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Beste leden en lezers,

Business Networking & more is sinds 2008 actief en telt momenteel 
130 succesvolle ondernemers c.q. ambassadeurs. BN&m brengt beginnende 
en gevestigde ondernemers uit de drie noordelijke provincies met elkaar in con-
tact. Het doel is het opdoen van nuttige contacten, het netwerk van de onderne-
mers vergroten en uiteindelijk een bijdrage leveren aan succesvol ondernemer-
schap. 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 onder-
houdend 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 men 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 ondersteunen. Dit doen wij met publicaties in ons periodieke Business 
Magazine, onze website, social-media en/of via onze bijeenkomsten.

Business Networking & more kent een hoge opkomst van leden tijdens onze 
events (zie fotoalbum). De diversiteit aan branches is erg gevarieerd wat onze club 
voor de ondernemer zo bijzonder en interessant maakt. 

Kortom, Business Networking & more is een zakenplatform waar de aangesloten 
leden centraal staan. Daarnaast worden ook de regio en het maatschappelijke 
karakter op verschillende manieren belicht en onder de aandacht gebracht, zowel 
regionaal, nationaal als internationaal.

Met vriendelijke groet,

Eddy Woltjer
voorzitter
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1e Business & more kennismakingsbijeenkomst 2008
met 78 gasten waaronder 30 Duitse ondernemers
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CUBRI
AFVALCONTAINERS
Kanaalweg 14
PH Schoonebeek
0524 - 531 817
www.cubri.nl

Spijker Logistics
Havekade Oost 4
9672 BA Winschoten
0597 - 855 982
info@spijkerlogistics.nl
www.spijkerlogistics.nl

SGGB bv
M.J. van Olmstraat 3A
9672 AE Winschoten
0597 - 674 759
sggb.bert@gmail.com
www.sggb.nl

Hotel Termunterzijl
Mello Coendersbuurt 39
9948 PN Termunterzijl
0596 - 601 350
info@hoteltermuunterzijl.nl
www.hoteltermunterzijl.nl

Kantootefficiency v/d Laan
Loodzetter 3
9502 EW Stadskanaal
0599 - 620 977
www.kantoorvanderlaan.nl

Nanoclean Coating B.V.
Tinnegieter 9 B
9502 EX Stadskanaal
0599 - 620 539
www.nanocleancoating.nl

MSG Enschede
Veilingstraat 10
7545 LZ Enschede
088 - 434 1212
www.msg.eu

Beikes Schilderswacht bv
Transportbaan 44
9672 BK Winschoten
0597 - 432 180
ebeikes@beikesschilders
wacht.nl
www.beikesschilderswacht.nl

Aannemings & 
Verhuurbedrijf Spithorst
Hoofdweg 48, 
9626 AG Schildwolde
0598 - 421 641
www.spithorst.nl

Machinefabriek Emmen bv
Phileas Foggstraat 35
7825 AK Emmen
0591 - 630 888
info@mfemmen.nl
www.mfemmen.nl

Renate Freuling Pascal Spijker                 Bert Bos                   Jan de Boer             Riccardo Arisci Reina Boels      

Sortimo Noord.
Skagerrak 8 C
9723 JR Groningen
050 - 549 8644
www.sortimo.nl
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Rein Advies
Tangerveldweg 9
9661 TL Alteveer (GR)
06 1038 5146
www.rein-advies.nl

Reina Boels      
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•In 2018 zullen de zakelijke dienstverlening en de bouwnijverheid het hardst groeien
•De hoge consumptiegroei is voordelig voor de Nederlandse horeca en detailhandel
•Onze sterke exportpositie is gunstig voor onder meer onze industrie
•Tekort aan arbeidskrachten voor sommige bedrijven belemmering voor groei
Kortgeleden brachten wij onze groeiverwachtingen naar buiten voor de Nederlandse economie voor dit en 
volgend jaar. We verwachten dat de Nederlandse economie in 2017 met 3,3 procent groeit en in 2018 met 2,4 
procent. De hoge groei van dit en volgend jaar komt doordat we in een fase van stevig cyclisch herstel zitten. 
We verwachten dat de jaren van hoge inhaalgroei na 2018 voorbij zijn. Ook op de arbeidsmarkt is het verdere 
herstel zichtbaar. We voorzien dat de werkloosheid in 2018 daalt naar 4,5 procent.

Wij hebben onze macroverwachtingen doorvertaald naar 
groei in de verschillende sectoren, aan de hand van de 
‘afzetstructuur’ van een sector. Zo kunnen de producten en 
diensten van bedrijven direct worden gekocht door 
bijvoorbeeld consumenten, maar ze kunnen ook worden 
geëxporteerd.

Gemiddeld zal de omzet van Nederlandse bedrijven 
toenemen, maar niet alle sectoren zullen even hard 
groeien. Volgens deze doorrekening is de zakelijke 
dienstverlening de (hoofd-)sector die dit en volgend jaar het 
hardst zal groeien, gevolgd door de bouwnijverheid en de 
horeca. Daarentegen is de groei beperkter in de agrarische 
en de automotivesector (figuur 1). (BRON: Rabobank)

Economische groei is breed gedragen

De economische groei van dit en volgend jaar wordt breed 
gedragen. Hiermee bedoelen we dat meer factoren 
bijdragen aan de groei. De export, de (woning-) 
investeringen en de consumptie dragen alle bij aan de 
versnelling van de economische groei (tabel 1). Onze 
exportwaarde is sinds 2010 elk jaar flink toegenomen. Door 
de groei bij een aantal belangrijke handelspartners en de 
sterke concurrentiepositie van Nederland verwachten we 
dat deze groei ook dit en volgend jaar aanhoudt. 

De consumptie is pas sinds 2014 weer aan het toenemen. 
Voor dit jaar gaan we uit van de hoogste consumptiegroei 
sinds 2000. Consumenten geven dit jaar weer meer uit 
omdat het aantal mensen met een baan is toegenomen, wat 
ervoor zorgt dat mensen gemiddeld meer te besteden 
hebben. Daarnaast ligt het consumentenvertrouwen ver 
boven het langetermijngemiddelde (figuur 2). 

Dit betekent dat mensen positief denken over de huidige en 
toekomstige economische en financiële situatie en dat ze 
het een gunstige tijd vinden om grote aankopen te doen.

Bron: Rabobank.
Toelichting: Groei betreft volumegroei van de omzet, dat wil 
zeggen dat de omzetgroei is gecorrigeerd voor inflatie.

Figuur 1: Volumegroei in alle sectoren

Sectorprognoses 2018

Figuur 2: Het consumentenvertrouwen ligt al geruime 
tijd ruim boven het langetermijngemiddelde

BRON: CBS

Cijfers & Trends… 2018 Cijfers & Trends… 2018
Exportgroei gunstig voor industrie, groothandel en transport
De exportgroei is uiteraard gunstig voor sectoren die voor een groot deel afhankelijk zijn van de export. De 
industrie is hier een voorbeeld van. De omzet van de industrie daalt al een aantal jaren, maar de toegevoegde 
waarde (dat is de omzet minus de waarde van alle halffabricaten en diensten die bij de productie zijn verwerkt) 
neemt al wel een aantal jaren toe. In de eerste twee kwartalen van 2017 nam zowel de omzet als de toegevoegde 
waarde flink toe. Door de verwachte exportstijging en het hoge vertrouwen van producenten in de industrie 
verwachten we voor dit en volgend jaar ongeveer 3 procent groei. Ook de groothandel en de transportsector zullen 
profiteren van de exportgroei. Deze sectoren zijn namelijk ook voor een belangrijk deel van hun omzet afhankelijk 
van export; beide sectoren voor ongeveer 70 procent. Dit kunnen directe diensten zijn voor buitenlandse bedrijven, 
bijvoorbeeld de opslag of het transport van goederen, maar een bedrijf kan ook indirect afhankelijk zijn van export. 
Wanneer een groothandel bijvoorbeeld producten verkoopt die door de afnemer worden geëxporteerd, dan is die 
groothandel ook afhankelijk van het buitenland. We verwachten dat de hoge exportgroei voor dit en volgend jaar 
zorgt voor groei in deze sectoren. Het volume van de omzet van de groothandel zal met bijna 4 procent 
toenemen in beide jaren; in de transportsector zal de groei bijna 3 procent bedragen.

