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Er zijn op dit moment meer vragen dan antwoorden

“Collectieve machteloosheid”
Beste leden, lezers,

Voor u als ondernemer of werknemer kan het coronavirus onzekerheid met zich meebrengen. Bijvoorbeeld 

over overheidsregelingen, gezondheid, verzekeringen, huur, financieringen en betaaloplossingen. 

Het is een situatie die in deze vorm en impact nog nooit iemand heeft meegemaakt. “We ervaren een vorm 

van collectieve machteloosheid”. De onzekerheid – wat staat ons te wachten? – werkt daarbij als een 

snelkookpan. Mensen gaan dan zelf scenario’s bedenken. 

Crisisbeleid kan ons emotioneel welzijn aantasten, als we tenminste daaraan willen toegeven. De 100 km 

grens, stikstof en PFAS en nu de coronacrisis. Als we steeds herhalen dat alles alleen maar slechter en 

moeilijker wordt, terwijl we het ooit zo goed hadden en in principe ons veel konden veroorloven, dan gaan 

we erin geloven. We zullen dan wat we doen niet meer als zinvol ervaren. 

En daarmee verliezen we ook ons gevoel van plezier, motivatie, controle en geduld. Kijk als ondernemer of 

werknemer vanaf nu eens anders naar uw werk, uw sociaal leven en toekomstvisie. We zullen deze crisis 

moeten overwinnen en collectief onze schouders er onder moeten zetten. En dat het gaat lukken daar ben 

ik van overtuigd. Maar niet zonder offers, aanpassingen en teleurstellingen. 

Wij worden overspoeld door de media. Je kan geen tv aanzetten of geen krant openslaan of het gaat over 

coronavirus. Dat kan allemaal wel een beetje minder mijns inziens. Er is toch ook wel wat ander nieuws te 

melden? Kijk en ervaar hoe creatief en behulpzaam de vrijwilligers en ondernemers kunnen zijn. Zoeken 

naar oplossingen en alternatieven, creativiteit, daar zijn we goed in en dat is ook nieuws! 

Leuk en aardig zullen velen zeggen maar hoe betaal ik mijn rekeningen en hoe moet ik voldoen aan mijn 

verplichtingen als er geen geldstroom meer is. Wanneer kan ik de toegezegde steun op mijn rekening 

verwachten en voor hoelang? Meer vragen dan antwoorden. Zoals gemeld dit is een situatie die we nog 

nooit eerder hebben meegemaakt. Er zal meer duidelijkheid komen als we het virus onder controle hebben 

en een vaccin voorhanden is. Wanneer…?... deze vraag is tot op heden nog niet beantwoord. 

Als bestuur van Business Networking & more proberen we u via ons magazine, website en mailcontact op 

de hoogte te houden van ontwikkelingen omtrent deze moeilijke periode. We wensen alle leden en niet-

leden alle gezondheid en veerkracht in deze moeilijke periode. We hopen dat we op korte termijn onze 

geplande events weer kunnen organiseren. U kunt op ons rekenen!! 

Namens het bestuur

Business Networking & more 

Voor meer informatie over de coronacrisis en de maatregelen die op landelijk niveau worden

genomen, wijzen wij – wellicht ten overvloede – op de informatie die wordt verstrekt door de overheid 

op www.rivm.nl en www.rijksoverheid.nl/corona. Hier vindt u ook de economische maatregelen van het 

kabinet.
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Beste leden, lezers,

We kunnen terugkijken op een bijzonder positief jaar wat 

betreft onze clubactiviteiten. Druk bezochte events en 

natuurlijk ons eigen Business Magazine. De economische 

vooruitzichten en de ontwikkelingen op de aandelen-

markten voor 2020 waren positief ondanks het handels-

conflict tussen de Verenigde Staten en China en in weer-

wil van de Brexit perikelen.

Alle vertrouwen en vooruitzichten werden verstoord op 27 

februari 2020 toen de eerste besmetting van het corona-

virus in Nederland werd vastgesteld, namelijk bij een 

inwoner van Loon op Zand. De ernst en paniek volgen in 

snel tempo over Nederland en de rest van de wereld.

De angst, onzekerheid maar vooral de bezorgdheid over 

de eigen gezondheid hebben prioriteit boven de val van 

de economie en hoe het nou verder gaat. Totdat het 

kabinet besloot tot het nemen van drastische maatregelen: 

het sluiten van de scholen, horeca, openbare gebouwen, 

het afgelasten van evenementen, het toerisme et cetera.

Terechte paniek en onzekerheid bij ondernemers die per

direct geen omzet meer realiseerden.

De uitzonderlijke economische maatregelen die de 

overheid heeft genomen hebben tot doel om naast onze 

gezondheid ook onze banen en inkomens te beschermen 

en de gevolgen voor zzp’ers, mkb-ondernemers en 

grootbedrijven op te vangen.

Een crisis van ongekende omvang. Zowel economisch, 

financieel als mentaal. “Nederland zit op slot” wat overi-

gens voor het grootste deel van onze planeet geldt. We 

ontkomen er niet aan dat er vele slachtoffers vallen, 

letterlijk en figuurlijk. Hoe groot de omvang zal zijn en 

hoe lang deze crisis duurt is een vraag die niet te 

beantwoorden is.

Eddy Woltjer

Voorzitter 



“Met een goede bak koffie is het prettig zakendoen en ontstaan lumineuze ideeën. 

Daarom sta ik hier in Groningen al sinds 2008 klaar voor alle koffieliefhebbers. Voor-

al het luisteren is heel belangrijk; zo weet ik wat echt bij jou past en kan ik je goed 

adviseren. Met dat persoonlijke contact zorg ik ervoor dat het altijd goed geregeld is 

voor mijn klanten.”

Regio Blauwestad

Regio Blauwestad

Industrieweg 23

9672 AP Winschoten

blauwestad@fortune.nl

0597 - 593 130

Adri Klooster

Bel voor informatie 0597- 593 130      www.fortune.nl    blauwestad@fortune.nl

Feiko Clockstraat 130

9665 BH Oude Pekela

0597 - 612 575

info@zuurwoninginrichting.nl

www.zuurwoninginrichting.nl

Woning &

Projectinrichting

A.J. Romijnweg 23

9672 AH Winschoten

0597-331 619

info@vanderfliergroep.nl

www.vanderfliergroep.nl

Nieuwe logo van der Flier Groep

Onze service

Noorderborgh, gevestigd in Oude Pekela, voorziet 

particulieren, MKB bedrijven en ZZP-ers van persoon-

lijk advies over verzekeringen, hypotheken, financiën 

en pensioen. Met onze jarenlange ervaring kijken wij 

vakkundig naar uw persoonlijke situatie en wensen.

Noorderborgh

Feiko Clockstraat 157

9665 BJ Oude Pekela

0598 – 431 162

info@noorderborgh.nl

www.noorderborgh.nl

Hypotheken & Verzekeringen

Doctor A.F. Philipsweg 43, 9403 AD Assen   0592 - 370 378    www.visserassen.nl     info@visserassen.nl      



Hoe is het leven na corona, 
hoe groot is de aanslag op 
onze economie en welvaart?

De gevolgen van het coronavirus plaatst niet alleen medici en politici voor grote uitdagingen, 

maar ook economen. Waar is een dergelijke crisis mee te vergelijken voor het oplossen van 

deze problemen. En, voor de iets langere termijn, hoe richt de wereldeconomie zich weer op 

als de strijd tegen het coronavirus gevoerd is?

Onbekend terrein
De ene recessie is de andere niet. De oliecrisis van 1973 maakte een einde aan een tijdperk van economische 

groei, volle werkgelegenheid en stabiele prijzen. De afgekondigde maatregelen werden massaal genegeerd. 

Benzine werd getankt over de grens in Duitsland en België en er werd driftig gehamsterd. Achteraf bleken de 

doemscenario’s overdreven en al gauw deed de wereld weer net of er fossiele energie in overvloed was. 

De recessie van 2008-2013 was een financiële crisis die ernstige systeemfouten aan het licht bracht. De 

recessie die zich nu aandient komt voort uit een gezondheidscrisis en dat op een schaal die in de moderne 

geschiedenis niet eerder is voorgekomen zowel nationaal als internationaal. Daarmee bevinden we ons op 

onbekend terrein en dat maakt het extra moeilijk om lessen te trekken uit het verleden. Het faillissement van 

Lehman in september 2008 deed wereldwijd banken schudden op hun grondvesten. Met desastreuze gevol-

gen voor de economie.

