubai 

uitgegroeid tot één van de meest opmerkelijke en populaire bestemmingen ter wereld. Wie kijkt naar wat 

men er aan hotels en indrukwekkende projecten weggezet heeft die zal zich daar niet over verbazen. Dubai 

telt vele kilometers aan heerlijk zandstrand en is de ultieme bestemming voor wie van winkelen houdt. Wie 
van luxe, de sfeer van 'Duizend-en-één-nacht', architectuur en zon houdt die is in Dubai aan het juiste adres.

Dubai  “Place to be” 
Zon-Zee-Vermaak-Cultuur-Architectuur-Shopping & more

Dubai kent een woestijnklimaat met warme droge winters en nog warmere en drogere zomers. Omdat de 

stad aan zee ligt met een hoge zeewatertemperatuur koelt het in tegenstelling tot binnenlandse 

woestijngebieden minder snel af 's nachts waardoor ook de minimum temperatuur op een redelijk hoog 
niveau blijft. In de zomermaanden komt de temperatuur binnen een etmaal amper onder de 30 graden.
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Dubai is niet duur

In tegenstelling tot wat veel mensen denken is Dubai juist opvallend voordelig, dit is te danken aan het milde 

belastingklimaat. Doordat er geen belasting op producten zit liggen de prijzen van veel artikelen al gauw zo’n 

10 tot 20 procent lager t.o.v. de prijzen elders ter wereld. Dit is vooral te merken bij luxe artikelen zoals 

elektronica, sierraden, horloges en merkkleding. Artikelen in de supermarkt zijn zelfs nog voordeliger, de 

prijzen van veel levensmiddelen zijn tussen de 30 en 50 procent voordeliger t.o.v. de prijzen hier in 

Nederland. Ook de prijzen in veel restaurants zijn lager dan wat wij hier gewend zijn in Nederland.

Vanzelfsprekend is Dubai ook een paradijs voor de internationale jetset. Uiteraard is de prijs van hotels, 

restaurants en het uitgaansleven voor deze groep extreem hoog.

De afgelopen jaren is Dubai uitgegroeid tot hét vakantie-, shopping-, cultuur- en vermaakparadijs van de 

wereld. En dat is niet zonder reden! Nergens ter wereld zijn namelijk zoveel hoogstandjes en vermaak

gebouwd als in Dubai. Naast de Burj Khalifa toren het hoogste gebouw van de wereld (829 m), talrijke

moskeeën, moderne architectuur, kilometers parelwitte stranden, verrees in 2016 Dubai Mall een 

shopping en IMG World of Adventure attractiepark met 140.000 m² aan vermaak met o.a. achtbanen 

en dinosaurus-land.

Vakantie in Dubai

Wil je een vakantie naar Dubai boeken? Je kunt zelf een vliegticket kopen (bijvoorbeeld met Emirates

of KLM). Je kunt ook een cruise boeken in combinatie met een bezoek aan de overige omliggende 

Emiraten zoals Abu Dhabi, Muscat en Bahrein. Laat u zich informeren over de talloze mogelijkheden.

Meer informatie? o.a. www.allesoverdubai.nl    www.dubaitrips.nl 
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Een centrum in Groningen waar het bruíst van de activiteiten op energiegebied. Waar ondernemers elkaar 

ontmoeten. Waar onderzoekers ondernemers of andere wetenschappers treffen. Waar kleine of grotere bedrijven 

in de energiesector worden opgericht en groeien. Waar studenten heen en weer lopen, lezingen en debatten 

worden georganiseerd, en dat zich heeft ontwikkeld tot hét noordelijke centrum voor alles wat met energie 

te maken heeft. Zó zou een belangrijk deel van het Zernike Park Groningen zich in de ogen van Gertjan 

Lankhorst in zo’n jaar of vijf moeten ontwikkelen.