Zakelijke dienstverlening blijft groeien
Een sector die niet alleen afhankelijk is van exportgroei of consumptiegroei, maar juist profiteert van de gehele 
positieve dynamiek van de Nederlandse economie, is de zakelijke dienstverlening. Deze sector bestaat enerzijds 
uit bedrijven die specialistische zakelijke diensten aanbieden, zoals advocatenkantoren en reclamebureaus, en 
anderzijds uit bedrijven die ondersteunende diensten aanbieden, waaronder beveiliging, schoonmaak en 
arbeidsbemiddeling. Waar een notaris met name profiteert van de toegenomen vastgoedtransacties, profiteren 
uitzendbureaus bijvoorbeeld van de vraag naar arbeidskrachten. We verwachten dat de groei van de zakelijke 
dienstverlening dit en volgend jaar doorzet: met ongeveer 5 procent volumegroei in beide jaren. Deze groei is voor 
een deel gedreven door de positieve economische dynamiek. Daarnaast besteden veel bedrijven niet-kerntaken, 
zoals schoonmaak of beveiliging, steeds vaker uit aan de dienstensector. Onder andere hierdoor heeft de zakelijke 
dienstverlening zich ontwikkeld tot de grootste sector in de Nederlandse economie.

Conclusie
Al met al zijn de vooruitzichten voor 2018 gunstig. Door de aanhoudende groei van de export en de consumenten-
bestedingen is er in de meeste branches meer vraag naar goederen en diensten, waardoor de omzet van Nederlandse 
bedrijven gemiddeld zal toenemen. Niet alle bedrijven zullen dit groeipotentieel echter kunnen realiseren, bijvoorbeeld 
doordat zij onvoldoende gekwalificeerd personeel hebben. Een aanzienlijk deel van de ICT-bedrijven, callcenters, 
uitzendbureaus en bepaalde industriële productiebedrijven geven aan dat zij een tekort aan arbeidskrachten als 
belemmering voor groei zien.

Tabel 2: Onze groeiverwachtingen voor 2017 en 2018

Bron: Rabobank
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Een definitie van startups is lastig te geven. Kort gezegd is een startup een bedrijf met een vernieuwend idee waar-
bij een schaalbaar en herhaalbaar product of dienst gemaakt wordt, vervaardigd door middel van nieuwe techno-
logie.

Met schaalbaar en herhaalbaar wordt bedoeld dat het product één keer wordt gemaakt en steeds opnieuw kan 
worden verkocht. Het is gemakkelijker en goedkoper om niet voor elke afnemer een ander product te maken.

•Het startpunt is een innovatief idee
•De uitwerking van dat idee moet zakelijk haalbaar zijn
•De startup heeft niet te veel medewerkers
•Er is nog niet sprake van een miljoenenomzet
•De onderneming moet nog groeien
•Het bedrijf bestaat pas maximaal 3 jaar

Sommige kenners vinden dat een startup niet alleen jong en innovatief moet zijn, maar ook een product of 
werkwijze heeft dat de maatschappij of markt verandert of zelfs 'ontwricht', bijvoorbeeld een disruptieve 
technologie zoals WhatsApp of Skype, die de sms en telefoonmarkt compleet overhoop hebben gegooid.

Van startup naar een bedrijf
Gaat het wel goed, dan groeit een startup uit naar een bedrijf. Het is bijzonder moeilijk om te zeggen wanneer een 
startup geen startup meer is. “Daar is niet echt een bepaald moment voor, maar ik denk dat het is wanneer de 
startup bewezen heeft dat er een markt voor het product of de dienst is, als de verkopen lopen, het product 
helemaal af is en ze opgeschaald hebben. Je zou kunnen zeggen dat ze dan door de eerste groeironde heen zijn. 
Maar dit is moeilijk te vatten in bijvoorbeeld concrete omzetaantallen”. 

Startups hebben een geweldige gunfactor. De ondernemers delen kennis en er wordt veel onderling gepraat. 
Op deze manier wordt het idee volwassener en kan er een stuk meer uitkomen. Groningen is ook een 
geweldige plek om snel nuttige feedback te verzamelen.

Het Idee
Er zijn heel veel ideeën, en er zijn heel veel goede ideeën. Hoe vaak denk je niet in jezelf: "zou het niet cool 
zijn als...". Dat is de basis van elk idee. Dingen, producten, diensten die het leven van mensen eenvoudiger, 
aangenamer, goedkoper, beter maken.

Dat is de eerste zoektocht: de zoektocht naar het idee. De meeste startups starten hier mee - vanuit een 
zekere expertise ('ik kan websites maken') of vanuit een zekere visie ('een stofzuiger zonder stofzak is wat 
de wereld nodig heeft').

Startups
Startups hebben dus een specifiek doel: de zoektocht. Da's ook de reden waarom we de opstart van bijvoorbeeld 
een bakkerij of een garage geen 'startup' noemen: zowel het idee als de business als het bedrijf ligt al vast. Er zijn 
duidelijke blauwdrukken aanwezig - als je een bakkerij wil starten dan is het goed gedocumenteerd wat je daarvoor 
moet doen.

Vandaar dat startups voornamelijk in de technologie-sector zitten; daar zit op dit moment namelijk het 
meeste onontgonnen gebied...

Dat is ook waarom zoveel startups falen: het is per definitie op zoek gaan naar iets wat nog niet bestaat, 
en wat misschien ook geen reden heeft om te bestaan. Het vraagt doorzettingsvermogen en aanpassings-
vermogen van zowel de ondernemer als zijn team: die zoektocht zal een aantal dode sporen bevatten, en 
dus de noodzaak om snel te veranderen en bij te sturen. Als bovendien de markt zelf ook nog snel en vaak 
verandert (zoals in de technologie-sector), dan is de capaciteit om te pivoteren nog eens zo belangrijk.

Wanneer bent u 
een startup?
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“Bovendien blijkt ook de productiviteit van de Chinese economie drastisch terug te vallen. De Chinese 
arbeidsmarkt heeft steeds meer nood aan hogeropgeleide specialisten dan aan ongeschoolde werkkrachten. Dat 
heeft echter ook een impact op de Chinese loonlast.”

“Voor hogere functies moeten in Shanghai, Peking of Shenzhen inmiddels dezelfde lonen betaald worden als in 
Parijs. Economen betogen dan ook dat het land dringend zijn productiviteit moet opvoeren.”

Sinds de crisis deed 40 procent van de wereldwijde economische 
groei zich voor in China.

‘Die economische groei heeft echter ook een hoge kostprijs, zeker voor het milieu, en dat heeft dan weer 
een enorm negatieve impact op het welzijn en de gezondheid van mensen,’ voegt hij er nog aan toe.

