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Beste leden en lezers,

Op dinsdag 4 september was het een
drukte van belang tijdens ons 10
jarig jubileum bij Van der Valk Hotel
in Zuidbroek. Zo’n 80 gasten hadden
zich aangemeld om dit collectief te
vieren. Ook collega bestuursleden 
van bijv. Ventus, V.O.C. en Business 
Exposure gaven acte de présence.

Een terugblik van 10 jaar succesvol
netwerken en more. Tijdens de dia-
presentatie hebben we tal van leuke 
en gezellige maar vooral construc-
tieve bijeenkomsten teruggezien.

Tijdens en na het lopend buffet was 
het netwerken pur sang. Een bijzon-
der geslaagde middag met wederom 
een grote opkomst van leden. Wij 
gaan ons ook de komende jaren in-
zetten om uw bedrijf c.q. product 
professioneel in de markt te helpen 
zetten met onze events, Business
Magazine, website en infomails.
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Het gaat om kennis van en respect voor algemene (en 
cultureel specifieke) omgangsnormen.

Hoe storend kan         
een telefoon zijn            
Omgaan met je telefoon vergt discipline en kennis van de 
afspraken die je maakt met je relaties en/of collega’s. 

De telefoon is een handig communicatiemiddel, maar 
kan ook heel storend zijn. Het is namelijk een eenrichtings-
apparaat. De beller bepaalt wanneer hij of zij tijd heeft en 
maakt inbreuk op jouw tijd en privacy.

Hoe communiceer jij met je klanten?

Communiceren is het belangrijkste aspect van het omgaan 
met klanten en collega’s. Zonder een goede communicatie 
bereik je niks. Allereerst is het essentieel dat de 
communicatie open, eerlijk en duidelijk is.

Gebruik je telefoon voor korte updates

Als je in bezit bent van een smartphone of pda met internet, 
kun je er nog meer mee: surfen, mailen, twitteren, enzovoort. 
Het vereist discipline om de communicatie via je mobieltje kort 
en krachtig te houden. Ga niet uitgebreid terugmailen, stel 
geen documenten op, maar gebruik hem voor korte updates 
richting klanten, collega’s en werknemers.

Zet notificaties uit

Er zijn nog steeds managers en verkopers die hun telefoon 
nooit uitzetten, zelfs niet als ze in een vergadering aan tafel 
zitten met een relatie of geconcentreerd bezig zijn met een 
offerte of aanvraag. Bedenk dat je echt niet altijd bereikbaar 
hoeft te zijn. Wat al helpt, is om de automatische notificaties 
van je mail, social media en agenda uit te zetten. Zet je 
telefoon uit en zeg in je voicemail op welk moment je weer 
bereikbaar bent. Of reageer direct als je weer bereikbaar bent. 

Tips & tools

•Ben je zzp’er, schakel je telefoon door
•Maak optimaal gebruik van je voicemail
•Houd je klanten op de hoogte via een sms-dienst



Wat levert         
goede bereikbaar         op         

Waarom is 
telefonisch 

bereikbaar zijn 
zo belangrijk?

De eisen en wensen van klanten veranderen voortdurend. Ver-
betering van de dienstverlening leidt in eerste instantie tot 
waardering. Al snel treedt echter gewenning op en worden eisen 
bijgesteld: minder wordt niet meer geaccepteerd. De lat wordt 
voortdurend hoger gelegd. 

Communicatie is essentieel in ons dagelijkse onderhoud met onze 
relaties, zowel intern als extern. Zoveel mogelijk bereikbaar zijn 
wanneer de klant ons belt. Snelheid heeft te maken met 
het service level, met de responsetijden op mail, telefoon en 
correspondentie, en ook met het op de hoogte zijn van de 
meest recente interacties, onafhankelijk van het kanaal waar
langs de interacties verlopen. Responsetijden op 
e-mail van 24 uur of meer kunnen echt niet meer.

De definitie van goede bereikbaarheid zou dan bepaald 
moeten worden op basis van een klantinventarisatie waarin 1 
vraag centraal moet staan: 
“Wat verwacht u van ons ten aanzien van de 
bereikbaarheid?”.

Goede bereikbaarheid levert veel op, zowel kwalitatief als 
kwantitatief

Positieve klantbeleving: 
Er zijn voor je klanten heeft een positieve invloed op hoe de klanten 
het klant zijn ervaren. Goed en snel bereikbaar zijn op die momenten 
én op die kanalen die voor jouw klant belangrijk zijn, zijn het teken dat 
je je in je klant verdiept hebt. Dat je weet wat belangrijk voor je klant is 
en dat je daar rekening mee houdt.

Concurrentievoordeel: 
Als jij bereikbaarder bent of bereikbaar bent op het moment dat je 
concurrentie dat niet is heb je een concurrentievoordeel. Met name 
wanneer je de bereikbaarheid afstemt op de wensen en behoeften van 
je (potentiële) klanten. Zowel ten aanzien van de kanaalvoorkeuren, 
openingstijden als snelheid van vraagbeantwoording.

Hogere klanttevredenheid: 
Klanten zijn tevredener op het moment dat ze de organisaties en 
contactpersonen waarvan zij klant zijn kunnen bereiken op het 
moment en op de wijze waarop zij dat wensen.

Meer omzet: Bovengenoemde punten leiden uiteindelijk tot een 
hogere omzet.
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Groningen krijgt ruim een miljard
voor leefbaarheid en economie
Nationaal Programma Groningen

Binnen dit programma werken regio en Rijk samen aan de economische versterking en de kwaliteit van de 
leefomgeving in de regio Groningen. Voor het nationaal programma is een startkapitaal van 1,15 miljard euro 
beschikbaar. De inmiddels toegekende 50 miljoen euro is onderdeel van dit bedrag.

De 32e editie van de Promotiedagen, zakelijke 

Handjes schudden, inspiratie opdoen en nodige contacten leggen

ontmoetingspunt van Noord-Nederland 
succesvol afgesloten

Het gaat om projecten in het kader van leefbaarheid, energie en economie. Er wordt geïnvesteerd in het trainen 
van wijkteams voor ondersteuning bij sociale, mentale en gezondheidsklachten als gevolg van aardbevingen. 
Daarnaast krijgt een testcentrum voor waterstof financiering en komt er geld voor restauratie van Gronings 
erfgoed.

Dinsdagmiddag 6 november om 12.00 uur trapt kickbokser Rico Verhoeven de Promotiedagen voor het Bedrijfs-
leven Noord-Nederland af. 

REGIO  NIEUWS

Met liefst 600 Noordelijke bedrijven en ca. 25.000 bezoekers (volgens de organisatie) was het wederom een drukte
van belang.

Andere hoogtepunten waren de presentatie van André Kuipers en de voorstelling van acteur Marcel Hensema met 
‘Wat maakt Noord-Nederlandse ondernemers zo bijzonder?’. Ook waren er verschillende bijeenkomsten in de 
Promotiedagen Arena.
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Per direct heeft algemeen directeur Frankwin van Beers zijn functie neergelegd, 
maar hij is nog wel "beschikbaar om zijn kennis over te dragen aan een 
opvolger". Van Beers werkte bijna negen jaar voor de Emmer Dierentuin.

Van Beers was daarvoor directeur van het Dolfinarium in Harderwijk. 
Onder zijn leiding verhuisde de Noorder Dierentuin van de binnenstad 
naar de Emmer Es en werden opzet en uitvoering wezenlijk veranderd. 
Het nieuwe WILDLANDS moest een "belevenispark met dieren" worden.

Bezoekersaantallen

WILDLANDS opende in maart 2016 de deuren. Het eerste jaar kwamen er 
1,4 miljoen bezoekers naar het park, vorig jaar waren dat er net iets meer dan 
een miljoen. Ook dit jaar is de voorspelling dat de benodigde 1,2 miljoen be-
zoekers niet gehaald gaat worden. Het park heeft over vorig jaar een verlies 
geleden van 1,8 miljoen euro. Het aantal abonnementhouders is fors terug-
gelopen van meer dan 70.000 in 2016 naar 31.000 nu. 