Lankhorst was tot eind 2016 CEO van GasTerra. Sinds 1 januari is hij voorzitter van de Vereniging voor Energie, 

Milieu en Water en sinds maart van dit jaar is hij directeur van de New Energy Coalition. Deze coalitie is ontstaan uit een 

fusie van enkele noordelijke organisaties die actief zijn op energiegebied: Energy Valley, het Energy Delta Institute en de 

Energy Academy Europe. Deze drie organisaties houden zich bezig met het stimuleren van nieuwe energiebedrijvigheid, 

het geven van postdoctoraal onderwijs en het stimuleren van (top-)onderzoek en -onderwijs op energiegebied.

Gertjan Lankhorst was in de tien jaar dat hij aan het roer stond bij GasTerra al betrokken bij het bevorderen van de 

transitie naar een duurzamere energiewereld. GasTerra streefde onder zijn leiding naar een energielandschap, waarin 

gas steeds meer een faciliterende rol vervult om de doelstellingen op het gebied van emissiereductie waar te maken. In 

zijn nieuwe hoedanigheid als directeur van de New Energy Coalition kan hij al zijn bij GasTerra opgedane kennis en 

ervaring nu inzetten om de duurzame energiesector in het Noorden verder te laten ontwikkelen en toonaangevend te 

laten zijn.

‘De naam ‘New Energy Coalition’ is nu nog niet zo bekend in Nederland, maar we zijn vast van plan om daar verandering 

in te brengen. Het moet symbool gaan staan voor een stuk Noord-Nederland dat straks hét centrum van nieuwe 

energieontwikkelingen gaat worden’, vertelt Lankhorst.

We spreken hem in zijn kantoor in het opvallendste energiegebouw van Groningen op het Zernike Park, waar sinds kort 

zowel het Energy Delta Institute, Energy Valley als de Energy Academy Europe zijn gevestigd. ‘Wij hebben besloten om 

alle drie instellingen te laten fuseren tot de New Energy Coalition. Er is veel overloop tussen de activiteiten van deze drie 

instellingen, die allemaal hun sporen op energiegebied hebben verdiend. Bovendien hebben ze soms dezelfde partners, 

zoals RUG, Hanzehogeschool, NAM of GasTerra. Dan kun je er net zo goed één organisatie van maken’, aldus 

Lankhorst.

Het is steeds het streven geweest dat de drie organisaties, en zeker Energy Valley, zouden zorgen voor nieuwe 

bedrijvigheid en werkgelegenheid in het Noorden. Is dat in voldoende mate gelukt, tot nu toe? ‘Zeker! Energy Valley heeft 

een rol gespeeld in het tot stand komen van heel veel investeringen. Kijk maar eens in de Eemshaven, wat daar allemaal 

tot stand is gekomen op energiegebied. Maar ook op veel andere plaatsen in het Noorden. En Energy Valley heeft 

gezorgd voor grote bekendheid van het Noorden als energieregio’, aldus Lankhorst.

Volgens de directeur gaat het beslist de goede kant op met de aan energie gerelateerde bedrijvigheid in het Noorden. Zo 

heeft Holthausen Groep in Hoogezand een straatveegmachine op waterstof ontwikkeld, verwerkt Resato in Assen groen 

gas uit Friesland, is Enie.nl uit Groningen voorloper met zonnecollectoren, heeft DNV GL aan het Hoendiep in Groningen 

bouwplannen voor een nieuw bedrijfspand op het Zernike Park en wil PowerField zich er ook vestigen.