China was tot voor kort de belangrijkste motor van de wereldeconomie. Met groeicijfers die jarenlang boven de 
8 procent lagen, nam het land een groot deel van de toename van de wereldhandel voor zijn rekening. Qua 
koopkracht is China inmiddels de grootste economie ter wereld en heeft het een snelle inkomensstijging 
doorgemaakt. Honderden miljoenen Chinezen hebben zich aan de armoede onttrokken, waardoor het land een 
grote en nog steeds zeer snel groeiende middenklasse heeft. Dit alles is een ronduit indrukwekkende prestatie. 
Maar in 2015 is de economische groei duidelijk teruggevallen, vooral onder invloed van overheidsbeleid om een 
ongebreidelde kredietgroei af te remmen. Naar onze eigen inschatting bevindt de economische groei zich 
momenteel zo rond de 4½ procent, beduidend lager dan het officieel gerapporteerde groeicijfer van ruim 6¾ 
procent Vooralsnog lijkt de situatie gestabiliseerd, maar er zijn duidelijke risico’s. Zo is daar de overspannen 
woningmarkt, die zich niet alleen beperkt tot de grootste steden (aangeduid als tier 1 steden) zoals Shanghai 
en Shenzhen (figuur 2, zie Special How serious is China’s housing market bubble?). Ook in enkele wat 
kleinere steden (zogeheten tier 2 en tier 3 steden) zien we dat de prijzen veel sneller stijgen dat wat op grond 
van fundamentele factoren mag worden verwacht. De sterke stijging van de huizenprijzen komt vooral door-
dat de woningmarkt wordt gezien als de enige renderende en relatief risicoloze investeringsmogelijkheid, 
zeker nadat de beurs vorig jaar september in elkaar stortte.

Het aanvankelijke, zeer succesvolle exportgeleide groeimodel moet geleidelijk worden omgevormd naar een 
door binnenlandse vraag gedreven groeimodel. Dit verloopt met horten en stoten. De Chinese beleidsmakers 
zijn momenteel bezig met een koorddansact, waarbij zij de lastige opgave hebben om de economie te hervor-
men en tegelijkertijd de economische activiteit niet te sterk te laten afkoelen.

De groeivertraging komt de Chinese beleidsmakers slecht uit. Er moeten nog veel nieuwe banen in de marktsec-
tor worden gecreëerd en veel staatsbedrijven in traditionele sectoren zoals de staal- en kolensector worden 
gesaneerd. Voor deze transitie is een groei van 4½ procent te laag, maar het is zelfs nog maar de vraag of zij 
het huidige, lagere groeitempo vast kunnen houden. Op de korte termijn doemen stevige handelsfricties met de 
VS op (zie boven). Meer trendmatig ondermijnt de ongunstige demografische structuur de Chinese groei. Als 
gevolg van de lang volgehouden ‘één-kind-politiek’ heeft China zo ongeveer de snelst vergrijzende en 
krimpende bevolking ter wereld. De transitie naar een markteconomie is ondertussen nog lang niet voltooid. De 
afdronk is dat China de komende jaren een bron van onzekerheid zal blijven en zeker geen trekker van de 
wereldeconomie.

grootste economie ter wereld?
Wanneer wordt China de
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Nieuwjaarsbijeenkomst 2018 van Van der Valk Zuidbroek

“Toosten bij de Toekan”
Op donderdag 18 januari 2018 was het een drukte van belang tijdens
de Nieuwjaarsbijeenkomst van Van der Valk Groningen-Zuidbroek A7. 
Ruim 140 ondernemers, relaties en gasten waren naar Zuidbroek
gekomen om deze grandioze middag bij te wonen.

Maar liefst 90 Business Networking & more leden waren present. Het
was pur-sang genieten van het optreden van cabaretière Magriet
Bolding, van het muzikale jazz-trio ‘No Problem’ en van het vakman-
schap van Cigar & Whiskey pairing van Ria Bos. Heerlijke verrassen-
de mixers, whisky’s en cocktails maakten de Nieuwjaarsbijeenkomst 
tot een groot succes.

Victor de Reuver manager van Van der Valk Zuidbroek heette iedereen
welkom en was vol lof over de grote opkomst en diversiteit aan onder-
nemers, businessclubs en gasten. Voor en na het optreden van Magriet
Bolding was er voldoende tijd om te gaan netwerken. Een combinatie
van iets te vieren en het uitwisselen van kennis en het leggen van 
nieuwe relaties. Kortom een geslaagde Nieuwjaarsbijeenkomst waar 
wij het team van Victor de Reuver voor willen bedanken.
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10
jaar

Veendam

Zorg voor strak 
draaiboek bij 
loonkosten-
voordelen 
per 2018 
Als u een werknemer in dienst neemt met een 
minder goede toegang tot de arbeidsmarkt, 
dan kunt u mogelijk recht hebben op een 
premiekorting op de af te dragen loonheffing. 
U kunt hierbij denken aan oudere voormalig 
werkloze werknemers, arbeidsgehandicapte 
werknemers of werknemers uit de doelgroep 
banenafspraak. Kort samengevat kan de 
werkgever voor deze doelgroepen een 
tegemoetkoming per uur ontvangen voor elk 
verloond uur. 

Tot zover niets nieuws. Per 1 januari 2018 zijn 
de premiekortingen echter vervangen door 
loonkostenvoordelen. En hierbij is een 
belangrijke wetswijziging opgetreden. Deze 
wetswijziging heeft te maken met de tijd die u 
heeft om voor een loonkostenvoordeel in 
aanmerking te komen. U moet daarvoor binnen 
drie maanden nadat de werknemer in dienst is 
getreden een doelgroepverklaring bij de 
gemeente of het UWV aanvragen. Tot 2018 
had u hiervoor maar liefst 5 jaar de tijd. 

Bent u te laat, dan komt het recht op een 
loonkostenvoordeel volledig te vervallen. Het 
loonkostenvoordeel kan momenteel maximaal 
€ 18.000 bedragen (verdeeld over 3 jaar). Het 
is dan ook belangrijk dat u tijdig op de hoogte 
bent van de achtergrond van uw nieuwe 
werknemer. Het mislopen van een loonkosten-
voordeel kunt u alleen voorkomen door bij 
indiensttreding van een nieuwe werknemer 
een strak draaiboek met uit te voeren acties te 
hanteren. 

Wilt u hierover meer informatie? Neem dan 
contact op met Stephan Belt, 
personeelsadviseur bij de Jong & Laan. Bel 
0598-618 776 of kijk op www.jonglaan.nl. 

Zorg voor strak 

CHECKLIST COACHEN

Als manager zou je graag willen dat je mede-
werkers goed en op een hoog niveau func-
tioneren. Eén manier om een medewerker te 
helpen is het coachen. Een persoonlijk gesprek 
waarin de medewerker door de manager 
geholpen wordt om het beste uit zichzelf te 
halen.

Een tiental tips om de coaching goed aan te 
pakken: 

1. Zorg dat je medewerker duidelijk weet wat 
er van haar/hem verwacht wordt

2. Zorg dat de medewerker goed 
geïnformeerd is (waarom deze coaching)

3. Geef zeggenschap over het eigen werk 
(binnen de grenzen van de onderneming)

4. Geef verantwoordelijkheid voor het werk 
(behoudt zelf de eindverantwoordelijkheid)

5. Geef regelmatig feedback (korte 
complimenten en korte correcties)

6. Toon je waardering (laat je gevoel op een 
positieve manier spreken)

7. Help te leren en te groeien (geef de 
medewerker de kans en de ruimte)

8. Creëer een sfeer van vertrouwen (het 
komt te voet en gaat te paard)

9. Laat zien dat jezelf ook gecoacht kan 
worden (laat je voorbeeldgedrag zien)

10. En: vraag commentaar over je eigen 
functioneren (ook jij wilt leren en groeien)

Zorg dat coaching apart gezien wordt van een 
functionerings- of beoordelingsgesprek.

