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Beste leden, lezers,

Ten tijde van het coronavirus domineert slecht nieuws nog 
vaker dan het nieuws dat wij u graag zouden willen presen-
teren. Gelukkig is er ook positief nieuws te melden. Minder 
IC opnames en in onze bewegingsvrijheid komt gelukkig 
meer ruimte. Ook andere branches krijgen meer lucht om de 
draad weer op te pakken. Hoewel hier nog veel vragen en 
onduidelijkheden spelen. Stigmatisering door de 
buitenwereld, verwarrende informatie over wat wel en niet te 
doen en natuurlijk hoe lang duurt dit nog. 

Op basis van de persoonlijke contacten die ik in de 
afgelopen maanden met velen van onze leden mocht 
hebben mag ik concluderen dat binnen onze organisatie de 
problematiek niet al te dramatisch is. De diversiteit aan 
branches kan hier een rol in hebben gespeeld, uiteraard met 
uitzondering van b.v. de horeca en uitzendbranche. 

Door de coronacrisis zijn wij helaas niet in staat geweest om
u een totaalprogramma aan events te kunnen bieden. Als 
compensatie geven wij 2 extra edities uit van ons Business 
Magazine namelijk nummer 47 en 48. De advertenties in 
deze extra edities bieden wij onze leden kosteloos aan.

Zoals u zich zult herinneren hebben wij onze nieuwjaars-
bijeenkomst afgelopen januari gehouden. In samenwerking 
met Ventus en MartiniBusiness organiseren wij op 20 
oktober a.s. een gezamenlijk event. Wilt u deze datum 
alvast noteren. Nadere informatie volgt.

Eddy Woltjer
Voorzitter 
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‘t noorden zo gek nog niet

Rest mij u gezondheid en veel succes toe te wensen in 
een wereld na corona. Of dit gaat lukken? zeker weten…



Wat zijn de economische 

De wereld ziet er in korte tijd heel anders uit. Wie had dat kunnen bedenken. Corona heeft een immens grote 
impact wereldwijd en op het Retail en Horeca landschap. Noodgedwongen worden deuren gesloten vanuit veilig-
en gezondheidsreden voor de consument en het personeel. Management is in plaats van ondernemen druk met 
noodscenario’s. Steden zijn historisch leeg en stil. De economie krimpt en een recessie ligt om de hoek te 
loeren. Geschiedenis wordt geschreven. En het positieve? De saamhorigheid die ontstaat in 2020.

Anticiperen, juist nu
De vraag is niet of je hierop inspeelt als Retailer, Horeca en als ondernemer in het algemeen maar hoe? Hoe 
ga jij onderscheidend anticiperen op deze nieuwe consument c.q. opdrachtgever? Hoe verwelkom jij hen weer 
als de deuren open mogen? En belangrijk ook jouw personeel. De consument en uzelf zijn veranderd. Dus uw 
business ook. Hoe? Zorg ervoor dat u, naast de noodmaatregelen van nu, ook tijdig het Welkomstplan klaar 
heeft.

Consument verandert. Maar u en

Zoek de keerzijde van ‘negatieve’ gebeurtenissen

gevolgen van corona?

uw medewerkers ook!

Zoek de keerzijde van ‘negatieve gebeurtenissen’

Kies dus bewust voor alleen maar positieve gedachten. Betrap jezelf op negatieve gedachten en buig deze om 
naar iets positiefs. Je kunt altijd een keerzijde vinden van een negatieve gedachte of gebeurtenis. Je hebt altijd 
de keuze om dingen om te buigen.

Blijf dus niet hangen in negativiteit, angst en onzekerheid. Dat zorgt alleen maar voor stress. Leer positief 
denken. Kies voor een gelukkig, succesvol, vrolijk en sociaal leven.
Maak bij iedere gebeurtenis bewust de keuze voor positieve gedachten. Richt je aandacht op de dingen die 
goed gaan. Kijk verder naar mogelijkheden die je wel hebt. Negatieve gedachten zijn niet slecht. Het is wat het 
is en ze helpen je niet verder. Als je weet dat ze je niet verder helpen en je er bewust van bent, dan ben je al 
een heel eind.

Zorg ervoor dat je je gedachten gaat veranderen. Dat je uit iedere gebeurtenis, hoe slecht die ook voor je lijkt te 
zijn, iets positiefs haalt. Dan zal je anders gaan denken en anders gaan leven. Je zult meer vertrouwen hebben 
in het leven, meer rust ervaren en positiever zijn.

Dijstelberge & Omta
Advocaten
Adres
Lopendediep 1
9712 NV Groningen
050 - 2082 208
info@do-advocaten.nl
www.do-advocaten.nl 

Schippersstraat 24
9641 HV Veendam
0598 - 624 649
06 1135 8177
info@noordbouw.nl Hoofdkantoor

Fivelpoort 1
Appingedam
0596 - 856 856
Postbus 24
9900 AA Appingedam

Werk, inkomen en 
participatie

Adres
Scandinaviëweg 7
9723 BW Groningen
088 - 3198 989
info@kwintgroep.nl

Hijsen en heffen

Nieuwbouw - Verbouw



11 miljard voor derde steunpakket, 
loopt tot medio 2021
De impact van het coronavirus op banen en economie houdt aan en de economische recessie is 
voorlopig niet voorbij. Daarom komt het kabinet met een steun- en herstelpakket voor ondernemers 
en werkenden, dat volgt op de twee eerdere noodpakketten. Het nieuwe pakket loopt tot in 2021 
en is gestoeld op drie pijlers: steun, helpen aanpassen en investeren.

Het kabinet verlengt vanaf 1 oktober 2020 diverse lopende steunmaatregelen. De voorwaarden 
daarvan worden aangepast, zodat ze meer zijn gericht op de langere termijn. Het kabinet neemt 
bovendien nieuwe maatregelen om bedrijven te stimuleren om meer te investeren in economische 
groei. Ook zet het kabinet extra middelen in om mensen via scholing en begeleiding te helpen bij 
het vinden van nieuw werk.

De ministers en staatssecretarissen van Economische Zaken en Klimaat (EZK), Financiën en Soci-
ale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) hebben het verlengde steun- en herstelpakket vrijdag aan 
de Tweede Kamer aangeboden. De maatregelen in dit pakket beslaan rond de 11 miljard euro aan 
extra uitgaven en 1,5 miljard euro aan vervroegde investeringen. Dit staat los van de kabinets-
investeringen op Prinsjesdag. Via de eerdere noodpakketten zijn inmiddels honderdduizenden 
bedrijven ondersteund.

De krimp in Nederland is kleiner dan in onze buurlanden, maar hoe de economie zich de komende tijd ont-
wikkelt, blijft onzeker. Het nieuwe pakket heeft daarom een langere duur en biedt zo meer zekerheid in deze 
voor veel mensen zware tijd. Daarin kunnen niet alle bedrijven overeind gehouden worden en zijn niet alle 
banen en opdrachten te garanderen.

Coronaregelingen voor ondernemers en werknemers vanaf 1 oktober 2020
NOW (tegemoetkoming loonkosten)

De regeling wordt met negen maanden verlengd, met drie keer drie maanden. In die periode wordt de NOW 
geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers en werkenden tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.

Tozo (inkomensondersteuning zelfstandigen)

Deze regeling wordt ook negen maanden verlengd, tot en met 30 juni 2021, en kent een toets op beschikbare 
geldmiddelen. Gemeenten bieden vanaf 1 januari 2021 extra dienstverlening aan zelfstandige ondernemers, 
zoals bij- of omscholing en heroriëntatie.
Alle voorwaarden & aanpassingen Tozo.

TVL (tegemoetkoming vaste lasten mkb)

De belastingvrije tegemoetkoming wordt opnieuw ingezet en het maximale bedrag per bedrijf per drie maanden 
wordt verhoogd naar 90.000 euro. De regeling wordt met drie keer drie maanden verlengd tot en met 30 juni 
2021 en in die periode geleidelijk afgebouwd, zodat ondernemers tijd en ruimte hebben om zich aan te passen.
Alle voorwaarden & aanpassingen TVL.

