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Beste leden en lezers,

Met het eindejaar in zicht kunnen wij terugblikken op een
redelijk positief economisch jaar. Gelukkig is het huidige 
economische klimaat positief te noemen. In nagenoeg alle 
branches is de orderportefeuille goed gevuld maar het is 
ook goed te merken dat er een tekort is aan vakmensen.

De economische welvaart en groeicijfers hebben helaas 
niet altijd het effect in de Noordelijke regio’s. De marges
staan mijns inziens nog altijd niet in verhouding tot die
in de rest van Nederland.

Ook de grote projecten met name in de bouw en daarmee 
gerelateerde activiteiten zijn nog mondjesmaat te vinden in 
ons werkgebied. Natuurlijk hebben wij de Zuidelijke Ringweg 
in Groningen maar de hoofdaannemer komt uit Duitsland. 
Gelukkig komen de onderaannemers uit de regio.

Het aantal grote projecten zoals in de rest van Nederland is 
in ons werkgebied matig te noemen. De projecten in het 
aardbevingsgebied verloopt voor zowel de bewoners als 
uitvoerende bedrijven niet echt vlot. Kortom er is nog veel
werk te doen voor de landelijke overheid en de provincie 
om ons gebied een positieve impuls te geven.

Naast onze dagelijkse werk-
zaamheden gaan wij weer
volop netwerken binnen onze 
succesvolle Business/Net-
werkorganisatie. Wij infor-
meren u wat wij de komende
maanden in petto hebben.

Eddy Woltjer  
Voorzitter / oprichter
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Beste leden en lezers,

Met het eindejaar in zicht kunnen wij terugblikken op een
edelijk positief economisch jaar. Gelukkig is het huidige 

economische klimaat positief te noemen. In nagenoeg alle 
branches is de orderportefeuille goed gevuld maar het is 
ook goed te merken dat er een tekort is aan vakmensen.

De economische welvaart en groeicijfers hebben helaas 
niet altijd het effect in de Noordelijke regio’s. De marges
taan mijns inziens nog altijd niet in verhouding tot die
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Geboortedatum
Geboorteplaats
Beroep
Functie

Professionele Clubs
Functie
Seizoen:
1970-1972
1973-1974
1974-1976

Getrainde clubs:

1976-1980
1980-1981
1981-1990
1990-1991
1991-1993
1993-2002
2019-

Erelijst 

15-12-1951
Paramaribo / Suriname
Coach ONE2TEAM
Mede-eigenaar 

Coach
BS Weert
BV Groningen
Pokai

Pokal
HSV Haren
Red Giants
Orca’s Urk
BV Groningen (dames)
Donar Groningen
Martini Sparks

Coach van het jaar

ONE2TEAM, 
coaching & consulting 
Skagerrak 18-15 
9723JR Groningen 
06 5420 2759



Basketball is mijn passie! 
Over ONE2TEAM,

De consultants van ONE2TEAM zijn ervaren managers die zich vanuit verschillende invalshoeken en branches 
al jaren bezighouden met teams. Op basis van de situatie van uw bedrijf bepalen we welke consultant(s) voor u 
de meeste toegevoegde waarde kan leveren. De consultants van ONE2TEAM zijn gecertificeerd voor 
DISC/MDI(r) (Gedrag en Drijfveren) en NLP Practitioner.

Jullie opdrachtgevers en diensten:

Opdrachtgevers:

Overheid, bedrijfsleven, zorginstellingen en -organisaties, onderwijs, sportorganisaties en -ploegen. Kortom: overal 
waar mensen samenwerken en dit willen verbeteren.

Diensten:

ONE2TEAM, coaching & consulting geeft inzicht in hoe een team functioneert. Doordat de teamleden 
begrijpen hoe ze zouden moeten samenwerken is er een grote kans op verbetering aanwezig en valt er veel meer 
uit het team te halen. Hiervoor maken we gebruik van o.a. gedragsanalyses voor een beter inzicht omtrent 
functioneren binnen een team. Door middel van coaching van het team of individuen gaan we bewustzijn creëren 
en de samenwerking die gericht is op het behalen van het gestelde doel verbeteren. Dit coachen gebeurt 
voornamelijk op de werkplek.

Jouw passie voor basketball:

Basketball is een snelle, jeugdige en attractieve sport die gericht is op ontwikkelen en winnen. En natuurlijk de 
teamsport bij uitstek! Je hebt elkaar nodig om te komen tot de ultieme prestatie. Je bent voortdurend bezig met de 
ontwikkeling van elk teamlid; je bent immers zo sterk als de zwakste schakel. Door die te ontwikkelen (trainen) 
maak je het team steeds sterker.

Jouw ervaring als coach:

Ik heb inmiddels al 28 jaar basketball-coach ervaring. Dit was bij diverse ploegen: heren (o.a. eredivisie en 
Nederlands team); dames (eredivisie) en jeugdteams. Tijdens deze periode ben ik 5 keer uitgeroepen tot beste 
coach van Nederland; 1x in de dames-eredivisie en 4x in de heren-eredivisie. Het coachen van een sportteam 
verschilt niet zo gek veel met het coachen van een team in bedrijfsleven of andersoortige organisaties. Het gaat 
erom dat iedereen zich bewust wordt van rol, taak en verantwoordelijkheid die daar bij hoort. Daarnaast moet er 
volop gelegenheid zijn om je te ontwikkelen.

Een nieuwe uitdaging met Martini Sparks:

Zo zou ik het eigenlijk niet willen noemen. Martini Sparks is een organisatie die vorig seizoen op het allerhoogste 
niveau is ingestroomd met jonge onervaren mensen die de tijd nodig hebben om tot ontwikkeling te komen. Stapje 
voor stapje zullen zowel spelers als organisatie met de steun van sponsoren dit zien te bewerkstelligen. Ze zijn 
namelijk één van de weinige aanbieders van vrouwen-topsport in het noorden. En dat verdient alle steun!

Toekomstvisie met Martini Sparks:

Ik geniet van elke dag dat ik met zowel het team als het management bezig ben om veranderingen/verbeteringen 
aan te brengen, zodat we op termijn kunnen uitgroeien tot een toporganisatie. Deze vrouwen verdienen dat!

Het is er helaas niet van gekomen om samen de belangrijke stappen te maken. Principieel als ik ben, zag ik mij 
genoodzaakt om er mee te stoppen, vanwege een verschil van mening met het bestuur. Ik blijf echter bij mijn 
mening dat dit team alle steun kan gebruiken om zich op dit niveau te kunnen ontwikkelen en te handhaven om 
zodoende een plek te creëren voor de allerjongste jeugd op het hoogste niveau.



Bedrijfsbezoek WerkmaX



Bedrijfsbezoek BN&m
leden bij WerkmaX
succesvol en druk bezocht

Op donderdag 14 november waren we op bedrijfs-
bezoek bij WerkmaX Werk & Sportkleding in 
Veendam. Maar liefst 50 leden hadden zich hier 
voor aangemeld en de sfeer, inhoud en het net-
werkniveau waren zoals wij die binnen onze club 
kennen. 

Leonie de Boer en Elif Kuiper brachten op profes-
sionele wijze het bedrijf en de mogelijkheden in 
kaart via sheets op het scherm. Na de presentatie 
was het tijd om te netwerken in de eigen “MAX Bar” 
onder het genot van een hapje en drankje.