Jakob Zwinderman, interim manager, trainer, 
coach met Sherpas Proyects en sinds 1 oktober 
2017 programmamanager van de 
Gebiedscoöperatie Zuid en Oost Groningen
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Bitcoin is een nieuwe vorm van geld: revolutionair, 
decentraal, neutraal en vrijwillig. Om het simpel te stellen: 
bitcoins zijn digitaal geld en je kan ze dus gebruiken net 
zoals je dat met Euro's of Dollars zou doen. Je kan er 
goederen mee kopen, ze onderling uitwisselen, ze 
ontvangen in ruil voor een dienst, ermee speculeren of ze 
weer omruilen voor bijvoorbeeld Euro's. En dat zijn nog 
maar een paar van de bijna ontelbare toepassingen.

Bitcoin is wat ze noemen een “crypto currency”, het is een 
digitale decentrale munteenheid waarvan de koers 
fluctueert op de open markt. In tegenstelling tot de 
systemen waar we nu mee betalen, zoals bijvoorbeeld 
creditcards, is bitcoin uitermate geschikt voor gebruik op 
het Internet.

Bitcoins verstuur je:

- Direct, van persoon naar persoon
- Voor lage transactiekosten
- Zo anoniem als jij het zelf wilt
- Bijna net zo gemakkelijk als het versturen van een email
- Overal en altijd, via het internet
- Zonder tussenkomst van een bank of andere instantie

Decentraal

Bitcoin is de eerste decentrale digitale munteenheid in de 
geschiedenis van de mensheid. Het echte revolutionaire 
aan bitcoin is dat er geen centrale instantie of regelgever 
zoals een centrale bank is die aan de knoppen draait. De 
uitgifte van nieuwe bitcoins en de controle van transacties 
worden geregeld door het bitcoin netwerk zelf. Het bitcoin
netwerk bestaat uit mensen zoals jij en ik die er zelf voor 
gekozen hebben om de bitcoin software te draaien. Deze 
bitcoin software maakt via het internet connectie met elkaar 
waardoor er een wereldwijd betalingsnetwerk ontstaat 
zonder centrale autoriteit of knooppunt.

Geld in de cloud

Bitcoin kan je zien als geld in de cloud, je kan er altijd en 
overal bij en betalingen zijn snel en veilig. Doordat het in de 
cloud zit houdt bitcoin, net als het internet, geen rekening 
met landen en grenzen. Een andere goede vergelijking 
voor bitcoin is om het te zien als digitaal cashgeld, net als 
bij cashgeld zijn de bitcoins echt van jou, betalingen gaan 
direct van persoon naar persoon. 

Bitcoin transacties zijn ook onomkeerbaar en hebben een 
hoge mate van anonimiteit. Je hoeft voor het doen van een 
bitcoin transactie de tegenpartij zelfs niet te kennen of te 
vertrouwen, het netwerk dient als tussenpersoon en zorgt 
dat er niet valsgespeeld kan worden.

Wat is bitcoin?

???

Het uitgeven van bitcoins stelt niet meer voor dan het inscannen van een qrcode en het drukken op een knop op je 
computer of smartphone. Bij bitcoin doe je, net als bij cashgeld, een zogenaamde “push”-transactie, jij stuurt het 
geld in plaats van dat het geld bij je afgeschreven wordt. Niet langer meer hoef je overbodige persoonlijke 
gegevens in te vullen en niet langer meer hoef je allerlei instanties toegang te geven tot jouw bankrekening.

Het accepteren van bitcoins is eigenlijk even simpel, alles wat je nodig hebt is een bitcoin-adres waarop mensen je 
kunnen betalen. En heb je geen zin om bitcoins te ontvangen dan kan je deze automatisch om laten zetten naar 
euro’s door gebruik te maken van een payment provider. Het is snel, simpel en goedkoop, zonder voorwaarden of 
abonnementskosten.

Waar kan je bitcoins uitgeven?

Op steeds meer plaatsen worden bitcoins geaccepteerd, je kan in Nederland nu al bijvoorbeeld je eten bestellen 
met bitcoins bij thuisbezorgd.nl of een hotel boeken bij Expedia. We zijn er nog lang niet maar de lijst groeit iedere 
dag, misschien is het een leuk idee voor uw bedrijf? Kijk op bitcoinspot.nl voor een uitgebreid overzicht van alle 
plaatsen waar je kan betalen met je bitcoins en voor gratis “wij accepteren bitcoin” raamstickers en advies over 
hoe bitcoins te accepteren.

Waarom zou je bitcoins gebruiken?

Bitcoins zijn veelzijdig in hun toepassing en er zijn vele verschillende redenen om bitcoins te gebruiken. 
Redenen kunnen zijn:
- Transacties zijn direct, niet meer 2 dagen wachten op een internationale overschrijving
- Lage transactiekosten, of je nu 0.1 of 1 miljoen bitcoins overmaakt
- Geen aankoopfraude of “chargebacks” door onomkeerbare transacties
- Geen instap of abonnementskosten
- Geen voorwaarden of beperkingen
- Onafhankelijkheid van regeringen/grenzen/landen/censuur/restricties
- Hoge mate van anonimiteit
- Mogelijkheid om zeer kleine bedragen over te maken (micropayments)
- Mogelijkheid tot diversificatie vanuit euro/dollar
- Geen banken

Waar komen bitcoins vandaan?

Bitcoins worden gemaakt door het bitcoin netwerk zelf. Om bitcoins te kunnen verdienen kan je meedoen aan het 
bitcoin netwerk en de rekenkracht van je computer (of speciale hardware) inzetten om bitcoin-transacties te 
verifiëren en op te slaan. Als je hiervoor kiest doe je meteen mee aan een soort van loterij die je eens elke 10 
minuten kan winnen. Als je de winnaar bent krijg je 12,5 bitcoins en dan begint de loterij weer opnieuw en maakt 
iedereen weer kans. Dit proces wordt ook wel mining genoemd. Op deze manier worden de bitcoins gelijkmatig 
verspreid in het netwerk. Elke 10 minuten komen er dus 12,5 bitcoins bij en over een paar jaar zal dat gehalveerd 
worden naar 6,25 enz. tot er uiteindelijk 21 miljoen bitcoins in omloop zullen zijn.

Kan je bitcoins ook kopen?

Niet iedereen heeft de mogelijkheid om te doen aan mining dus kan je ze op vele plaatsen ook kopen. De 
makkelijkste manier is om ze te kopen via een zogenaamd wisselkantoor, dit koopt bitcoins in en verkopen ze 
weer aan de gebruiker met een kleine toeslag. Bij deze tussenpersonen kan je vaak met paypal of 
bankoverschrijving betalen wat het aanschaffen eenvoudig maakt. Een andere manier is om ze te kopen via een 
zogenaamde exchange. Een exchange koopt of verkoopt geen bitcoins maar brengt bitcoin aanbieders en kopers 
met elkaar in contact. Kijk op bitcoinspot.nl voor meer info over kopen en verkopen en voor een overzicht van 
wisselkantoren en exchanges.

Hoe wordt de bitcoin prijs bepaald?

De prijs van bitcoin wordt niet door een centrale instantie bepaald. Bitcoins worden op vele verschillende plekken 
verkocht en verhandeld en iedere plek heeft zijn eigen in- en verkoopprijs. Er is wel een gemiddelde koers die 
verkregen wordt door het gemiddelde te nemen van alle grote zogenaamde exchanges en wisselkantoren.