De onzekerheden over waar we economisch gezien nou precies mee te maken hebben zijn groot. Dat heeft 

te maken met de fase waarin de verspreiding van het virus zich bevindt en hoe snel er een vaccin hiervoor

gevonden wordt.

Een moment van belangenafweging?
De reacties en meningen van economen en deskundigen zijn hierin sterk verdeeld en sterk uiteenlopend. 

Het kabinet, de zorg en miljoenen mensen zeggen dat het coronavirus en de zorg op nummer één moeten 

staan. Een klein deel is van oordeel dat de economie langzaam weer op gang moet komen? Onderstaand 

een uitspraak van een journalist/presentator:

Je kunt toch goed voor mensen zorgen en tegelijkertijd je economie niet om zeep helpen?

"Op een gegeven moment moet er gewoon een belangenafweging 

komen: hoeveel economische schade is ons het redden van mensen die 

waarschijnlijk daarna binnen twee jaar waren doodgegaan waard?"

Die veerkracht en het creatief ondernemen zal opnieuw hard nodig zijn. Het recept om er na de coronacrisis 

economisch weer bovenop te komen, zal niet anders zijn dan in elke crisis: een mix van niet bij de pakken 

neerzitten, ondernemerschap, geloof in eigen kunnen, volharding en bereidheid om samen te werken, te 

vernieuwen en te veranderen. Een belangrijk aspect na de crisis zal zich ook internationaal afspelen. De

grote landen als China en India zullen hierin een belangrijke rol spelen. Ook de klimaatverandering, kunst-

matige intelligentie en de exploratie van de ruimte, het zijn allemaal ontwikkelingen die onze toekomst in meer 
of mindere mate zullen mee bepalen.

?
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Seiko

SSH011J1

Astron 43.5mm Titanium GP 

horloge op zonne-energie

€ 2.600,00

Maurice Lacroix

AI6038-SS002-131-1

Aikon 44mm Automatische 

chronograaf met dag-datum

€ 2.790,00

Tommy Hilfiger

1791643

Spencer 44mm Automatisch 

skelet-horloge

€ 249,00

Breitling Horloge Aviator 8 43mm 

Mosquito AB01194A1B1X1

€ 7.100 

TAG Heuer Horloge Monaco 40mm 

Chronograph CBL2111.FC6453

€ 5.400 

Longines Horloge Master Collection 42mm 

Chronograph L2.773.4.78.3

€ 2.980 

Diesel

herenhorloge analoog kwarts one size, 

grijs, bruin

4.1 van 5 sterren 5

€ 369,00

Paul HEWITT Sailor Line 

van roestvrij staal in zilver met 

lichte of donkere wijzerplaat 

CA. € 169,00

Diesel

Herenhorloge dz4466

CA. € 265,00

Citizen CB5860-35X

43.7mm Radiogestuurde chrono-

graaf met eeuwigdurende kalender

CA.€ 449,00

Citizen CA0288-02E

45mm Zwart en blauwe sportieve 

chronograaf met datum

CA. € 170,00

SWISS MILITARY HANOWA 

HORLOGE 42 MM STAINLESS

CA. € 239,00

PRISMA HERENHORLOGE P.1221 

LEDEREN BAND ZILVER

CA. € 95,00

Omega Horloge Constellation

41mm Globemaster 

130.33.41.22.06.001

CA. € 8.000 
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Noodzaak van circulaire economie
De wereldbevolking blijft sterk groeien. Hierdoor neemt de vraag naar grondstoffen toe, terwijl de voorraad 

afneemt. De Rijksoverheid werkt daarom samen met het bedrijfsleven om de Nederlandse economie in 2050 

volledig te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. In deze circulaire economie bestaat geen afval en 

worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt.

Een gezonde planeet en sterke economie
Door slimmer om te gaan met grondstoffen kunnen mensen in de toekomst welvarend leven op een gezonde 

planeet, met een duurzame en sterke economie. Een circulaire economie is nodig om 3 redenen:

1. Gebruik van grondstoffen
De wereldbevolking groeit sterk: de afgelopen 100 jaar is de wereldbevolking verviervoudigd. In 2050 zijn er 

naar verwachting zelfs ruim negen miljard mensen. De vraag naar grondstoffen neemt hierdoor snel toe, terwijl 

de beschikbare hoeveelheid afneemt. Mensen gebruiken deze grondstoffen onder andere voor voedsel, 

drinkwater, onderdak, kleding en elektrische apparaten.

2. (On)afhankelijkheid andere landen
Veel grondstoffen komen nu uit het buitenland, zo haalt Nederland veel magnesium uit China. In een circulaire 

economie is Nederland veel minder afhankelijk van deze landen. Producten die eerder werden vernietigd en 

verbrand, worden in de toekomst gebruikt om grondstoffen uit te halen.

3. Invloed op het milieu
Auto’s, treinen en vliegtuigen werken op brandstoffen als diesel, benzine en kerosine. Het winnen en verbruik 

van deze grondstoffen hebben invloed op het milieu. Daarnaast zorgt het ook voor meer energieverbruik en 

een hogere CO2-uitstoot. Een circulaire economie heeft minder negatieve invloed op het milieu en zorgt voor 

een lagere CO2-uitstoot.

Onze divisies:

-Industrie

-Infratechniek

-Recycling 

technologie

“Waarde creëren voor klanten door 

nieuwe ideeën om te zetten in actie”

Machinefabriek Emmen B.V. Phileas Foggstraat 35 7825 AK Emmen 0591 - 630 888 www.mfemmen.nl



Werking circulaire economie
In een circulaire economie bestaat geen afval en worden grondstoffen steeds opnieuw gebruikt. Het afval is de 

nieuwe grondstof.

Hergebruik producten/grondstoffen

In een circulaire economie is afval de nieuwe grondstof. Vrijwel alle producten die Nederlanders in de toekomst 

gebruiken, worden steeds opnieuw gebruikt. Er is geen sprake meer van de lijn: produceren, consumeren en 

daarna weggooien.

Dit spaart grondstoffen, het milieu en vermindert de CO2-uitstoot. Het stimuleert innovatie, nieuwe bedrijvigheid 

en werkgelegenheid.

Circulaire economie in de praktijk

Makers van producten houden bij het ontwerp al rekening met hergebruik. Apparaten worden bijvoorbeeld zo 

ontworpen, dat ze makkelijker gerepareerd kunnen worden. Verder worden producten en grondstoffen zoveel 

mogelijk opnieuw gebruikt. Bijvoorbeeld door plastic te recyclen tot korrels waar weer nieuwe plastic producten 

van gemaakt worden.

Ook zijn er producten die niet vaak gebruikt worden of stilstaan, zoals boormachines en auto’s. In een circulaire 

economie worden deze producten intensiever gebruikt, door deze bijvoorbeeld met anderen te delen. Hierdoor 

zijn er per saldo minder producten en dus minder grondstoffen nodig.

Daarnaast houdt een circulaire economie rekening met de leefomgeving. Bijvoorbeeld door het voorkomen van 

zwerfafval op straat en in de natuur. De overheid zet hier al stappen in, bijvoorbeeld door gratis plastic tasjes te 

verbieden. Meer dan 80% van de consumenten neemt naar eigen zeggen vaak of altijd een eigen tas mee in 

plaats van een plastic tas uit de winkel.

Gedragsverandering consumenten nodig voor een circulaire economie

Een goed werkende circulaire economie is niet alleen afhankelijk van de overheid en het bedrijfsleven. Ook de 

consument heeft hierin een rol: kiezen voor duurzame producten moet de nieuwe standaard worden. Consumen-

ten dragen ook bij aan een circulaire economie door spullen langer te gebruiken, te repareren of naar de 

kringloopwinkel te brengen. De overheid wil dit gedrag stimuleren door circulaire economie een plek te geven in 

het onderwijs en campagnes te voeren.(BRON: rijksoverheid.nl)

Overzicht van hoe een hergebruik economie en een circulaire economie eruit zien



- 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 - 5711 370

Benzine voor minder dan 1,50 euro per liter, 

toch kommer en kwel onder pomphouders

Opbouw benzineprijs

De accijns op brandstoffen is een grote bron van inkomsten voor de Nederlandse Staat. Nederland telt 

ca. 8 miljoen automobilisten die zo’n 4,5 miljard euro aan brandstofaccijns en btw betalen. De brand-

stofprijs bestaat voor meer dan 60% uit accijns en btw.

