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Beste leden, beste lezers,

Voor ons als Business/Netwerkorganisatie was 2016 een bijzonder succesvol jaar. 

Niet alleen qua aantal nieuwe leden maar ook de diversiteit aan branches is fors 

uitgebreid. De passie, betrokkenheid en saamhorigheid binnen onze club mogen 

uniek worden genoemd. 

Sinds de oprichting in 2008 hebben wij naast het initiëren van seminars ons sterk 

gemaakt met het organiseren van “Bedrijfsbezoeken”. Hierin zijn wij nog steeds 

uniek en succesvol met een bijzonder hoge opkomst van leden. Mee kijken over 

de schouders van collega-businessleden. Hieruit ontstaan interessante  zakelijke 

kansen en mogelijkheden voor nu en de toekomst.

Business Networking & more is een van de weinige Businessclubs met een eigen 

“Business Magazine”. Een full-colour magazine met vooral ledennieuws, regio-

naal nieuws en economische informatie. Ook afgelopen jaar hebben duizenden 

bezoekers onze website bezocht. De introductie van onze geheel nieuwe site 

heeft hier positief aan bijgedragen.

Terugblik Business Networking & more events 2016.

- Bedrijfsbezoek Van der Flier Groep Winschoten

- BMW Martinistad Groningen met Ben Woldring als gastspreker

- Training en netwerkbijeenkomst Dutch TT 2016 in Assen in VIPbox3

- DelfSail 2016 evenement in het Eemsmondgebouw met rondvaart 

- Bedrijfsbezoek Buitenkamp Pompen en Bredenoord Zuidbroek

- Bedrijfsbezoek Theo Pouw Groep Eemshaven

- Seminar i.s.m. De Jong&Laan en CATA Subsidieadvies bij Van der Valk Zuidbroek

Met passie en energie zullen wij ook dit jaar weer werken om uw bedrijf c.q. product

optimaal in de markt te zetten. Ook voor dit jaar hebben wij bijzondere events en 

bedrijfsbezoeken in petto; wij houden u op de hoogte.
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Bedrijfsbezoek BN&m leden Theo 

Pouw Groep Eemshaven succesvol

Voor woensdag 2 november 2016 hadden zich meer dan 

50 Business & more leden zich aangemeld voor een bedrijfs-

bezoek bij Theo Pouw Groep in de Eemshaven.

Rond drie uur verzamelden de eerste gasten zich in de 

prachtige ontvangstruimte waar we werden ontvangen door 

het bestuur en de mensen van Theo Pouw onder het genot 

van koffie en gebak. Om half vier heette Eddy Woltjer van 

BN&m iedereen welkom in de presentatieruimte op de eerste 

verdieping.

Daarna was het woord aan Rutger Kuiper van Theo Pouw die

op een professionele wijze de organisatie en activiteiten

presenteerde. Vervolgens was er een rondleiding op het 

immense terrein die overigens in een touringcar werd gemaakt,

dit in verband met o.a. de veiligheid, afstanden en diversiteit

aan disciplines en werkzaamheden.

Vervolgens hadden we ons weer verzameld in de ontvangst-

ruimte voor het bekende netwerkuurtje. De bedrijfskeuken van

Theo Pouw verwende ons met heerlijke exclusieve hapjes en

drankjes. Samenvattend een bijzonder groot event dat veel

indruk heeft gemaakt onder de Business & more leden en

het team van Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen b.v.
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WEDEKA

Elektronicaweg 29

9503 GA 

Stadskanaal

T- 0599-692044

F- 0599-696241

E- info@wedeka.nl

W-www.wedeka.nl

Stadskanaal Oosterkade

Veendam

Eerko Fissering

“Onze mensen zijn er niet voor mij, maar ik

ben er voor onze medewerkers”

Even voorstellen:

Ik ben al ruim 15 jaar Hoofd Commercie bij Wedeka en 

zorg samen met mijn team dat ons bedrijf volop aan het 

werk is en blijft.

De SW bedrijven staan onder druk, klopt dit wel?