Makkelijk uitgeven, makkelijk accepteren
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‘Er liggen volop kansen voor 
een mooie economische 
toekomst in Groningen’

Bert Roman, directievoorzitter 
Rabobank Stad en Midden-Groningen 
én Ambassadeur van Groningen

Als nieuwe directievoorzitter van Rabobank Stad en Midden Groningen wil Bert Roman zich vol gaan 
inzetten voor een zo sterk mogelijke regionale economie. Het aanpakken van de krapte op de arbeids-
markt ziet hij daarbij als prioriteit: ‘Ik weet zeker dat we, als we met z’n allen proactief aan de slag gaan, 
een gezonde toekomstige arbeidsmarkt kunnen creëren’, aldus de kersverse ‘Ambassadeur van 
Groningen’.

‘Als Groningse Rabobanken hebben we gezamenlijk, op basis van gedegen onderzoek, uitvoerige discussies 
en tal van interviews de toekomstvisie ‘Perspectief Groningen 2025’ opgesteld’, zo vertelt Roman, die sinds 1 
november de leiding over Rabobank Stad en Midden Groningen heeft. ‘Die visie is bedoeld om Groningen op 
een slimme, duurzame en flexibele manier in te richten, zodat nieuwe perspectieven ontstaan voor inwoners en 
ondernemers. Want in Groningen is heel veel mogelijk. En er is niemand die dat beter weet dan de Groningers 
zelf.’

Binnen ‘Perspectief Groningen’ zijn vier transitiepaden vastgesteld: Groningen Vitaal, Groningen 
Werkt, Groningen Aantrekkelijk en Groningen Compleet. ‘Als Rabobank Stad en Midden Groningen ontfermen 
wij ons over Groningen Werkt’, zo geeft Roman aan. ‘We zien nu dat de aantrekkende economie in een aantal 
sectoren al voor krapte op de arbeidsmarkt zorgt, bijvoorbeeld in de bouw en de arbeids- en bemiddelings-
branche. En dan zijn er ook nog sectoren als de zorg, waarvan je zeker weet dat er in de toekomst steeds meer 
krapte zal optreden.’

Uit een grootschalig onderzoek dat het UWV dit jaar uitvoerde, blijkt dat inmiddels al een derde van de vacatures 
moeilijk in te vullen is. ‘We moeten met z’n allen voorkomen dat dit percentage nog verder oploopt’, aldus Roman. 
‘Daarom moeten we, ook in Groningen, met z’n allen nieuwe manieren bedenken om die ontwikkeling het hoofd 
te bieden. Zo zijn er binnen het transitiepad Groningen Werkt al geweldige ideeën en proeven om ook mensen 
met een afstand tot de arbeidsmarkt er weer bij te betrekken. En ook de technologische ontwikkeling biedt volop 
mogelijkheden. Er wordt vaak met angst voor banenverlies naar de technische vooruitgang gekeken, maar 
realiseer je dat het ook kansen biedt op allerlei nieuwe banen.’

Iets wat volgens Roman ook in belangrijke mate zou kunnen bijdragen aan een gezondere arbeidsmarkt, is een 
omslag in het denken over deeltijd en voltijd werken: ‘In Nederland werkt een kwart van de mannen en liefst 
driekwart van de vrouwen parttime. Ik kan natuurlijk niet oordelen over ieders balans op het gebied van werk en 
privé, maar ik weet wel dat het voor de arbeidsmarkt een behoorlijke oppepper zou zijn als meer mensen minder 
parttime aan de slag gingen. En ik weet zeker dat er vast veel parttimers zijn die wel wat meer zouden willen 
werken, maar daar de kans niet voor krijgen. Daar ligt dus ook een uitdaging voor werkgevers.’

Het zijn slechts enkele van de vraagstukken die een proactieve houding van alle betrokken partijen behoeven, zo 
ziet Roman. ‘Daarbij kunnen we ons ook laten inspireren door de bijzondere eigenschappen die Groningen bezit. 
Kijk bijvoorbeeld naar de stad: die is uitgegroeid tot in ieder geval de nummer twee ICT-stad van Nederland en 
volgens velen staat hij zelfs nog een plekje hoger. En dan hebben we met de Hanzehogeschool en de 
Rijksuniversiteit ook nog eens twee geweldige kennisinstituten tot onze beschikking!’

‘En met het ondernemerschap van de Groningers is ook niks mis’, constateert Roman. ‘Ik was een tijdje geleden 
op bezoek in The Big Building en raakte helemaal enthousiast van de energie die daar hing. Ik had al ingetekend 
op de vacature voor het directievoorzitterschap, maar toen ik in The Big Building rondliep wist ik het zeker: ik wil in 
Groningen aan de slag. (Bron: economie.groningen.nl)
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Eurohal Zuidbroek I Expo & Events

Ledennieuws:
RSE Telecom & ICT naar 
Transportbaan Winschoten

Carel Lurvink neemt Verbion
Hygiëne en Onderhoud over

Erik Beikes (SWbv) zelf-
standig verder…

We kennen Erik als regio directeur 
van SW Groep Emmen-Winschoten.
Na 27 jaar deze functie succesvol te 
hebben bekleed is Erik sinds 1 januari 
2018 verder gegaan onder de naam 
Beikes Schilderswacht b.v. in 
Winschoten.

Restaurant
De Ringweg
Osloweg 107
9723 BK Groningen
www.ringweg.com
050 – 312 0793

Beikes Schilderswacht bv
Transportbaan 44
9672 BK Winschoten
0597 - 432 180

RSE Telecom & ICT in Winschoten
vestigt zich in een nieuw onderkomen.
Van de Papierbaan is het bedrijf 
verhuisd naar een modern  pand aan 
de Transportbaan 4B in Winschoten. 

Een modern en overzichtelijk pand 
waar u voor alle activiteiten als zake-
lijke telefonie, beveiliging, cloud en 
systeembeheer terecht kunt. Wij ver-
welkomen u graag..

Carel Lurvink dat dit jaar haar 125-jarig
bestaan viert, neemt Verbion Hygiëne 
en Onderhoud uit Winschoten over.

De overgenomen organisatie blijft met 
dezelfde medewerkers en service 
opereren vanaf de bestaande locatie 
in Winschoten. 

Steigerbouw - Hoogwerkers - Materieelverhuur

www.gjaltema.eu

Eurohal Zuidbroek | Expo & events
Evenementenhal Eurohal Zuidbroek heeft circa 6.400 m² vloeroppervlak met ongekende mogelijkheden! Centraal 
gelegen tussen de stad Groningen en de Duitse grens (nabij knooppunt Zuidbroek A7/N33) met voldoende gratis 
parkeergelegenheid. Als onderdeel van Van der Valk Hotel Groningen-Zuidbroek A7 de ideale locatie voor 
evenementen! Ons professionele, enthousiaste en ervaren evenemententeam staat u graag te woord!

Evenementenhal
Eurohal Zuidbroek heeft een capaciteit tot 7.500 personen en is daardoor ideaal voor beurzen, personeelsfeesten, 
indoorsportevenementen, shows en concerten. Onze ervaring op het gebied van feesten en evenementen gebruiken 
wij graag om uw wensen te vervullen.