WerkmaX is een dynamisch bedrijf dat bestaat uit 
een Uitzendbureau en een afdeling Bedrijfs- en 
Werkkleding met jonge enthousiaste medewerkers. 

Wij danken het team van WerkmaX voor hun gast-
vrijheid en professionele inzet.



Bedrijfsbezoek WerkmaX



Lammers

Heineken Dutch 
Grand Prix 2020
Formule 1 naar Zandvoort: 'Dit 
voelt als een nederlaag‘ aldus 
Arjan Bos voorzitter TT-Assen.

Circuit Zandvoort
Na 35 jaar wachten is het in 2020 dan eindelijk weer zover: de 
Formule 1 circus komt naar Zandvoort. In het verleden werd al 
dertigmaal een Nederlandse GP georganiseerd, iedere keer 
op het Circuit Zandvoort.

Op basis van de historie en de nabijheid van Amsterdam - en 
vooral de bijbehorende uitstraling - wist de eerstgenoemde 
partij exclusiviteit in de onderhandelingen met FOM af te 
dwingen en voor Zandvoort te kiezen.

Circuit Assen
De historie zal voor vele autosportliefhebbers te begrijpen zijn 
maar qua uitstraling, faciliteiten, infra, tribunes, parkeerplaat-
sen en ruimte wint Assen op alle disciplines. Na het bezoek in 
2018 van de deskundigen van de FOM werd Assen omschre-
ven als een van de mooiste en legendarische (motor)circuits 
van Europa. 

Welke overheden betalen straks de rekening?
Vanaf het begin had de organisatie van TT-circuit Assen de 
benodigde 22 miljoen euro die als garantie klaar liggen.
Voor de organisatie in Zandvoort was dit vanaf het begin een 
probleem. Ook de infrastructuur, aanpassingen van de baan, 
de ruimte voor de teams waren niet toereikend. Volgens 
deskundigen stevent Zandvoort af op een miljoenentekort nog 
maar te zwijgen over de aan- en afvoerwegen naar en van het 
circuit.

Waarom is Zandvoort de winnaar?
Een vraag die waarschijnlijk nooit beantwoord wordt.  
Misschien spelen de politiek en het imago van Amsterdam en 
de grote multinationals hierin een grote rol. De tijd zal het 
leren dat de keus voor Zandvoort de juiste blijkt te zijn. 
Desalniettemin blijft Assen het mooiste circuit van Europa en 
de duizenden motor- en autoliefhebbers zullen de komende 
jaren genieten van de races in Assen, ook 
zonder de F1 races. (BRON vermelding)

Chase Carey
F1 baas

“Emotie wint het van ratio”

Overheid betaalt tóch 
miljoenen mee aan 

Formule 1 Zandvoort



Cijfers & Trends… 2019
De ontwikkelingen in de sector duurzame energie gaan ontzettend snel. Innovatie, digitalisering en wereldwijde 
trends spelen daar een belangrijke rol in. Waar liggen kansen? En wat zijn de ontwikkelingen op het gebied van 
wet- en regelgeving? In welk deel van de sector je ook actief bent, wij praten je bij.

Trends en ontwikkelingen
In Nederland gaan we de komende jaren enkele verschuivingen zien in de groei van duurzame energie. Zonne-
energie komt in een stroomversnelling door de steeds lagere kostprijs. In 2017 zijn 3 miljoen panelen geplaatst 
met een capaciteit van 850 megawatt. Windenergie blijft veruit de grootste duurzame energiebron. Voor 
windenergie zal vooral vergunningverlening bepalend zijn of de absolute groei de komende jaren hoger zal blijven 
dan de groei van zonne-energie.

•Aardwarmte is inmiddels ingehaald door zonne-energie maar blijft de komende jaren gestaag groeien.
•Biogas gaat na jaren van stabilisatie licht groeien en de beschikbaarheid en prijs van biomassa gaan vooral 
bepalen hoeveel groei er in Nederland nog mogelijk is.
•Nieuwe technieken zoals vergassing staan aan de deur te kloppen en zullen de komende jaren in de praktijk 
moeten aantonen dat ze bedrijfszeker zijn en bedrijfseconomisch kunnen concurreren.

Duurzame energie

Zonne-energie
Zonne-energie kan voor kleinverbruikers financieel interessant zijn voor opwekking voor eigen gebruik. Voor 
grootschalige projecten kan SDE bijdragen om rendabel stroom te leveren aan het net. De terugverdientijd is 
afhankelijk van fiscale capaciteit, ligging van het dak, investeringsniveau en het stroomtarief van de ondernemer.

Zonnepanelen combineren met asbestverwijdering
Er staan in Nederland nog diverse gebouwen met asbest. Wil je de plaatsing van zonnepanelen combineren met 
asbestverwijdering? Bij verschillende provincies zijn er subsidieprogramma's.

"Bijna de helft van de groene stroom wordt 
opgewekt met wind."
Biogas
Biogas ontstaat doordat bacteriën in een zuurstofarme omgeving organisch materiaal omzetten in methaangas en 
CO2. Denk bijvoorbeeld aan levensmiddelen over de houdbaarheidsdatum, GFT-afval, mest of bermgras (laag-
waardige reststromen). Biogas kan worden gebruikt voor het opwekken van energie in de vorm van elektriciteit, 
warmte, injectie in het gasleidingnet en transportbrandstof. De Nederlandse biogassector wordt duurzamer doordat 
steeds meer laagwaardige reststromen worden gebruikt. De groei stagneert door beschikbaarheid en prijsvorming 
van biomassa reststromen.

Windenergie
Windenergie is in Nederland een belangrijke vorm van duurzame energie. Bijna de helft van de groene stroom wordt 
opgewekt met wind. Door de lage kostprijs op windrijke locaties is er nog veel potentieel. Vergunningverlening en het 
subsidiebeleid zijn bepalende factoren voor de groei van deze sector. Ondanks de lage kostprijs van windenergie op 
land is de SDE-subsidie noodzakelijk voor een rendabele bedrijfsvoering.

Geothermie
Aardwarmte wordt ook wel geothermische energie of diepe geothermie genoemd. Dit is energie die van meer dan 
vijfhonderd meter diep wordt onttrokken aan de aardkorst. De overheid bestempelt de glastuinbouw als topsector voor 
geothermie. Energiekosten lopen daar steeds verder op en geothermie biedt kansen om te verduurzamen. Het is 
daarnaast rendabel en biedt perspectief. (BRON: Rabobank Cijfers &Trends)



Cijfers & Trends… 2019
Transport en Logistiek
De transport en logistiek bevinden zich in een interessante tijd. Innovatie, duurzame ontwikkelingen en de 
wereldwijde trends spelen daar een belangrijke rol in. Waar liggen kansen? Wat zijn de economische 
voorspellingen? En wat zijn de ontwikkelingen in de wet- en regelgeving? In welk deel van de sector je ook 
actief bent, wij praten je bij.

Trends en ontwikkelingen
Fundamentele problemen in de sector: groei blijft, maar zwakt af

Ondanks een economie die vol op stoom is, zal 2018 de boeken in gaan als een moeilijk jaar. Dit is te wijten 
aan stijgende brandstofprijzen, krapte op de arbeidsmarkt en (te) beperkte prijsverhogingen. De totale sector 
heeft in 2018 wederom marge ingeleverd. In de sectorupdate van augustus was aandacht voor de problemen 
binnen de sector. Deze problemen zijn de afgelopen maanden alleen maar toegenomen. Voor het eerst sinds 
tijden neemt het aantal faillissementen in de sector dan ook toe. Al met al kunnen we stellen dat 2019 een 
uitdagend jaar wordt.