Jazeker! Dit komt omdat de wetgeving zodanig gewijzigd 

is dat met ingang van 2015 de SW op slot zit en er dus 

geen nieuwe medewerkers meer binnen komen. Tevens 

ging ook de subsidiekraan dicht met het gevolg dat we 

jaarlijks veel minder subsidie krijgen voor onze medewer-

kers. Al met al gaan daardoor de kosten behoorlijk stijgen.

Zijn jullie een concurrent van het vrije bedrijfsleven?

Veel van onze werkzaamheden kunnen ook door het vrije 

bedrijfsleven gedaan worden, maar wij zien wel dat onze 

opdrachtgevers graag de verschillende werkzaamheden 

op één plek willen laten uitvoeren. Deze mogelijkheid is 

er bij Wedeka! Wij calculeren marktconform en 

ontzorgen onze klant van offerte tot aan de aflevering. 

Wie zijn jullie opdrachtgevers?

Wij hebben heel veel verschillende opdrachtgevers, maar 

bekende namen zijn o.a. Pharmaspray, Mobacc, 

Beiersdorf, Hooghoudt, HG International, Rituals, Hadivo, 

BONFIX B.V., Thule, Hemi en Makro.

Hoe zie jij de SW activiteiten en de toekomst op 

middellange termijn?

Ik verwacht dat de SW activiteiten zich binnenkort zullen 

stabiliseren. Dat betekent een kleinere SW-organisatie 

met werk dat eenvoudiger is, zodat onze medewerkers 

het aankunnen. Maar binnen Wedeka ga ik er vanuit dat 

wij de komende jaren ons werkbedrijf op een hoog niveau 

kunnen voortzetten! Ik vertrouw erop dat de SW blijft 

bestaan, want er is zeker toekomst voor ons bedrijf met 

uitermate betrokken medewerkers!
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Bel vrijblijvend voor meer informatie!
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Partner in maatschappelijk ondernemen

Organisatie en doelstellingen:

Wedeka Bedrijven is het sociale werkvoorzieningsbedrijf van 

de gemeenten Stadskanaal, Veendam, Vlagtwedde, Borger-

Odoorn en Menterwolde. Bij Wedeka werken ruim 1800 

medewerkers die om uiteenlopende redenen een afstand tot 

de arbeidsmarkt hebben. Wedeka heeft bedrijfsvestigingen in 

Stadskanaal, Ter Apel en Veendam en produceert voor en 

verleent diensten aan diverse opdrachtgevers in de regio en 

daarbuiten. 

In opdracht van bedrijven, instellingen en particulieren wordt er 

door de medewerkers van Wedeka een grote verscheidenheid 

aan werkzaamheden uitgevoerd. Te denken valt aan diverse 

verpakking- en montagewerkzaamheden, maar ook aan 

metaal- en houtbewerking of schoonmaakwerkzaamheden. 

Daarnaast is Wedeka werkzaam op het gebied van Groen & 

Infra en Kringloop & Milieu.

Wedeka is sterk in het begeleiden van haar mensen naar een 

reguliere arbeidsplek in het vrije bedrijf. Naast het bieden van 

werkgelegenheid, gebeurt dit door het aanbieden van bemid-

deling, training, cursussen en opleidingen van de Training- en 

Diagnosecentra ( TDC`s). Hierdoor wordt de afstand tot de 

arbeidsmarkt voor de Wedeka medewerkers verkleind en de 

kans op regulier werk vergroot.

“Wedeka, een goede partner om mee samen te 

werken, uw partner in maatschappelijk ondernemen”



Gevolgen Participatiewet Wsw

Vanaf 1 januari 2015 kan er niemand meer de huidige Wsw instromen. Mensen die op 31 december 2014 op de 

wachtlijst voor de Wsw staan, worden niet meer toegelaten tot de Wsw.

Dit is een verandering ten opzichte van de Wet Werken naar Vermogen. In dat wetsvoorstel werd de toegang tot 

de Wsw beperkt tot mensen die uitsluitend in een beschutte omgeving kunnen werken. Mensen die op 31 

december 2014 in de Wsw werkzaam zijn op basis van een Wswdienstbetrekking behouden hun huidige wet-

telijke rechten en plichten.