Eurohal Zuidbroek kan geheel naar uw wensen worden ingericht (zaalgrootte, bars, aankleding en dergelijke). 
Voor meer informatie over mogelijkheden neemt u contact op met onze salesafdeling:
sales@zuidbroek.valk.com of 0598-453787. U en uw gasten zal het aan niets ontbreken! 21

Verhuisd naar:

AquaSafety
Energieweg 6
9902 RL Appingedam
www.aquasafety.nl
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Van Merksteijn International (VMI) heeft deze week bij de Italiaanse onderneming Danieli de technische uitrusting 
voor een geïntegreerde staalfabriek besteld die in de Eemshaven zal worden gebouwd. Het wordt een ultra 
moderne “Green Steelmill” die in de wereldwijde staalmarkt de standaard moet worden op het gebied van 
circulariteit, duurzaamheid en innovatie. De totale investering die hiermee gemoeid zal zijn wordt geschat op 260 
miljoen euro en levert directe werkgelegenheid op voor ongeveer 300 mensen en indirect een veelvoud daarvan.
Danieli is een wereldmarktleider in de technologie voor het produceren van zogenaamde lange producten 
(waaronder walsdraad). De fabriek in de Eemshaven zal binnen 2,5 jaar gereed zijn waardoor de inbedrijfstelling 
in de tweede helft van 2020 zal plaatsvinden. Als alles mee zit, start de bouw van de fabriek naar alle 
waarschijnlijkheid in het eerste kwartaal van 2019.

Project Green Steelmill
Het complete project betreft het smelten van schroot tot vloeibaar staal en het uitwalsen van knuppels tot 
walsdraad. VMI heeft gekozen voor de Eemshaven in Groningen waar een “green field” locatie beschikbaar is 
van ongeveer 50 hectare. De productiecapaciteit na de bouw van fase 1 zal rond de 900.000 ton walsdraad 
zijn. Het besluit om te investeren werd vergemakkelijkt dankzij de niet aflatende steun van haar klanten en 
huidige leveranciers uit verschillende delen van de wereld. In 2017 heeft de VMI Group rond 1.13 miljoen ton 
walsdraad verwerkt tot eindproducten zoals wapeningsstaal en hekwerkproducten. Vanwege een structureel 
tekort aan walsdraad in de EU is VMI vandaag de dag gedwongen een groot deel van haar grondstof van 
buiten de EU te importeren.

Leveringszekerheid
Ten behoeve van de leveringszekerheid van de continue vraag naar bijna 1.2 miljoen ton wapeningsstaal en 
hekwerkproducten per jaar, ziet VMI het als een logische en verantwoorde stap om een deel van haar grondstof 
zelf te gaan produceren uit staalschroot dat in voldoende mate binnen de EU beschikbaar is. En omdat de totale 
capaciteit van VMI Group ruim 2.3 miljoen ton is, gelooft VMI dat zelfvoorzienend zijn voor een gedeelte van haar 
walsdraad de beste optie is voor verdere groei, iets dat gedurende de laatste jaren niet mogelijk was wegens een 
continu gebrek aan voldoende walsdraad binnen de EU markt.

Over VMI
Van Merksteijn International in Almelo is een 100% private onderneming, een familiebedrijf geleid door Peter 
van Merksteijn met 550 medewerkers, een jaarlijkse omzet tussen de 400-500 miljoen euro en een jaarlijkse 
ebitda van ongeveer 35 miljoen euro.

Circulaire industrie
De komst van Van Merksteijn Internationaal B.V. past perfect 
in de (groene) Havenvisie die Groningen Seaports nastreeft. 
Een van de speerpunten in deze visie is het hebben van een 
volledige circulaire industrie. Groningen Seaports heeft zich 
samen met de Provincie Groningen, de gemeente Eems-
mond en Eemsdelta EZ sterk gemaakt om dit project te 
realiseren dat een grotere toegevoegde waarde heeft voor 
de directe en indirecte werkgelegenheid in de Eemshaven. 
(BRON persbericht Groningen-Seaports)

Van Merksteijn doet grote investering 
voor nieuwe fabriek in Eemshaven

GGB Installaties heeft ruim 45 jaar ervaring in het realiseren van 
technische installaties in zowel de woning- als utiliteits- bouw. 
Vanuit Zuidbroek is het bedrijf met ca. 40 werknemers voor-
namelijk actief in de 3 noordelijke provincies Groningen,
Friesland en Drenthe.

G.G.B. Installaties B.V.
Weg der Verenigde Naties 20
9636 HW Zuidbroek
0598- 450 250
info@ggbinstallaties.nl

www.ggbinstallaties.nl
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jaar

Business Magazine; exclusief bij 
Business Networking & more… 

In ons werkgebied en onze regio zijn tien-
tallen Business c.q. Netwerkclubs actief. 
Clubs die per regio werken en/of actief zijn 
in het Noordelijke en grensoverschrijdende 
gebied.

Business Networking & more kent meer-
dere disciplines als het gaat om actuele en 
interessante thema’s. Wij zijn 10 jaar gele-
den begonnen met het organiseren van 
bedrijfsbezoeken en het uitgeven van een 
eigenBusiness Magazine. Wij waren 
overigens gestart met een A5 gevouwen 
flyer op 80 grams papier bestemd voor 
alleen de leden.

De laatste jaren is het een full-color maga-
zine van 32 pagina’s geworden met een 
professionele uitstraling en een oplage van 
1000 exemplaren. Het magazine gaat naar 
de leden maar ook naar tal van instanties,
bedrijven, horeca en overheidsinstellingen. 

Actuele leden, economie, regionaal nieuws 
en onze events komen ruimschoots in beeld
in ons periodieke magazine.

Kortom ook hierin onderscheiden wij ons 
t.o.v. collega Netwerkclubs.
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Hemp Design Factory in Oude Pekela: samen op zoek naar nieuwe toepassingen 
vezelhennep. Het bedrijf HempFlax uit Oude Pekela heeft zijn voormalige 
directievilla omgetoverd tot een ‘Hemp Design Factory’. Hier gaat het bedrijf in 
samenwerking met ondernemers uit de regio en onderzoekers en studenten van 
de Hanzehogeschool en agrarisch opleidingscentrum Terra op zoek naar nieuwe 
toepassingen voor hennepvezels.

De initiatiefnemers willen in de Hemp Design Factory mensen bij elkaar brengen die vervolgens gezamenlijk aan de 
slag gaan met onderzoek en ontwerpen op basis van hennepvezels. Denk daarbij aan bouwmaterialen, mode-
artikelen, 3D-printing en spuitgiettoepassingen. Het uiteindelijke streven is om met het innovatielab bedrijven te 
lokken die uit de HempFlax-grondstoffen eindproducten maken. 'Het zou natuurlijk geweldig zijn als je hier een hele 
keten van grondstof tot en met het eindproduct hebt', aldus HempFlax-manager Eelkje Oldenburger in het Dagblad 
van het Noorden.

Het hennepverwerkende bedrijf werd in 1993 opgericht door Ben Dronkers om het eeuwenoude gewas vezel-
hennep in zijn oude glorie te herstellen. Inmiddels is HempFlax gegroeid van 140 hectare industriële-vezelhennep-
teelt in 1994 tot 2500 hectare in 2017 en het bedrijf verwacht in 2020 door te zijn gegroeid naar 3500 hectare. 
De hennepteelt vindt plaats in Nederland, Duitsland en Roemenië en voor de verwerking heeft het bedrijf 
fabrieken in Oude Pekela en het Roemeense Alba Julia.

HempFlax maakt uit het gewas nu al grondstoffen, halffabricaten en eindproducten voor een schier oneindige 
reeks toepassingen. Denk aan strooisels en matjes voor dierenverblijven, onderdelen als hoedenplanken en 
dashboards voor auto’s, voedingsmiddelen, heilzame olie, houtproducten, bouw- en isolatiematerialen, 
bodemverrijkers en teeltmatjes voor de tuinbouw.