De Rabobank ziet voor 2019 diverse trends en ontwikkelingen binnen de sector. Hieronder opgesplitst in vijf 
thema’s:
•Margeverhoging is belangrijker dan omzetgroei. Verhoging van de marge vereist wel een betere 
samenwerking door de gehele logistieke keten.
•Optimale inzetbaarheid van personeel. Voorkom langdurig verzuim van oudere werknemers en daarmee 
gepaard gaande hoge kosten.
•Investeer in kennis en inzicht in de bedrijfsvoering. De sector heeft misschien een tekort aan chauffeurs, 
maar het gebrek aan controllers is nog groter.
•Duurzaamheid: verbeter de efficiëntie. In de sector wordt naar schatting 40% tot 60% leeg gereden. Kortom, 
een onbenutte potentie waar veel winst te behalen is.
•Veiligheid vraagt steeds meer aandacht van de sector.

Economie

Vervoer in Nederland
De vraag naar Nederlands beroepsgoederenvervoer over de weg komt voornamelijk uit eigen land. Ruim 80% 
van het vervoerde volume door Nederlandse wegtransporteurs betreft het vervoer in Nederland. Iets minder dan 
20% komt voor rekening van het internationale wegtransport, waarbij of de plaats van lading of de plaats van 
lossing buiten Nederland ligt. De afgelopen jaren groeide het binnenlands vervoer door Nederlandse 
transporteurs nauwelijks.

Internationaal vervoer
Bij het internationale vervoer ondervinden Nederlandse transporteurs veel concurrentie van Oost-Europese 
transporteurs. De interne markt van de Europese Unie heeft er namelijk voor gezorgd dat Nederlandse 
transportbedrijven het bilaterale vervoer tussen Nederland en een willekeurig ander EU-land mogen verzorgen, 
maar óók dat bedrijven uit de overige EU-landen goederen vanuit Nederland naar hun eigen EU-land en vice
versa mogen vervoeren.

Naast dit bilaterale vervoer is er ook nog:
•cabotage (binnenlands vervoer in een EU-lidstaat door een vervoerder uit een andere EU-lidstaat)
•derdelandenvervoer (laden in een ander EU-land en lossen in weer een ander EU-land)
•Voor cabotage en derdelandenvervoer is een vergunning nodig
In 2004 en 2007 is er een aantal Oost-Europese landen bij de EU gekomen. Door de lage lonen in deze landen 
wordt vrachtvervoer van of naar Nederland en vervoer alleen in Nederland (cabotage) steeds vaker door Oost-
Europese bedrijven gedaan. Hierdoor is het internationale vervoer door Nederlandse transporteurs de afgelopen 
jaren gedaald. (BRON Rabobank Cijfers & Trends)



Blauwestad is een uniek stukje 
Nederland in een bijzonder deel 
van Groningen: het Oldambt.

Van hoofdpijndossier naar bloeiende locatie in Oost-
Groningen. De huizen- en kavelverkoop zit in de lift. 
Mensen zien dat Blauwestad steeds meer vorm 
krijgt. Naast de verkoop van huizen, worden er ook 
steeds meer kavels verkocht.

Kavelverkoop in Blauwestad
flink in de lift

In Blauwestad vind je 5 uiteenlopende woongebieden 
die allemaal een eigen karakter hebben: De Wei, Het 
Havenkwartier, Het Park, Het Riet en Het Wold. De 
meeste projectwoningen vind je in Het Haven-
kwartier. 

In de andere woongebieden worden voornamelijk 
vrije kavels aangeboden, in allerlei vormen, afmetin-
gen en uiteenlopende prijzen. Wat je woonwensen 
ook zijn: er past altijd een woongebied bij jou.

De diversiteit en mogelijkheden zijn ongekend. Rust,
ruime kavels en de ruimte voor eigen architectuur en
inbreng zijn mede het succes voor de explosieve 
groei van Blauwestad. 

Meer informatie?

www.blauwestad.nl



Gelegen in het Groothandels-
centrum Groningen

050 - 3120 793

Met onze vestiging in Veendam zijn we dé autobanden, velgen, APK en auto
onderhoud specialist bij u in de buurt. Wij bieden een complete autoservice 
voor zowel de particuliere als de zakelijke automobilist en zijn specialist in 
zomerbanden, winterbanden en 4-seizoenbanden. Bij ons kunt u terecht voor 
alle gebruikelijke diensten die u van Profile Car & Tyreservice gewend bent.

Winterbanden, autobanden, APK, velgen en 
auto-onderhoud in Veendam

Drieborghweg 1 9641 KM Veendam  0598 – 613 500

Sinds 2007 is Kroeske-
services niet meer weg

te denken uit de
reinigings-sector.

Reisiger Glas en 
Schilderwerken v.o.f.
Transportweg 42
9645 KX Veendam
info@reisigerschilders.nl
0598 - 632 920
0598 - 632 923

www.reisigerschilders.nl

Kroeske-Services
Kugelslaan 3a
9628 CN Siddeburen

www.kroeske-services.nl

Bedrijfswageninrichting

Skagerrak 8c
9723 JR Groningen
050 - 549 8644
info.groningen@sortimo.nl

ENERGYPORT EEMSHAVEN
Omdat de Eemshaven over meerdere grote energiecentrales en een aantal hoogspannings-
en middenspanningsstations beschikt, is de haven in staat de leveringszekerheid van energie 
te garanderen.

Er bevinden zich hier drie operationele energiecentrales: de gascentrale van Engie (Eemscentrale), de 
energiecentrale van Nuon/Vattenfall (Magnum) en de energiecentrale van RWE/Essent op poederkool en 
biomassa. Naast deze energiecentrales zijn er ook nog andere vormen van energie beschikbaar. Zo wordt er 
elektriciteit van een Noorse waterkrachtcentrale naar Nederland getransporteerd via de NorNed onderzeese 
hoogspanningskabel, terwijl Noorwegen via dezelfde kabel elektriciteit uit Nederland kan inkopen. Om deze reden 
is er in de Eemshaven een groot transformatorstation gebouwd. Inmiddels zijn de plannen voor NorNed 2 in een 
vergevorderd stadium en wordt de COBRA-kabel aangelegd, een onderzeese kabel naar Denemarken voor het 
transport van elektriciteit uit windenergie.

Gemini, waarin het Canadese Northland Power een groot aandeel heeft, heeft een aanlandingspunt van 600 MW 
aangelegd voor elektriciteit opgewekt uit windenergie in de Noordzee. En omdat er plannen zijn voor duizenden 
windturbines in de Noordzee bij de Eemshaven, zal het aandeel offshore windenergie in de toekomst alleen maar 
toenemen. (BRON : Groningen Seaports)

www.profile.nl





Grote opkomst Seminar  
Business & more leden  

Maar liefst 50 Business & more leden hadden zich aange-
meld voor ons seminar op dinsdag 8 oktober bij van der Valk 
A7 in Zuidbroek. Het team van ONE2TEAM van Glenn Pinas 
en Hans Nieboer was het middelpunt van deze bijeenkomst.

Hoe breng je je ervaring en passie als coach in de sportwereld
over in het bedrijfsleven? Welke passie en doelstelling en wat
wil je bereiken. Daar “past” een buitenkant bij die wij zien in 
kleur, stijl, kleding en accessoires. Deze buitenkant klopt als
het past bij je binnenkant en je lichaam. En als derde gebied:
de overkant - jouw communicatiestijl, verbaal en non-verbaal.