‘En dit is allemaal nog maar het begin: ik denk dat er de komende vijf jaar nog veel meer gaat gebeuren. En dat wij daar 

als een soort energiecampus een krachtige en stimulerende rol in gaan spelen. Over vijf jaar is dit een bruisende 

energiecampus!’, aldus Gertjan Lankhorst. (BRON economie-groningen.nl)

New Energy Coalition wil 

van Zernike Park 

Groningen bruisende en 

inspirerende 

energiecampus maken
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Aangenaam…

Johannes Houwen                         Richard Schuurman                              Fokke Ophuis Richard Brinks

Victor de Reuver                            Janet Boxmeer-Bos                        Mr. Lourens Slinkman                        Gert Hensens

Business Networking & more

BAM Bouw en Techniek

Postbus 70008

9704 AA Groningen

050-556 5050

noord@bam.nl

www.bambouwentechniek.nl

Draad Advocaten

Hoofdstraat 87

9601 EB Hoogezand

Postbus 400

9600 AK Hoogezand

0598-427 111

info@draaadadvocaten.nl

www.draadadvocaten.nl

Paraat Uitzendbureau

Langeleegte 5c

9641 GN Veendam

0598-633 817

veendam@uitzendbureau-paraat.nl

www.uitzendbureau-paraat.nl

Kantoor Wedde:

Winschoter Hogebrug 1

9697 XB Winschoten

0597-671 686

info@flexiplus.nl

www.flexiplus.nl

Plegt-Vos Noord b.v.

Postbus 25

9400 AA Assen

088-588 6000

noord@plegt-vos.nl

www.plegt-vos.nl

NOORD

Hensens & Hensens

Administratiekantoor

Poststraat 1B

9679 AA Scheemda

Postbus 4

9679 ZG Scheemda

0597-591 840

info@hensensenhensens.nl

www.hensensenhensens.nl

Straetus Groningen

Duurswoldlaan 2

9936 HA Farmsum

088-044 0084

groningen@straetus.nl

Incasso & Debiteurenbeheer

Hotel Groningen –

Zuidbroek A7

Burg. Omtaweg 4

9636 EM Zuidbroek

0598-453 787

zuidbroek@valk.com

Hotel Groningen – Zuidbroek A7

Van der Valk



Aangenaam…

Business Networking & more

Peter Vernimmen                                  Frank Meijer                             Richard Rodenburg                  Eddy Heeres

Bert Boer                                       Patrick Kroeze                                  Heico Koorn Wilko Huizinga                         

Iedere dag persoonlijk, 

flexibel en professioneel!

Van Mossel Autolease Groningen

Wismarweg 9

9723 HC Groningen

050-313 9333

groningen@vanmosselautolease.nl

GGB Installaties B.V.

Postadres:

Postbus 168

9670 AD Winschoten

0598-450 250

info@ggbinstallaties.nl

www.ggbinstallaties.nl

GGB 

Installaties B.V.

hit PROFIT

Postbus 78

5060 AB te Oisterwijk

013-571 9913

06-1161 5831

heico@hitprofit.nl

www.hitprofit.nl

Kroeze Constructie BV

Europaweg 9

9636 HT Zuidbroek

0598-451 715

info@kroezeconstructie.nl

www.kroezeconstructie.nl

KROEZE
CONSTRUCTIE BV

Dr. A.F. Philipsweg 17

9403 AC Assen

0592-315 127

info@agev.nl

www.agvh.nl

Groningen    050-549 6350

Winschoten  0597-412 115

LEDvisie

Groningen Airport Eelde

Machlaan 5

9761 TK Eelde

050-737 0269

Wilko 06-3334 4330

info@ledvisie.nl

www.ledvisie.nl

Destic Kunststoffen bv

Vrijheidsweg 12

9641 KR Veendam

0598-614 564

info@destic.nl

www.destic.nl

Eekels Technology B.V.

A. Plesmanlaan 2

9615 TH Kolham

Postbus 4

9600 AA Hoogezand

088-799 1526

p.vernimmen@eekels.com

www.eekels.com
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BUDGETTEN
F1 teams 2017

Miljarden Business in de Formule1
De F1 is de koningsklasse van de autosport. De bedragen per team zijn enorm maar ook de  verschillen in 

de teams zijn ongekend. Het budget van een F1-team bestaat uit sponsors, partners en prijzengeld.

Een topteam telt ca. 450 medewerkers die verantwoordelijk zijn voor tal van disciplines binnen het team.