De afgelopen jaren kreeg het park veel negatieve recensies op de meeste 
reviewsites, onder meer vanwege het gebrek aan dieren, lange wachttijden 
en de hoge entreeprijs. Een reactie was o.a. “Een Hema-worst kopen is nog 
spannender dan naar WILDLANDS gaan”. Ja daar moet je als directie iets mee 
doen. 

Dierentuin / themapark

WILDLANDS is de opvolger van Dierenpark Emmen, het oude Noorder Dieren-
park midden in het centrum van Emmen. Een fantastisch park dat wij ook ken-
nen als b.v. in Amsterdam en Amersfoort. Dierenparken waar de beleving 
tussen mens en dier centraal staat met als aanvulling een kleine speelplaats 
met attributen voor de kinderen die een dag vermaak compleet maakte. De 
nieuwe opzet van WILDLANDS lijkt dus te mislukken. Bezoekers zijn blijkbaar 
nog niet klaar voor een themapark als WILDLANDS. De verantwoordelijken van 
het ca. 200 miljoen kostende project met tal van geldschieters, waarbij de ge-
meente en provincie het grootste deel voor hun rekening nemen, hebben 
blijkbaar hun huiswerk onvoldoende uitgevoerd.

Bouw achtbaan ook geen succes

WILDLANDS Adventure Zoo Emmen presenteerde in maart de dubbele Boomer-
ang Coaster Tweestryd. De miljoeneninvestering bleek tot nu toe geen 
gouden greep en trok niet meer bezoekers. Een noodsprong die ook de opzet  
van een belevingspark met dieren niet ten goede kwam. Kortom een dag naar 
WILDLANDS blijkt met de huidige opzet, beleving en prijs/kwaliteitverhouding niet 
aan te slaan.

In dat plan moet onder andere staan hoe de nieuwe opzet er uit ziet 
en het aantal bezoekers kan stijgen of hoe het park op kosten kan besparen.

Nieuw businesscase         
bepalend voor         

WILDLANDS

"200 euro betaald, geen 
dier te bekennen!"

"Alle beesten waren 
volgens mij op vakantie."

"Vlees noch vis en 
veel te duur."



lijdt 8 miljoen 
WILDLANDS

verlies
In het nieuwe en aangepaste bedrijfsplan moet onder meer komen te 
staan welke nieuwe markten WILDLANDS verwacht. Alleen de entree-
prijs bijstellen zal zeker niet toereikend zijn om meer bezoekers naar 
WILDLANDS te krijgen. Een park bouw je voor de bezoekers en hun 
verwachtingen met daaraan gekoppeld een marktconforme entreeprijs. 

Een nieuw themapark bouwen van deze grootte is natuurlijk een 
complex en omvangrijk project. Opzet was een geheel nieuw 
concept en belevingspark te realiseren zonder zich te beseffen 
dat de overstap van “Dierentuin” naar belevingspark een 
gewaagd plan was met een groot risicofactor. Om meer 
bezoekers te trekken zal er wederom fors moeten worden ge-
investeerd. 

Er zal een enquête onder de (potentiële) bezoekers moeten
plaatsvinden over hun bevindingen en verwachtingen van het park. 
Voor het bouwen van WILDLANDS Adventure Zoo hebben tal van 
teams en medewerkers meerdere parken, ook internationaal, bezocht 
om zo ideeën op te doen vóór het definitieve plan tot uitvoering te 
brengen. Blijkbaar is toch gekozen voor een compleet eigen beeld en 
uitvoering van het huidige park. 

Tips & Tools
Misschien is het verstandig om dicht bij huis te kijken naar de
opzet, het aantal bezoekers en het belevingsgevoel dat mensen 
verwachten van een bezoek aan een (attractie-) park. Een 200 miljoen 
kostend park kun je nooit rendabel maken met (dag-) bezoekers, 
zeker niet als blijkt dat de entreeprijs moet worden aangepast.

Voorbeelden van Tips & Tools

Stoppen met kleinschalige acties als b.v. trouwdecor of entreeacties 
(beschadigt je imago voor altijd)
Ombouwen tot meer safariparkgevoel (zie foto’s)
Meer loopbruggen (zie foto’s) om de (grote) dieren van dichtbij te  
bewonderen   
Mogelijkheid tot overnachting in het park (rietgedekte hutten en/of 
hotelaccommodatie)
Groot dinopark en daarbij de nodige thema’s koppelen
Hortus botanicuspark integreren 
Oplossing voor de lange wachttijden bij attracties
Meer aan all-in prijzen en acties denken   
Entreeprijs tegen het licht houden 
Naam WILDLANDS Adventure Zoo onder de loep nemen
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Na 9 succesvolle jaren Sportplein is het moment daar dat wij met de tijd mee moeten, aldus Fred en Rob van 
Loenen. Door de jaren heen is het gehele Indoorcentrum sterk gemoderniseerd naar de hedendaagse maat-
staven. De tijd is nu aangebroken dat het Sportcafé ook een nieuw jasje krijgt. Met de bovenstaande gedachte 
zijn wij met enkele partijen om de tafel gegaan om een modern, eigentijds en functionele horecagelegenheid van 
het bestaande Sportplein te maken.

De nieuwe uitstraling van
Sportcafé Sportplein Veendam

Sportplein Veendam
Jan Salwaplein 1 
9641 LN Veendam
06 5433 0735

De voordelen van netwerken…
Zakelijk netwerken heeft vele zeer concrete voordelen, waaronder enkele die niet meteen 
duidelijk zijn

-Door een verbeterde zichtbaarheid verhoogt u uw profiel verder

-U hebt toegang tot producten en diensten waar u het bestaan niet van zou hebben gekend
-U ontmoet mensen die u normaal gesproken niet in uw dagelijkse zakelijke leven tegenkomt

-Uw zelfvertrouwen neemt toe als u uzelf ertoe brengt om te praten en uzelf te verbinden met mensen die u nog niet 
kent

-Netwerken is niet alleen maar strikt zakelijk maar biedt ook kansen voor plezierig sociaal contact
-U kunt uw toekomstige zakelijke partners, leveranciers, klanten, medewerkers en vrienden ontmoeten

Profilering
Als u deel uitmaakt van een professionele netwerkorganisatie en die u regelmatig bezoekt verhoogt uw zichtbaarheid, 
zowel binnen als buiten uw organisatie. Het regelmatig bijwonen van professionele en sociale bijeenkomsten zorgt 
ervoor dat uw gezicht wordt herkend. Vervolgens kunt u werken aan uw reputatie als een deskundig, betrouwbaar en 
hulpvaardig persoon door het delen van nuttige informatie aan mensen die dit kunnen gebruiken.

Voordelen o.a.

-Het vergroot uw kans om aan mogelijk relevante mensen te worden voorgesteld

Kortom, actief netwerken is essentieel

Debiteurenbeheer & Incasso

Is gelegen op het Groothandelscentrum, 
het bruizend hart van de Groningse 
Industrie. Osloweg 107 Groningen 
050 - 3120 793

Al 30 jaar de specialist
op het platte dak!

Holland Marsh 18
9663 AV Nieuwe Pekela
0597 - 612 243
www.koertsdakwerken.nl

Debiteurengroup & Incasso
Poststraat 23 (postadres)
9648 JL Wildervank
0598 - 786 072
www.debiteurengroup.nl



Projectbezoek BAM-Groninger-Forum
1e sessie Business & more leden

Business & more lid BAM Bouw en Techniek die de bouw van
Het Groninger Forum voor zijn rekening neemt had ons uitgenodigd
op dinsdag 17 april een projectbezoek te brengen aan het 
prestigieuze bouwwerk in Hartje Groningen aan de Grote Markt. De 
belangstelling was zo groot dat wij in overleg met de BAM 
dit in twee sessies hebben gedaan waar wij de BAM zeer erken-
telijk voor zijn.