Ervaringen uit de sportwereld die beide heren op hun eigen 
professionele wijze uiteenzetten. De sfeer en aandacht waren
bijzonder constructief zoals wij die altijd ervaren binnen onze 
Business/Netwerkclub. De middag werd afgesloten in de hotel-
bar onder het genot van een hapje en drankje.



NETwerken

Evalueer en check uw resultaten

-Hoeveel tijd en energie kost het?
-Hoeveel potentieel zit er bij de club?
-Hoe is de diversiteit aan branches
-Hoe is de gemiddelde opkomst?
-Hoe vaak kom ik in beeld?
-Hoe is de prijs-kwaliteit verhouding?
-Zijn er meer activiteiten binnen de club?



Evalueer en check uw
tijd en resultaten…

Tijdrovend en veel kosten

Veel mensen besteden meer tijd aan netwerken dan eigenlijk nodig is. Hoe komt dat?

Ik heb weleens iemand horen zeggen: ‘Als je 2 uur de tijd hebt om een boom om te hakken, moet je 1,5 uur 
besteden aan het slijpen van je bijl!’

De reden waarom het voor veel mensen tijdrovend is, is omdat ze zich niet goed en voldoende hebben voorbereid. 
Waarom netwerk je? Waarom op die locatie en club? Wat is het doel dat je wilt bereiken? Doordat ze hier niet goed 
over hebben nagedacht, kost netwerken vaak meer tijd dan nodig is. Een grote valkuil en onnodige tijd van net-
werken dus!

Netwerken doe je eigenlijk overal en altijd. Netwerken is tijd en energie investeren in relaties en organisaties met 
mensen. Hierbij maakt het niet zoveel uit of dit zakelijke relaties zijn, welke posities deze mensen bekleden of 
persoonlijke relaties. Bij netwerken is het van belang dat je een duidelijk beeld hebt van hetgeen je wilt bereiken, 
je doel. Tegelijkertijd is het van belang om eerst aandacht te besteden aan de relatie en niet meteen met een 
vraag te komen of proberen te scoren. 

Netwerken is vooral luisteren, aandacht geven, geïnteresseerd zijn in je gesprekspartner en, wanneer de tijd 
hiervoor rijp is, om advies vragen. Verder is het belangrijk om je netwerk up to date te houden en van tijd tot tijd 
oprechte belangstelling te tonen en vooral je zelf zijn. Zo hoor je vaak meer dan als je gericht op zoek bent. 
Verder kun je zo wellicht jouw relatie helpen met iemand uit je eigen netwerk. Je bouwt ook credits op door eerst 
te geven en daarna te nemen.

Netwerken is vooral werken aan het guneffect. Mensen moeten je leuk, aardig vinden en vooral het vertrouwen 
winnen. Iemand die je vertrouwt en aardig vindt gun je de opdracht, maar dat kost tijd en natuurlijk is het nodig 
dat je elkaar regelmatig ontmoet op de bijeenkomsten. Daarom is het essentieel dat de opkomst van leden groot 
is zodat je de juiste personen spreekt en daarmee informatie deelt. 

Er zijn nog altijd ondernemers die een hekel hebben aan netwerkbijeenkomsten terwijl anderen vooral kansen 
zien om makkelijk met nuttige ondernemers in contact te komen. In welke groep je ook valt: als je er toch bent, 
kun je je tijd maar beter zo nuttig mogelijk besteden. Er zijn natuurlijk meerdere redenen dat je niet altijd een
bijenkomst kunt bezoeken. Vaak is het excuus dat het aan tijd ontbreekt daarom is het van belang dat het bestuur 
van de club naast het organiseren van bijeenkomsten de persoon c.q. het bedrijf in de schijnwerpers zet. Dat kan 
zijn via de website of mails. 

Vanaf het begin is Business Networking & more actief en succesvol met het uitbrengen van een eigen Business 
Magazine. De eerste uitgave was een A5 gevouwen en met een oplage van het aantal leden. Nu is het een 
professionele uitgave met en oplage van 1000 exemplaren, full-colour en 32 pagina’s vol met ledennieuws, 
regionaal, nationaal en internationaal nieuws. Nieuws als nieuwe producten, verhuizing, nieuwe contactpersonen
en productinformatie. Twee pagina’s worden ingevuld met alle contactpersonen en bedrijfsgegevens binnen onze 
organisatie. Tevens worden alle events en deelnemers met  foto’s hierin vermeld. Kortom u staat bij BN&m altijd 
in de picture ook als u niet aanwezig kunt zijn. De verspreiding is natuurlijk naar de leden maar ook naar tal van 
organisaties, overheid, potentiële leden en belangrijke locaties waar veel zakelijke personen komen.

Omdat het altijd enige tijd duurt voordat netwerken vruchten afwerpt, moet je er stug mee doorgaan. De realiteit: 
Het klopt inderdaad dat netwerken vaak een kwestie is van de wat langere termijn. Maar als netwerkbijeen-
komsten die je bezoekt, worden bevolkt door de verkeerde mensen, gehouden op foute locaties of geen perspec-
tief bieden, is het zinloos er mee door te gaan.



Wat zijn PFAS en wat zijn de 
eigenschappen?

PFOA perfluoro octanoic acid is een door mensen gemaakte chemische stof, die van nature niet in het milieu 
voorkomt. De stof is gebruikt voor producten om oppervlakten te beschermen, zoals de behandeling van tapijten 
en kleding, coatings voor kartonnen verpakkingen en anti-aanbak lagen.

PFOA kan in het milieu terechtkomen bij de fabricage, het gebruik en vanuit afval van producten waar het in 
verwerkt is. Ook kan het in het milieu gevormd worden als afbraakproduct van andere fluor houdende 
chemicaliën.

De Europese Unie heeft geconcludeerd dat de stof de volgende eigenschappen heeft: het is bioaccumulerend
(hoopt op in het lichaam), niet afbreekbaar in het milieu, reprotoxisch (heeft een effect op de voortplanting) en 
mogelijk kankerverwekkend. Daarnaast zijn effecten op de lever bekend.

De reden dat 'mogelijk kankerverwekkend' wordt gebruikt, is dat het bewijs hiervoor beperkt is. Dit geldt zowel 
voor het bewijs van studies met proefdieren als voor het bewijs uit epidemiologische studies. Epidemiologische 
gegevens suggereren een mogelijk verhoogd risico op met name nierkanker en testeskanker bij hogere 
blootstellingsniveaus.

Een risico voor de lever ontstaat wanneer de grens van veilige blootstelling aan PFOA wordt overschreden. 
Gegevens uit onderzoek op proefdieren (rat, muis en aap) wijzen erop dat blootstelling aan PFOA tot 
leververgroting (lever hypertrofie) kan leiden.

Nadelige effecten op de voortplanting, met name de ontwikkeling van de ongeboren vrucht, zijn in diverse 
muizenstudies bij hogere blootstelling gevonden.

Pfas-stoffen worden ook wel de ‘eeuwige chemicaliën’ genoemd. Het is de verzamelnaam van een 
niet-afbreekbare chemische stofgroep met meer dan zesduizend chemicaliën.