Het aantal personen dat in de Wsw werkt, zal door natuurlijk verloop gestaag afnemen totdat er in de structurele 

situatie vanaf ongeveer 2050 niemand meer in de Wsw werkt. Het kabinet voorziet in de komende jaren een 

jaarlijkse afname van het aantal Wsw’ers van 5.000.

Financiering

De uitvoering van de Wsw wordt vanaf 2015 uit het ontschotte re-integratiebudget van de Participatiewet 

gefinancierd. Daarnaast bestaat de financiering van de SW-sector uit de eigen inkomsten van SW-bedrijven en 

eigen gemeentelijke bijdragen. Met het vaststellen van het macrobudget Wsw wordt rekening gehouden met de 

afbouw van het aantal Wsw-plekken als gevolg van autonome uitstroom in de komende jaren. Het Rijk zal aan 

gemeenten geen taakstelling meer opleggen voor het aantal te realiseren arbeidsplekken Wsw.

Bezuinigingen

Met de Participatiewet wordt er flink bezuinigd op de rijksbijdrage per Wsw-plek: deze neemt af van bijna 25.600 

euro in 2015 tot 22.700 euro vanaf 202014.Een bezuiniging van ruim twintig procent dus. Deze ‘efficiencykorting’ 

gaat in vergelijking met de Wet werken naar vermogen twee jaar later in (in 2015) en wordt verspreid over zes 

jaar in plaats van drie jaar. Dit levert gemeenten ten opzichte van de Wet werken naar vermogen over de periode 

2013-2019 een voordeel van 1 miljard euro op.

Groningen Airport Eelde

Machlaan 5

9761 TK Eelde

050 7370269

Jurren +31 (0)6 44412124

Wilko +31 (0)6 33344330

info@ledvisie.nl

www.ledvisie.nl

Flora 2

9642 LW Veendam

info@borgerswoldhoeve.nl

0598-625190

-Zakelijk

-Feesten

-Activiteiten

-Buffetten
Kroeske Services

Hoofdweg 177

9628 CN Siddeburen

0598 852017

06 15 69 96 96

info@kroeske-services.nl

www.kroeske-services.nl

Lienus Koster

Hoofdstraat 48

9937 PE Meedhuizen

06 5179 8750

lienuskoster@gmail.com

Kantoor Roden

Dwazziewegen 1D 

9301 ZR Roden

Postbus

Postbus 245 

9300 AE Roden

050 – 5015130
info@argoschoonmaakservice.nl

Schoonmaakservice

Werkplein Fivelingo

Fivelpoort 1

9902 SR Appingedam

Postadres

Postbus 24

9900 AA Appingedam

0596 - 85 68 56

info@fivelingo.nl

www.fivelingo.nl

Hoofdkantoor:

Garst 6

9673 AE Winschoten

Postbus 117

9670 AC Winschoten

0597 453 666

secretariaat@synergonsw.nl

allemaal kansen!

Wijne Barends logistics b.v.

Handelskade Oost 5,

9934 AR Delfzijl

PO Box 123 

9930 AC Delfzijl

0596 637777

logistics@wijnnebarends.com

Wijnne Barends is a member 

of the Spliethoff Group
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In 2017 groeit de Drentse economie naar ver-

wachting met 1%. Daarmee verloopt de groei 

in een lager tempo dan de voorgaande drie 

jaren. De regio profiteert minder van de groei 

in de sectoren zakelijke dienstverlening, 

groothandel en logistiek omdat deze sectoren 

minder sterk aanwezig zijn. De regionale eco-

nomie krijgt vooral een boost van de publieke 

sector: zorg en overheid dragen weer bij aan 

de economische groei. De impuls van de 

industrie komt voornamelijk van de transport-

middelenindustrie. De daling van de werk-

loosheid volgt het landelijke patroon, maar het 

werkloosheidspercentage ligt wel op een iets 

hoger niveau. Voor 2017 wordt een gemid-

delde werkloosheid van 5,5% verwacht.