Borgstellingen, leningen en garantiefondsen

De extra, verruimde of meer toegankelijke kredietverlening en -garanties aan kleine en middelgrote bedrijven 
voor voldoende liquiditeit (BMKB-C, GO-C en KKC) blijven ook na 1 oktober 2020 beschikbaar.
Alle voorwaarden & aanpassingen: BMKB, GO-C en KKC.



vervolg

Belastingmaatregelen
Ondernemers kunnen tot 1 oktober 2020 belastinguitstel aanvragen. Daarmee loopt het uitstel op uiterlijk 1 
januari 2021 af. Ondernemers moeten echter niet alsnog in de knel komen bij het terugbetalen en krijgen met 
twee jaar ruim de tijd om de opgebouwde belastingschuld weer af te lossen. De tijdelijke verlaging van 
invorderingsrente naar bijna nul wordt verlengd tot en met 31 december 2021, zodat ondernemers met zo min 
mogelijk extra kosten worden geconfronteerd.

Nieuwe maatregelen gericht op investeringen
Het kabinet neemt ook nieuwe maatregelen gericht op het stimuleren van investeringen en uiteindelijk 
economische groei. Publieke investeringen in onder meer infrastructuur ter waarde van twee miljard euro worden 
naar voren gehaald. Het kabinet investeert daarnaast in een nationale scale-up faciliteit (150 miljoen euro) en 
reserveert 300 miljoen euro om eventueel te kunnen participeren in een beoogd privaat fonds om (middel)grote 
bedrijven te herkapitaliseren.

Ook stelt het kabinet 150 miljoen euro beschikbaar om het fondsvermogen van de Regionale 
Ontwikkelingsmaatschappijen (ROM’s) extra aan te vullen, zodat zij innovatieve mkb-ondernemingen via 
financiering kunnen versterken. Het kabinet heeft 255 miljoen euro vrijgemaakt voor cofinanciering van EU-
programma’s gericht op regionale ontwikkeling, innovatie, duurzaamheid en digitalisering.

Aanvullend sociaal pakket
De komende maanden zullen sommige mensen hun werk kwijtraken en op zoek moeten naar een andere baan. 
Anderen zullen de overstap willen maken van hun huidige werk naar ander werk met meer toekomstperspectief. 
Het kabinet wil mensen daarbij helpen. Daarom trekt het kabinet geld uit voor begeleiding bij het vinden van 
nieuw werk door UWV en gemeenten. Ook komt er meer geld vrij voor om- en bijscholing. Daarnaast gaat het 
kabinet mensen die kwetsbaar zijn in een economische crisis extra ondersteunen, zoals jongeren en mensen in 
de banenafspraak. Ook wil het kabinet mensen met een hoog risico op armoede en problematische schulden 
helpen. In totaal trekt het kabinet voor dit aanvullend sociaal pakket ruim 1 miljard euro uit. (BRON:Rijksoverheid.nl)

Vermogenstoets
Vanaf oktober gaat al een vermogenstoets gelden voor de steunregeling voor zzp'ers (Tozo). De maximale 
bijdrage die mkb-bedrijven via de tegemoetkomingsregeling voor vaste lasten (TVL) kunnen krijgen, wordt 
verhoogd naar 90.000 euro. Het bedrag wordt later wel afgebouwd. Vanaf januari komen alleen nog de zwaarst 
getroffen bedrijven in aanmerking voor de TVL.

Op fiscaal gebied worden ondernemers ook geholpen. Zij kunnen tot oktober belastinguitstel aanvragen en 
krijgen twee jaar de tijd om hun belastingschuld af te lossen.

VNO-NCW en MKB-NL: 'Derde noodpakket biedt goede 
basis voor komende maanden'

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

www.hotelzuidbroek.nl

Adres
Amerikaweg 8
9407 TK Assen
0592 - 314 028
assen@jonglaan.nl

Meer dan een 

accountantskantoor

Adres:
Garst 6 
9673 AE Winschoten
Postbus 117
9670 AC Winschoten
0597 - 453 666

WERK- EN 
SPORTKLEDING

Adres: 
Drieborghweg 1
9641 KM Veendam
0598 -769 052
www.werkensportkleding.nl

Werk van waarde





Jakob Zwinderman

Om uw medewerkers (en u als manager) ook in de toekomst 
gezond te houden is aandacht voor vitaliteit en werkgeluk 
noodzakelijk. Werkgeluk kent een vijftal pijlers. Vitaliteit is een 
vitaal onderdeel van werkgeluk.

Door corona zijn er meer burnouts gemeten, evenals meer 
overgewicht en meer stress. In 2019 had 51% boven de 20 jaar 
overgewicht en 58% had overgewicht vanaf 50 jaar. Het wordt 
een steeds groter probleem.

Zeventig procent van alle ziektes wordt bepaald door de leefstijl. 
Een zieke medewerker kost tussen de 200 en 400 euro per dag. 
Tijd om er iets mee te gaan doen! Pak de vitaliteit aan. Zorg 
voor duurzame inzetbaarheid.

Kent uw B.R.A.V.O.?
Bewegen: 
- beweeg minimaal 150 minuten per week
- doe 2 x per week spier- en botversterkende oefeningen
- beperk lang en veel achter elkaar zitten
Roken: niet meer doen
Alcohol: drink maximaal 5 glazen alcohol per week
Voeding: zorg voor een goede verhouding vetten, eiwitten, 
koolhydraten, water, vitaminen, mineralen en vezels
Ontspanning: 
- zorg voor dagelijkse ontspanning
- probeer 7 tot 9 uur slaap per nacht te krijgen 
- beperk negatieve stress

Duurzame inzetbaarheid is hét thema voor de toekomst.

Jakob Zwinderman, ondernemer met Sherpas Proyects, trainer 
en coach

Vitale medewerkers 
van levensbelang

Industriële reiniging, transport en afvalmanagement

Havenkade Oost 4
9672BA Winschoten
0597 - 855 982
www.spijkerlogistics.nl

Stationsstraat 8 
9679 ED Scheemda
0597 - 591 115

www.abiant.nl

Hoofdkantoor
Electronicaweg 29
9503 GA STADSKANAAL
0599 - 692 000
www.wedeka.nl

www.makelaarnu.nl   

www.jagerhandel.nl

www.delftechniek.nl

www.svdbnanocoating.nl

www.straetus.nl                    Regio: Groningen
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Circular Design Factory
De Innovatiehub Oost-Groningen 
heeft zich verbonden aan de Circular 
Design Factory, In de hub zijn de 
bedrijven HempFlax, Avebe en 
Nedmag betrokken, naast een grote 
inzet van de Hanzehogeschool en 
de Rijksuniversiteit Groningen. Met 
de grondstoffen uit Oost-Groningen; 
hennep, magnesium en aardappel 
worden nieuwe productcombinaties 
onderzocht en uitgewerkt. De Circu-
lar Design Factory is begonnen als 
Hemp Design Factory en vooral met 
nieuwe toepassingen van hennep 
bezig geweest. Daar is nu magnesium 
en aardappelzetmeel aan toegevoegd, 
naast andere projecten en organisaties 
die zich met Circulair Design bezig 
houden.

Innovatiewerkplaats
Een innovatiewerkplaats is een 
fysieke en virtuele plek waar onder-
wijs, onderzoek en organsaties 
samenwerken aan complexe vraag-
stukken afkomstig uit de beroeps-
praktijk of de maatschappij. Meerdere 
studierichtingen van de Hanze zijn 
erbij betrokken; kunst, industrieel 
ontwerp, juridisch, bedrijfskundig en 
financieel economisch. De innova-
tiewerkplaats Circular Design Factory 
werkt aan nieuwe toepassingen die 
in de regio kunnen worden geprodu-
ceerd. Studenten, docenten, onder-
zoekers en ondernemers werken met 
regionale stakeholders gezamenlijk 
aan opdrachten.

Cor Anema (i.s.m Anita Novakovic, Attie Gorter) — prototypes van tassen
< Johanna Reymann — Reusing plastic

Jack Brandsma — Materiaal onderzoek
< Emese Pancsa — Compocity. Op hennep gebaseerd composteer systeem

Bar goud.Stel je voor dat de 
producten van vandaag, 

de grondstoffen zijn van 
morgen… Niets weggooien. 
Dat is commercieel zinvol! 