Is PFAS het nieuwe stikstof? Dit stofje legt de bouw nog verder plat…

- STEIGERS 
- HOOGWERKERS
- MATERIEELVERHUUR
- VERKOOP
- OPLEIDINGEN
- MONTAGE & ONDERHOUD

Vestiging Moerdijk
Graanweg 6

4782 PP Moerdijk
Tel: +31 (0)85 - 0475 570

moerdijk@gjaltema.eu

Hoofdkantoor Groningen
Smirnoffstraat 17

9716 JR Groningen
Tel: +31 (0)85 - 0475 570

info@gjaltema.eu

Vestiging Leeuwarden
Apolloweg 13

8938 AT Leeuwarden
Tel: +31 (0)85 - 0475 570
leeuwarden@gjaltema.eu

www.gjaltema.eu

Vragen? Direct huren?
050 - 571 13 70



Eerste DTM races op Asser 
TT-Circuit succesvol verlopen

Races met volop afwisseling en spektakel, een flink aantal 
toeschouwers en zeer tevreden reacties van betrokkenen. 
De première van de Duitse toerwagenserie DTM op het TT-
Circuit in Assen mag zonder meer een succes worden 
genoemd.

Naast de DTM kwamen ook de overige raceklassen op zondag weer in 
actie. De W-Series werkten een race af die niet meetelde voor het 
kampioenschap, maar met de startopstelling in omgekeerde volgorde 
van de kampioenschapsstand wel volop spektakel bood. De Cana-
dese Megan Gilkes won. 

“Perfecte promotie voor de autosport” aldus Lee van Dam
Promotor Lee van Dam, die met zijn organisatie LDP de DTM naar 
Assen haalde, was ook zeer tevreden over de première. “Dit was 
perfecte promotie voor de autosport en de regio”, verklaarde hij. “Het 
is tevens een uitstekende basis voor een samenwerking in de 
komende jaren”.



E-commerce blijft stijgen in Nederland
Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) berekende dat het aantal Nederlanders dat online aankopen doet 
daarmee verder is gestegen ten opzichte van vorig jaar, toen 76% weleens iets via internet kocht. In 2012 zei 64% 
nog goederen of diensten online aangeschaft te hebben. Het onderzoek is uitgevoerd onder Nederlandse 
consumenten van 12 jaar en ouder.

Zestigplussers koopt graag online
Het aandeel online kopers is het sterkst gestegen bij 65-plussers, van 25 procent in 2012 naar 45 procent in 2018. 
Van de 25- tot 45-jarigen zei 94 procent in 2018 iets online gekocht te hebben, en van de 45- tot 65-jarigen 83 
procent. In 2012 was dat nog respectievelijk 83 en 64 procent.

Kleding en sportartikelen het vaakst aangeschaft
Online kopers kochten in 2018 het vaakst kleding of sportartikelen (56%), reizen en vakanties (50%), kaartjes voor 
evenementen (46%) en huishoudelijke goederen en apparaten (38%). De grootste groei is te zien in de branches 
kleding of sportartikelen en huishoudelijke goederen en apparaten. In 2012 gaf achtereenvolgens nog 31% en 16% 
aan deze producten gekocht te hebben. (BRON CBS)

De omzet van de Nederlandse online aankopen is in 2018 weer toegenomen. In 
2018 hebben de Nederlandse consumenten online € 23,7 miljard uitgegeven. Dat 
is zo’n 10 procent meer dan in 2017.

ONLINE aankopen in 2018 € 23,7 miljard

(BRON CBS)



Nederlandse e-commercemarkt stevent af 
op 25,7 miljard euro in 2019
De online consumentenbestedingen in het eerste kwartaal van 2019 laten een groei 
zien van 8 procent t.o.v. een jaar eerder. Met 6,5 miljard euro in het eerste kwartaal. 
Het aantal webwinkels is afgelopen jaren ook flink toegenomen. In 2011 waren er voor Nederlandse consumenten 
ruim 16.000 onlinewinkels beschikbaar, terwijl dat er nu meer dan 38.000 zijn. De groei van het aantal webshops 
voor consumenten – een toename van bijna 132% in slechts zeven jaar tijd – past bij de ontwikkeling van het 
aantal Nederlandse consumenten dat in 2017 minimaal één keer een online aankoop deed, ongeveer 90%. Het 
aantal webwinkels groeide procentueel gezien het hardst tussen 2014 en 2015 met 21,65% en het minst tussen 
2013 en 2014 met 4,52%.

Retourzendingen zijn een groot probleem voor webwinkels
Wat de impact op retourzendingen is wil eigenlijk niemand op reageren en zeker niet wat dit heeft op het 
resultaat. Het blijkt gevoelige informatie te zijn. Volgens deskundigen schatten zij dat de kosten kunnen oplopen 
tussen de 10-15 euro. De verschillen in producten zijn erg groot. Van de consumentenelektronica b.v. komt zo’n 
10% terug terwijl bij o.a. kleding het percentage kan oplopen tot 40-45. De coulante retourvoorwaarden zijn mede
ontstaan om meer marktaandeel en klantenbinding te krijgen. De soepele voorwaarden als retourneren en snelle 
levering zijn nu het zorgenkindje van de meeste onlinewinkels. Als mensen niet tevreden zijn over genoemde 
disciplines kopen ze nooit meer bij je. Toch zal er de komende jaren hier aan gesleuteld moeten worden om de 
winstgevendheid op peil te houden. Tal van onlinewinkels zijn door deze service en verliesgevendheid inmiddels 
gestopt of zijn failliet gegaan. (BRON CBS)



Seiko SNP149P2 Premier Kinetic
Perpetual calender 42.9mm 
Kinetic Prijs ca. 820,00

Dit TAG Heuer horloge behoort tot de 
The Legendary 1957 collectie. Model: 
WAR2A11.FC6337. Prijs ca. 2.800

Dit TAG Heuer horloge behoort tot de 

Jaeger-LeCoultre horloge behoort 
tot de Master collectie. 
Model: 1362520. Prijs ca. 17.600

Dit TAG Heuer horloge behoort tot 
de Formula 1 collectie. Model: 
CAZ1014.FC8196. Prijs ca. 1.250

Seiko 5 SNKL43K1 Seiko 5 
Prijs ca. 139,00

Diesel XL DZ4344 Mega Chief 
horloge Prijs ca. 259.00

Pulsar horloge PT3663X1
Prijs ca. 95.00

Emporio Armani horloge AR0457
Prijs ca. 225.00

Dit IWC behoort tot de Portofino
collectie. Model: IW356506. 
Prijs ca. 5.500

H O R L O G E  T R E N D S… 

Christiaan van der Klaauw CKRJ3335
CVDK Real Moon Joure
Prijs ca. 24.950

Rolex DAY-DATE Oyster Perpetual
Oyster, 36 mm, geelgoud 
Prijs ca. 32.000

Michael KorsMKT5024
MKT5024 Prijs ca. 499,00

Jaeger-LeCoultre
Duomètre
Prijs ca. € 42.400,00

Breitling Premier B01
Chrpnograph 42
Prijs ca. € 7.900,00



Winkels
Op 31 december 2018 waren er 35 Ferrari winkels, waarvan de helft in eigendom. De winkels zijn gevestigd 
in Maranello, op de luchthaven G. Marconi in Bologna, Venetië, in Rome aan de Via Tomacelli 147/152 en in 
Leonardo da Vinci Airport (Fiumicino), en in Florence in het historisch centrum. Buiten Italië zijn winkels te vinden 
in Las Vegas, New York, Shanghai, Saint-Tropez en Barcelona. In deze winkels kan men Ferrarikleding 
en -fanartikelen kopen.