Opbouw benzineprijs

Oliemaatschappij

BTW

Accijns

Totaalprijs euro 95

€ 0,501     31,6%                              

€ 0,275     17,4%

€ 0,808     51,0%

€ 1,584     (uitgaande van  adviesprijs mei 2020)

Per 1 januari 2020 gaat de accijns op brandstoffen weer flink omhoog. Zowel benzine, diesel 

als LPG worden weer duurder in het nieuwe jaar.



De maximumsnelheid in Nederland

Vanaf 16 maart 2020 geldt in Nederland op alle snelwegen overdag (06.00 - 19.00 uur) een aangepaste snelheid 

van 100 km/u. In de avond en nacht (19.00 - 06.00 uur) verandert er niets op de snelwegen waar je 120 km/u of 

130 km/u mag rijden. De maximumsnelheid in de avond en nacht is dus vanaf 16 maart op veel snelwegen hoger 

dan overdag.

De aanpassing van de maximumsnelheid voor overdag wordt in fases uitgevoerd. De planning van de 

werkzaamheden vind je op de pagina Aanpassing verkeersborden 100 km/u

Wat wordt de maximumsnelheid?

•Tussen 06.00 uur en 19.00 uur: 100 km/u (behalve bij de 80 km/u trajecten en sommige spitsstroken).

•Tussen 19.00 uur en 06.00 uur: 100 km/u, 120 km/u of 130 km/u (verschilt per traject).

•Wanneer de spitsstrook open is, geldt een aangepaste maximumsnelheid (80 of 100 km/u).

Hoe zie ik hoe hard ik mag rijden?

Verkeersborden langs of boven de weg geven de maximumsnelheid aan. Houd de borden in de gaten als je wilt 

weten hoe hard je ergens mag.

Omdat de maximumsnelheid straks in de avond en nacht hoger ligt dan overdag, krijgen veel verkeersborden een 

zogeheten tijdvenster. Zo’n tijdvenster geeft aan binnen welke uren de lagere snelheidslimiet geldt. Bijvoorbeeld: 

een limiet van 100 km/u met daaronder het tijdvenster 06.00 - 19.00 uur betekent dat je in die periode 100 km/u 

mag rijden en na 19.00 uur de wettelijke maximumsnelheid van 130 km/u geldt. Tenzij een dubbel bord aangeeft 

dat er tussen 19.00 - 06.00 uur een lagere maximum snelheid van 120 km/u geldt.

Overdag (06.00 - 19.00 uur) is de maximumsnelheid op de autosnelwegen overal in Nederland maximaal 100 

km/u. Met uitzondering van de trajecten waar nu ook een aangepaste limiet van 80 km/u geldt. In de avond en 

nacht blijft de maximumsnelheid hetzelfde: 100, 120 of 130 km/u. (BRON: rijkswaterstaat)

Vriesendijk
Martinistad
Dijker                  www.vmdgroep.nl

HUSA logistics

Spoorhavenweg 17

9645 LZ, Veendam

0598 - 657 957

sales@husa-logistics.nl

0598 - 657 957              www.husa-logistics.nl

VMD Groep



Branch Assen Schepersmaat 9 9405 TM Assen

0592 - 341 456 planning.  E-noord@mammoet.com

Voor Mammoet is geen opgave te groot als het om hijsen of transporteren 

gaat. Maar ook geen opdracht te klein, ook niet als het om één enkele lift gaat, 

zoals een tuinhuisje of een palet met bouwmaterialen. Mammoet is een no-

nonsense bedrijf dat ook sterk is in het kleine werk en de verhuur van kranen, 

soms voor weken, soms voor een paar uur. Elke opdrachtgever, groot of klein, 

kan rekenen op onze gedrevenheid en professionele aanpak – 24 uur per dag.

www.mammoetbenelux.com

Europaweg 14 9636 HT Zuidbroek

0598 - 361 761

Reym Veendam

De Zwaaikom 11

9641 KV Veendam

0598 – 659 500

veendam@reym.nl

Groninger Forum trekt een miljoen bezoekers 

en is de grootste trekpleister van Nederland
Het Groninger Forum is pas drie maanden open en heeft al één miljoen bezoekers getrokken! Nooit 

eerder trok een culturele instelling in Nederland in zo’n korte tijd zoveel mensen. 

Overtreft alle verwachtingen

Algemeen directeur Forum Groningen Dirk Nijdam: “Hoewel we best op wat aantallen hadden gerekend overtreft dit 

werkelijk alle verwachtingen. Maar het mooiste is om te zien dat het gebouw gebruikt wordt zoals het is bedoeld. 

Vrijwel iedereen vindt er iets wat hij of zij leuk vindt. Het is goed te zien dat het zo veel verschillende mensen, jong 

en oud, van dichtbij en van ver trekt.”

Aantrekkingskracht

De afgelopen tijd heeft de stad Groningen veel extra bezoekers gehad die het Forum kwamen bewonderen. Dat is 

niet alleen voor het Forum goed, maar ook voor bijvoorbeeld de horeca en winkeliers in de binnenstad. De komst 

van het Forum heeft de aantrekkingskracht van Groningen verder vergroot.

Hoofdkantoor 

Eekels Technology B.V.

A. Plesmanlaan 2

9615 TH Kolham

Postbus 4

9600 AA Hoogezand

www.eekels.com

Stationsstraat 8

9679 ED Scheemda

0597 - 591 115

infoscheemda@abiant.nl

www.stork.com

STORK

Euvelgunnerweg 12 

9723 CT Groningen

050 - 575 2000



Cijfers & Trends…Corona
Huishoudconsumptie groeit minder hard

Naar schatting zal de consumptie van huishoudens met nog maar een half procent groeien in heel 2020. Vóór de 

corona-uitbraak gingen we er nog van uit dat Nederlanders flink meer zouden uitgeven, dankzij de lage werkloosheid 

en een koopkrachtimpuls door stijgende lonen en lastenverlichting. Maar de maatregelen die zijn getroffen om de 

uitbraak in te dammen, hebben veel invloed op de mogelijkheid van huishoudens om daadwerkelijk geld uit te geven. 

Zo zijn restaurants en cafés zeker drie weken dicht, en hebben veel andere recreatiegelegenheden en winkels hun 

deuren gesloten. Bovendien zijn talloze evenementen afgelast.

Op basis van cijfers van het CBS uit 2015 schatten we dat ruwweg een derde van de bestedingen van huishoudens 

(tijdelijk) onder druk staat door de corona-maatregelen. Zaken als de huur of hypotheek, boodschappen en 

verzekeringen lopen namelijk gewoon door. Vermoedelijk vindt er wel wat verschuiving plaats van fysieke winkels 

naar online winkels, en tussen de bestedingscategorieën. Zo geven huishoudens waarschijnlijk wat meer uit aan 

boodschappen, maaltijdbezorging en thuisentertainment. Ook kan er verschuiving over tijd plaatsvinden: uitgaven 

aan bijvoorbeeld kleding of woninginrichting worden wellicht uitgesteld, maar niet per se volledig afgesteld.

Dalende werkgelegenheid en inkomens zullen de mogelijkheid van Nederlanders om geld uit te geven nog verder 

onder druk zetten. De aangekondigde overheidsmaatregelen zullen weliswaar veel leed kunnen verzachten, maar 

dit niet geheel kunnen wegnemen. Ze kunnen dus niet voorkomen dat sommige mensen te maken krijgen met een 

daling van hun inkomen. Zo wordt mogelijk niet voor elke flexwerker werktijdverkorting aangevraagd, worden 

tijdelijke contracten misschien niet allemaal verlengd en zullen zzp’ers het aantal opdrachten zien teruglopen. De 

onzekerheid van de impact van de coronacrisis zal ook de koopbereidheid van consumenten doen afnemen.