Bar goud, toch?!
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Postadres:
Postbus 168
9670 AD Winschoten
Bezoekadres:
Weg der Verenigde Naties 20
9636 HW Zuidbroek
0598 - 450 250
info@ggbinstallaties.nl

G.G.B. Installaties B.V.

•Riolering-, water- en gasinstallaties
•CV installaties / warmtepompen
•Elektrotechnische installaties
•PV installaties
•Ventilatie-installaties
•(NOM) bemetering op afstand
•Zinkwerkzaamheden
•BIM Modeling

Uw pakket verzenden of een pallet 
verzenden?

A7Logistics voor al uw regionale, nationale en 
internationale pallet- en pakketzendingen.

Simpel gezegd, wij kunnen elk transportvraagstuk 
volledig voor u ontzorgen.

Koerts Dakwerken B.V. is met ongeveer 20 medewerkers als 
dakdekker al 30 jaar actief op het platte dak! Wij zijn specialist 

in bitumineuze- en kunststof dakbedekkingen op platte en 
hellende daken! Wij repareren en renoveren bestaande daken 

en nemen natuurlijk ook nieuwe daken voor onze rekening.

Gratis Dakinspectie; dan 
weet u waar u aan toe bent!

Aannemersbedrijf A. Faber B.V.
groot door eenvoud!

-Grondwerk
-Wegenbouw
-Waterbouw
-Milieu

Vragen of meer informatie?
0515 - 572 828
info@afaber.nl

Bolsward
De Marne 209
8701 MH Bolsward
0515 - 572 828
info@afaber.nl
calculatie@afaber.nl

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

A7 Logistics
Poolsterweg 9
9641 MP Veendam
0598 - 630 807
info@a7logistics
www.a7logistics.nl



Is de volksgezondheid bij het afwegen van de 
belangen ondergesneeuwd?

Kort samengevat

5G antennes zetten elektrische signalen om in onzichtbare 
elektromagnetische velden. Het aantal golfbewegingen per 
seconde wordt in hertz uitgedrukt. 5G gebruikt hogere frequenties 
dan bestaande netwerken, zoals 3,5 gigahertz en 26 gigahertz, 
oftewel 26 miljard golfbewegingen per seconde. Hoe hoger de 
frequentie, hoe meer informatie kan worden verstuurd.

Voordelen 5G o.a.

< 20 ms

Ultra-Low Latency voor supersnelle communicatie

100 miljard

Tegelijkertijd wereldwijd verbonden apparaten, die geschikt 
zijn voor mobiele communicatie

Wat is 5G internet?

5G betekent 5e generatie internet, de opvolger van het huidige 4G 
internet. Kenmerkend voor 5G is de extreem hoge snelheid. Met 
5G kun je nóg meer data versturen en het is bovendien 
betrouwbaarder. Het is dus ideaal voor het streamen van content 
of augmented reality. Ook zijn er zelfs 5G varianten die bedoeld 
zijn voor slimme apparatuur en sensoren, New Radio techniek en 
zelfrijdende auto’s.

voor supersnelle communicatie

252 wetenschappers die de noodklok luiden

De Nederlandse staat negeert 252 wetenschappers uit 43 landen 
die allen onderzoek hebben gedaan naar de schadelijke effecten 
van elektromagnetische velden op mens, dier en milieu en die 
waarschuwen voor de schadelijke gevolgen ervan. Zij doen in 
het EMF Scientist Appeal een dringend beroep op de lidstaten van 
de VN – waaronder ook Nederland – om een betere bescherming 
van de gezondheid bij blootstelling aan EMV. Dit omdat volgens de 
wetenschappers de enorme verdichting van antennes bij 5G zal 
leiden tot toenemende gezondheidsrisico’s en tot een wereldwijde 
crisis. (BRON: stop5gnl.nl)

20 Gbit/s

Downloadsnelheid

1 miljoen

Apparaten per vierkante kilometer met gegarandeerde 
transmissiekwaliteit

Is 5G schadelijk? Gezondheidsrisico’s 
zijn nooit helemaal uit te sluiten! Dus is 
meer onderzoek nodig volgens deskundigen



Adres
A.J. Romijnweg 23
9672 AH Winschoten
0597 - 331 619
info@vanderfliergroep.nl
www.vanderfliergroep.nl

-Grondzuigen
-Zandblazen
-Afzetcontainers
-Grondverzet
-Maaiboot

www.vanderfliergroep.nl

Louwman Toyota Groningen
Moermanskweg 3 9723 HM Groningen

www.louwman.nl

Louwman Toyota Veendam
Transportweg 53 9645 KZ Veendam

Vestiging Veendam
De Zwaaikom 24 
9641 KW Veendam
Postbus 41 
9640 AA Veendam 
598 - 612 551
sales@oldenburgerfritom.nl

-Transport
-Warehousing
-Supply Chain Management

www.oldernburgerfritom.nl

-Leidingbouw
-Kabelwerken
-Civiele Techniek

0598 - 635 900  info@deromein.nl  www.deromein.nl



‘Is thuiswerken een blijvertje?’
Door de coronacrisis wordt er opeens massaal vanuit thuis gewerkt en naar alle waarschijnlijkheid blijven we dat de 
komende weken of misschien zelfs maanden nog wel langer doen. Niet iedereen is in staat om zijn werk vanuit thuis 
te doen. Kijk bijvoorbeeld naar een bouwvakker, magazijnmedewerker, productiemedewerker die kan moeilijk thuis 
werken. Maar met een beetje dringende oproep van de overheid om thuis te werken ontdekt een groeiende groep 
werkers de voordelen van thuiswerken. Er zitten namelijk een hoop voordelen verbonden aan het werken vanuit huis, 
zo scheelt het een hoop reistijd, het is rustiger op de weg en je dagindeling kan een stuk efficiënter ingedeeld 
worden. En zo zijn er meer voordelen aan vanuit thuis werken. Maar kan het ook de werkzaamheden binnen een 
bedrijf en je sociale leven enigszins ontregelen.

Werknemers zijn tevredener, gemotiveerder en nemen hun verantwoordelijkheid

Thuiswerken levert een positievere beleving van de werkweek op. Dit geldt het sterkst voor mensen die verder van het 
werk af wonen, maar wordt door vrijwel alle medewerkers ervaren. In veel onderzoeken over thuiswerken wordt dit als 
belangrijkste voordeel genoemd. Er is uiteraard ook onderzocht waarom dit dan zo is. Het zelfbeschikkingsrecht dat 
mensen graag willen hebben speelt hierbij een belangrijke rol: niet meer in het keurslijf zitten van elke werkdag naar 
kantoor te moeten gaan. Met name bij de zgn. Millenials of Generatie Y blijkt dit het geval. Daarnaast is het vertrouwen 
waar de werkgever of leidinggevende blijk van geeft een belangrijke positieve factor.

Hogere productiviteit
Thuiswerken levert vaak een hogere productiviteit op, maar dit is niet altijd zo. De thuissituatie speelt hierin een flinke rol.
Werknemers die het thuiswerken zien als een mogelijkheid om het werk te combineren met kinderopvang of mantelzorg, 
zijn minder productief. Daarentegen kunnen gedisciplineerde medewerkers met een rustige thuissituatie zich juist beter 
concentreren op bijvoorbeeld het maken van rapporten, artikelen en presentaties. Hun productiviteit zal daardoor thuis 
hoger zijn dan op kantoor.

Betere kwaliteit van het werk
Dankzij een betere concentratie neemt de kwaliteit van het werk toe. Dit geldt het sterkst voor mensen die een rumoerige 
kantoortuin verruilen voor een rustige thuiswerkplek.