Pretparken
In 2010 is het Ferrari World Abu Dhabi pretpark opengegaan in Abu Dhabi, Verenigde Arabische Emiraten. Er is 
een Formule 1 achtbaan en een pitstraat waar je zelf een wiel kan wisselen. In totaal zijn er 24 attracties waar-
onder ook een 70 meter hoge G-force toren. Ook is er een volledig circuit waar vanaf 2009 de nieuwe grand prix 
van de Verenigde Arabische Emiraten plaatsvindt.

In 2014 heeft Port Aventura een contract getekend waarmee de realisatie van Ferrari Land in Salou gerealiseerd 
zal gaan worden. Ferrari Land zal 75.000 vierkante meter groot worden en minimaal 2.000 banen genereren. De 
totale investering komt neer op één miljard euro.

Enzo Ferrari begon in 1923 als (test)coureur bij Alfa Romeo waar hij al snel de verantwoordelijkheid over het hele 
team kreeg. In 1929 richtte hij hiervoor de Scuderia Ferrari op, die fungeerde als renstal van Alfa Romeo. Tot 1938 
behaalde hij hiermee zeer veel overwinningen met de Alfa Romeo wagens. In 1939 scheidden de wegen van Alfa 
Romeo en Ferrari echter. Enzo ging weg bij Alfa Romeo en ze kwamen overeen dat de naam “Ferrari” voor 4 jaar 
lang niet meer in verband zou worden gebracht met racen of racewagens. Enzo richtte daarom Auto Avio
Costruzioni op, wat resulteerde in de Auto Avio tipo 815. In 1943 verhuisde de fabriek van Modena naar Maranello, 
waar het nu nog steeds te vinden is. In 1945 begonnen ze dan eindelijk met het ontwerp van wat de eerste echte 
Ferrari wagen moest worden, en op 2 maart 1947 was hij klaar: de Ferrari 125 S.

Sinds het eerste jaar van de Formule 1 in 1950 was Ferrari al van de partij. In 1951 won Ferrari voor het eerst een 
grote prijs dankzij José Froilán González. Het jaar erna werden ze met Alberto Ascari wereldkampioen. Ferrari is de 
enige constructeur die in de hele geschiedenis van de Formule 1 aanwezig is.

In oktober 2014 nam Sergio Marchionne, de CEO van Fiat Chrysler, de functie over van topman Luca Cordero di 
Montezemolo. De laatste gaf sinds 1991 leiding aan Ferrari. De twee bestuurders kregen de maand ervoor een 
meningsverschil over de te voeren strategie. Montezemolo wilde de exclusiviteit van het merk behouden door niet 
meer dan 7000 wagens per jaar te verkopen. Marchionne wilde de productie juist verhogen. Amedeo Felisa, 
topman bij Ferrari stopt na 25 jaar werkzaam te zijn geweest bij Ferrari Automobili en draagt zijn taak over aan 
Sergio Marchionne. Deze nam eerder ook al de taken van Luca Di Montezemolo over die noodgedwongen zijn taak 
moest neerleggen wegen onenigheid binnen de organisatie.

Na het overlijden van Sergio Marchionne op 25 juli 2018 is er nieuw bestuur aangesteld binnen het automerk. De 
nieuwe bestuurders zijn John Elkann, hij wordt voorzitter Raad van Bestuur terwijl Louis Camilleri als CEO is 
aangesteld.

History
F e r r a r i

Enzo FerrariF e r r a r i



Business & more leden
massaal in Vipbox van  

training Dutch-TT 2019
Gjaltema tijdens de

Net als voorgaande jaren was de opkomst voor 
de training van de MOTUL Dutch TT 2019 weer 
overweldigend. Ook waren meerdere nieuwe 
leden aanwezig die deze middag als bijzonder 
constructief en plezierig hebben ervaren.

Wij organiseren deze middag inmiddels al weer
6 jaar en met groot succes. Naast de races was 
er weer voldoende tijd om te netwerken onder het
genot van een hapje en drankje.

De meeste leden brachten ook een bezoek aan 
de paddock waar het genieten was van de activi-
teiten rondom de races. De teams die constant
bezig zijn om de motoren optimaal af te stellen en
de bandenfabrikanten met het wisselen van de
verschillende soorten en types tyres.

Ook een bezoek aan de bovendek van de Vip-
boxen is altijd spectaculair. Hier heb je een over-
zicht van een groot deel van de Asser TT baan
met tal van bochten. Kortom een middag waar je
je niet hoeft te vervelen.

Wij willen de heer Koos Gjaltema wederom be-
danken dat wij jaarlijks exclusief gebruik mogen 
maken van deze prachtige faciliteit.
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Merkt u het ook wel eens in gesprek, dat iemand zo met zichzelf 
bezig is en zo overtuigd van zichzelf is dat er geen ruimte voor 
een ander is? De neiging naar narcisme ligt op de loer. De 
president van de Verenigde Staten kan er wat van, bijvoorbeeld.

Reflecteren betekent dat je jezelf een spiegel voorhoudt om zo stil 
te staan bij hoe je bijvoorbeeld werkt, welke keuzes je daarbinnen 
maakt, welke vaardigheden je inzet en hoe dat voelt. Een ‘kitkat’-
moment. Waar ben ik mee bezig, maak ik de juiste keuzes en laat 
ik ruimte voor de ander? Het eigen verhaal is fijn, mogelijk is het 
nog interessanter te luisteren naar een ander en daar op te 
reageren. In plaats van een monoloog of een duoloog (twee 
mensen die zo dicht mogelijk naast elkaar praten) streef naar een 
dialoog, twee personen die oprecht geïnteresseerd zijn in elkaar 
en elkaar bevragen, complimenten geven, kritisch zijn en van 
elkaar kunnen leren.

Bij reflecteren onderzoek je je manier van handelen, maar ook 
hoe je reageert op een bepaalde situatie en hoe dat voelt. Dat 
laatste, je gevoel, is een thema waarbij je uitgebreid stil moet 
staan in je manier van reflecteren. Vaak reageren we uit een 
eerste impuls op een situatie. Dat betekent dat je niet eerst 
nadenkt voor je iets doet, maar handelt op basis van je eigen 
emoties. Ook kan het zijn dat je werkt vanuit vooringenomen 
standpunten of overtuigingen, zonder dat je dit zelf in de gaten 
hebt. Je gaat er bijvoorbeeld vanuit dat een collega met wie 
je samenwerkt iets niet kan, en zonder er echt over na te denken 
heb je zijn taken daarom overgenomen. Laat en waardeer een 
ander in zijn waarde.

Door te reflecteren:

•Vergroot je je zelfkennis;

•Ben je je bewust van de emoties die in bepaalde situaties bij jou 
een rol spelen;

•Krijg je inzicht in hoe je daarnaar handelt.

Reflecteren is een vorm van houdingsleren; het is een manier om 
over jezelf te leren. Door te reflecteren weet je wie je bent, wat je 
motiveert, wat je gemakkelijk afgaat en waar nog uitdagingen 
voor jou liggen.

Ik wens u veel reflectievermogen toe. Goed voor u en uw 
naasten.

Zelfreflectie

Per 1 januari 2020 komt er een lage WW-premie voor vaste 
contracten. Voor werknemers met een tijdelijke of 
oproepovereenkomst betaalt u een hoge premie. Minister 
Koolmees gaat uit van een lage premie van 2,94% en een 
hoge premie van 7,94%, een verschil van 5 procentpunt. Dit 
heeft gevolgen voor werkgevers, dus ook voor u! Wat wordt er 
van u verwacht?