Maar er is nog meer mogelijk, zo ziet Oldenburger, die dan ook vol ambitie naar de toekomst kijkt. Zo heeft 
HempFlax onlangs een duurzame kunststof ontwikkeld die voor 50 procent uit hennepvezels en voor de andere helft 
uit bioploymeren bestaat. ‘Het zou mij prachtig lijken als bijvoorbeeld de Hema in zijn restaurants serviesgoed van 
dat materiaal gaat gebruiken. Dat veel mensen ermee in aanraking komen. We hebben nu contact met een 
lichtarchitect die het wil gaan gebruiken voor verlichting. Hoe meer toepassingen, hoe beter.’
En het nieuwe Hemp Design Factory kan daarin een belangrijke rol gaan spelen.

Volop kansen voor HENNEP - toepassingen

HempFlax Group BV.
0597 - 615 516

Hendrik Westerstraat 20
9665 AL Oude Pekela
www.hempflax.com

De industriële toepassingen van 
hennep zijn oneindig!

2017 is een goed jaar geweest voor het toerisme in Stad en Ommeland. Zowel bezoekers via de 
onlinekanalen als het aantal overnachtingen en dagjesmensen is toegenomen in vergelijking met 
2016. De meeste buitenlandse toeristen komen nog steeds uit Duitsland, maar daarnaast richtte de 
promotie zich ook op kansrijke landen als Polen, Groot-Brittannië, Denemarken, Frankrijk en Spanje. 
Ook de in 2015 gestarte Lauwersmeercampagne begint zijn vruchten af te werpen. Dit alles blijkt uit 
de cijfers die Marketing Groningen heeft gerapporteerd aan Gedeputeerde Staten. De provincie en 
gemeente Groningen zijn samen de grootste financiers van deze toeristische organisatie.

Uit de cijfers blijkt dat er zo'n twee miljoen unieke bezoekers de diverse toeristische websites hebben bezocht. 
Dit is een groei van 21 procent t.o.v. 2016. De drie belangrijkste toeristische apps zijn meer dan 60.000 keer 
gedownload en voor alle content is er een database die synchroniseert met die van het landelijke bureau voor 
toerisme en congressen. In 2017 zijn de promotieactiviteiten ook meer gericht geweest op bestemming 
waarmee Groningen Airport Eelde een directe lijnverbinding heeft. (BRON Provincie Groningen)

Steeds meer toeristen ontdekken dat er niets boven 
Groningen gaat
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Flexiplus neemt deel failliet Eemsmond Office 
Facility over 
Kort na het faillissement van Eemsmond Office Facility (EOF) van de Ten Hove Holding 
in Farmsum, lijkt er goed nieuws voor klanten van het bedrijf. Flexiplus Facility Group uit 
Blijham neemt de volledige bedrijfsactiviteiten in telemarketing en archiefdigitalisering 
over. 

De overname is voor Flexiplus een logische stap, aldus ondernemer Johannes Houwen. Flexiplus is al jaren 
een bekende facilitaire dienstverlener in Noord-Nederland en WMO-partner van een toenemend aantal 
gemeenten in Groningen. “Flexiplus is een veelzijdig bedrijf, eigenlijk net als zijn eigenaar”, legt Johannes uit. 
“Snel kunnen schakelen in vraag en aanbod”. (Persbericht 14-03-2018)

nu ook in Veendam

CUBRI Recycling Noord bv
Zuidwending 132
9644 XN Veendam
0524 - 531 817
harmvelt@cubri.nl
www.cubri.nl

Hoofdkantoor
CUBRI b.v.
Kanaalweg 14
7761 PH Schoonebeek

www.containerbestel.nl

Google investeert half miljard in uitbreiding 
datacenter Eemshaven
Google heeft aangekondigd 500 miljoen euro te steken in de uitbreiding van zijn datacenter in de Groningse 
Eemshaven. De investering werd aangekondigd tijdens de presentatie van een onderzoek door Copenhagen 
Economics in opdracht van de Amerikaanse techgigant, waarbij ook minister Wiebes van Economische Zaken 
aanwezig was. Uit dat onderzoek blijkt onder meer dat het Google datacenter in de Eemshaven sinds 2014 een 
positieve bijdrage van liefst 800 miljoen euro heeft geleverd aan het Bruto Binnenlands Product (BBP).

“De uitbreiding van Google’s datacenter toont aan dat Groningen internationale technologiebedrijven veel te 
bieden heeft. Zoals voldoende hernieuwbare energie, goed geschoold personeel en uitstekende ICT-
verbindingen”, aldus minister van Economische Zaken Eric Wiebes. “Google heeft aangetoond ook Groningen veel 
te kunnen bieden zoals werkgelegenheid, inkomsten voor lokale toeleveranciers, investeringen in natuurprojecten 
en een coderingsprogramma voor de jeugd. Door de bouw van dit datacenter wordt de regio bovendien nóg 
aantrekkelijker voor andere internationale technologiebedrijven. Dit is, kortom, een samenwerking waarvan 
iedereen hier in de provincie Groningen profiteert.” (BRON vermelding)
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De nieuwe Winterdijktribune is na de in 2017 gerealiseerde Haarbochttribune, de tweede publieksvoorziening 
waarvan het comfort wordt vergroot. 9.100 kuipstoeltjes komen op het niveau te liggen van de Hoofdtribune. Van 
de Ramshoek en Winterdijktribune, de Geert Timmer tribune, de Hoofdtribune, de Haarbochttribune tot en met 
de Strubben- en TT World Tribune, kunnen meer dan 35.000 bezoekers gebruik maken op vrijwel hetzelfde 
hoge niveau. De Winterdijktribune heeft een lengte van 308 meter en een hoogte van 13 meter.

Met de bouw van deze nieuwe tribune is 4 miljoen euro gemoeid. De gemeente Assen stelt, in verband met de 
economische spin off van het TT Circuit Assen en de noodzaak voor een upgrading van de accommodatie, 
€ 2 miljoen euro beschikbaar voor de realisatie van de Winterdijktribune.

Met de vrijgekomen grond waarop de oude Winterdijktribune was gebouwd, worden de taluds in de zuidlus
van het TT Circuit Assen ge-upgrade. De taluds worden hoger en er wordt een terrasvorm gerealiseerd 
waardoor het zit- en/of sta comfort van de bezoekers wordt vergroot.

Het TT Circuit Assen investeerde in de jaren rond de millenniumwisseling bijna 60 miljoen euro. Met dit aanzien-
lijke bedrag werd het circuit ge-upgrade waar het nu nog de vruchten van plukt; een haast tijdloze accommodatie 
met hoogwaardige sportvoorzieningen. Wil de Drentse hoofdstad tot de top blijven behoren, dan zullen niet alleen 
jaarlijks goed onderhoud moeten worden gepleegd en verbeteringen doorgevoerd, maar dan zal er opnieuw 
geïnvesteerd moeten worden. En dat gaat ook gebeuren! Afgelopen jaar is aangekondigd opnieuw miljoenen te 
investeren. Met dit budget worden de publieksvoorzieningen naar een hoger niveau getild.

De nieuwe Haarbochttribune is daar het eerste zichtbare resultaat van. Maar ook de Winterdijktribune ondergaat 
deze gedaantewissel. Voor de TT van 2018 is deze tribune met een capaciteit van ruim 9100 toeschouwers 
gereed. Zo worden ze hoger en minder steil door het creëren van terrassen waarop men kan zitten of staan. Maar 
de investeringen gaan verder dan het bouwen van nieuwe tribunes met een uitstekend zitcomfort. Er komen 
nieuwe horeca- en toiletvoorzieningen, is er glasvezel aangelegd waardoor de toegangskaarten kunnen worden 
gescand en waardoor er contactloos kan worden betaald. Hierdoor wordt een snellere doorstroming mogelijk bij 
de kassapunten.