Het aantal leden was enigszins beperkt gezien de veiligheidsvoor-
schriften op de bouwplaats. Business & more voorzitter Eddy
Woltjer heette iedereen welkom en gaf snel het woord aan project-
directeur Jos Rona van de BAM. Jos gaf in zijn presentatie een
bijzonder en duidelijk beeld van het complexe bouwwerk.

Ook stond Jos even stil bij het bestand maken van het gebouw
tegen eventuele aardbevingen als gevolg van de aardgaswinning
hetgeen de nodige vertragingen veroorzaakte met alle gevolgen 
van dien.

De rondleiding die hierop volgde bood een inkijk hoe groot en
ingewikkeld het gebouw is. Tenslotte was het tijd voor een borrel 
en hapje bij Grand Café Time Out. Met een stralende zon was het 
genieten pur sang.
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Cijfers & Trends… 2018
Vastgoedbeleggers
Vastgoedmarkt trekt aan
Door de aantrekkende economie en de lage rente trekt de vastgoedmarkt op dit moment aan. Er wordt zowel 
meer verhuurd als geïnvesteerd door beleggers. Toch zien we, met uitzondering van woningen, in veel 
sectoren nog leegstand. Daarbij doet prijsherstel zich alleen in het allerbeste deel van de markt voor. Hier 
worden momenteel prijzen gerealiseerd die hoger liggen dan voor de crisis. Het is twijfelachtig of deze prijzen 
stand houden bij een stijging van rente of afzwakking van de conjunctuur.

Huurders hechten meer belang aan flexibiliteit en willen zich niet meer voor een lange huurperiode vastleggen. 
Hierdoor worden locatie, courantheid en exploitatiemogelijkheden voor vastgoedbeleggers steeds belangrijker.

Economie
De vastgoedmarkt trekt aan door de lage rentestand en de stijging van het beschikbare kapitaal bij beleggers 
(wereldwijd). Omdat in vastgoed relatief hoge rendementen kunnen worden gehaald, is het populair ten 
opzichte van andere beleggingscategorieën waar de rendementen lager zijn. Het gevolg is dat de vraag naar 
vastgoed toeneemt en de prijzen stijgen. Dit is vooral te merken in stedelijke gebieden. De vastgoedmarkt is 
erg conjunctuurgevoelig. Verandering in financiële markten kan tot een snelle ommekeer leiden.

Innovatie in de vastgoedbranche zien we vooral terug bij grotere
spelers in de markt die inzetten op sensortechnologie en data

Duurzaamheid
Mede door het Energieakkoord en het klimaatakkoord van Parijs moeten gebouwen energiezuiniger worden. 
Een eerste stap hiertoe is een verplicht energielabel C voor kantoren vanaf 2023. Waarschijnlijk wordt deze 
norm daarna aangescherpt en ook voor andere vastgoedtypes ingevoerd.
Koplopers in de markt zetten zelf stappen, bijvoorbeeld door de lat voor energielabels hoger te leggen en/of 
zich via certificaten te laten beoordelen (bijvoorbeeld BREEAM, WELL-certificaat, GRESB).

Circulair ondernemen
Circulair ondernemen is nog een klein, maar snelgroeiend onderdeel in de vastgoedsector. Mede door de forse 
toename van transformatie (als gevolg van leegstand) wordt hergebruik van materialen steeds normaler. Denk 
hierbij aan isolatiematerialen.

Koplopers richten zich op circulaire verdienmodellen, bijvoorbeeld door gebouwen in materiaalpaspoorten op te 
slaan. Een voorbeeld hiervan is de Madaster Foundation, die ook door de Rabobank wordt ondersteund.

Innovatie
Innovatie in de vastgoedbranche zien we vooral terug bij grotere spelers in de markt die inzetten op 
sensortechnologie en data. Hierdoor wordt steeds meer inzicht verkregen in de prestaties en de exploitatie van 
een gebouw of gebied. Een voorbeeld is kantoorgebouw 'The Edge' (ontwikkeld door OVG Real Estate) dat in 
gebruik is bij Deloitte.

Diensten combineren
Op termijn verwachten we dat het verdienmodel bij vastgoedbeleggers gaat veranderen, doordat zij steeds meer 
diensten gaan combineren. Zo biedt woningbelegger Vesteda haar bewoners in samenwerking met BMW 
elektrische deelauto's aan.



Cijfers & Trends… 2018
Branches
Accountants
De groeivooruitzichten in de accountancy voor zowel het huidige als het komende jaar zijn positief. De branche 
profiteert van de economische groei. Voor de sector als geheel verwachten wij een omzetgroei van ca. 4,5% 
voor 2017. Voor 2018 verwacht de Rabobank een iets gematigdere omzetgroei ten opzichte van het 
voorafgaande jaar van 3,5%. Er is meer behoefte aan adviesgerelateerde diensten, iets wat vooralsnog met 
name zichtbaar is bij de grote(re) kantoren. Ook de kleinere en middelgrote accountants zullen de draai moeten 
maken naar meer consultancywerkzaamheden. De tariefdruk op de samenstelwerkzaamheden zal 
onverminderd doorgaan. Deze zullen meer en meer gezien worden als commodity. Zo heeft de accountant een 
uitstekende uitgangspositie om een diepgaande en waardevolle financiële planning voor ondernemingen op te 
stellen.

Notariskantoren
Het notariaat profiteert van de groei van het aantal vastgoedtransacties, zowel in de woningmarkt als in het 
commercieel onroerend goed. Voor 2017 verwachten wij circa 240.000 verkooptransacties van bestaande 
koopwoningen; dit is hoger dan het vorige record van vóór de crisis, uit 2006. De meeste akten worden 
gepasseerd in het rechtsgebied onroerend goed. Dit zorgt in 2017 voor een groei in het notariaat van zo'n 2,5 
procent. In 2018 zal het aantal vastgoedtransacties stabiliseren of wellicht zelfs dalen, de gekte op de 
woningmarkt gaat zijn tol eisen. Wij gaan daarom uit van een meer gematigde groei van 1,5 procent in 2018.

Uitzendbureaus
De uitzendbranche profiteert optimaal van de groeiende economie. Voor 2017 gaan we uit van een omzetgroei 
van 6 procent. De branche profiteerde van de grote onduidelijkheid door de wet DBA, die nu door het nieuwe 
kabinet van tafel is geveegd. De nieuwe opdrachtgeversverklaring geeft zzp’ers en hun opdrachtgevers vooraf 
meer zekerheid, De vraag is wat het effect daarvan zal zijn, voor zowel de uitzendbranche als voor zzp-ers. In 
2018 zullen uitzendbureaus meer gaan inzetten op verhoging van de arbeidsproductiviteit. Ook zullen de 
tarieven onder druk blijven staan. We verwachten een iets gematigder groei van 5 procent.

Advocatenkantoren
Vanuit de samenleving blijft de vraag naar juridische bijstand groeien. Deze juridisering zorgt voor een blijvende 
groei van de advocatuur. Wel zien we de invloed van digitalisering en het toetreden van branchevreemde 
partijen. Deze ontwikkelingen temperen de groei wat meer. Binnen de ondernemingen wordt er in toenemende 
mate gestuurd op het beheersen van de kosten. Voor zowel 2017 als 2018 gaan we uit van een omzetgroei van 
4 procent voor de advocatuur.
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Olie en gas                            Open -Vlak                          Wegenbouw                         Agrarisch 

WIGCHERS INTERNATIONAALTRANSPORT
Maatschappijweg 12 
7848 AM Schoonoord
0591 - 381 304
www.wigchers.nl

Groningen Airport Eelde heeft 2017 afgesloten met een positief financieel resultaat. De luchthaven boekte 
een resultaat voor belasting van 372.000 euro. Het resultaat is mede te danken aan een passagiersgroei en 
een investering door de aandeelhouders.