Economische groei in Drenthe blijft 

beperkt tot 1%

De economie van Drenthe maakt 2% uit van 

het landelijke bbp. Met een omvang van 12,6 

miljard euro in 2017 is het de kleinste van de 

drie noordelijke provincies. In 2016 en 2017 is 

de regionale economische groei iets lager dan 

landelijk, in 2014 en 2015 was het omgekeerde 

het geval. Voor de provincie Drenthe wordt 

een economische groei van 1% verwacht. In 

2017 zijn het agricluster en de bouw een 

minder krachtige groeimotor dan in 2016. De 

volumeontwikkeling in de landbouw daalt 

vanwege de fosfaatwetgeving, die melk-

veestapel en zuivelverwerking negatief zullen 

beïnvloeden. De bouwproductie groeit nog wel 

met 3%, maar dat is fors minder dan in de 

voorafgaande twee jaar. Pijler onder de groei 

zijn in 2017 vooral de weer aantrekkende 

zorguitgaven.

De chemische en metaalproductenindustrie 

rond Emmen ontwikkelen zich in 2017 ook 

goed en dragen ook hun steentje bij aan de 

provinciale economische groei. Dit blijkt 

bijvoorbeeld uit de weer aantrekkende vraag 

naar bedrijfskavels. Andere groeisectoren als 

zakelijke dienstverlening, ICT, groothandel en 

logistiek zijn in Drenthe minder sterk 

vertegenwoordigd. (BRON ING)

Drentse economie doet 

stapje terug

Economie Drenthe in 2017

Als ondernemer wilt u sturen op de juiste manage-

mentinformatie. En dat is vaak meer dan alleen uw 

financiële informatie. Met behulp van een dash-

board krijgt u in één overzicht inzicht in uw 

financiële en operationele data. U maakt uw eigen 

kritische prestatie indicatoren (KPI) en voert daar 

analyses op uit.

Dashboard: 

realtime

Stuurinformatie

Stuurinformatie

De prestaties van uw onderneming meet u aan 

de hand van diverse databronnen. Uw financiële 

administraties, uw salarisadministraties, statis-

tieken uit Google Analytics en uw voorraad-

systeem bevatten allemaal waardevolle informa-

tie. Al deze bronnen maken het ook lastig om 

snel over betrouwbare managementinformatie te 

beschikken. Hoe krijgt u alles in een overzicht en 

hoe weet u dat u met de meest actuele data aan 

de slag gaat?

In uw dashboard kunt u realtime koppelingen 

leggen met financiële en operationele databron-

nen. Alle gegevens zijn op elk moment vanuit de 

databron beschikbaar en geven u inzicht in 

trends en ontwikkelingen zodat u op elk punt kunt 

bijschakelen. Door de gegevens uit bijvoorbeeld 

de salarisadministratie en de financiële admini-

stratie aan elkaar te koppelen, stuurt u op KPI's

zoals de omzet per gewerkt uur en krijgt u inzicht 

in uw personeelskosten per omzetgroep.

Het dashboard richten we volledig in naar uw 

wensen. Samen bepalen we het aantal tellers op 

uw homepage. U geeft zelf aan welke informatie u 

wilt zien. En komt u er later achter dat u het liever

anders wilt? Geen probleem, dat past u met één 

klik aan.

Meer weten, bel ons voor een afspraak, op  

0598 - 618 776 of 06 - 526 00 464



Terugblik 

2016

Training MOTOL GP 2016

Bedrijfsbezoek Martinistad BMW       Gastspreker Ben Woldring

Bedrijfsbezoek Theo Pouw

Bedrijfsbezoek Van der Flier Groep

Bedrijfsbezoek Buitenkamp - Bredenoord

Seminar Jong&Laan

DelfSail 2016



DeJé Transport 

Delfzijl

Lamberth Ackermann

mr. Trinet Hidding                                         Wirtjo Molema                                                 Frans Nanninga                               

Simon Coerts                                               Dirk Jonker

Jos Wolters                                                   George Groenendaal

Jan Jacobs       

mr. J.P Dijstelberge                                     mr. F. Omta

Visser Assen Recycling b.v.