Bedrijfsinvesteringen in de min

We verwachten dat bedrijven in 2020 2,1 procent minder zullen investeren dan in 2019. Sommige bedrijven zullen 

weliswaar noodinvesteringen plegen in bijvoorbeeld thuiswerksystemen. Maar de meeste ondernemingen zullen 

minder investeren omdat zij de vraag vanuit binnen- en buitenland scherp zien terugvallen, omdat ze (verplicht) dicht 

zijn of omdat hun productie afneemt. Dat laatste komt bijvoorbeeld door problemen in de toelevering van half-

fabricaten, een hoger ziekteverzuim of doordat medewerkers thuisblijven om op hun kinderen te passen. Opnieuw 

geldt dat de overheidsmaatregelen soelaas zullen bieden, maar niet volledig kunnen voorkomen dat de coronacrisis 

de winstgevendheid van bedrijven raakt. Daarmee zal ook de investeringsbereidheid van ondernemers afnemen. 

Zodra de maatregelen en onzekerheid over de duur en de impact van de coronacrisis afnemen, kan een deel van de 

uitgestelde investeringen worden ingehaald.

Ook export en import krimpen

Ook voor de export is ons beeld verder versomberd. Steeds meer landen schorten immers activiteiten op, waardoor 

de vraag naar Nederlandse producten terugvalt. Omdat door lagere consumptie en investeringen ook de vraag naar 

buitenlandse producten afneemt, voorzien we eveneens een krimp in de import. Voor 2020 verwachten we een krimp 

van 1,5 procent voor zowel de export als de import.

Overheidsbestedingen stijgen wel

We verwachten dat de overheidsconsumptie dit jaar met zo’n 2,6 procent zal toenemen. De overheid zal dit jaar 

vermoedelijk meer uitgeven aan de gezondheidszorg. Verder heeft het kabinet afgelopen Prinsjesdag al verschil-

lende extra uitgaven aangekondigd. Maar we betwijfelen of het lukt deze laatste uitgaven daadwerkelijk in zijn geheel 

te doen, want dat vraagt al gauw meer overheidspersoneel. Het aantrekken daarvan is afgelopen jaar een grote 

uitdaging gebleken. Oplopende werkloosheid door de coronacrisis biedt niet meteen soelaas, omdat het vaak gaat 

om andere beroepsgroepen.

Verder heeft het kabinet zoals beschreven in eerste instantie 15,6 miljard euro toegezegd aan steunmaatregelen 

voor werkenden en het bedrijfsleven, en zo nodig meer. Dit telt niet in de overheidsconsumptie, maar zal uiteindelijk 

via bijvoorbeeld huishoudconsumptie en bedrijfsinvesteringen in de economie terecht komen. Wel hebben deze 

uitgaven een grote impact op de overheidsfinanciën. Die staan er op dit moment goed voor: de Nederlandse 

staatsschuld lag in het derde kwartaal van 2019 voor het eerst in bijna twaalf jaar tijd onder de 50 procent van het 

bruto binnenlands product. Dat is ruim onder de Europese begrotingsnorm van 60 procent. Nederland heeft daarmee 

een gunstige uitgangspositie om deze crisis het hoofd te bieden. (BRON: Rabobank-economie)



1. Volkswagen

2. Opel

3. Tesla

4. Peugeot

5. Toyota

6. Renault

7. Ford

8. Kia

9. BMW

10. Mercedes Benz

11. Skoda

12. Hyundai

13. Volvo

14. Audi

15. Citroën

16. Nissan

17. Mazda

18. Seat

19. Suzuki

20. Mini

21. Mitsubishi

22. Fiat

23. Dacia

24. Honda

25. Jeep

26. Porsche

27. Jaguar

28. Land Rover

29. Lexus

30. MG 

Overige:

37. Lamborghini

38. Ferrari

39. Maserati

40. Aston Martin

42. Rolls Royce

43. Morgan

44. Lotus

Totaal

48.266         51.116          

32.313         36.438         

30.943           8.589              

29.728         32.228           

27.139         23.472          

26.462          38.609       

25.479          24.921         

25.290          26.412        

22.293          20.724         

19.320          15.730          

19.142          18.836        

17.587          15.648

16.326          16.299

16.007          14.135

15.131          14.298

13.683          15.601

11.097            9.776

10.873            9.912

8.850          10.527

7.099            6.820

6.471            6.845

4.157            8.213

3.121            4.347

1.460            1.276

1.401            1.153

1.334            1.508

1.331            4.627

1.315            1.677

1.039               955

1.020                   0

49                  19

37                  50

34                  64

26                  30

13                  15

7                    8

5                    2

450.637       447.367

Autoverkoopcijfers 2019 - 2018
Merk              2019       2018        

AUTO motive

Wisselend beeld voor autobranche

•Na een eindspurt in 2019 is het vooruitzicht voor 2020 

gematigd met een licht lager aantal registraties van nieuwe 

auto’s (430.000, -4%).

•De hogere bijtelling voor zakelijke elektrische auto’s maakt 

aanschaf minder aantrekkelijk, al blijft vrijstelling voor BPM 

en motorrijtuigenbelasting voorlopig wel.

•Toenemende belangstelling voor private lease en koop-

krachtgroei bieden steun voor nieuwverkoop aan 

particulieren.

•Bij een lagere afzet blijft de omzet naar verwachting 

stabiel, door o.a. meer en duurder onderhoud.               
(BRON: ING bank)



AUTO motive

Autoverkoop na 'Teslagolf' in 2019 lager in 2020
Na een zwakke eerste helft van 2019 profiteerde de autobranche in de laatste maanden van een fiscaal 

gedreven eindspurt. Vooral december was een uitschieter met meer dan twee keer zoveel registraties dan een 

jaar eerder (en 54% elektrisch, waarvan meer dan de helft Tesla's). Hierdoor komt het jaartotaal met 446.000 

toch nog licht hoger uit (+0,5%) dan een jaar eerder. Begin 2020 volgt er door de verhoging van de bijtelling voor 

zakelijke elektrische auto’s van 4% naar 8% (en verlaging van de bijtellingsgrens van € 50.000 naar € 45.000) 

naar verwachting een terugval vanuit zakelijke hoek (goed voor ruim tweederde van de registraties). 

Tegelijkertijd wordt er vanuit particulieren, ondanks koopkrachtvooruitgang en lage werkloosheid, geen ruime 

compensatie verwacht. Particulieren anticiperen in 2020 ook op een mogelijke subsidie voor elektrische auto’s 

vanaf 2021, al is de invoering en hoogte nog onzeker. Wel is er ook in 2020 kans op veel nieuwe registraties van 

elektrische auto's uit zakelijke hoek maar wel met een gemiddeld lagere prijs. Al met al is de verwachting dat het 

aantal registraties in 2020 met zo'n 4% krimpt tot 430.000.

Omzet maakt pas op de plaats in 2020
Bij licht hoger aantal registraties is de omzet in de autobranche in 2019 naar verwachting met 8% flink 

gestegen. Na een gemiddeld 8% hogere aanschafprijs van nieuwe auto’s in 2018 zijn de prijzen in 2019 verder 

gestegen. Naast de algemene stijging van de verkoopprijzen is de toegenomen verkoop van duurdere 

elektrische auto's een drijvende factor. Ook meer SUV’s speelt hierbij mee. Bij een fabrikant als BMW zorgde 

dit bij een lagere afzet toch voor betere resultaten. In 2020 maakt de omzet van de sector naar verwachting 

een pas op de plaats door de lagere afzet van nieuwe auto's. Meer onderhoud, handel in tweedehandsauto's 

en aanpassing van prijzen zorgen er naar verwachting voor dat de omzet niet wegzakt.

Private lease op weg naar 220.000 in 2020
Private lease wint nog steeds aan populariteit. Lage rentes en toenemende concurrentie zorgen voor scherpe 

tarieven. Het totale privé lease park groeide eind 2019 tot 188.000 (cijfers VNG) en inmiddels beweegt het 

aandeel in de totale verkoop tussen de 5% en 10% (onder particulieren is dat 1 op de 5 kopers). Begin 2020 

kan de grens van 200.000 contracten worden bereikt. ING Economisch Bureau verwacht eind 2020 een private 

lease park van 220.000.