Lager ziekteverzuim
Medewerkers die thuis werken melden zich minder vaak ziek. Doordat ze tevredener zijn en minder stress ervaren zijn ze 
minder vatbaar voor ziektes. Daarnaast melden sommigen zich niet ziek omdat ze toch thuis werken. Redenen: je hoeft de 
deur niet uit, want met lichte koorts wil je dat niet. Je loopt niet het risico dat je hoofdpijn flink verergert tijdens de vaak 
stressvolle reis naar kantoor. Het toilet is thuis dichterbij, nooit bezet en je hebt geen meekijkende collega’s, wat vooral bij
misselijkheid of diarree een groot voordeel is. Of het ook goed is voor de productiviteit als een medewerker half ziek thuis 
achter z’n laptop zit is natuurlijk nog wel een andere vraag, maar men meldt zich in elk geval minder snel ziek.

Goed voor het werkgeversimago
De hogere tevredenheid van de medewerker straalt af op de werkgever en draagt bij aan een positief imago. Ook wordt 
een werkgever die medewerkers de gelegenheid geeft om thuis te werken gezien als modern en vriendelijk voor 
werknemers en milieu. 

Contact e-mail en WhatsApp vaak efficiënter
Een veel genoemd nadeel van thuiswerken is dat je niet even naar elkaar toe kunt lopen om iets te overleggen. Moderne 
communicatiemiddelen als e-mail en WhatsApp werken echter minstens even goed. Onder meer omdat je nog even iets 
kunt afronden voordat je het e-mail- of WhatsAppbericht beantwoordt. De thuismedewerker wordt dus minder 
onderbroken. Een groepschat is ook mogelijk. Videoconferencing (Skype, WhatsApp en FaceTime werken erg makkelijk) 
is een goede optie voor als het elkaar aan kunnen kijken toegevoegde waarde heeft.

Besparing op reistijd
Een Nederlandse werknemer is gemiddeld ongeveer een uur per werkdag bezig met woon-werkverkeer, zo is uit diverse 
onderzoeken gebleken. Door thuis te werken spaart hij deze reistijd uit. Dat levert een fittere en beter uitgeruste 
werknemer op.

Besparing op reiskosten
Werkgevers vergoeden doorgaans de reiskosten van hun werknemers. Door een werknemer thuis te laten werken 
bespaart de werkgever op deze vergoedingen.Thuiswerken geeft een uitwijkmogelijkheid bij extreme drukte (en bij virus-
uitbraken).



Branch Assen
Schepersmaat 9
9405 TM Assen
Postbus 596, 9400 AN Assen
0592 - 341 456
Planning.noord@mammoet.com

Landelijk actief, in elke regio gevestigd

Veelzijdig in glas
Kleurrijk in verf

De Asser Glas en Verfhandel is een vooraanstaande 
onderneming op het gebied van levering en 
advisering van glas- en verfproducten in Noord 
Nederland. Met vestigingen in Assen, Groningen en 
Winschoten bieden wij de noordelijke markt een 
breed assortiment glas, glasproducten, verven en 
lakken en non-paint!

Op basis van kwaliteit en vakmanschap zijn wij reeds 
jaren een begrip bij schildersbedrijven, woning-
corporaties, vastgoed ondernemingen, gemeenten, 
bouwbedrijven en zzp’ers in geheel Noord 
Nederland.

Assen          Groningen        Winschoten
0592 - 315 127     050 - 5496 350      0597 – 412 115

Visser Assen Recycling b.v.
Dr. A.F. Philipsweg 43
9403 AD Assen
0592 - 370 378
info@visserassen.nl
www.visserassen.nl

•Archiefvernietiging
•Oud ijzer en non-ferro
•Oud papier en karton
•Containerservice

Warehouse
Ons 90.000m2 grote warehouse is het hart van 
onze locatie in Veendam. Van hieruit verzorgt 
HUSA Logistics haar logistieke activiteiten 
voor dié producten die net dat stukje extra 
aandacht vragen.

Zo zijn wij gespecialiseerd in de opslag van 
levensmiddelen die niet aan temperatuur 
onderhevig zijn. Ons warehouse voldoet 
hierbij aan de hoogst mogelijke hygiëne eisen 
die voor de opslag van levensmiddelen van 
toepassing zijn.

Spoorhavenweg 17
9645 LZ, Veendam
0598 - 657 957
sales@husa-logistics.nl



Cijfers & Trends… 2020

Nederlandse sectoren worden verschillend geraakt door de coronacrisis. Er zijn zelfs branches die garen spinnen bij de 
omstandigheden, denk aan bouwmarkten, en individuele bedrijven die het juist goed doen.
Maar omzetdalingen zullen dit jaar de norm zijn, vooral voor sectoren die ingeperkt zijn door corona-maatregelen.
Een duidelijk voorbeeld is de horeca. In het vierde kwartaal, als de dagen korter worden, de terrassen leger en de 
capaciteit binnen nog beperkt is, kunnen restaurants, cateraars en cafés nog maar de helft tot twee derde minder omzet 
verwachten dan in 2019. Bijna veertig procent van de restaurants en cafés denkt de Kerst niet te halen.

Steun blijft nodig
Zonder nieuwe steun dreigt een golf van faillissementen en werkloosheid in de winter. Een neerwaartse economische 
spiraal met een grote vraaguitval is dan het gevolg. Dat moeten we voorkomen.
De vraag is daarom niet of nieuwe steun nodig is. En gelukkig ook niet of we het ons kunnen veroorloven. Door de 
negatieve staatsrente en relatief lage schuld zijn de gevolgen voor de overheidsfinanciën te overzien.

Bedrijven moeten ook veranderen
Het grote dilemma is hoe het steunpakket 3.0 vorm te geven. Toekomstbestendige bedrijven die straks weer hard nodig 
zijn, moeten in leven gehouden worden. Vooral als in die bedrijven veel menselijk kapitaal en kennis verzameld zijn die 
anders verloren zouden gaan.
Maar het is niet de bedoeling om bedrijven overeind te houden die zonder corona ook failliet waren gegaan. Hoe langer 
de coronacrisis duurt, hoe meer de steun gericht moet zijn op voorbereiding op de toekomst in plaats van behoud van wat 
was.

Verandering hoort erbij
Ook voor de coronacrisis moesten bedrijven en werknemers zich aanpassen aan onder andere digitalisering, 
klimaatverandering, geopolitieke spanningen en Brexit. Bovendien komen veel veranderingen door de coronacrisis in een 
stroomversnelling.
We zullen dan straks ook deels andere bedrijven en banen nodig hebben (en door meer thuiswerken ook op andere 
locaties). Hoe kan het nieuwe steunpakket vraaguitval beperken en toch verandering aanmoedigen?

Toekomstbestendigheid als beleid
Verandering hoeft niet alleen plaats te vinden doordat bedrijven stoppen en werknemers van baan wisselen. Het kan ook 
binnen bedrijven. Steunbeleid kan prikkels of voorwaarden inbouwen die beide soorten veranderingen aanmoedigen.
De belangrijkste steunmaatregel is compensatie voor het aanhouden van werknemers (NOW). Bedrijven moeten nog 
altijd minstens een tiende van het loon zelf betalen. Dat betekent dat zij een wezenlijke prikkel hebben om alleen 
werknemers aan te houden als er perspectief is op herstel of als ze mensen anders kunnen inzetten.

Meer ontslagen, hogere uitkeringen?
De overheid kan die prikkel vergroten door het vergoedingspercentage te verlagen. Dat zorgt dan wel voor meer 
ontslagen. Het zou dan verstandig zijn om de werkloosheidsuitkeringen tijdelijk te verhogen om vraaguitval de beperken.
De overheid kan ook veranderingen binnen bedrijven aanmoedigen door voorwaarden te stellen aan de steun. Zo werd 
bij- of omscholen van werknemers verplicht vanaf de tweede steunronde. Zoiets zou ook kunnen voor andere 
veranderingen waar veel bedrijven niet klaar voor zijn zoals digitalisering, klimaatverandering en handelsbeperkingen, 
mede door Brexit.