U draagt een lage premie af voor werknemers met een 
schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. U 
betaalt een hoge WW-premie voor werknemers met een 
tijdelijk en/of flexibel contract, zoals:
 een oproepovereenkomst;
 een nulurencontract;
 een min/max contract.

Ook wanneer de loondoorbetalingsplicht in een contract is 
uitgesloten, draagt u een hoge premie af.

De regering nam voor een aantal situaties een uitzondering op 
in de wet. Zo mag u ook een lage WW-premie afdragen bij:
 een zogenoemd 'jaarurenmodel', waarbij u met uw 

medewerker een arbeidsomvang per jaar overeenkomt 
en het loon gelijkmatig over het jaar spreidt;

 BBL-contracten;
 werknemers onder 21 jaar die minder dan 12 uur per 

week werken;
 overwerk, tot maximaal 30% van de contractueel 

overeengekomen arbeidsduur;
 bereikbaarheidsdiensten, deze diensten worden 

vergoed of gecompenseerd in betaalde vrije tijd en 
mogen maximaal 30% van de contractueel 
overeengekomen arbeidsduur bedragen.

Wilt u hierover meer informatie? Neem dan contact op met 
Stephan Belt, personeelsadviseur bij de Jong & Laan. 
Bel 050-3166 966 of kijk op www.jonglaan.nl. 

Hoge of lage WW-premie? 
De regels en uitzonderingen

Merkt u het ook wel eens in gesprek, dat iemand zo met zichzelf 

Jakob Zwinderman Stephan Belt



inSight activity B.V.
Schuitendiep 88
9711 RH Groningen
06 2255 9015
info@insightactivity.nl
www.insightactivity.nl
www.magpietool.nl

Welkom bij inSight activity

Al onze methodieken gaan uit van het belangrijkste 
productiemiddel dat u in huis heeft, de mensen!

Medewerkers worden blij van:
· Waardering en erkenning 
· Autonomie
· Empowerment (doen waar je goed in bent)
· Goede relaties, goed vertrouwen

Met één van onze methodieken, de Magpietool, daag je 
medewerkers uit een bijdrage te leveren aan wat ze echt 
belangrijk vinden.

Door Magpietool op een goede manier in te zetten bouw je 
aan een duurzame onderneming met een lager ziektever-
zuim, positieve sfeer en minder verloop.

Start met Magpie

Het is eenvoudig en leuk.

Met Magpietool bouw je aan een gezonde 
open cultuur waar medewerkers met veel 
plezier willen werken.

Zorg jij al voor een boot met de beste stuurlui aan dek? 

Medewerkers kunnen volledig anoniem hun 
feedback, suggestie en complimenten delen. 
Meer weten? www.magpietool.nl

M

Avebe ontvangt Koninklijk predicaat
Avebe heeft ter ere van het honderdjarig bestaan het predicaat Koninklijk ontvangen van commissaris 
van de Koning in de provincie Groningen René Paas. Hij overhandigde dat namens koning Willem-
Alexander aan bestuursvoorzitter Bert Jansen, tijdens een feestelijk symposium op donderdag 14 
november.

Avebe is de elfde Nederlandse coöperatie die het Koninklijk predicaat ontvangt. Bestuurder Jansen toonde zich 
verguld met de titel. "Ik ben er trots op dit predicaat namens de coöperatie in ontvangst te mogen nemen. De 
kroon op honderd jaar samenwerken.“

Marijke Folkers-in ’t Hout, voorzitter van de Raad van Commissarissen, sprak eveneens op het symposium. 
"Royal Avebe. Dat is een eer voor velen die hard gewerkt hebben de afgelopen honderd jaar om Avebe sterker 
te maken.“

Avebe is een coöperatie van 2300 akkerbouwers uit Nederland en Duitsland, die in honderd jaar is uitgegroeid 
tot wereldmarktleider op het gebied van aardappelzetmeel en -eiwit. De coöperatie is ’s werelds grootste 
producent van voedzame en milieuvriendelijke ingrediënten op basis van zetmeelaardappelen. De leden van de 
coöperatie zorgen voor duurzame continuïteit van de zetmeelaardappelteelt en hebben innovatie hoog in het 
vaandel staan.

Mede daarom heeft Avebe een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de Veenkoloniën. De coöperatie 
biedt werkgelegenheid en de leden van de organisatie krijgen de producten tegen een aantrekkelijke prijs.
(BRON economie-groningen.nl)



Aangenaam…

Eddy Wolthuis                     Robin Kruse Denis Reisiger Dick Dijk        

Rolf Kuiper                    Hendrik Garlich Reint Lesschen Willem v/d Sluis 

Business Networking & more

BAM Bouw en Techniek
Postbus 70008
9704 AA Groningen
050 - 5565 050
noord@bam.nl
www.bambouwentechniek.nl

Rolf Kuiper                    Hendrik Rolf Kuiper                    Hendrik 

Verbidak b.v.
M.J. van Olmstraat 3
9672 AE Winschoten
0597 - 430 021
sales@verbidak.nl
www.verbidak.nl

Eddy Wolthuis                     Eddy Wolthuis                     Eddy Wolthuis                     Eddy Wolthuis                     Eddy Wolthuis                     Robin Kruse

VMB Groep
Vriesendijk 0592 - 245 245
Martinistad    050 - 5717 273 
Dijker            0597 - 612 007
robin.kruse@vmdgroep.nl
www.vmdgroep.nl

VMD Groep

Dick Dijk        

SvdB Nano Coatings
AA Stroom 48
Oude Pekela
06 3013 6784
info@svdbnanocoatings.nl
www.svdbnancoatings.nl

Rolf Kuiper                    Hendrik Rolf Kuiper                    Hendrik Garlich Willem v/d Sluis 

Koerts Dakwerken B.V.
Holland Marsh 18
9663 AV Nieuwe Pekela
0597 - 612 243
info@koertsdakwerken.nl
www.koertsdakwerken.nl

Denis Reisiger

Reisiger Schilders
Transportweg 42
9645KX Veendam
0598 - 632 920
info@reisigerschilders.nl
www.reisigerschilders.nl

Heeft u een lekkage? 
Bent u toe aan een 
nieuw dak? Bel ons

Bouwgroep BSH
Hoofdweg 68
9615 AD Kolham
06 1512 5364
info@bouwgroep-bsh.nl
www.bouwgroep-bsh.nl

Electronicaweg 29 
9503 GA Stadskanaal
0599 - 692 000
info@wedeka.nl
www.wedeka.nl

Samen verantwoord 
ondernemen



Aangenaam…

Business Networking & more

Peter Verminnen Victor de Reuver           mr. Lourens Slinkman              Eddy Heeres

Trinus Achtien Patrick Kroeze                 Rutger Kuipers                     Fokke OphuisTrinus Achtien Patrick Kroeze                 Rutger Kuipers                     Fokke Patrick Kroeze                 Rutger Kuipers                     Fokke Patrick Kroeze                 Rutger Kuipers                     Fokke 

Theo Pouw b.v.
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
0596 - 548 900
eemshaven@theopouw.nl
www.theopouw.nl