Aandeel elektrisch maakt een sprong naar 13,9%
De Nederlandse overheid streeft naar 100% elektrische nieuwverkoop van auto’s in 2030. Met nog 10 jaar te 

gaan en steeds meer betaalbare modellen met grotere actieradius op de markt heeft het aandeel elektrisch in 

de verkoop een versnelling ingezet. Met verhoging van de bijtelling in het verschiet zijn er in 2019 maar liefst 

ruim 3,5 keer zoveel Tesla’s op kenteken gezet dan een jaar eerder en is de model 3 veruit de best verkochte 

nieuwe auto. In 2019 waren 13,9% van de nieuwe registraties elektrisch (in 2018 nog 5,4%). In hoeverre het 

aandeel in 2020 gelijk blijft of doorstijgt, hangt ondermeer af van de eerder aangekondige introductie van een 

aankoopsubsidie voor particulieren (naar verluidt € 4.000 per nieuwe auto). Aan aanbodzijde speelt hierbij mee 

dat fabrikanten meer nieuwe elektrische exemplaren zullen moeten verkopen om te kunnen voldoen aan de 

nieuwe emissiegrens van gemiddeld 95 gram CO2 per km. Het pallet aan elektrische auto's wordt dit en 

volgend jaar dan ook beduidend breder.

Nederland bevindt zich in de kopgroep met elektrificatie van nieuwe auto's in Europa. Alleen Noorwegen steekt 

er bovenuit. (BRON: ING bank)
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Na een afwezigheid van twee jaar staat Real 

Madrid weer aan de top van de Deloitte 

Money League met een recordomzet van 

750,9 miljoen euro.

De winnaar van de UEFA Champions League 

en FIFA Club World Cup realiseerde een 

commerciële groei van 18% naar 356,2 mil-

joen euro en passeerde daarmee Bayern

München als de club met de grootste com-

merciële inkomsten.

FC Barcelona klimt naar de tweede plaats van 

de top 20 clubs met de hoogste omzet. De 

inkomsten van de club stegen met 42,1 mil-

joen (6%) naar 690,4 miljoen euro, vooral door 

een groei in commerciële inkomsten zoals 

het lucratieve nieuwe vierjarige shirtsponsor-

ship met Rakuten sinds 2017. Nieuwe deals 

met Nike en Beko en de plannen met het 

stadion Camp Nou moeten er voor zorgen dat 

men weer dichter tegen de club uit Madrid 

aankruipt.

Manchester United staat derde in de lijst met 

666 miljoen euro, gevolgd door Bayern

München (629,2 miljoen) en Manchester City 

(568,4 miljoen).

De wereldwijde verkoop van Red Bull was vorig

jaar ca. 7,5 miljard blikjes. Dat is per dag meer 

dan 20 miljoen blikjes Red Bull. De totale omzet 

steeg met 9,5% tot 6,1 miljard euro. 

Wist  U dit?…

Real Madrid is opnieuw de in financieel opzicht 

grootste club ter wereld met een waarde van 3,2 

miljard euro. De afgelopen drie jaar was dat 

Manchester United, maar die club komt dit jaar 17 

miljoen euro tekort om de lijst aan te voeren. Jaarlijks 

publiceert accountantskantoor KPMG een lijst met 

de 32 duurste clubs ter wereld op basis van de 

ondernemingswaarde.

Het aantal vrouwelijke ondernemers is in de afge-

lopen vijf jaar met 29 procent gestegen, blijkt uit 

cijfers van de Kamer van Koophandel (KVK). Voor-

al vrouwen tot 34 jaar zijn vaker gaan ondernemen. 

In deze leeftijdsgroep steeg het aantal onder-

nemers met 42 procent.

In 2015 stonden 492.342 vrouwen in het Handels-

register van de KVK ingeschreven, in 2020 zijn dat 

er 637.303. Vrouwelijke ondernemers vormen 36 

procent van het totale aantal inschrijvingen.

Het aantal Nederlanders dat gebruik maakt 

van de voedselbank is in 2019 verder 

opgelopen naar 151.000, een groei van 8 

procent. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van de 

Vereniging van Nederlandse Voedselbanken. 

Vooral het aantal mensen dat langdurig 

gebruik maakt van de voedselbank neemt

toe.

Sjeik Mohammed Bin Rashid al-Maktoum is 

donderdag door een Brits familiegerechtshof 

schuldig bevonden aan de ontvoering van 

twee van zijn dochters in 2000 en 2018. De 

Dubaise vorst was niet bij de uitspraak aan-

wezig maar zijn zesde echtgenote Haya wel, 

meldt The Guardian donderdag.

Wijnne Barend Logistics

Handelskade Oost 5

9934 AR Delfzijl

0596 - 637 777

Plegt-Vos Noord B.V.

Amerikaweg 16-D

9407 TK Assen

Postbus 25

9400 AA Assen

088 - 588 6000





Deutsche Tourenwagen Masters

DTM
In 2019 verruilde het DTM het Circuit Park Zandvoort 

voor het TT Circuit in Assen. Het bleek een gouden 

greep want de races werden goed bezocht en alle 

partijen waren tevreden. Het weekend vond in 2019 

plaats in juli. In 2020 is de Nederlandse ronde van het 
kampioenschap verplaatst naar 5 en 6 september. 

4-6 september 2020
Foto’s: Ronald Woest Fotografie



17 – 19 april

26 – 28 juni

25 – 26 juli

07 – 09 augustus

04 – 06 september

18 – 20 september

16 – 18 oktober

WK Superbike

MOTUL Dutch TT

Truckstar festival

Gamma Racing Day

DTM Races

British Superbike

Hankook Finaleraces

De evenementen voor het Asser TT-Circuit voor 2020 

liegen er niet om. Dit jaar vinder er maar liefst 124 

evenementen plaats. Naast de motor- en autosport

events vinden er tal van andere activiteiten plaats.

Naast de druk bezochte events als de Gamma Racing 

Day en Truckstar Festival zijn er de TT-Run, Drone 

Festival en TT Experiency Day op het Asser Circuit.

Dit jaar is het circuit voorzien van een nieuwe asfalt 

laag inclusief de pitstraat. Vorig jaar zijn de nieuwe 

zittribunes al opgeleverd en mag Assen zich tot het 

beste en grootste circuit van Europa noemen. Voor 

meer informatie en datums zie www.ttcircuit.com

Foto’s Ronald Woest fotografie 

124  evenementen in 2020

Belangrijke events 2020

Let op

In verband met de coronacrisis zijn tot 1 

juni meerdere events komen te vervallen

Het belangrijkste is dat de WK Superbike 

naar 21-23 augustus is verplaatst





BEGROTINGEN EREDIVISIE: DIT ZIJN DE 

BUDGETTEN VAN DE 18 CLUBS

Ajax

PSV

Feyenoord

Vitesse

AZ

FC Twente

FC Utrecht

FC Groningen

SC Heerenveen

ADO Den Haag

PEC Zwolle

Willem II

Heracles Almelo

Sparta Rotterdam

FC Emmen

VV Venlo

Fortuna Sittard

RKC Waalwijk

110,0

78,5

68,0

26,0

25,5

23,0

20.0

19,0

18,0

15,5

13,5

12,5

12,0

11,0

8,2

8,0

7,2

7,0

242,00

290,00

272,00

185,00

200,00

240,00

220,00

219,00

196,00

154,00

202,50

214,00

159,00

187,00

200,00

200,00

161,00

175,00

Club begroting      x.milj.                 Seizoenkaarten x.euro

De Eredivisie telt achttien clubs. De 

competitie start gewoonlijk in de loop van 

augustus en eindigt meestal in mei, 

waarbij in januari een winterstop gehouden 

wordt. In voetbalseizoenen waarna 

een EK of WK Voetbal gehouden wordt 

begint en eindigt het competitieseizoen één 

week eerder. De volgorde waarop de positie 

op de ranglijst wordt bepaald, hangt af van 

achtereenvolgens: het aantal wedstrijd-

punten, het aantal verliespunten, het 

doelsaldo en het aantal gemaakte 

doelpunten. Wanneer aan het eind van het 

seizoen twee (of meer) teams gelijk staan, 

eindigen deze gelijk op de ranglijst. Als er 

een kampioenschap, plaatsing Europees 

voetbal, play-off plaatsen of directe 

degradatie op het spel staat, dan telt de 

onderlinge resultaten en als dat ook gelijk is, 
dan volgt een beslissingswedstrijd.



Wat hebben prof dr Aard Groen, prof dr Willem Jonker, prof dr ir Erik Heeres en dr André Heeres gemeen? Ze zijn 

geboren en getogen in de regio Oost-Groningen, om precies te zijn Nieuwe Pekela, vernieuwend in hun vakgebied 

(ondernemerschap, data en security en biobased economy) en ze zien kansen voor een gezamenlijke innovatieve 

aanpak om de Noordelijke economie te versterken.