Voorheen draaide de luchthaven zelf op voor de kosten voor brandweer en beveiliging, maar sinds 2017 wordt dat 
voor een belangrijk deel betaald door de aandeelhouders. Dat zijn de provincies Drenthe en Groningen en de 
gemeenten Tynaarlo, Assen en Groningen.

De luchthaven meldt opgetogen te zijn over het positieve resultaat. “Het stelt ons als luchthaven in staat om in de 
toekomst te investeren”, zegt Gerrit Baarda, Manager Finance Groningen Airport Eelde. In 2018 investeert de 
luchthaven in medewerkers en de ontwikkeling van nieuwe routes.

Ook qua passagiersvervoer beleefde Groningen Airport Eelde in 2017 een goed jaar. De luchthaven realiseerde 
een passagiersgroei van 26 procent en behaalde hiermee een record van 227.982 passagiers. Dankzij een aantal 
nieuwe routes wordt dit jaar rekening gehouden met een verdere groei.

Volgens sommige partijen nog geen reden om te juichen
Bezetting / annuleringen

De bezetting van de vluchten naar Kopenhagen, Londen en München zou nog onder de maat zijn maar de vluchten 
naar Gdansk zouden betere resultaten zien. De vluchten naar Barcelona een populaire bestemming is in 2012 al na 
één seizoen gestopt. De vraag wordt dan ook gesteld of de Noordelijke bestuurders die veel overheidsgeld stoppen 
in de luchthaven totaal ontgaat wat er speelt in de wereld van luchtvaart, luchtverontreiniging, milieubelasting en 
annuleringen van vele bestemmingen.

In 2017 meer inkomsten en meer passagiers 
voor Groningen Airport Eelde

Groningerweg 2 
9781 TW Bedum
Postbus 70 
9780 AB Bedum
info@odn.nl



Aan de Zwaaikom in Veendam verrijst de komende maanden een state-of-the-art distributiecentrum met 
5-sterren BREEAM certificaat. Hiermee is Oldenburger|Fritom de eerste logistieke dienstverlener in 
Noord-Nederland die bouwt volgens het hoogste niveau van dit internationaal erkende duurzaamheids-
keurmerk. 

BREEAM Outstanding

Het nieuwe distributiecentrum heeft een oppervlakte van 5.000 m2 en wordt 15 meter hoog. Het biedt 
ruimte aan ruim 15.000 palletplaatsen en 6 loadingdocks. Daarnaast zal het complex bestaan uit 
crossdock faciliteiten, een logistiek trainingscentrum en diverse kantoorruimtes. Remco Ruimtebouw is 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling en realisatie volgens de hoogste BREEAM Outstanding duur-
zaamheidsscore. (BRON vermelding) 

Oldenburger|Fritom bouwt 
primeur in het Noorden

Oldenburger│Fritom
De Zwaaikom 24
9641 KW Veendam
Postbus 41 
9640 AA Veendam
0598 - 612 551

Binnen Synergon werken volgens Nieboer zo'n 1100 mensen. Een groep van circa vijfhonderd man werkt 
beschut binnen. Deze mensen hebben een zogenoemde indicatie Wet Sociale Werkvoorziening. Zij zijn niet in 
staat om bij een 'gewoon' bedrijf te werken en hebben bij Synergon een levenslange baangarantie. De SW-ers
werken bijvoorbeeld op de inpakafdeling, in de stoffeerderij of in de drukkerij. Nog eens vijfhonderd mensen 
werken gedetacheerd. Dat betekent dat zij in dienst zijn bij Synergon, maar werken bij andere bedrijven. Dit is 
bijvoorbeeld als schilder, in de schoonmaak of in de groenvoorziening. De groep die over blijft, ruim tachtig 
mensen, bestaat onder andere uit directie, communicatie en leidinggevenden.

Synergon is vanaf 1 juli omgedoopt in 
Afeer. Dat is Gronings voor baan of beroep

Meer inzet op opleidingen

Afeer wil meer inzetten op de banden met het bedrijfsleven. Mensen die al enige tijd werkloos zijn en moeite 
hebben met het vinden van een baan, kunnen binnen Afeer worden opgeleid. Dat kan als schilder, timmerman, in 
de groenvoorziening of bijvoorbeeld als klantenservicemedewerker.

Terwijl zij in dat proces zitten, is het de bedoeling dat Afeer de lijntjes met het bedrijfsleven kort houdt. Op die 
manier moet zij er voor zorgen dat meer mensen doorstromen naar een normale baan. Er wordt ook in het voren 
gewerkt, vertelt communicatieadviseur Jurrie Nieboer: “Wij willen met bedrijven om tafel om hun visie te horen. 
Stel dat een bedrijf over drie jaar bepaalde medewerkers nodig heeft, dan kunnen wij die vast opleiden .”

LEDEN nieuws 
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De Meyer Werft Gruppe zoekt 250 technici
De Meyer Werft Gruppe Duitsland zoekt per direct 250 technici. Wie aan de slag kan bij de
scheepsbouwer uit Papenburg, krijgt een baangarantie tot 2030.

Meyer Werft 3900 mensen in dienst

Bij de Meyer Werft staan nu al ruim 3900 mensen op de loonlijst. Dat aantal zal de komende jaren 
alleen toenemen, omdat de werf minder uitzendkrachten wil inzetten. Nu nog zijn er enkele duizenden 
uitzendkrachten op de werf actief. Ondanks het vooruitzicht van een jarenlange baangarantie, is het ook 
hier lastig om de vacatures in te vullen. Want, het gaat na jarenlange tegenwind weer goed met de 
Noord-Duitse scheepswerven. Opvallend is het dat relatief weinig Nederlanders solliciteren naar een 
baan bij de scheepsbouwer. 

De Meyer Werft en een aantal zusterbedrijven zitten vooral te springen om ICT'ers. “Maar we 
zoeken ook lassers, constructeurs, ingenieurs en mensen die met kranen kunnen omgaan. Op dit 
moment worden 230 jongeren opgeleid voor een baan op de werf. Maar dat aantal is volstrekt 
onvoldoende om al het werk op tijd klaar te krijgen.
Meyer Werft heeft naast de baangarantie tot 2030 tal van sociale voorzieningen als eigen kinderopvang en 
desgewenst gunstige leningen aan medewerkers. De werf biedt verder cursussen, eigen therapeuten en 
flexibele werktijden. Nederlandse geïnteresseerden wordt desgewenst Duitse taalles aangeboden. Alles 
is te onderhandelen.”

Extra vakmensen zijn gewenst om aan de opdrachten te kunnen voldoen. De werven in Papenburg en 
Rostock hebben tot 2023 de handen vol aan de bouw van 22 cruiseschepen. In het Finse Turku is 
sowieso tot 2024 werk voorhanden.

Eekels is al meer dan 100 jaar 
actief in de marktsegmenten 
Marine & Offshore en Industrie 
& Infra. Met bijna 600 mede-
werkers voert Eekels projecten 
en onderhouds- & service-
werkzaamheden uit in de 
disciplines elektrotechniek en 
werktuigbouw.

EEKELS TECHNOLOGY B.V.

Niet uniek, wel persoonlijk

We zijn een drempelloos advo-
catenkantoor. We staan u bij 
met raad en daad en helpen 
iedereen, behalve uw tegenpartij.

Kantoor- en kantinemeubilair, 
baliewerken, kantoorartikelen, 
kantoormachines, school-
meubilair en facilitaire artikelen: 
daarvoor bent u bij Van der Laan 
Kantoorefficiency al meer dan 
37 jaar aan het juiste adres.

Loodzetter 3
9502 EW Stadskanaal
0599 - 620 977

www.kantoorvanderlaan.nl

Hoofdstraat 87
9601 EB Hoogezand
0598 - 427 111
info@draadadvocaten.nl

www.eekels.comwww.draadadvocaten.nlwww.landwinkeloldiek.nl

In het dorpje Nieuwolda, tussen 
de A7 en Delfzijl, staat onze 
boerderij uit 1867. In onze 
landwinkel vindt u een grote 
diversiteit aan producten die in 
het Oldambtster land worden 
geteeld. Wij zijn zelf gespecia-
liseerd in het telen van: appels, 
peren, kersen, pruimen en wijn-
druiven.