Dr. A.F. Philipsweg 43

9403 AD Assen

0592 37 03 78

info@visserassen.nl

www.visserassen.nl

Kwint is al 130 jaar lang uw partner 
voor al uw hijsmiddelen en hefmiddelen.

Kwint B.V.

Scandinaviëweg 7

9723 BW Groningen

088 319 89 89

info@kwintgroep.nl

Oldenburger│fritom

De Zwaaikom 24

9641 KW Veendam

0598 612551

sales@oldenburgerfritom.nl

www.oldenburgerfritom.nl

MakelaarNU

Van Beresteijnstraat 28C

9641 AB VEENDAM

0598 717611

info@makelaarnu.nl

MakelaarNU

Hoofdstraat 56

9501 CN Stadskanaal

0599 617550

www.makelaarnu.nl

Landwinkel Oldiek

Hoofdweg west 26

9944EB Nieuwolda

0596 541355

info@landwinkeloldiek.nl

www.landwinkeloldiek.nl

-Landwinkel

-Wijngaard

-Streekproducten

-Fruitbedrijf 

-Proeflokaal

Kantoor Groningen

Oosterweg 62

9724 CK Groningen

050 2303551 

www.advocatenkantoorboja.nl

Dejé Transport Delfzijl

Burg Buiskoolplein 2

9934 PA Delfzijl

(0)6 – 51 30 50 50

info@dejetransport.nl

Kantoor

Beneden Oosterdiep 63

9641 JB Veendam

Postbus 136

9640 AC Veendam

0598-632 623

info@do-advocaten.nl

www.do-advocaten.nl

Delfzijl 

(hoofdvestiging)

Sikkel 12

9932 BD, Delfzijl

0596-654500

info.delfzijl@delftechniek.nl
www.delftechniek.nl

Bezoekadres

Sleepboot 2

3991 CN Houten

Postadres

Postbus 516

3990 GH Houten

030 2758181

info@svo.nl

www.svo.nl

10 nieuwe BN&m leden 

nov./dec. 2016
AANGENAAM

- Groningen 

- Winschoten

- Archiefvernietiging

- Oud papier en karton

- Oud ijzer en non-ferro

- Containerservice



Jaap Kuin
Burgemeester Pekela

JK

Wat maakt Pekela zo bijzonder? 

Pekela bestaat ruim 400 jaar en is dus relatief jong als het gaat om de 

ontwikkeling van het gebied en bewoning. Pekela kent een rijke historie 

van turf, scheepvaart, scheepsbouw en strokarton. We zien hier nu nog 

elementen van terug. Denk bijvoorbeeld aan het product hennep dat 

door lokale bedrijven wordt bewerkt en internationaal verkocht. 

De bedrijvigheid en werkgelegenheid in Pekela kent sinds haar bestaan 

hoogte- en dieptepunten. Er is altijd reuring geweest. Hierdoor heeft 

Pekela zich verder weten te ontwikkelen. Het is wel een gebied dat meer 

aandacht en ondersteuning nodig heeft. Het heeft er ook recht op! 

Pekela wordt getypeerd door de kwaliteit en afwisseling van land-

schappen. Er is rust en ruimte. Dit wordt gewaardeerd en veelvuldig 

benut door inwoners, bezoekers en ondernemers. Pekelders zijn trotse 

mensen. 

De eindfilm van Pekels Goud is in première gegaan. Wat maakt dit 

project bijzonder? Wat wij hebben gedaan in Pekela is uniek. Voor zover 

ik weet heeft geen andere gemeente in het Noorden ooit zoiets gedaan. 

Het is echt een heel bijzonder project. En dat met een zeer bescheiden 

budget. Het is door Pekelders gemaakt en laat het echte Pekela zien. 

Inwoners van Pekela vormden de redactie van Pekels Goud. Camera en 

montage deed Martijn Pot, afgestudeerd aan de Filmacademie in 

Amsterdam, werkzaam voor landelijke en regionale omroepen en 

documentairemaker. Het afgelopen jaar zijn éénentwintig filmpjes 

gemaakt. De hoogtepunten daaruit zijn nu gemonteerd tot een eindfilm. 