Eind november 2017 leidde een oproep tot een verkenning onder leiding van kwartiermaker Jakob Zwinderman

(ondernemer met Sherpas Proyects) tot dit initiatief. Drie bedrijven – Avebe, HempFlax en Nedmag – zagen een 

gezamenlijke benadering van aardappels, hennep en magnesium zitten en zijn belangrijke partners in dit 

samenwerkingsverband. De bedrijven worden ondersteund door onderzoekers en studenten van de Hanzehoge-

school en de Rijksuniversiteit Groningen.

Bovendien sluit het initiatief goed aan bij de lange termijn visie van de bedrijven: hoogwaardige werknemers 

vasthouden en nieuwe talenten aantrekken. Erg belangrijk in een tijd waarin ambitieuze studenten en werknemers 

vaak buiten Groningen op zoek gaan naar hoogwaardige banen.

Een jaar geleden, 26 april 2019, is de Innovatiehub Oost-Groningen (IHOG) gelanceerd. Er was een enthousiaste 

toespraak van Commissaris van de Koning René Paas, met als titel ‘Hup Oost-Groningen’. Bij de lancering bleek 

ook dat kenmerkende ondernemers, politici en mensen uit het onderwijs dit initiatief van harte toejuichen.

Anno 2020 gaat het goed met de IHOG; er zijn enthousiaste, slimme studenten die samen met lectoren en de 

deelnemende bedrijven tot innovatieve producten en ideeën voor startups komen. De IHOG bestaat nog geen jaar, 

maar het gaat zelfs zo goed dat de eerste bedrijfsinitiatieven al worden opgestart:

•Het maken van isolerende en brandwerende hennepplaten voor de bouwsector door hennep, aardappelzetmeel-

lijm en magnesium te combineren.

•Een project dat zich gaat richten op voedingssupplementen.

•Een start up voor het produceren en afzetten van biodiesel wat komt van de zetmeelaardappels.

In de afgelopen tijd is er een eerste IHOG-college geweest met prof dr Willem Jonker over privaat/publieke 

samenwerking. Daarnaast zijn vijfentwintig studenten van de Circular Design Factory uit Groningen met de bus 

in de regio gaan rondtoeren en hebben boeiende rondleidingen gehad bij Nedmag en HempFlax. Ze gaan 

aankomende tijd aan de slag met de drie grondstoffen en komen eind juni met een tentoonstelling van hun 

ontwerpen.

Er is een tiental projecten benoemd waar aankomende jaren verder aan gewerkt gaat worden. De ontwikkelingen 

zijn te volgen op www.ihog.nl. Deze ontwikkeling laat zien dat we niet moeten wachten op Den Haag of iets anders, 

maar moeten uitgaan van de kracht van de bedrijven uit de regio en laten zien dat we gaan voor meer reuring, 

meer innovatie en meer bedrijvigheid. Het kan en het mag in Oost-Groningen.

Innovatiehub Oost-Groningen, 
toonbeeld van regionale
ondernemerskracht

Jakob Zwinderman Bezoekadres: Nedmag, locatie Billitonweg 1 9640 Veendam

Projectmanager                 www.ihog.nl    info@ihog.nl

Partners



Asser Glas &

Verfhandel

Hekwerk

Stad en 
Midden
Groningen

REINDS-JONKMAN

VOEGBEDRIJF

GGB 

installaties

VMD
Groep Veendam

KAMPHUIS
Vastgoed

PRINS Veendam

Elektrotechniek

HEUVER

altijd de beste
wijn.nl

1.. succesvolle

ambassadeurs

Het succes ligt in de behoefte en (h)erkenning! 

Nederland

Logo’s Business & more leden 

KROEZE
Constructie BV

STRALEN

NEDERLAND

Asbest 

Adviesbureau 

Wierenga

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


Gelegen in het Groothandels-

centrum Groningen

050 - 3120 793

Profijt door samenwerking

Gebaseerd op een oeroud principe: sámen kun je meer. 

Betere prijsafspraken maken bijvoorbeeld. Betere 

condities en meer mogelijkheden als het gaat om 

flexibiliteit bij aanschaf, beheer en onderhoud van 

machines en mogelijkheden tot efficiënt 

documentenbeheer.

Copycluster biedt dus schaalvoordeel en professioneel 

advies op het gebied van kopieer- en printerinkoop en 

beheer. Met Copycluster bent u vrij en ongebonden want 

u hoeft geen volumes meer vast te leggen!Copycluster

Vrijheidsstraat 38

9665 KW Oude Pekela

0597 - 854 327

www.copycluster.nl

Transportbaan 4A 

9672 BK Winschoten

info@bakkerboven.nl

www.bakkerboven.nl

0597 - 432 929

Safety Fire Products

J.D. van der Veenstraat 16

9672 AC Winschoten

0597 - 532 508

info@safetyfireproducts.nl

www.safetyfireproducts.nl

Safety Fire Products is gespecialiseerd in 

de levering van veiligheidsproducten in het 

algemeen en van brandveiligheidsproduten

in het bijzonder. Wij beschikken over de 

juiste kennis en producten voor bedrijven, 

Brandweer, Ambulance, Politie en 

particulieren. 

www.safetyfireproducts.nl

Noordbouw

Schippersstraat 24

9641 HV Veendam

0598 - 624 649

06 - 1135 8177

info@noordbouw.nl

Veendam

0598 623 888

Groningen

050 - 549 5000

Compleet en onafhankelijk advies 

voor

het MKB en particulieren
o.a.

SOLIDE NETWERK, 

BETROUWBARE HOSTING

Bezoek-/Postadres
De Deimten 11

9747 AV Groningen

Postbus 1546

9701 BM Groningen

050 - 571 4240

info@cj2.nlwww@cj2.nl



1. Start-up scene

Groningen heeft de snelst groeiende start-up campus van Nederland en op één na, de snelstgroeiende tech-sector van het 

land (net na Amsterdam, al vijf jaar op rij). Acht Groningse bedrijven bevinden zich in de Deloitte Fast 50. De Hanze-

hogeschool Groningen levert de meeste graduate ondernemingen van alle hogescholen in Nederland en staat op de zesde 

plaats wereldwijd voor graduate ondernemerschap.

2. Wereldwijde concurrentie

Nederland is het meest concurrerende land van Europa en staat op de derde plaats in de wereld op de Global Finance FDI 

Index, op de vierde plaats in het Forbes “best country for business” lijst, en als zesde in de wereld op de WEF Index voor 

concurrentievermogen (2018). Nederland staat nummer 2 op de Global Innovation Index 2018.

3. Het aanwezige talent

Groningen heeft een jonge, hoogopgeleide bevolking. Ruim 40% van de inwoners van Groningen heeft een diploma 

hoger onderwijs; Groningen is de thuisstad van meer dan 50 000 studenten en daarmee ook de jongste stad van 

Nederland. De Rijksuniversiteit Groningen staat consequent op de lijst van 's werelds beste 100 universiteiten en wordt 

genoemd als beste universiteit voor masters programma’s in Nederland. De Hanzehogeschool Groningen staat consistent in 

de top 3 van hogescholen.

4. Internationaal vriendelijk

In 2018 ontving Groningen een Europees Good Practices label voor zijn internationaliseringsbeleid. 90% van de 

Nederlandse bevolking spreekt Engels en de bevolking van Groningen wordt steeds internationaler, met al meer dan 120 

nationaliteiten onder de studentenpopulatie.

5. Mindset

Groningers staan bekend om hun nuchtere houding ten opzichte van het leven en hun werk. Noord-Nederland wordt ook 

gekenmerkt door sterke netwerken, korte lijnen en unieke samenwerkingsverbanden, zoals het Akkoord van Groningen, die 

bijdragen aan het voeden van publiek-private samenwerking en innovatie. Niet voor niets luidt een bekende leus: Nait

soezen moar broezen - niet zeuren, maar knallen.

6. Energietransitie

Groningen neemt een leidende rol in de transitie naar duurzame energie en aanpassingen voor de klimaatverandering. De 

stad vormt bovendien de thuisbasis voor initiatieven zoals de New Energy Coalition en de Global Center on Adaptation.

7. Levenskwaliteit

Groningen is een van de gelukkigste steden van Europa en scoort regelmatig in de top van ranglijsten voor levenskwaliteit 

en leefbaarheid. Dat maakt Groningen een uitstekende stad om te wonen en om kinderen op te voeden.