Projectbezoek BAM-Groninger-Forum
2e sessie Business & more leden

De 2e sessie van het bezoek aan het Groninger Forum 
was op dinsdag 22 mei met wederom prachtige zomertem-
peraturen. Ook nu weer het maximale aantal leden betreft de 
veiligheid en veiligheidskleding. Voorzitter Eddy Woltjer heette
iedereen welkom en gaf het woord aan project Directeur Jos 
Rona van de BAM voor de presentatie en rondleiding.

Tijdens de uiteenzetting van Jos Rona was er al gauw een 
interactie van de leden over de complexiteit, vertraging en
voortgang van het Groninger Forum. Na de presentatie 
was het tijd om de leden van de nodige veiligheidskleding te 
voorzien voor de rondleiding door het prestigegebouw.

Gedurende de rondleiding werd duidelijk hoe immens groot 
en complex het gebouw eigenlijk werkelijk wordt. Ook hier 
werden de nodige vragen gesteld omtrent de bouw en voort-
gang. Na de rondgang en nadat alle vragen waren beant-
woord was het tijd om te netwerken. 

Bij Grand Café Time Out waren enkele tafels gereserveerd 
waar collectief genoten werd van een hapje en drankje.
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Verbazing over (mogelijke)
keuze voor F1 Zandvoort
02-11-2018

De organisatie die de Formule 1 naar het TT Circuit in Assen wil halen, is compleet verrast dat 
Zandvoort de Formule 1 Grand Prix van Nederland mogelijk in 2020 mag organiseren.

Donderdagavond 1 november liet prins Bernhard van Oranje een van de eigenaren van het Circuit
in Zandvoort weten dat het Circuit een aanbod heeft gekregen van de FOM.

Assen leek de beste papieren te hebben

Het afgelopen jaar heeft Assen veel contact gehad met de FOM in Londen. Een delegatie van de organisatie 
bezocht het circuit in het geheim tijdens de afgelopen TT en dat leverde een positief rapport op. Begin dit jaar 
bleek uit een keuring dat het TT Circuit met enkele relatief kleine aanpassingen geschikt zou zijn voor Formule 1. 

“Geen reactie gekregen”

“Wij hebben geen reactie gekregen”, zegt Vaessen, voorzitter van de stichting die de Formule 1 naar Drenthe 
moet halen. “Dat zou je bij een keuze voor Zandvoort toch wel verwachten.”

Voorsprong Circuit Assen t.o.v. Circuit Zandvoort

Het Circuit van Assen heeft de laatste jaren circa 60 miljoen euro geïnvesteerd in en rondom het circuit. Volgens
deskundigen is het circuit een van de mooiste, maar vooral qua voorzieningen en infra, en meest professionele
circuits van Europa. Daarom is het ook onbegrijpelijk dat in eerste instantie voor Zandvoort is gekozen. De voor-
zieningen die Assen moet aanbrengen zijn maar een fractie van die van Zandvoort welke worden geschat op 
10-15 miljoen, exclusief de infra-voorzieningen. Kortom de keuze kan alleen te maken hebben met de historie 
van Zandvoort van 1952-1985. Alle bedragen zijn exclusief fee van ca. 20 miljoen aan de F1 organisatie.

En nu verder?

Het bestuur van Assen zal ongetwijfeld contact opnemen met de FOM in Londen om hun besluit nader toe te 
lichten. 

Duitsland kan de financiële middelen voor de race in 2019 niet rond krijgen

Nürburgring

Duitsland domineert met Mercedes al jarenlang de Formule 1 en met Sebastian Vettel rijdt een viervoudig 
wereldkampioen rond en ook Nico Hülkenberg van Renault is van Duitse komaf.

Het organiseren van een Formule 1-race blijkt echter een lastige opgave. Niet alleen circuit Hockenheim krijgt de 
organisatie financieel moeilijk voor elkaar, dat geldt ook voor de Nürburgring.



Gulf Nederland
Postbus 246
8160 AE Epe
088 - 4003 400
info@gulf.nl

Hans Nijland is bezig aan zijn laatste seizoen als algemeen 
directeur van FC Groningen. Via de officiële kanalen is bekend 
gemaakt dat de directeur er aan het einde van de huidige 
voetbaljaargang een punt achter zet. Nijland trad in juni 1996 
aan als commercieel manager bij de club, maar werd een 
halfjaar later al benoemd tot algemeen directeur. Zodoende is 
hij inmiddels ruim 22 jaar in dienst van FC Groningen.

“Het is de moeilijkste beslissing geweest die ik in jaren heb 
genomen, maar mijn gevoel zegt dat ik dit moet doen”, licht 
hij zijn beslissing toe. “Ik denk dat het voor FC Groningen 
heel goed is dat er na ruim 22 jaar iemand anders komt, die 
de kar gaat trekken. Deze functie kost je zes, zeven 
dagen in de week en slurpt energie. De Raad van Com-
missarissen heeft nu voldoende tijd om een geschikte 
opvolger te vinden. Tot die tijd ga ik met de mensen op 
werkvloer nog vol aan de bak, want ik wil de club goed de 
achterlaten. Ik ben namelijk niet alleen directeur van deze 
prachtige club, maar ook supporter.”

Nijland is de langst zittende algemeen directeur in het 
betaalde voetbal.

Hans Nijland na dit seizoen 
weg bij FC Groningen

Voormalig Vrijbuiter verder als “Kampeerhal Roden”
Twee oud-directeuren van de failliet verklaarde Vrijbuiter gaan binnenkort verder onder de naam 
“Kampeerhal Roden”. 

Blij met financiële steun
De nieuwe start wordt mede gefinancierd door het MKB Fonds Drenthe, leningen van de bank, zeven lokale 
ondernemers, de provincie Drenthe en de gemeente Noordenveld. De twee overheden verstrekken een lening 
van in totaal vier ton: 140.000 euro van de gemeente en 260.000 euro van de provincie.

In totaal levert de nieuwe winkel tussen 25 en 32 vaste banen op. In de zomerperiode zal dit oplopen tot 
ongeveer tachtig werkplekken die dan nodig zijn. In ieder geval tien oud medewerkers komen weer terug naar 
de kampeerwinkel.

Diensten
•Woningverkoop
•Taxaties
•Verhuur
•Aankoopbegeleiding
•Hypotheken

Van Beresteijnstraat 28C
9641 AB Veendam
0598 - 717 611

www.makelaardijnu.nl

Schoonmaken is schitterend 
en verfrissend werk. Zo 
ervaren wij ons werk dage-
lijks weer. Daarbij is schoon-
maken écht een vak apart, 
een specialisme dat voldoe-
ning geeft.

Dwazziewegen 1D
9301 ZR Roden
050 - 5015 130

www.argoschoonmaakservice.nl

Schoonmaakservice

Machinefabriek Emmen B.V. 
is een dynamisch metaalbe-
werkingsbedrijf met circa 70 
medewerkers. De afgelopen 
jaren hebben we onze sporen 
verdiend in de metaalindustrie 
met allround constructiewerk, 
machinebouw, apparatenbouw, 
onderhoud en reparatie.

www.mfemmen.nlwww.gulf.nl

7825 AK Emmen
0591 - 630 888

21



Business & more leden 
genoten van racespektakel 
tijdens training Moto GP  



Moto GP Assen 2018
Net als voorgaande jaren waren er maar liefst 
65 Business & more leden aanwezig in de 
VIP-box van Gjaltema Steigers & Hoogwerkers 
op het Asser TT-Circuit.

De ambiance, weersomstandigheden en races
waren ook deze dag optimaal. Voor en na het
buffet was het volop netwerken. Ook tal van 
nieuwe leden waren present om kennis te
maken met de overige BN&m leden.

Het aantal vip-kaarten per box is maximaal 40.
De opgave van 65 leden vormde voor het 
bestuur de nodige inspanning om iedereen
van een kaart te voorzien. 