18 Hekwerk
Nikkelweg 1
8445 PG Heerenveen
0513 - 648 111
info@18hekwerk.nl
www.18hekwerk.nl

Peter Verminnen

Eekels Technology B.V.
A. Plesmanlaan 2
9615 TH Kolham
Postbus 4
9600 AA Hoogezand
088 – 7991 526
p.vernimmen@eekels.com
www.eekels.com

Aangenaam…

Patrick Kroeze                 Rutger Kuipers                     Fokke Patrick Kroeze                 Rutger Kuipers                     Fokke Patrick Kroeze                 Rutger Kuipers                     Fokke 

Kroeze Constructie BV
Europaweg 9
9636 HT Zuidbroek
0598 - 451 715
info@kroezeconstructie.nl
www.kroezeconstructie.nl

CONSTRUCTIE BV
KROEZE

Victor de Reuver           mr. Lourens Slinkman              Eddy Heeres

Asser Glas & 
Verfhandel

Dr. A.F. Philipsweg 17
9403 AC Assen
0592 - 315 127
info@agev.nl
www.agvh.nl

Groningen    050 - 5496 350
Winschoten  0597 - 412 115

Victor de Reuver           mr. Lourens Slinkman              Eddy HeeresVictor de Reuver           mr. Lourens Slinkman              Eddy HeeresVictor de Reuver           mr. Lourens Slinkman              Eddy Heeres

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

Patrick Kroeze                 Rutger Kuipers                     Fokke Ophuis

Plegt-Vos Noord b.v.
Postbus 25
9400 AA Assen
088 – 5886 000
noord@plegt-vos.nl
www.plegt-vos.nl

Victor de Reuver           mr. Lourens Slinkman              Eddy HeeresVictor de Reuver           mr. Lourens Slinkman              Eddy HeeresVictor de Reuver           mr. Lourens Slinkman              Eddy Heeres

Hotel Groningen –
Zuidbroek A7
Burg. Omtaweg 4
9636 EM Zuidbroek
0598 - 453 787
zuidbroek@valk.com



•natuurbouw
•grondverzet
•riolering
•waterbouw
•verhardingen
•berm- en slootonderhoud
•gladheidbestrijding
•levering zand, grint, etc.

Aannemings -en Verhuurbedrijf Spithorst v.o.f. is een onderneming die zich richt op alle mogelijke werkzaamheden op het 
gebied van de Grond-, Weg- en Waterbouw.

De Boer Groothandel &
Schuur Kantoorcentrum BV
De Zwaaikom 14
9641 KV Veendam
0598 - 614 246 / 618 755
verkoop@deboerschuur.nl

Hoofdweg 48 9626 AG Schildwolde 0598 - 421 641  
info@spithorst.nl    www.spithorst.nl  

Betrouwbaarheid, Kwaliteit en Flexibiliteit
Door mee te denken met de opdrachtgevers en door inzet van vakbekwame medewerkers en moderne machines, 
staat Spithorst garant voor tevreden opdrachtgevers. De onderneming is zowel ISO-9001 alsook VCA* 
gecertificeerd.

www.deboerschuur.nl
Ook voor kerstpakketten

In totaal zijn er 226.482 nieuwe personenauto’s geregistreerd in de eerste zes maanden van 2019, een daling 
van maar liefst 10,5 procent ten opzichte van dezelfde periode in 2018 (252.988 stuks). Dit alles blijkt uit cijfers 
van RAI Vereniging, BOVAG en RDC. Maar welke vijf merken en modellen waren het populairst? Hier de 
antwoorden. (BRON Autorai)

3. Peugeot (16.734 / 7,4 procent)
4. Ford (14.103 / 6,2 procent)
5. Kia (13.501 / 6,0 procent).

De 5 best verkochte modellen in het eerste halfjaar van 2019

Procent marktaandeel:
1. Volkswagen Polo (6.607/ 2,9 procent
2. Ford Focus (6.443 / 2,9 procent)
3. Tesla Model 3 (6.063 / 2,7 procent)
4. Volkswagen Golf inclusief Sportsvan (5.609 / 2,5 procent)
5. Kia Picanto (5.216 / 2,3 procent)

De 5 best verkochte merken in het eerste halfjaar van 2019

Procent marktaandeel:
1. Volkswagen (24.547 / 10,9 procent
2. Opel (18.251 / 8,1 procent)

AUTOnews...DE 5 BESTVERKOCHTE AUTO 
MERKEN EN MODELLEN 
EERSTE HALFJAAR 2019



Business Networking & more
leden c.q. brancheoverzicht

Aandelen en beleggingen
- CE Investments 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 Accountants
- Hensens & Hensens Scheemda

Advies & Training
- sherpas prôyects Groningen
- InSight activity Groningen
- reinADVIES Alteveer (GN)

Advocatuur
- Advocatenkantoor BOJA Groningen
- Dijstelberge & Omta Advocaten Veendam
- Draad advocaten Hoogezand

Afvalmanagement
- REYM Noord-Oost Veendam
- Recycling Maatschappij Veendam
- Theo Pouw Groep Eemshaven
- Visser Recycling bv Assen

Asbestsanering / Advies
- Asbestadviesbureau Wierenga
- Eerens Asbestverwijdering b.v. Assen

Autoruiten - Truck Coating
- Autotaalglas Veendam
- Henk Oosterhuis OTC Veendam

Bankzaken & Verzekeringen
- Noorderborgh Hypotheken & Verzekeringen
- Rabobank Stad en Midden Groningen

Bouwbedrijven
- 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

Energie
- MAINEnergie

Evenementen & Schouwburg
- De Oosterpoort – Stadsschouwburg
- Sportcafé Veendam
- Sportplein Veendam

Forwarding & Trading
- HUSA Logistics Veendam

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
- Carel Lurvink BV

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
- Copycluster bv 
- RSE ICT Groningen 

Industriële & Gevelreiniging
- Kroeske Services

Incasso / debiteurenbeheer
- Debiteuren Group Veendam
- STRAETUS Groningen

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 Kantooreffciëncy 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.

Makelaardij
- MakelaarNU Veendam 

Nano Coatings 
- Sas van den Bosch Nano Coatings  

Opleidingen
- Hanzehogeschool IBS Groningen
- HOC Opleiding & Training
- Mulder Opleidingen Assen
- SVO Opleidingen FOOD Houten

Pallets - Vaten - Handel
- Jager & ZN B.V. Sappemeer

Relatiegeschenken
- KOERT.NU

Safety & Opleiding
- Safety Fire Products Winschoten

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 Veendam

SW / werkplein bedrijven
- Werkplein Fivelingo Appingedam
- AFEER Winschoten
- WEDEKA Stadskanaal

Telecom
- RSE Telecom & ICT Groningen
- TOMTELECOM Hoogezand

Uitzendbureaus
- Abiant Uitzendgroep
- 2-Uitzendbureau Veendam

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

Verspreiding
- Santibri/Axender Veendam
- MSG Business Post

Vloeren
- Verbion Vloeren bv Winschoten

Webdesign
- Hoogma Webdesign
- Poppen Vormgeving

Wijnimport 
- altijddebestewijn.nl 
- Wijndomein OlDiek (eigen wijn)

Woning & Projectinrichting
- Zuur Oude Pekela

Overige
- Help het is Crisis Groningen
- Neropo Roses & Plants Polen
- Ventus Delfzijl
- hit PROFIT
- Sortimo Noord Groningen
- OOP Oude Pekela
- Stralen Nederland Winschoten
- V.O.C. Veendam
- Bedrijvenlocaties Oostboog 
- KAMPHUIS Beheer bv Emmen

-
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