De grote EU-enquête naar de kwaliteit van leven in 83 Europese steden heeft Groningen in de top geplaatst op vele 

aspecten (en de tweede overall in Nederland, na Rotterdam). Bijvoorbeeld:

•Groningen scoorde het hoogst van heel Europa op tevredenheid over school- en onderwijsfaciliteiten

•Schone lucht - op één het meest tevreden in heel Europa

•Gezondheidszorg - op één na meest tevreden in heel Europa

•In de top 10 en top 20 voor tevredenheid over groene ruimtes, schone omgeving en geluidsniveau.

Op nationaal niveau stelde de nieuwste OECD Better Life Index dat inwoners van Nederland wereldwijd de beste balans 

tussen werk en privéleven hebben. Bovendien staat Nederland op de zesde plaats in de meest recente World Happiness

Report.

8. Veiligheid en stabiliteit

Voor vertrouwen in de publieke sector scoorde Groningen het hoogste van 83 steden over heel Europa (zie het recente EU-

onderzoek). Groningen is ook regelmatig gepeild als de veiligste grote gemeente van Nederland. Op nationaal niveau 

scoort Nederland in de wereldtop qua politieke en economische stabiliteit.

9. Infrastructuur

Nederland is nummer een voor infrastructuur in de EU; de zeehaven van Eemshaven in Noord-Groningen dient als een 

belangrijke Europese gegevens- en energiehaven en levert een derde van de totale energiebehoeften van Nederland.

10. Ruimte

Met 10% van de Nederlandse bevolking, die meer dan 20% van het grondgebied van het land beslaat, is Noord-Nederland 

het dunstbevolkte gebied van het land. U krijgt meer dan het dubbele van vierkante meter voor hetzelfde bedrag ten 

opzichte van Amsterdam. (BRON: www.groningen.nl)

10 redenen om te investeren in Groningen



Waterstoffabriek Delfzijl grote stap dichterbij

Consortium Nouryon en Gasunie wint EU-steun voor groen waterstofproject

Een consortium van Nouryon, Gasunie en vier partners ontvangt € 11 miljoen Europese subsidie voor hun 

voorgenomen groene waterstofproject ‘DJEWELS’, in Delfzijl. Het project is een koploper onder de 

verschillende waterstofinitiatieven die zijn gericht op het terugdringen van CO2-emissies en een belangrijke 

mijlpaal in de transitie naar een duurzamere, circulaire economie, aldus de bedrijven.

De subsidie wordt toegekend door de Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU), een partnerschap van 

de Europese Commissie en de industrie dat de ontwikkeling van nieuwe waterstoftechnologie. De 20 megawatt 

elektrolyser van Nouryon en Gasunie zou de eerste in haar soort zijn die op deze schaal in Europa wordt 

geïmplementeerd.

Bij het project zijn nog vier andere partners betrokken. McPhy levert innovatieve alkaline elektrolysers om hernieuw-

bare elektriciteit om te zetten in 3000 ton groene waterstof per jaar; BioMCN combineert deze waterstof met CO2 uit 

andere processen om hernieuwbare methanol te produceren. Dit levert een CO2-reductie op van 27.000 ton per jaar. 

De Nora levert daarnaast elektroden – een belangrijk onderdeel van de elektrolysetechnologie – en Hinicio is 

betrokken als consultant met een specialiteit in waterstof.

Nouryon en Gasunie plannen in 2020 een definitief investeringsbesluit voor de fabriek te nemen. Tegelijkertijd 

onderzoeken beide bedrijven mogelijkheden om de capaciteit van de installatie te verhogen van 20 MW tot 60 MW om 

te kunnen voldoen aan de vraag naar groene waterstof voor de productie van duurzame vliegtuigbrandstof.

Het project wordt ook ondersteund door € 5 miljoen subsidie van het Waddenfonds, een fonds dat investeert in 

projecten in Noord-Nederland. (BRON: Groningen Seaports)

De partners van het groene waterstofproject

TenneT informatiecentrum in Nijlicht Eemshaven

Donderdag 13 februari openden wethouder Mariette de Visser (gemeente Het Hogeland) en TenneT-

projectdirecteur Klaas Bakker het TenneT-informatiecentrum in de Eemshaven. Bezoekers(groepen) kunnen 

er terecht voor informatie over de nieuwbouw van de 380 kV-verbinding Eemshaven-Vierverlaten en 

hoogspanningsstation Vierverlaten (bij Groningen).

Het is een mooie uitvalsbasis voor een bezoek aan het bouwproject en aan de Eemshaven. TenneT bouwt momenteel 

twee hoogspanningsstations erbij en heeft al meerdere ‘assets’ in gebruik. In Noord-Nederland is TenneT met 

tientallen andere projecten bezig. Zo onderzoekt zij met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat de 

verbindingsalternatieven voor de windparken ‘Ten Noorden van de Waddeneilanden’. Ook hierover is in het centrum 

informatie te vinden.

In het centrum in Eemshaven staat onder andere een digitale maquette van het project, er zijn diverse projectfilms te 

bekijken en er is een virtual-reality toer door een hoogspanningsverbinding.

U bent van harte welkom in ons informatiecentrum. Het adres is: Kantorengebouw Nijlicht, Schildweg 16 Eemshaven 

en het is geopend op dinsdag- en donderdagmiddag (uitgezonderd schoolvakanties) van 13.00-17.00 uur of op 

afspraak (via info@eemshaven-vierverlaten380kv.nl). (BRON: Groningen Seaports)

EEMSHAVEN Nieuws



Aangenaam…

Egbert Kruize                      Reiny Kuiper                  Frans Nanninga                      Rik Mulder       

Peter Wouters                     Danny Wever                      Reina Boels                    Philip Beekman 

Business Networking & more

Samen verantwoord 

ondernemen Altijddebestewijn.nl

Nassaustraat 49

9675 EM Winschoten

085 - 7920 006

06 - 5099 9486

serviceteam@altijddebestewijn.nl

www.altijddebestewijn.nl

Verbion Vloeren bv

J.A. Koningstraat 21

9672 AC Winschoten

Postbus 373

9670 AJ Winschoten

0597 - 422 800

info@verbionvloeren.nl

www.verbionvloeren.nl

al meer dan 50 jaar verstand 

van vloeren!

Mulder Opleidingen

Markt 7

9401 GS Assen

0592 - 201 010

info@mulderopleidingen.nl

www.mulderopleidingen.nl

-Groningen

-Stadskanaal

-Veendam

-Winschoten

Delftechniek - Delfzijl

Sikkel 12

9932 BD, Delfzijl

0596 - 654 500

info@delftechniek.nl

www.delftechiek.nl

reinadvies

Groningen

06 - 1038 5146

info@rein-advies.nl

Bezoekadres:

Leonard Springerlaan 19 

9727 KB Groningen

050 - 5279 883 

info@communitynetwork.nl

Postadres:

Postbus 6027 

9702 HA Groningen

Bezoekadres

Feiko Clockstraat 157

9665 BJ Oude Pekela

Postadres

Postbus 25

9665 ZG Oude Pekela

0598 - 431162

info@noorderborgh.nl

-Tools

-Safety

-Supplies

HOC Opleiding & Training

Bolwerk 2 

9471 AT Zuidlaren

Handelsweg 28 

9482 WE Tynaarlo

050 - 4092 2663

info@hoctraining.nl

www.hoctraining.nl



Aangenaam…

Business Networking & more

René Zeeman                  Sytze Monsma Harry Kroeske                Jakob Zwinderman

Ed Goos                         Lienus Koster                      Rowan Seip Georg Groenendaal                      

Argo Schoonmaakservice

Postbus 245 

9300 AE RODEN

050 - 5015 130

info@argoschoonmaakservice.nl

www.argoschoonmaakservice.nl

Lienus Koster

Partyservice & Verhuurbedrijf

Hoofdstraat 48

9937 PE Meedhuizen

0596 - 533399

06 - 5179 8750

lienuskoster@gmail.com

www.lienus.nl

Kroeske Reiniging & Verhuur

Hoofdweg 177

9628 CN Siddeburen

0598 - 852 017

06 - 1569 9696

info@kroeske-services.nl

www.kroeske-services.nl

Groningen 050 - 201 1120

Grou 0566 - 744 019

TOMTELECOM

v.d. Duyn van Maasdamweg 6b 

9602 VM Hoogezand

0598 - 711 000

info@tomtelecom.nl

www.tomtelecom.nl

Jager & ZN B.V.