Wij danken Geveke Bouw, ODN Oil en Wiegers 
Transport voor de beschikbaar gestelde kaarten. 
Als dank hebben wij voor de twee laatst 
genoemd bedrijven een advertentie in ons 
Magazine geplaatst. Geveke Bouw hebben wij 
getrakteerd op gebak. Kortom een middag om 
op terug te kijken.   
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Vijf grote projecten die uit de klauwen 
liepen in Nederland
1. Betuwelijn

In 1998 werd gestart met de aanleg van de Betuwelijn. Als alles volgens plan zou verlopen, zou de verbinding 
tussen Rotterdam en Duitsland in 2000 af moeten zijn. Dit bleek niet haalbaar te zijn en uiteindelijk opende de 
spoorlijn pas in 2007. Door de vertraging namen de aanlegkosten ook sterk toe. De oorspronkelijke begroting 
voor het project bedroeg 2,3 miljard euro. In totaal kostte het project meer dan het dubbele: 4,7 miljard euro.

2. Noord-Zuidlijn Amsterdam

Al sinds de start van de bouw aan de Noord-Zuidlijn wordt het project geplaagd door vertragingen en onvoor-
ziene kosten. Het project zou 1,6 miljard gulden kosten maar het werd ruim 3 miljard euro. Vier keer zo veel. En 
er zou negen jaar gebouwd worden, maar er waren uiteindelijk vijftien jaar nodig.

3. HSL-Zuid

De hogesnelheidslijn van Amsterdam naar de Belgische grens zou in 2007 al opgeleverd moeten worden. Pas 
twee jaar later was het spoor klaar voor gebruik. Daarnaast blijken de kosten veel hoger uit te vallen dan de 
beoogde 3,4 miljard. Het totale project kost 7,3 miljard. Ook na de aanleg van het spoor blijven er problemen, 
waarbij er vooral technische mankementen bij de ‘nieuwe’ Fyra-treinen zijn.

4. Station Arnhem Centraal

Het station moest in 2009 af zijn, maar dat werd uiteindelijk 2015. Meerdere zaken gingen fout in tal van 
disciplines: een tijdelijke looptunnel stortte in, tijdens graafwerkzaamheden werd een gasleiding geraakt en 
het plafond kon jarenlang niet worden afgewerkt omdat het gebruikte materiaal niet brandveilig genoeg was.
In totaal kostte de verbouwing 163 miljoen euro. In eerste instantie werd er gerekend op 65 miljoen.

5. Koning Willem-Alexandertunnel

De tunnel opende in hetzelfde jaar als beoogd werd, 2016, maar liep qua kosten wel uit. Waar er 564 
miljoen euro begroot was, waren de uiteindelijke kosten 847 miljoen.

Buitenkamp B.V.
Europaweg 14
9636 HT Zuidbroek
0598 - 361 761

Pompenverhuur

www.spithorst.nlwww.pompenverhuur.nl

Spithorst Schildwolde
Hoofdweg 48 
9626 AG Schildwolde
0598 - 421 641

Actief in de grond- weg- en 
waterbouw, leidingbouw, 
bouw en ontwikkeling en 
logistieke dienstverlening

www.deromein.nl

Tips2Trade
Vossenkamp 338
9675 KP Winschoten
06 1058 8668

www.tips2trade.com
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omende maanden geen grote 
zichtbare werkzaamheden aan 
de zuidelijke ringwegK

Politiek Groningen staat voor een groot dilemma
Toch sprake van onkunde en bestuurlijk falen

Waarom zijn de afgelopen weken de werkzaamheden op meerdere 
locaties stilgevallen?
Kort na de aanbesteding en start van de ombouw van de zuidelijke ringweg in Groningen door hoofdaannemer 
Combinatie Herepoort liep het voor alle betrokken partijen niet zo als ze zich hadden voorgesteld. Na jaren van 
voorbereiding, onderzoek en openbare aanbesteding ging het op tal van locaties in de stad gepaard met de 
nodige problemen. Tegenslag op tegenslag, b.v. bij de Helperzoomtunnel werkte de ondergrond niet mee,
onvoldoende personeel en juiste informatie over de bodemgesteldheid, tekorten in de aangeleverde informatie 
van de projectorganisatie, het meerwerk en het feit dat de Groningers minimaal twee jaar langer met 
verkeersoverlast moeten leven. De vraag is nu moet alles opnieuw worden bekeken?

Net begonnen en nu zo vroeg al een vertraging van enkele jaren aankondigen is weinig vertrouwenwekkend 
en leidt bij alle betrokken partijen intern ongetwijfeld tot enige paniek.

De tegenslagen tot nu toe: 

-Boomkap in november 2017
-Vrieskou februari 2018
-Helperzoomtunnel mei 2018
-Te weinig personeel juni 2018
-Zomersluiting juli 2018
-Smeltend asfalt juli 2018
-Wegspoelen talud augustus 2018
-Weinig of geen activiteiten meer september 2018

De 2 bedrijven Max Bögl en Zublin zijn de Duitse hoofdaannemers in Combinatie Herepoort. Ze zijn betrokken bij 
grote weg- en waterbouwprojecten zowel nationaal als internationaal. Hoe kan het zo snel mis gaan bij een
doorsnee project als dat van de zuidelijke ringweg. Onvoldoende of slechte informatie tussen de betrokken partijen, 
deskundigheid, onvoldoende of gebrekkige informatie over de omgeving. Kortom bij de ontwikkeling, voor-
bereiding en aanbesteding van de zuidelijke ringweg zijn blijkbaar nog te veel vragen onbeantwoord om goed 
voorbereid aan de klus te beginnen. 

Bij een vertraging van drie jaar kunnen de bouwkosten zeker 
met tientallen miljoenen oplopen. Wie gaat dat betalen?
Die vraag zal ons de komende maanden bezig houden nu de betrokken partijen opnieuw om tafel moeten.
De provincie is verantwoordelijk voor de financiën en in principe ook voor alle extra uitgaven die betrekking 
hebben op de zuidelijke ringweg. De laatste berichten zijn dat één van de Duitse hoofdaannemers in financiële 
problemen zou verkeren.

Laatste nieuws 18 sept. 2018

Een speciale commissie moet de problemen rondom de zuidelijke ringweg gaan oplossen. Zolang die 
commissie aan het werk is, worden er geen grote nieuwe werkzaamheden aan de ringweg gestart (meldt 
projectbureau aanpak Ring-Zuid).
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Om tot de juiste ondernemingsplannen en businesscases te komen moeten vaak veel vragen worden beantwoord. 
Hiervoor heeft de Gebiedscoöperatie een tweetal Innovatiewerkplaatsen ingericht waar regionale kennisvragen ver-
zameld en onderzocht worden door studenten, docenten en experts. We werken hierin samen met onderwijsinstel-
lingen zoals Rijksuniversiteit Groningen, Hanzehogeschool, MBO Terra en Dollard College. We ontwikkelen uitvoer-
bare projecten rond de kennisvragen.

Er lopen op dit moment al meerdere opdrachten- en studentenlijnen
- Hemp Design Factory (najaar 2018, 23 studenten)
- Action Lab Bedrijfskunde Hanzehogeschool (najaar 2018, 15 studenten)
- Onderzoeksvragen Financieel Economisch Management (najaar 2018, 11 studenten)
- Ontwikkeling Villa Hemp met Hanze en Dollard College/De Flint
We werken met partijen uit Onderwijs & Onderzoek, Ondernemers, Overheid (maatschappelijke organisaties) voor de
omgeving (inwoners van de regio)

Adressen:   IWP Pekela, Scholtenswijk 1, Oude Pekela   - IWP Veendam, Cereslaan 2, Veendam

Innovatiewerkplaatsen Pekela en Veendam

Hoe serieus moeten we ondernemersprijzen 
nemen?
Het zijn weer de weken van de ondernemersprijzen. Ze lijken als padden-
stoelen uit de grond te schieten. Tal van Businessclubs, brancheverenigingen, 
organisaties en gemeentes willen tegenwoordig succesvolle ondernemers in 
het zonnetje zetten. Maar hoe serieus zijn deze ondernemersverkiezingen?
Vaak is er onduidelijkheid over de prijs, is die bedoeld voor de ondernemer,
het bedrijf of het product?