Budgetten F1 teams 2017

1. Mercedes AMG F1: 470 miljoen euro

2. Scuderia Ferrari: 470 miljoen euro

3. Red Bull: 440 miljoen euro

4. McLaren: 350 miljoen euro

5. Renault: 250 miljoen euro

6. Toro Rosso: 135 miljoen euro

7. Williams: 130 miljoen euro

8. Force India: 100 miljoen euro

9. Haas: 100 miljoen euro

10. Sauber: 90 miljoen euro

11. Manor: 90 miljoen euro

SPORT

FERRARI

50 miljoen dollar

50 miljoen dollar

31 miljoen dollar

7 miljoen dollar

8,5 miljoen dollar

6,5 miljoen dollar

3,5 miljoen dollar

3 miljoen dollar

750.000 dollar

285.000 dollar

150.000 dollar

Inkomen enkele Formule1 coureurs 2017

Sebastian Vettel

Fernando Alonso

Lewis Hamilton

Kimi Raikonen

Valtteri Bottas

Daniel Ricciardo

Felipe Massa

Max Verstappen

Carlos Sainz

Marcus Ericsson

Pascal Wehrlein

Bedragen zijn exclusief bonussen etc.

Ferrari krijgt naar verluidt zo’n 208,5 miljoen euro van partners en sponsors bv. UPS, Ray-Ban, Philip 

Morris, en Santander, en 34,5 miljoen euro van partners (bv. Shell). Daarnaast krijgt Ferrari ook nog zo’n 

175 miljoen euro prijzengeld, bestaande uit 100 miljoen euro startgeld en zo’n 75 miljoen euro voor de 

tweede plaats die het tijdens het seizoen 2015 behaalde. In totaal komt dit neer op 418 miljoen euro. De  

Duitse coureur Sebastian Vettel heeft een deal bij Ferrari voor drie seizoenen ter waarde van 150 miljoen 

dollar en is hiermee de best betaalde F1 coureur.

Ferrari voegt daar zelf nog eens 52 miljoen euro aan toe om de budgetkloof met Mercedes te dichten. 



Aandelen en beleggingen

- Tips2Trade Winschoten

Aannemingsbedrijven

- Eerens Sloopwerken bv Assen  

- A. Faber Bolsward

- Van der Flier Groep Winschoten

Accountants

- De Jong&Laan Veendam

- Hensens & Hensens Scheemda

Advies & Training

- sherpas prôyects

- InSight activity

Advocatuur

- Advocatenkantoor BOJA Groningen

- Dijstelberge & Omta Advocaten Veendam

- Draad advocaten Hoogezand

Afvalmanagement

- NNRD Drachten

- ReFood Nederland pure bioenergy

- REYM Noord-Oost Veendam

- Recycling Maatschappij Veendam

- SUEZ Veendam

- Theo Pouw Groep Eemshaven

- Visser Recycling bv Assen

Asbestsanering /Advies

- Asbestadviesbureau Wierenga

- Eerens Asbestverwijdering b.v. Assen

Autoruiten - Truck Coating

- Autotaalglas Veendam

- Henk Oosterhuis OTC Veendam

Bankzaken & Verzekeringen

- Noorderborgh Verzekeringen

- Rabobank Stad en Midden Groningen

Bedrijvenlocaties

- Oostboog Veendam-Pekela

Bouwbedrijven

- A.L.S. Groningen Metselbedrijf

- BAM Bouw en Techniek Noordoost

- BOUWGROEP B.S.H. bv

- Noordbouw Veendam

- Nijhuis Noord bv Assen

- Plegt-Vos Noord Assen

- Reinds-Jonkman Voegbedrijf

Bouwproducten & Toelevering

- Asser Glas & Verfhandel

- INNOTEC  

- LEDvisie Groningen

Dakwerken

- Koerts Dakwerken b.v.