Molenraai 19

9611 TH Sappemeer

Postbus 68

9600 AB Hoogezand

0598 - 423 265

rene@jagerhandel.nl

www.jagerhandel.nl

Sherpas prôyects

Postbus 1192

9701 BD Groningen

06 - 2280 9693

j.zwinderman@

sherpasproyects.nl

www.sherpasproyects.nl

BAM Bouw en Techniek

Postbus 70008

9704 AA Groningen

050 - 5565 050

noord@bam.nl

www.bambouwentechniek.nl

KWINT B.V.

Scandinaviëweg 7

9723 BW Groningen

050 - 3168 989

info@kwintgroep.nl

www.kwintgroep.nl



Wat is vitaliteit?
Iedereen kent ze wel: personen die bruisen van vitaliteit en kracht. Het lijkt of ze alles aan kunnen in het leven. Maar 

wat is vitaliteit eigenlijk en waar is het van afhankelijk?

Bij de term vitaliteit (letterlijk ‘levenskracht’) staan drie begrippen centraal:

•energie

•motivatie

•veerkracht

Bij energie gaat het over jezelf ‘energiek voelen’. Bij motivatie draait het om het stellen van doelen in je leven, en 

om moeite doen die te halen. Veerkracht is de persoonlijke kracht om met de dagelijkse ups en downs om te gaan. 

Een vitaal persoon heeft dus de kracht, wil en het vermogen om op een positieve manier zijn leven in te richten.

Bepalende factoren voor vitaliteit

De mate waarin iemand meer of minder vitaal is, hangt van meerdere factoren af. Zo blijkt uit wetenschappelijk 

onderzoek dat een persoon vitaler is naarmate hij meer invloed heeft op regie op zijn eigen leven. Sport en 

beweging spelen ook een rol bij de mate van vitaliteit. Daarbij is het onder andere van belang om welke soort sport 

het gaat en hoe lang er gesport wordt. Verder bepalen voeding en slaap in hoeverre een persoon vitaal is. De 

kwaliteit en duur van de slaap zijn daarbij van belang. Het werk beïnvloedt de vitaliteit eveneens. De omgeving van 

het individu blijkt ook invloed te hebben: niet alleen de sociale omgeving, maar ook de werk-, woon-

en recreatieomgeving. En ten slotte is ook de verbinding met de natuur van invloed op hoe vitaal een persoon 

is.

‘Het ene na het andere bedrijf investeert in vitaliteit, omdat het 

eenvoudigweg loont’

Waarom is vitaliteit onder medewerkers belangrijk?

De medewerkers binnen uw bedrijf vormen het belangrijkste kapitaal in uw organisatie. De organisaties die 

investeren in het leervermogen van hun medewerkers, weten te innoveren, creatief omgaan met problemen of 

ambities, lopen vooraan in de rij. Het is belangrijk om onderzoek te doen naar de betrokkenheid en de bevlogen-

heid van de medewerkers binnen uw bedrijf. Bevlogenheid is een combinatie van toewijding en energie. Zo zijn 

bevlogen medewerkers meer betrokken, veerkrachtig en zeer gedreven om voldoening uit hun werk te halen.

De meeste organisaties zijn zich er niet van bewust dat zij meer winst kunnen behalen door medewerkers bevlogen 

te krijgen en te houden. Bevlogen medewerkers zorgen voor 27% minder verzuim, 62% minder veiligheidsinciden-

ten, 18% meer productiviteit en 12% meer klantengroei. In Nederland is het percentage van bevlogen medewerkers 

9% te laag in tegenstelling tot andere Europese landen waar het gemiddelde rond 14% ligt. Hier is dus veel 

vooruitgang te boeken.

Resultaat:

-Minder verzuim

-Hogere productiviteit

-Beter imago

-Meer omzet

‘De meeste medewerkers beschikken over verborgen talenten die 

nooit zichtbaar zijn geworden door het werk dat ze nu doen’



Jakob Zwinderman

Geluksgevoel is voor 40% aangeboren. Voor 10% 

wordt de mate van geluk bepaald door iemands 

omstandigheden. Voor 50 tot 60% heb je als individu 

je geluksgevoel dus zelf in de hand! Investeren in 

geluksgevoel op de werkvloer komt de organisatie in 

zijn totaliteit ten goede. Werkgeluk is geen holle hippe 

term, maar betekent een grote betrokkenheid en 

zelfbewustzijn in uw bedrijf.

Wilt u dat uw werknemers leergieriger, creatiever, 

productiever, zelfverzekerder zijn en beter bestand 

tegen veranderingen en stress? Gelukkig werken is 

goed voor de individuele medewerker, zijn/haar 

collega’s en de hele organisatie.

Totaal vijf thema’s

Werkgeluk is een combinatie van vijf elementen: 

zingeving, autonomie, vitaliteit, (werk)relaties en 

persoonlijke groei. De combinatie van gelijkmatig 

werken aan de vijf thema’s is de kracht.

Werkgeluk, investeer 

in duurzame 

inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid geldt voor iedereen. Uw 

medewerkers mogen immers langer werken, zorg dat 

ze mentaal en fysiek gezond zijn. Door een quick

scan en daarna groepsgewijs of individueel coachen 

wordt de deelnemers duidelijk gemaakt wat een 

thema inhoudt en hoe ze er zelf mee aan de slag 

kunnen gaan.

Jakob Zwinderman, ondernemers met Sherpas

Proyects, trainer en coach

BRON: de gelukcentrale

Waar houdt u rekening mee en wat verwerkt u in de prognose?

Zowel de overheid als banken zijn op dit moment druk in beraad over 

hulpmaatregelen om ondernemers en organisaties te ondersteunen 

tijdens deze coronacrisis.

Op de website van uw bank komt vast frequent nieuwe informatie 

beschikbaar. Over de verschillende mogelijkheden van hulp (o.a. 

opschorten aflossingen en extra krediet) en de wijze hoe dit zo 

spoedig en efficiënt mogelijk aan te vragen.

Voorspellen

Waar en wanneer deze (financiële) crisis eindigt, is niet te 

voorspellen. Dat begint al bij de medische professionals, maar dat 

geldt ook voor de overheid, financiële instellingen en het 

bedrijfsleven. Met het oog op een eventuele lockdown, is voor de 

meeste branches zelfs verder dan enkele dagen tot een week 

vooruitkijken niet mogelijk.

Liquiditeitsprognose opstellen

Toch is het opstellen van een liquiditeitsprognose voor de komende 

weken/maanden essentieel. Uiteraard laat de inkomstenkant (omzet 

en ontvangst debiteuren die ook met liquiditeitskrapte/-onzekerheid 

zitten) zich heel lastig inschatten. En toch geeft het u inzicht wanneer 

u dit probeert.

Afspraken debiteuren en crediteuren

Als het goed is, bent u al actief met uw debiteuren in gesprek. Welke 

debiteuren kunnen u met enige mate van zekerheid betalen, bij 

welke twijfelt u en welke debiteuren geven aan de komende periode 

niet te kunnen betalen. In de liquiditeitsprognose kunt u hier rekening 

mee houden, alsook met de overeengekomen betalingsregelingen.

Voorspellen is moeilijk, maar het geeft u en de bank meer inzicht

Aan de uitgavenkant doet u hetzelfde. Welke vaste en variabele 

kosten heeft u? Als u tekorten voorziet, adviseren wij u in gesprek te 

gaan met financiers en crediteuren om uitstel- of betalingsregelingen 

te treffen. Ook deze regelingen verwerkt u in de prognose.

Beoordeling kredietverruiming 

Wanneer er per saldo een tekort ontstaat, is dit één van 

de belangrijkste documenten die uw bank nodig heeft 

voor de beoordeling van kredietverruiming. Het versterkt 

uw positie als u allereerst dit inzicht kunt geven en 

daarnaast kan laten zien dat u de liquiditeitstekorten niet 

alleen op de bank afwendt. 

Wat kunnen wij voor u betekenen? 

Graag sparren wij vooraf met u mee. U kunt hiervoor 

natuurlijk contact opnemen met de Jong & Laan.

Opstellen

liquiditeitsprognose 

is cruciaal

Wietse Boelmans
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Even geen events?

wel ons magazine en infomails  

Een succesvolle organisatie om juist NU deel van uit te maken!

-actueel

-doeltreffend

-toegankelijk