Meer dan 35 duizend mensen

"Met de Winterdijktribune erbij wordt de tribune aan die zijde 1,4 kilometer lang. Er kunnen meer dan 35.000 
mensen comfortabel op zitten. Het is daarmee de langste tribune van Europa", zegt architect Rien de Groot.

Asser TT-Circuit klaar voor de toekomst
Investeringen
Met gastvrijheid naar de toekomst

Winterdijktribune 2018 met ruim 9000 plaatsenHaarbochttribune 2017 met VIP lounge 

Het TT Circuit Assen investeerde in de jaren rond de millenniumwisseling bijna 60 
miljoen euro
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Aangenaam…

Business Networking & more

Rowan Seip Gerald de Jong                           Harry Kroeske                         Fred van Loenen

Martin Leeuwis Philip R.J. Beekman                       Michel Poppen                            Hein Wuite

Draad advocaten
Hoofdstraat 87
9601 EB Hoogezand
Postbus 400
9600 AK Hoogezand
0598 - 427 111
info@draadadvocaten.nll
www.draadadvocaten.nl

Emmen       0591 - 612 212
Winschoten 0597 - 413 055

Koffie Plein
Potsbus 35
9640 AA Veendam
06 5109 8824
info@koffieplein.nll
www.koffieplein.nll

Philip R.J. Beekman                       Michel Poppen                            Hein WuiteMartin Leeuwis Philip R.J. Beekman                       Michel Poppen                            Hein 

Gerald de Jong                           Harry Kroeske                         Fred van LoenenGerald de Jong                           Harry Kroeske                         Fred van LoenenRowan Seip

Philip R.J. Beekman                       Michel Poppen                            Hein 

Gerald de Jong                           Harry Kroeske                         Fred van Loenen

Poppen
Vormgeving en Communicatie
Sarastraat 54
9641 HS Veendam
06 1204 5562
michel@poppenvormgeving.nl
www.poppenvermgeving.nl

RSE Telecom - ICT
Kieler bocht 7
9723 JA Groningen
050 - 207 1207
groningen@rsetelecom.nl
www.rsetelecom-ict.nl

Groningen 050 - 201 1120
Grou 0566 - 744 019

TOMTELECOM
v.d. Duyn van Maasdamweg 6b 
Hoogezand
0598 - 711 000
info@tomtelecom.nl
www.tomtelecom.nl

INNOTEC bv
Kopersteden 14
7547 TK Enschede
053 - 428 2954
webshop@innotec.nl
www.innotec.nl

-Kitten & Lijmen
-Primers & Coatings
-Vetten
-Smeermiddelen
-Gereedschappen

Kroeske Services
Hoofdweg 177
9628 CN Siddeburen
0598 - 852 017
06 1569 9696
info@kroeske-services.nl
www.kroeske-services.nl

Altijddebestewijn.nl
Nassaustraat 49
9675 EM Winschoten
085 - 792 0006
06 - 5099 9486
serviceteam@altijddebestewijn.nl
www.altijddebestewijn.nl

Schoonmaken van:
-Loodsen - Gebouwen
-Bruggen
-Tankstations
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Eric Idema                              Egbert Kruize                                 Rik Mulder                             Erik Nijkamp 

Bos                    Kees van Wanrooij Fred van Beusekom        

REYM Regio Noordoost
Postbus 453 
9640 AL Veendam
De Zwaaikom 11 
9641 KV Veendam
0598 - 659 500
veendam@reym.nl
www.reym.nl

Eric Idema                              Egbert Kruize                                 Rik Mulder                             

Bredenoord b.v.
Postbus 20122
7302 HC Apeldoorn
055 - 301 8501
www.bredenoord.com

Verbion Vloeren bv
J.A. Koningstraat 21
9672 AC Winschoten
Postbus 373
9670 AJ Winschoten
0597 - 422 800
info@verbionvloeren.nl
www.verbionvloeren.nl

Mulder Opleidingen
Markt 7
9401 GS Assen
0592 - 201 010
info@mulderopleidingen.nl
www.mulderopleidingen.nl

-Groningen
-Stadskanaal
-Veendam
-Winschoten

Borgerswoldhoeve
Flora 2
9642 LW Veendam
0598 - 625 190
info@borgerswoldhoeve.nl
www.borgerswoldhoeve.nl

-Zakelijk
-Feesten
-Activiteiten
-Buffet

Vestigingsadres
(tevens afhaaladres):
EDC-Internet B.V.
Phoenixweg 6
9641 KS Veendam
0598 - 690 453
www.edc-internet.nl

Wijnne & Barends Logistics
Handelskade Oost 5
9934 AR Delfzijl
Nederland
Postbus 123
9930 AC Delfzijl
0596 - 637 777
info@wijnnebarends.com
www.wijnnebarends.com

Straetus
Incasso & Debiteurenbeheer
Duurswoldlaan 2
9936 HA Farmsum
088 044 0084
groningen@straetus.nl
www.staetus.nl

al meer dan 50 jaar verstand 
van vloeren!

EROTISCHE GROOTHANDEL

Ton Verbeek                        Janet Boxmeer

Our energy
Your power



Aandelen en beleggingen
- Tips2Trade Winschoten

Aannemingsbedrijven
- Eerens Sloopwerken bv Assen  
- A. Faber Aannemingsbedrijf Bolsward
- Spithorst Schildwolde
- SGGB b.v. Horizontaal Boringen
- Van der Flier Groep Winschoten

Accountants
- De Jong & Laan Veendam
- Hensens & Hensens Scheemda

Advies & Training
- sherpas prôyects
- InSight activity
- reinadvies

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
- Cubri Noord Veendam

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 
- 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
- Hotel Termunterzijl 
- Van der Valk Hotel-Restaurant A7
- Linus Koster Partyservice

ICT & Automatisering
- CJ2 Hosting Groningen
- ComPromise Domino b.v.
- Copycluster bv 
- RSE ICT Groningen -Emmen-Winschoten

Industriële & Gevelreiniging
- Kroeske Services

Incasso / debiteurenbeheer
- STRAETUS Groningen Farmsum

Industrie
- Vogel Tube Bending bv Veendam
- Kroeze Constructie b.v. Zuidbroek
- Machinefabriek Emmen b.v.

Installatiebedrijven
- BAM Bouw en Techniek Noordoost
- eekels I TBI
- GGB Installaties Zuidbroek
- Prins Elektrotechniek Veendam
- Stork Nederland b.v.

Kantoor Groothandel
- De Boer Kantoorgroothandel Veendam
- v/d Laan Kantooreffcieny Stadskanaal

Koeriersdienst & Transport
- A7 Logistics Veendam
- Spijker Logistics Winschoten

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 
- Nanoclean Coatings bv Stadskanaal 

Opleidingen
- Hanzehogeschool 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
- Beikes Schilderswacht bv Winschoten

Schoonmaakbedrijven
- Argo Schoonmaak Service Roden
- JA-Schoon Winschoten

Shipping & Logistics
- Wijnne Barends Logistics bv Delfzijl
- Oldenburger I fritom

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
- MSG Business Post

Vloeren
- Verbion Vloeren bv Winschoten

Webdesign
- Hoogma Webdesign

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
- hit PROFIT
- VOC Veendam
- Sortimo Noord
- Business Exposure
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Een aandeel in elkaar

Kijk op rabobank.nl/bedrijvenpensioen

Het Rabo BedrijvenPensioen biedt u een moderne pensioenregeling. U kunt heldere

keuzes maken en houdt inzicht in de kosten. En u geeft daarmee elke medewerker

online inzicht in z’n eigen pensioenopbouw. 

Rabo BedrijvenPensioen

voor een
werkgever
van deze tijd.

Een pensioen 
van deze tijd