- VerbiDak bv Winschoten

Drukwerk - Reclame - Vormgeving

- Recopyshop Veendam

- Poppen Vormgeving Veendam

- Bijlholt Communicatie Veendam

Evenementen & Schouwburg

- De Oosterpoort - Stadsschouwburg

Facility

- Flexiplus Groep 

Forwarding & Trading

- De Romein Groep Veendam

- HUSA Logistics Veendam (v/h IMS)

Automotive

- LOUWMAN DEALER GROUP 

- NIJWA Groep Volvo-Renault Trucks

- VMD Groep BMW-Mini dealer

- Profile Tyrecenter Heuver Veendam

Gebouwenbeheer

- VEOLIA Assen

Glasvezelverbindingen

- Community Network Groningen

Groenvoorziening & Bestrating

- H.W. Mollema Hellum

Groothandel

- EDC Internet Veendam

- Delftechniek Technische Groothandel

- KWINT Groningen

- Verbion Hygiëne en Onderhoud

Hekwerken

- 18 Hekwerk Heerenveen

Hotel - Restaurant - Catering

- Borgerswoldhoeve Veendam

- Van der Valk Hotel-Restaurant A7

- Linus Koster Partyservice

ICT & Automatisering

- CJ2 Hosting Groningen

- ComPromise

- Hoogma Webdesign

- RSE ICT Groningen 

Industriële & Gevelreiniging

- Kroeske Services

Incasso / debiteurenbeheer

- STRAETUS Groningen

Industrie

- Vogel Tube Bending bv Veendam

- Kroeze Constructie b.v. Zuidbroek

Installatiebedrijven

- BAM Bouw en Techniek Noordoost

- eekels I TBI

- GGB Installaties Zuidbroek

- Prins Elektrotechniek Veendam

- Stork Nederland b.v.

Koeriersdienst & Transport

- A7 Logistics Veendam

- Dejé Transport Delfzijl

Koffie en Apparatuur

- Fortune Coffee Scheemda

- Koffie Plein Veendam

Kraan & Zwaar Transport

- MAMMOET Nederland b.v.

Lastechniek

- Kamphuis Lastechniek Emmen

Leasemaatschappij

- Van Mossel Leasing Groningen

Kunststoffen

- Destic Kunststoffen bv Veendam

Makelaardij

- MakelaarNU Veendam - Stadskanaal

Nano Coatings

- SvdB Nano Coatings

Opleidingen

- Hanzehogescchool IBS Groningen

- HOC Opleiding & Training

- Mulder Opleidingen Assen

- SVO Opleidingen FOOD Houten

Pallets - Vaten - Handel

- Jager & ZN B.V. Sappemeer

Promotie / Reclame 

- Oostgrunn.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 / werkplein bedrijven

- Werkplein Fivelingo Appingedam

- Synergon Winschoten

- WEDEKA Stadskanaal

Telecom

- RSE Telecom & ICT Groningen

- TOMTELECOM Hoogezand

Uitzendbureaus

- Abiant Uitzendgroep

- 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 

- altijddebestewijn.nl 

- Wijndomein OlDiek (eigen wijn)

Woning & Projectinrichting

- Zuur Oude Pekela

Overige

- Help het is Crisis Groningen

- Landwinkel OlDiek Nieuwolda

- Neropo Roses & Plants Polen

- Ventus Delfzijl

- RWE Power Plant Eemshaven

- HG Media Roden

- hit PROFIT

-
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LOUWMAN Groningen

Moermanskweg 3

9723 HM Groningen

050-549 5050

LOUWMAN Veendam

Lloydsweg 33

9641 KJ Veendam

0598-750 608

LOUWMAN Stadskanaal

Veenstraat 10 C

9502 EZ Stadskanaal

0599-615 867

Zakelijk, exclusief en duurzaam rijden bij één dealer

www.louwmandealergroup.nl

Paul Goudsmit

Accountmanager

zakelijke markt Noord

06 2350 4336