Om iemand in het zonnetje te zetten is helemaal niets mis mee. Voor de jury 
is het een heel moeilijke opgave om de continuïteit, financiële situatie en 
toekomstperspectief, de persoon en/of het bedrijf te beoordelen. Het winnen 
van Ondernemersprijzen is zeker geen garantie voor een succesvolle toe-
komst. Zeker is dat we nog jaren mogen genieten van de onderscheidingen,
de sfeer en spanning maar vooral van de gezelligheid rondom de verkiezingen. 



Aantal personenauto’s neemt verder toe

Er komen steeds meer personenauto’s op de weg in Nederland. Vanaf het begin van het nieuwe millennium is het 
aantal auto’s met bijna een derde toegenomen. Op 1 januari 2018 waren er bijna 8,4 miljoen personenauto’s, 2 
procent meer dan een jaar eerder. Van de personenauto’s zijn 9 op de 10 eigendom van particulieren, de overige 
staan op naam van (lease)bedrijven.

Automotive

Benzineauto blijft populair, elektrische auto in opkomst

Veruit de meeste personenauto’s, 79 procent, rijden op benzine. De dieselauto komt op de tweede plaats met 16 
procent. Het aantal elektrische en hybride auto’s neemt echter snel toe. Begin 2018 telde Nederland ruim 271 
duizend elektrische en hybride auto’s, 3 keer zoveel als vijf jaar eerder. Wel is hun aandeel in het totale 
autopark met 3 procent nog steeds betrekkelijk klein.

De meeste elektrische personenauto’s, 152 duizend, zijn hybride auto’s, zoals de Toyota Auris. Hybride auto’s 
hebben een elektromotor en een verbrandingsmotor. Daarnaast rijden er 97 duizend plug-in hybrides rond, 
bijvoorbeeld de Mitsubishi Outlander. Plug-in hybrides zijn uitgerust met een stekker waarmee de accu kan worden 
bijgeladen. Naast de hybrides telt Nederland 22 duizend volledig elektrische auto’s die alleen een elektromotor 
hebben, zoals de Tesla model S.

Stijging autoverkopen in Nederland hoger dan EU-gemiddelde

In 2017 zijn 414 duizend nieuwe personenauto’s verkocht in Nederland. Dat zijn er 8,3 procent meer dan een jaar 
eerder. In 2016 was er nog sprake van een dip in de autoverkopen. Vanwege een hogere fiscale bijtelling per 1 
januari 2016, kochten veel zakelijke rijders destijds nog vóór de jaarwisseling een nieuwe auto; hierdoor stortte de 
verkoop in de eerste maanden van 2016 in.

Van de 10 landen binnen de EU-28 waar de meeste auto’s verkocht werden, steeg alleen in Polen de verkoop van 
nieuwe personenauto’s in 2017 harder dan in Nederland, namelijk met 16,9 procent. In de buurlanden Duitsland en 
België werden respectievelijk 2,7 en 1,3 procent meer personenauto’s verkocht, terwijl in het Verenigd Koninkrijk de 
verkopen met 5,7 procent daalden. Gemiddeld werden er binnen de EU 3,4 procent meer auto’s verkocht dan in 
2016.

Op 1 januari 2018 stonden er in Nederland bijna 120 duizend zogenoemde stekkerauto’s geregistreerd. Het 
aantal volledig elektrisch aangedreven personenauto’s (FEV) groeide van bijna 14 duizend voertuigen op 1 januari 
2017 naar bijna 22 duizend aan het begin van dit jaar. Het aantal plug-in hybride voertuigen (PHEV) nam in die 
periode met 1,6 procent toe naar 97 duizend personenauto’s.

Ondanks deze groeicijfers is slechts 1,4 procent van alle personenauto’s in het totale Nederlandse personenautopark 
een elektrisch of plug-in hybride voertuig. De groei van het totale park van stekkerauto’s was het laatste jaar minder 
sterk dan voorgaande jaren.

Van de ‘gewone’ hybride personenauto’s (HEV) -dus zonder stekker-, waren er op 1 januari 2018 ruim 150 duizend, 
een toename van 12 procent ten opzichte van een jaar eerder.

Aandeel stekkerauto’s in Nederland relatief hoog

Van alle in 2017 nieuw verkochte personenauto’s in Nederland was 2,7 procent een stekkerauto (FEV of PHEV). 
Daarmee behoort ons land nog steeds tot de kopgroep in de EU. Alleen in Zweden is het aandeel hoger. In 2014 en 
2015 was het absolute aantal verkochte FEV’s en PHEV’s in Nederland het hoogst van alle EU-landen. (BRON CBS)

Personenauto's

AUTO MOTIVE
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Van Dam tekende een 3-jarig contract met de DTM-
serie. “DTM en Assen lonkten al geruime tijd naar 
elkaar”, legt Van Dam uit, “maar eerder lukte het niet 
om tot een voor beide partijen bevredigende overeen-
komst te komen. Van Dam is ervan overtuigd dat de 
actuele lobby om Formule 1 naar Assen te halen daar-
toe heeft bijgedragen.”

Waarom heeft DTM voor Assen gekozen?

De toeschouwersaantallen in Zandvoort zijn de afge-
lopen jaren van 70.000 bezoekers naar afgelopen zomer
30.000 gedaald. Dat is de reden om voor het Asser TT-
Circuit te kiezen, zegt van Dam. Gezien de accommo-
daties, ligging, infrastructuur en bijprogramma’s is Assen 
een fantastische baan om een groot aantal bezoekers 
te trekken.  

Dat is de uitspraak van Asser promotor Lee van 
Dam van LPD International. De Deutsche Touren-
wagen Masters, de grootste wedstrijd voor tourwagens
in Europa, stelde vrijdag de definitieve kalender voor 
2019 vast. Hier is het prachtige TT-Circuit in Assen 
opgenomen.

Een geweldige prestatie van Lee van Dam samen met 
het voltallige team van het Asser TT-Circuit. De miljoe-
nen investeringen van de afgelopen jaren werpen nu zijn 
vruchten af. Volgens van Dam: “We profileren het TT-
Circuit als één van de beste circuits ter wereld met alle 
benodigde faciliteiten.”

DTM Races naar Assen
Deutsche Tourwagen Masters

Programma
In Assen worden op 20 en 21 juli 2019 twee DTM races 
verreden. Daarnaast is er een programma met W Series
(een opleidingsklasse speciaal voor vrouwelijke talenten), 
Formule 3, Porsche GT3 Cup Challenge Benelux en de 
Lotus Cup Europe.

Hoofdkantoor Groningen
Smirnoffstraat 17
9716 JR Groningen
085 - 0475 570
groningen@gjaltema.eu

Vestiging Leeuwarden
Apolloweg 13
8938 AT Leeuwarden
058 - 8200 210
leeuwarden@gjaltema.eu

Vestiging Moerdijk
Graanweg 6
4782PP Moerdijk
0168 - 452 752
moerdijk@gjaltema.eu

- STEIGERS
- HOOGWERKERS
- MATERIEEL VERHUUR
- VERKOOP
- OPLEIDINGEN
- MONTAGE & ONDERHOUD

www.gjaltema.eu

Aston Martin neemt plek in van Mercedes

De twee fabrikanten die de DTM trouw blijven zijn Audi en BMW. 
Maar gisteravond werd meteen bekend dat Aston Martin volgend 
seizoen de plek inneemt van Mercedes dat na dit seizoen afscheid 
neemt.



Veendam

CHECKLIST BEOORDELINGSGESPREK

Het is weer de tijd van het jaar om het personeel te spreken 
over hun inzet van het afgelopen jaar.
In 10 stappen een checklist voor het beoordelingsgesprek.