Perfect steunpakket bestaat niet
Dat werkt alleen als ze daarbij hulp krijgen (zoals het aangekondigde budget voor scholing). Bovendien moeten de 
steunvoorzieningen lang genoeg duren om bedrijven zekerheid te geven dat investeren in de toekomst zin heeft. Dus niet 
slechts enkele maanden zoals tot nu toe.
Helaas bestaat het perfecte steunpakket niet: er is altijd een afruil tussen het voorkomen van onnodige faillissementen en 
werkloosheid en het aanmoedigen van nodige veranderingen. Het nieuwe steunpakket zal wel meer gericht moeten zijn 
op de toekomst dan die eerste twee. (BRON: Rabobank 21-08-2020)

Steunpakket 3.0 is nodig, maar niet elk bedrijf 
kan gered worden



- 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

ANWB Camper/Caravan van het jaar 2020

Bürstner Lyseo M Harmony Line 660 
vanaf € 83.350

De jury: “Studie en praktijk hebben elkaar gevonden in de 
Bürstner Lyseo M Harmony Line. Het interieur straalt een en al 
relaxen uit, mede door de luxe en complete uitrusting. Naast het 
Frans bed bevindt zich een grote toiletruimte die je, door het 
omklappen van de spiegelwand, omtovert tot een riante, 
afgescheiden douche. Voorin is flinke stahoogte beschikbaar. 
Extra waardering krijgt het meubelelement bij de ingang met 
onder meer een centraal bedieningspaneel, tv-plek, 
magnetische glazenhouders, flessenhouder en bergruimte. 
Autoliefhebbers zullen kicken op de nieuwe 105 kW (143 pk) 
Mercedes Sprinter met achterwielaandrijving en een reeks 
standaard veiligheidsvoorzieningen. Met 450 kg aan 
laadvermogen kun je deze zeven meter lange camper rustig 
voorzien van allerlei extra’s zonder het maximaal toegestane 
gewicht te overschrijden.” (Bron: ANWB.nl)

De jury: “Dethleffs brengt de succesvolle Nomad-serie op een 
hoger plan met moderne en sfeervolle indelingen. Het ontwerp 
toont lef: traditioneel donker houtdecor is vervangen door een 
modern en licht interieur. Vooral de Nomad 490 BLF met Frans 
bed wordt door de jury zeer gewaardeerd. Top koks zullen 
jaloers zijn op de ruime keuken die bijzonder goed is geoutilleerd 
met een grote koelkast en veel werk- en bergruimte. Keuken en 
zitgroep baden in licht dat via voorraam, dakvenster en dakluik 
binnenvalt. Let vooral ook op het plafondpaneel dat één geheel 
vormt met dakvenster en dakluik en dat is voorzien van indirecte 
sfeerverlichting. Een lage kast naast de deur zorgt voor nog meer 
ruimtelijk effect. Het exterieur voldoet met een design 
achterbumper met ledverlichting, een standaard serviceluik en 
een hagelbeschermend dak aan hedendaagse eisen.”

Dethleffs Nomad 490 BLF
Prijs vanaf € 26.790



Mallorca het is een van de topbestemmingen in de Middellandse Zee: Mallorca, het grootste eiland van de 
Balearen, een autonome eilandengroep die bij Spanje hoort. Vorig jaar kreeg het eiland ca. 10 miljoen toeristen
waarvan ca. 1,5 miljoen cruisetoeristen over de vloer, verwachting voor 2020 naar schatting 13,5 miljoen. Ter 
vergelijking: Mallorca telt 850.000 inwoners.

TOERISME
Mallorca 2020
lege stranden en de meeste hotels en restaurants blijven 
gesloten 

Mallorca 
Ibiza 
Menorca 
FormenteraBalearen goed voor ca. 13,5 miljoen toeristen

Uitgelicht

De locals zijn het zat

Hoewel toerisme ontzettend belangrijk is voor het eiland, vinden de bewoners het niet heel erg dat ze de 
‘zuiptoeristen’ een jaartje moeten missen. Locals zijn klaar met de dronken jongeren die iedere zomer hun eiland 
overnemen. “Het is niet leuk als je ‘s ochtends naar je werk wil en je eerst een slapende toerist voor je deur weg 
moet halen. Het is ook niet leuk als je onderweg naar je werk door de kapotte bierflesjes, plastic bekers en 
slapende dronken mensen langs de weg moet rijden,” aldus Xavier Pascuet, directeur van toerisme in Calvia. 
Volgens Pascuet is het eiland klaar voor een ander soort toerisme. Daarom is hij bezig met een campagne om 
Mallorca op een andere manier op de kaart te zetten.

De coronacrisis is voor Mallorca de uitgelezen kans om het eiland te resetten. Wanneer de lokale bevolking 
écht een verandering in het toerisme wil, zullen ze deze periode moeten gebruiken om aanpassingen te maken. 
Of ze dit gaan doen, zal in de zomer van 2021 maar moeten blijken.

Lege vliegvelden, uitgestorven binnensteden, verlaten resorts en vele faillissementen in reisbranche. Het waren in 
de eerste maanden van de corona-uitbraak de beelden die hoorden bij de honderdduizenden reizen die vanaf 
begin maart werden geannuleerd. Juist in de aanloop naar het hoogseizoen stortte het toerisme wereldwijd in. Ook 
de boekingen voor de “Wintersport vakanties” zijn behoorlijk pessimistisch, als we 25 procent van de verwachte 
boekingen halen mogen we niet klagen. 

Vanwege de voortdurende onzekerheid schat de ANVR dat een derde van de organisaties het uiteindelijk niet gaat 
redden. „Dan komen zo’n zes- tot achtduizend reisprofessionals op straat te staan.”

Spanje behoort met meer dan 28.000 doden tot de landen die het zwaarst zijn getroffen door de pandemie. 
Maandenlang moesten de Spanjaarden een van de strengste lockdowns ondergaan om het virus onder controle te 
krijgen. En nog altijd is het dragen van mondkapjes op openbare plaatsen verplicht. Een boete van honderd euro 
kan worden opgelegd aan mensen die geen mondkapje dragen op de openbare weg of in binnenruimtes waar geen 
1,5 meter afstand kan worden gehouden. Ook op de Balearen ging het vaak mis met de regels.



EEN FRISSE KIJK OP
SAMENWERKEN
Insight Activity en One2Team bundelen hun (topsport) kwaliteiten om jullie te helpen 
het beste uit jullie medewerkers/teams te halen in onze veranderende wereld.

ONZE
COACHES.
Glenn Pinas
Eredivisie Basketbal
Bondscoach Basketbal TeamNL

Lesley de Jonge
Eredivisie Volleybal
Bondscoach Volleybal TeamNepal

Hans Nieboer
Eredivisie Basketbal
Assistent Bondscoach Basketbal NL

MEER INFORMATIE
WWW.FRISSEKIJKOP.NL

HET BESTE UIT 
JE TEAM HALEN.
Team Ontwikkeling & Werkgeluk
Samen creëren we een betere werkplek in 
een betere werksfeer.

Meetbaar Resultaat
Zonder meten, geen topprestaties. Samen 
op weg naar nieuwe records. 

Mogelijkheden met Subsidie
Subsidie waarbij eventueel tot 50% van de 
kosten vergoed kunnen worden. 
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Gespecialiseerd in vermogens-
beheer en Amerikaanse aandelen 

Contact
CE INVESTMENTS
Vossenkamp 338
9675 KP Winschoten
info@CE-investments.com
www.ce-investments.com

Partner bij:
Helliot Vermogensbeheer NV

Het bedrijf werkt anders dan andere gerenommeerde vermogensbeheer 
bedrijven. Namelijk door middel van algoritmes en technische indicatoren op 
grafieken worden aandelen geselecteerd uit de S&P 100 en de NASDAQ 100 
index. In deze indices zitten hoofdzakelijk Amerikaanse technologiebedrijven, 
het zijn de 200 grootste bedrijven waardoor het risico beperkt blijft.

De reden om alleen naar grafieken te kijken is omdat hierin alles is verwerkt 
wat over een bedrijf bekend zou kunnen zijn. Wat zijn de winstverwachtingen, 
hoe staat het bedrijf er economisch voor, de laatste omzetcijfers, wat doet de 
rente, al deze vraagstukken hebben beleggers allang verwerkt in de 
beurskoersen. Een grafiek vertelt je dus direct waar je aan toe bent. 