Voorbereiding medewerker
1. Maak samen met de medewerker een afspraak dat 

het weer tijd wordt voor een beoordelingsgesprek, 
laat de medewerker door zijn/haar eigen afspraken & 
prestaties nadenken om tot een zelfbeoordeling te 
komen, en punten aandragen voor het gesprek.

Voorbereiding manager
1. Zijn de eerdere afspraken nagekomen?
2. Let op je eigen subjectieve waarneming. Zie je het 

goed?
3. Geef alleen commentaar op het functioneren, de 

prestaties. Niet op de hele persoon.
4. Leg alles vast en kom tot een oordeel.
5. Vergelijk de medewerker niet met collega’s.

Het gesprek
1. Geef je beoordeling als een mededeling, in 1 keer en 

compleet.
2. Laat de ander komen, er kan ook kritiek op de 

manager komen, neem het in ontvangst.
3. Noem de positieve punten en de punten die voor 

verbetering vatbaar zijn.
4. Leg de gemaakte afspraken of de beoordeling 

duidelijk vast (laat de medewerker het zelf 
opschrijven, scheelt jou weer wat werk en je kunt 
direct zien wat de medewerker van het gesprek heeft 
begrepen).

Het beoordelingsgesprek moet onderdeel zijn van een 
jaarlijkse ‘menselijk kapitaal’ cyclus.
De cyclus begint met het vaststellen van de doelen 
(contractgesprek). Daarna twee maal per jaar een 
voortgang- (wat informeler) of functioneringsgesprek (wat 
formeler) om aan het eind de beoordeling te geven. 
Tussendoor zijn coaching/ontwikkelgesprekken mogelijk 
(mogelijk leidend tot Persoonlijk Ontwikkelingsplan).

In de slipstream van 
de verhuizing van 
Unilever

Het afgelopen half jaar heeft wederom bevestigd dat 
belastingzaken totaal niet saai zijn. De dividendbelasting 
heeft de koppen van de kranten gehaald en de discussie 
aan de borreltafel beheerst. Gelukkig gaat de afschaffing 
van de dividendbelasting niet door. Maar dit betekent niet 
dat alles weer “back as usual” is. In de slipstream van de 
plannen voor de afschaffing van de dividendbelasting is 
een aantal wetswijzigingen gekomen die alle Nederlandse 
belastingbetalers zullen raken. Denkt u hierbij aan de 
verdere beperking van de hypotheekrenteaftrek, het 
aftoppen van de schulden van aandeelhouders aan hun 
B.V. en de beperking van de afschrijving van vastgoed.

Er is ook een extraatje: de tarieven in de vennootschaps-
belasting gaan omlaag. Daar staat weliswaar tegenover dat 
de aanmerkelijk belangtarieven (de inkomstenbelasting die 
een aandeelhouder moet betalen als zijn B.V. dividend 
uitkeert) vanaf 2020 omhoog gaan. Toch zal - als beide 
heffingen samen worden genomen - de belastingdruk voor 
winsten in de B.V. dalen.

Voor een ondernemer met een eenmanszaak, maatschap 
of vennootschap onder firma gaat de belastingdruk 
omhoog. Hij/zij kan de ondernemersfaciliteiten niet meer te 
gelde maken tegen het hoogste belastingtarief. Als 
onderdeel van de “vlaktaks” kunnen de aftrekposten alleen 
nog maar tegen het tarief van de eerste schijf worden 
gebruikt. Al met al een verslechtering dus.

Hoe kunt u nu deze wetswijzigingen in uw voordeel laten 
werken? Is het verstandig om in 2018 dividend uit te keren 
tegen het huidige - nog lage - tarief? Is het wijs om uw 
eenmanszaak in te brengen in een B.V.? Tijdens onze 
presentatie voor Business Networking & more zullen wij 
een tipje van de sluier oplichten. Wij hopen u daar te zien.

Wilt u nu al meer informatie? Neem dan contact op met 
Jacqueline Hill-Rijsbergen, belastingadviseur of Wietse 
Boelmans accountant bij de Jong & Laan Veendam. Bel 
0598 - 618 776 of kijk op www.jonglaan.nl. 

Jakob Zwinderman Wietse Boelmans
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Aangenaam…

Sytze  Monsma Simon Coerts                  Koert Hensema Eelkje Oldenburger

Bertus Rossing               Wilfred van der Wijk              Jan Tammeling René Zeeman 

Business Networking & more

Branch Assen
Schepersmat 9
9405 TM Assen
Postbus 596
9400 AN Assen
0592 - 341 456
planning.noord@mammoet.com
www.mammoetbenelux.nl

BAM Bouw en Techniek
Postbus 70008
9704 AA Groningen
+31 (0)50 - 5565 050
Fax +31 (0)50 - 5565 005
noord@bam.nl
www.bambouwentechniek.nl

Jager & ZN B.V.
MolenRaai 19
9611 TH Sappemeer
Postbus 68
9600 AB Hoogezand
0598 - 423 265
info@jagerhandel.nl
www.jagerhandel.nl

Buitenkamp Pompen B.V.
Europaweg 14
9636 HT Zuidbroek
+31 (0) 598 - 361 761
Fax + 31 (0)598 - 361 755
info@pompenverhuur.nl
www.pompenverhuur.nl

SVO Vakopleiding
Postbus 516
3990 GH Houten
030 - 2758 181
info@svo.nl

KOERT.NU Relatiegeschenken
Postbus 1031
9670EA Winschoten
06 5393 0900
info@koert.nu
www.koert.nu

HEMPFLAX Group bv
Hendrik Westerstraat 20 
9665 AL Oude Pekela
0597 - 615 516
www.hempflax.com

CJ2 Hosting
De Deimten 9A
9747 AV Groningen
Postbus 1546
9701 BM Groningen
050 - 5714 240
info@cj2.nl
www.cj2.nl

H O S T I N G



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
- de Romein Groep b.v. Veendam

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
- 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

Bouwbedrijven
- A.L.S. Groningen Metselbedrijf
- BAM Bouw en Techniek Noordoost
- BOUWGROEP B.S.H. bv
- Noordbouw Veendam
- Plegt-Vos Noord Assen
- Reinds-Jonkman Voegbedrijf

Bouwproducten & Toelevering
- Asser Glas & Verfhandel
- INNOTEC  
- LEDvisie Groningen

Brandstoffen
- Gulf Nederland

Dakwerken
- Koerts Dakwerken b.v.
- VerbiDak bv Winschoten

Drukwerk - Reclame - Vormgeving
- Poppen Vormgeving Veendam
- Bijlholt Communicatie Veendam

Evenementen & Schouwburg
- De Oosterpoort - Stadsschouwburg

Facility
- Flexiplus Groep 

Forwarding & Trading
- 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

Hennep industrie 
- HEMPFLAX Oude Pekela

Hotel - Restaurant - Catering
- Borgerswoldhoeve Veendam
- Van der Valk Hotel-Restaurant A7
- Hotel Restaurant Termunterzijl
- Linus Koster Partyservice

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

Industriële & Gevelreiniging
- Kroeske Services

Incasso / debiteurenbeheer
- STRAETUS Groningen Farmsum

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

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.

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
- KOERT.NU

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
- AFEER Winschoten
- WEDEKA Stadskanaal

Telecom
- RSE Telecom & ICT Groningen
- TOMTELECOM Hoogezand

Uitzendbureaus
- Abiant Uitzendgroep
- Paraat Uitzendbureau Veendam

Vastgoed & Verhuur
- SVB Woningverhuur Haren
- Kamphuis b.v. Emmen

Verhuur
- Buitenkamp bv Waterpompen
- Bredenoord
- Gjaltema Steigers & Hoogwerkers
- Lienus Koster Partyservice & Catering

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
- Sortimo Noord
- OOP Oude Pekela
- Stralen Nederland Winschoten
- V.O.C. Veendam
- Bedrijvenlocaties Oostboog 
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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