Het belangrijkste is het psychologische aspect, namelijk wat vinden beleggers 
wereldwijd van de aandelen en dus de beurzen. Dat aspect kan 
aandelenkoersen veel verder bewegen dan fundamenteel verdedigbaar is, 
zowel omhoog als omlaag. Hoe de economie er ook voorstaat, aandelen-
beurzen gaan steeds meer hun eigen gang. Beleggen op basis van een 
systeem is daarvoor een ultieme oplossing.

Een simpel voorbeeld van een technische indicator is de MA200, het 200 
daags voortschrijdend gemiddelde. In onderstaande grafiek toont de blauwe 
lijn de dagelijkse slotkoersen van de DOW JONES index, waarin de dertig 
grootste industriële bedrijven van Amerika zijn genoteerd. Hierin is een 
MA200 indicator geplaatst, de oranje lijn.

Deze MA200 indicator wordt vaak gebruikt door analisten om te bepalen wat 
de trend voor de lange termijn is. Is de koers van de DOW JONES boven de 
MA200 dan wordt dat gezien als een lange termijn opwaartse trend. Als de 
koers onder de MA200 noteert is de lange termijn trend neerwaarts.

De MA200 is een heel simpele methode om de lange termijn trend te bepalen. 
CE INVESTMENTS gebruikt wat dat betreft meer geavanceerde technieken 
om wel of niet te beleggen voor haar klanten en behaalt daar al jaren 
buitengewoon hoge rendementen mee. Heeft u interesse? Kijk voor meer 
informatie op onze site.



Schilderwerk - Beglazing - Wandafwerking - Timmerwerk

Vastgoedonderhoud vanuit een nieuw 
perspectief

Adres:
Transportbaan 44
9672 BK Winschoten
0597 - 432 180
info@beikesschilderswacht.nl

Al het onderhoud aan uw vastgoed kunt u 
onderbrengen bij Beikes Schilderswacht. We 
beheersen alle relevante disciplines. Dit biedt 

uiteraard een flink aantal voordelen!

Al meer dan 50 jaar verstand van vloeren!
Verbion Vloeren heeft vloeren voor zowel 
zwaar industrieel gebruik, de voedingsmid-
delenindustrie als voor de particulier.

Verbion Vloeren is ook gespecialiceerd in 
het leggen van vloeren in de offshore 
industrie en heeft zelf mensen in dienst die 
beschikken over de juiste papieren om dit 
werk uit te kunnen voeren.
Verbion Vloeren is gecertificeerd voor het 
werken in aardbevingsgebieden.

Verbion Vloeren
J.A. Koningsstraat 21
9672 AC Winschoten
0597 - 422 800
info@verbionvloeren.nl

We zijn verhuist van Hoofdweg 
75 naar Hoofdweg 57 in Hellum

H.W. Mollema B.V.
Hoofdweg 57
9627 PB Hellum
0598 - 431 135
info@hwmollema.nl
www.hwmollema.nl

Eerens Sloopwerken BV verzorgt sloopwerken 
vakbekwaam en met oog voor het milieu en de 
leefomgeving. Binnen ons dynamische bedrijf 
staan de wensen van onze klanten altijd voorop. 
Wij beschikken over alle vereiste certificeringen.

Eerens Sloopwerken BV
Australiëweg 4
9407 TE Assen
085 - 9020 099
info@eerenssloopwerken.nl



Oud-Groningen in beeld
BRON: Groningeninbeeld.nl



Aantal huizen met zonnepanelen tikt 1 miljoen aan
Ruim dertig jaar nadat het eerste huis in Nederland zonnepanelen kreeg, 
zijn er nu een miljoen huizen met panelen op het dak of aan de gevel. Dat 
blijkt uit onderzoek door Dutch New Energy Research.

NIEUWSIn het kort

Barcelona kiest voor 
Koeman als vijfde 
Nederlandse trainer in 
clubgeschiedenis
augustus 2020

Hittegolf na 18 dagen in heel 
Nederland voorbij
De regionale hittegolf duurde het langste in Volkel, Ell, 
Hupsel, Eindhoven, Arcen, en Maastricht. In die laatste drie 
plaatsen begon het zomerse weer met een tropische 
dag van 30 graden op 5 augustus. In Arcen werd
ook de hoogste temperatuur gemeten: 
37 graden op 8 augustus.

Het blijft stil in de Nederlandse cruiseterminals dit 
jaar. Bij elkaar zouden er 282 zeecruiseschepen
aanleggen in Amsterdam, IJmuiden en Rotterdam. 
Er kwamen er 11. Daarmee lijkt het klaar, ook voor 
de rest van het jaar. 

Dit jaar 11 cruiseschepen in 
Nederlandse havens in plaats van
282

Apple als eerste techbedrijf
2.000.000.000.000 dollar waard
Als eerste beursgenoteerd techbedrijf is Apple 
meer dan 2 biljoen dollar waard. In 2018 ging 
het bedrijf als eerste door de grens 
van 1 biljoen dollar. Waar het bedrijf er 
38 jaar over deed om die mijlpaal te 
halen, duurde het iets meer dan 2 jaar 
om het volgende biljoen aan beurs-
waarde binnen te halen.

Zo'n 40 procent van de mkb'ers maakt gebruik van de 
financiële steunmaatregelen van de overheid. Bijna de 
helft van deze groep, zo'n 163.000 bedrijven, maakt zelfs 
gebruik van meerdere steunmaatregelen, zoals uitstel 
van het betalen van belasting en loonsteun.

Bijna helft van mkb'ers gebruikt 
financiële steun overheid

Kabinet en Kamer blijven erbij: 
geen extra loonsverhoging in 
de zorg

Er komt geen extra salarisverhoging voor zorg-
medewerkers. Twee voorstellen zijn met 68 tegen 
69 stemmen verworpen in de Tweede Kamer. Vóór 
het reces werd ook al drie keer gestemd over een 
structureel betere beloning. Ook toen werd het 
voorstel weggestemd. Een voorstel voor een 
eenmalige bonus van 1000 euro haalde het wel.

Apple en Google gooien Fortnite uit 
app-winkels om ruzie over 

verdienmodel

Zonder Messi en mét Suárez
leidt Koeman eerste training bij 
Barcelona

Met een kleine selectie, zonder de meeste 
internationals, werkten de 19 aanwezige spelers 
onder leiding van hun nieuwe coach een 
individuele sessie af.



1,50 meter afstand zit niet in onze 
persoonlijkheid en genen

Volgens meerdere deskundigen is een 1,50 meter afstand houden een moeilijke zo niet een onhaalbare gedragsregel. 
Menselijk gedrag zit diep in onze persoonlijkheid en genen. Bij versoepeling van het RIVM-protocol bleek dat op 
diverse plaatsen de 1,50 meter regeling snel werd overtreden. Denk aan de demonstratie op de Dam in Amsterdam. 
Maar ook op de stranden langs onze kust ging het behoorlijk mis. 

Het advies om geen handen te geven werkt prima. Het dragen van b.v. een mondkapje is ook herkenbaar maar de 
1,50 meter regel blijkt in de praktijk toch problematischer. 

Menselijk gedrag kun je veranderen door harde feiten, angstbeelden en ingrijpende gebeurtenissen te tonen. 
Kortom vragen die voor tal van branches als b.v. de kapperszaken, 
schouwburgen, horeca, theaters, sportactiviteiten, 
winkelcentra, reisbranche en kermisactiviteiten
open blijven.

Preventief gedrag speelt een belangrijke rol bij het samen onder controle krijgen van het nieuwe coronavirus. Ook 
bij het gezond blijven tijdens de coronapandemie is gezond gedrag van belang. Onderzoek naar gedrag en gezond-
heid biedt inzichten hoe mensen te helpen om gedragsregels te blijven volgen. Ook met oog voor de eigen gezond-
heid en die van de mensen om hen heen.

Gedragswetenschappen
De WHO geeft gedragswetenschappen een belangrijke plaats in de bestrijding van pandemieën, naast andere 
essentiële expertise zoals virologie, epidemiologie, en geneeskunde. In lijn daarmee zet het RIVM Rijksinstituut 
voor Volksgezondheid en Milieuwetenschappelijke kennis en expertise over gedrag op gecoördineerde wijze in 
bij de bestrijding van de coronapandemie. Een speciale coronagedragsunit bundelt, kanaliseert en maakt expertise 
direct beschikbaar om beleid en overheidscommunicatie (landelijk en regionaal) te informeren en te ondersteunen.
Op deze manier benut het RIVM de kennis en expertise rondom gedrag, psychologie en gezondheid die Nederland 
rijk is.

Communicatie en beleidsmaatregelen
Het onderzoek richt zich op de impact van communicatie en beleid tijdens de pandemie op kennis, houding, gedrag 
en kijkt daarbij tevens naar de omgeving waarin preventief gedrag verwacht wordt. Tevens wordt onderzocht hoe de 
bevolking ervoor staat (fysiek, psychisch en sociaal) en hoe dat zich ontwikkelt door de tijd onder invloed van corona 
en COVID-19. Hierbij verkent het RIVM ook de effecten van beleidsmaatregelen op psychologie, gedrag en 
maatschappij op langere termijn. Denk aan eenzaamheid, leefstijl, maar ook mentale gezondheid en drugs- en 
alcoholgebruik.(BRON; RIVM)



Kwaliteitsdakwerk begint bij Verbidak

Als alles van een leien dakje gaat, hoor je niemand 
klagen. Maar als u lekkage of andere ellende op uw 
dak krijgt, dan moet dat probleem natuurlijk snel 
worden opgelost. Moet uw platte dak gerepareerd, 
gerenoveerd of onderhouden worden? Of zoekt u 
het perfecte dak voor uw nieuwe pand of aanbouw? 
Dan bent u bij ons op het juiste adres, want 
kwaliteitsdakwerk – voor bedrijven en particulieren –
begint bij Verbidak. 

M.J. van Olmstraat 3 
9672 AE Winschoten 
0597 - 430 021 
sales@verbidak.nl
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VRIESENDIJK ASSEN

MARTINISTAD GRONINGEN

DIJKER NIEUWE PEKELA

Voordelen Debiteurengroup
•No cure no pay incasso
•Incasso Nederland & Duitsland
•Geen dossierkosten en provisie over de hoofdsom
•besparing van tijd (dus geld)
•Persoonlijk advies
•Verbetering van de cashflow
•Snelle betalingen
•Korte lijnen
•Betrouwbaar
•Klantvriendelijk

Debiteurengroup & incasso
Lloydsweg 9
9641 KJ Veendam
0598 - 786 072
info@debiteurengroup.nl

Eemshaven
Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen bv in Eems-
haven verzorgt de productie van beton, de op- en 
overslag en het transport van primaire en secundaire 
bouwstoffen, de inname en verwerking van 
verontreinigde grondstromen en diverse soorten 
bouw- en slooppuin. Voor de verwerking beschikken 
wij over een thermische reiniger, immobilisatie-
installatie en mobiele breekinstallaties. Materiaal dat 
niet in Eemshaven kan worden gereinigd, wordt per 
schip getransporteerd naar onze vestiging in Utrecht 
voor verwerking met één van onze andere 
technieken.

Bezoekadres
Kwelderweg 15
9979 XN Eemshaven
0596 - 549  900
eemshavenmail@theopouw

www.vmdgroep.nl
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Bakker Boven Assurantiën in Winschoten. Deskundig, compleet en 
onafhankelijk advies voor het MKB en voor particulieren. 

Begrijpelijk
Verzekeren is niet simpel maar Bakker Boven maakt het begrijpelijk. Als wij u 
maatwerk leveren dan bespaart dat u kosten en ellende. Met Bakker Boven 
weet u altijd waar u aan toe bent.

Bekwaam
Wij werken zorgvuldig, gebruiken ons verstand en denken vooruit. Onze 
klanten vinden onze dienstverlening “oerdegelijk”. Wij zijn ervaren, deskundig 
goed geїnformeerd en nemen onze verantwoordelijkheid. Daarom kunt u op 
Bakker Boven vertrouwen.

Betrokken
Voordat wij u adviseren willen wij u begrijpen. Zo zorgen wij ervoor dat u krijgt 
wat u nodig heeft. Niets meer en niets minder, want wij willen u graag helpen en 
over 10 jaar nog steeds. Samen met u brengen wij uw risico’s in beeld en zorgen 
wij voor passende (verzekerings) oplossingen.

Bakker Boven Assurantiën
Transportbaan 4-A
9672 BK Winschoten
0597 - 432 929
info@bakkerboven.nl
www.bakkerboven.nl

Harnald Hoving
Partner Bakker Boven assurantiën
06 2511 2405

Meer informatie? neem vrijblijvend contact met ons op!         

Peugeot en Volkswagen hadden met respectievelijk 2.222 en 2.074 registraties een goede maand. Het bestver-
kochte model was de Kia Niro, gevolgd door de Volkswagen Polo en de Opel Corsa. De Peugeot 208 en de Toyota 
Corolla maken de top vijf compleet.

Gemeten over de eerste acht maanden van dit jaar staat de teller op 219.129 nieuwe personenwagens, tegenover 
293.043 exemplaren een jaar eerder.

Het aantal registraties van nieuwe auto's vertoont al maanden een dalende lijn. Alleen juli was dankzij een inhaal-
slag wat het aantal afleveringen betreft een uitschieter. Het aantal nieuwe personenwagens dat op kenteken ging 
steeg in die maand met 4 procent.

AUTOMOTIVE

Maand augustus werden in Nederland 26.461 nieuwe personenauto’s geregistreerd en dat is 21,5 
procent minder dan in augustus 2019. Uit de officiële cijfers van BOVAG, RAI Vereniging en RDC 
blijkt dat over de eerste acht maanden van 2020 de registraties een kwart achterlopen op dezelfde 
periode vorig jaar.

Ruim een vijfde minder nieuwe auto's op 
kenteken in augustus 2020

Het is volgens Bovag en Rai Vereniging duidelijk dat de eerdere prognose voor dit jaar, er zouden dit jaar zo'n 
425.000 auto's verkocht worden, niet wordt gehaald. De brancheorganisaties pleiten voor het invoeren van een 
slooppremie voor oudere auto's bij aanschaf van een nieuwe óf jongere moderne auto met een benzine- of diesel-
motor. 





Toch twee events op Asser TT-Circuit, 
DTM-Races en Gamma Racing Day

Bij de DTM-races op 5 en 6 september in Assen zijn per dag maximaal 10.000 fans welkom.
Zij worden verdeeld over zes tribunes. Normaal gesproken is er plaats voor 50.000 mensen per dag. „Maximaal 
10.000 fans verdeeld over zes tribunes in de buitenlucht is verantwoord”, zegt organisator Lee van Dam. Door
alle coronamaatregelingen blijven de VIP-Boxen wel gesloten.

Rabobank investeert half miljard in 
Campus Groningen
“Het fonds zal gaan fungeren als financierings- en investeringsinstrument en verbindt en stimuleert ontwikkelin-
gen op en rond de fysieke campus”, laat een woordvoerder van Rabobank weten. De benodigde investeringen 
bedragen in totaal €500 miljoen en dienen tussen 2020 en 2025 uitgegeven te worden.

De helft van de oorlogskas zal worden geïnvesteerd in vastgoed en infrastructuur, zoals multifunctionele 
gebouwen, woon- en recreatie-oplossingen en openbare, gedeelde diensten. Daarnaast zal €75 miljoen 
beschikbaar zijn voor investeringen in deelapparatuur, researchfaciliteiten en deelmobiliteit. De overige 
€175 miljoen is bestemd voor bedrijfsactiviteiten. Denk hierbij aan investeringen in startups of in publiek-private 
samenwerkingen.

“De gekozen richting om te investeren in het gehele ecosysteem sluit naadloos aan bij de coöperatieve missie 
van Rabobank. Voor ons komen hier onze maatschappelijke en commerciële doelstellingen perfect samen”, 
zegt Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van Rabobank.

In het zuiden van ons land, in de Brainport-regio rond Eindhoven, lanceerde Rabobank enige tijd geleden een 
vergelijkbaar initiatief. (BRON: banken.nl)

Groningen – Emmen – Winschoten

www.rsetelecom-ict.nl



Aangenaam…

Wilko Huizinga                Sander Eggens                    Geert Koerts                      Gerard Prins       

Jos de Boer                       Richard Brinks                 Peter Vernimmen                    Rik Mulder 

Business Networking & more

Bezoekadres
Feiko Clockstraat 157
9665 BJ Oude Pekela
Postadres
Postbus 25
9665 ZG Oude Pekela
0598 - 431162
info@noorderborgh.nl

Wilko Huizinga                Sander Eggens                    Geert Koerts                      Gerard Prins       Wilko Huizinga                Sander Eggens                    Geert Koerts                      Gerard Prins       Wilko Huizinga                Sander Eggens                    Geert Koerts                      Gerard Prins       

LEDvisie
Groningen Airport Eelde
Machlaan 5
9761 TK Eelde
050-737 0269
Wilko 06-3334 4330
info@ledvisie.nl
www.ledvisie.nl

Wilko Huizinga                Sander Eggens                    Geert Koerts                      Gerard Prins       Wilko Huizinga                Sander Eggens                    Geert Koerts                      Gerard Prins       Wilko Huizinga                Sander Eggens                    Geert Koerts                      Gerard Prins       

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

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

Jos de Boer                       Richard Brinks                 Peter Vernimmen                    Rik Mulder Jos de Boer                       Richard Brinks                 Peter Vernimmen                    Rik Mulder 

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

Wilko Huizinga                Sander Eggens                    Geert Koerts                      Gerard Prins       Wilko Huizinga                Sander Eggens                    Geert Koerts                      Gerard Prins       

Jos de Boer                       Richard Brinks                 Peter Vernimmen                    Rik Mulder Jos de Boer                       Richard Brinks                 Peter Vernimmen                    Rik Mulder 

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

Jos de Boer                       Richard Brinks                 Peter Vernimmen                    Rik Mulder 

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

-Groningen
-Stadskanaal
-Veendam
-Winschoten
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Adres:
Langeleegte 5C
9641 GN Veendam
598 - 633 817
www.2uitzendbureau.nl

Prins Elektrotechniek
Transportweg 84
9645KX Veendam
0598 630 456
06 2245 3567
www.prins-elektrotechniek.nl



Aangenaam…

Business Networking & more

Raymon Drenth                  Sytze Monsma Jolanda Oosterhuis                 Arne Douwes

Ton Verbeek                    Jack Spithorst                  René Nijenbrinks                Fred van Loenen               

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

Ton Verbeek                    Jack Spithorst                  René Nijenbrinks                Fred van Loenen               Ton Verbeek                    Jack Spithorst                  René Nijenbrinks                Fred van Loenen               Ton Verbeek                    Jack Spithorst                  René Nijenbrinks                Fred van Loenen               Ton Verbeek                    Jack Spithorst                  René Nijenbrinks                Fred van Loenen               Ton Verbeek                    Jack Spithorst                  René Nijenbrinks                Fred van Loenen               

Jolanda Oosterhuis                 Arne DouwesJolanda Oosterhuis                 Arne DouwesJolanda Oosterhuis                 Arne DouwesJolanda Oosterhuis                 Arne Douwes

Gulf Nederland B.V.
Postbus 246
8160 AE Epe
088 40 03 400
a.douwes@gulf.nl
www.gulf.nl

Brandstoffen waar u 
het nodig heeft

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

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

Our energy
Your power

Ton Verbeek                    Jack Spithorst                  René Nijenbrinks                Fred van Loenen               

Raymon Drenth                  Sytze Monsma

A7 Logistics
Poolsterweg 9
9641 MP Veendam
0598 - 630 807
info@a7logistics
www.a7logistics.nl

Aannemings-verhuurbedrijf
Spithorst V.O.F.
Hoofdweg 48
9626 AG Schildwolde
0598 - 421 641
info@spithorst.nl

Schoonmaakbedrijf 
JA Schoon
Oudewerfslaan 62
9675 EV Winschoten
(bezoek op afspraak)
0597 - 820223
info@jaschoon.com

Ons motto is “delen is 
het nieuwe hebben” 

waarbij het zaken doen 
met elkaar weer leuk 

moet zijn!

www.copycluster.nl

Raymon Drenth                  Sytze 



H O R L O G E  T R E N D S… 

Citizen CB5860-35X
43.7mm Radiogestuurde chrono-

graaf met eeuwigdurende kalender
Ca..€ 449,-

GUCCI
Horloge G-Timeless YA1264074
Ca. € 980,-

Breitling Chronograph
Premier B01
Ca. € 26.460,-

Frederique Constant
Classics Business Timer
Ca. € 925,-

SWATCH
SO27N102
Ca. € 90,-

GUY DAVID
MS6232S1 mi IPRG
Ca. € 299,-

Diesel
DZ7395
Ca. € 419,-

Chopard
Grand Prix de Monaco Historique
Ca. € 6.120,-

HUGO BOSS
HU1530032
Ca. € 179,-

MAURICE LACROIX
Aikon AI6038-ss001-131-1
Ca. € 2.690,-

GUCCI
Grip YA157403
Ca. €1.500,-

Christiaan van der Klaauw
Astronomical Masterpieces
Ca. € 24.950,-

G-SHOCK
Classic GM-6900G-9ER
Ca. € 239,-

Breitling B042011A/LBG745
Ca. € 7.450,-



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

Advies & Training
- sherpas prôyects
- InSight activity
- reinADVIES

Advocatuur
- Dijstelberge & Omta Advocaten
- Draad advocaten Hoogezand

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

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

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

Bankzaken & Verzekeringen
- Bakker Boven Assurantiën Winschoten
- Noorderborgh Hypotheken & Verzekeringen
- Rabobank Stad en Midden Groningen

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

Bouwproducten & Toelevering
- Asser Glas & Verfhandel
- 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

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
- 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 Kantooreffciency 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

Promotie / Reclame 
- Oostgrunn.nl

Relatiegeschenken
- KOERT.NU

Schilderwerk & Onderhoud
- Reisiger Glas & Schilderwerken
- Beikes Schilderswacht bv Winschoten

Schoonmaakbedrijven
- Argo Schoonmaak Service Roden
- JA-Schoon Winschoten

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

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

Telecom
- RSE Telecom & ICT Groningen
- TOMTELECOM Hoogezand

Uitzendbureaus
- Abiant Uitzendgroep
- 2-Uitzendbureau Veendam

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

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

Verspreiding
- Santibri/Axender Veendam
- MSG Business Post

Vloeren
- Verbion Vloeren bv Winschoten

Webdesign
- Hoogma Webdesign
- Poppen Vormgeving

Wijnimport 
- altijddebestewijn.nl 

Woning & Projectinrichting
- Zuur Oude Pekela

Overige
- Help het is Crisis Groningen
- Neropo Roses & Plants Polen
- Ventus Delfzijl
- hit PROFIT
- Sortimo Noord
- OOP Oude Pekela
- Stralen Nederland Winschoten
- V.O.C. Veendam
- Bedrijvenlocaties Oostboog Veendam 
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Werkplekchecks voor 
kantoor en thuiswerkplek

-

Bel of mail ons!

Geheel 
vrijblijvend!

0599 - 620 977

Van der Laan Kantoorefficiency
Loodzetter 3
9502 EW Stadskanaal
0599 - 620 977
info@kantoorvanderlaan.nl

Ons bedrijf bestaat al meer dan 40 jaar en wij 
hebben ons gespecialiseerd op de bedrijfsmatige 
klant. Wij zijn aangesloten bij een Europese 
inkooporganisatie en diverse dealerschappen. Wij 
kopen zo veel mogelijk rechtstreeks vanaf de 
fabrikant. Daarnaast importeren wij diverse 
meubellijnen, met als voordeel dat wij kunnen 
concurreren met landelijke aanbieders.

-Meubilair
-Schoolmeubilair
-Machines
-Facilitaire producten

Voorkom arbeidsrisico's op kantoor

info@kantoorvanderlaan.nl

www.kantoorvanderlaan.nl