Hoe is het idee ontstaan?

De bedenker van Pekels Goud is journaliste en schrijfster Pauline 

Broekema. Ze groeide op in de stad Groningen, kent de provincie goed 

en draagt Pekela een warm hart toe. Voormalig burgemeester Meindert 

Schollema nodigde haar uit voor een gesprek, nadat de EO in 2015 een 

veelbesproken documentaire over de gemeente uitzond. Veel bewoners 

herkenden zich er niet in. De Pekelders waren, terecht, boos. Pauline 

opperde een redactie te vormen van Pekelders. En die met een profes-

sioneel cameraman korte filmpjes te laten maken over de mensen en het 

leven in de gemeente. Dat is gebeurd. De redactieleden hebben met hart 

en ziel gewerkt aan het bedenken van onderwerpen en het voorbereiden 

van de filmpjes. Ze verzorgden het geluid en deden de interviews. Het is 

geweldig om te zien hoe betrokken ze zijn bij hun dorp. Hoe geweldig ze 

zich hebben ingezet voor Pekels Goud. En hoeveel Pekelders bereid 

waren mee te werken aan de opnamen en zich te laten interviewen. 

Ieder filmpje is goud waard en vertelt het eerlijke verhaal van Pekela.

Wat gaat er met de filmpjes gebeuren?

De filmpjes hebben een belangrijke historische waarde. Er is met opzet 

gekozen voor onderwerpen die in de toekomst misschien anders liggen 

of dan zijn verdwenen. Journalisten, onderzoekers, historici en archieven 

kunnen vanaf nu putten uit ons materiaal. Wij hebben met Pekels Goud 

het leven in een dorp voor volgende generaties gedocumenteerd. Zo 

blijft Pekela op de kaart.



Seminar
BN& more

i.s.m.

de Jong&Laan & 

CATA Subsidie

advies.  

Voor het 4e jaar hebben wij i.s.m. de

Jong&Laan accountants Veendam een

seminar georganiseerd bij Van der

Valk in Zuidbroek op 7 december 2016.

CATA Subsidieadvies, thans deel uit-

makend van de Jong&Laan Groep, gaf 

een uiteenzetting voor maar liefst 50 

Business &  more leden over subsidie-

mogelijkheden voor zowel kleine als 

grote ondernemingen.

Voorzitter Eddy Woltjer heette ieder-

een welkom en gaf het woord aan 

Sietse Boelmans van de Jong&Laan.

Sietse benadrukte dat CATA een 

onderdeel is van de Jong&Laan Groep. 

Daarna was het woord aan Willem 

Been directeur van CATA.

De uiteenzetting over de subsidie-

mogelijkheden was kort en krachtig. 

Daarna was het goed toeven in de 

hotelbar. Tal van nieuwe leden waren

enthousiast over de sfeer, het thema

en de netwerkcontacten.



Cijfers & Trends…
Sectorprognoses 2017

Afvlakkende exportgroei, maar bescheiden binnenlandse consumptiestijging

In 2015 en 2016 werd het grootste deel van de economische groei veroorzaakt door een toename van de 

export en de private investeringen. Dit blijft in 2017 zo, maar het belang van consumptie neemt toe. De 

Nederlandse economie zal in 2016 naar verwachting met 1,7% groeien en in 2017 met 1,5%. De groei 

valt in beide jaren lager uit dan in 2015, wat vooral een gevolg is van een afvlakkende exportgroei. In 

2015 nam het exportvolume nog met 5,0% toe, maar dit en volgend jaar valt de exportgroei terug tot 2,8%.

Dit heeft alles te maken met een groeivertraging in de voor Nederland belangrijkste handelspartners. Het 

Verenigd Koninkrijk ziet zijn groei sterk terugvallen door de uitslag van het Brexit-referendum. Ook de 

economische groei in de Verenigde Staten ligt in 2016 en 2017 sterk lager dan in de jaren ervoor. De 

lagere verwachte exportgroei heeft impact op de sectoren die in grote mate afhankelijk zijn van export, 

zoals de Nederlandse industrie, transport en de groothandel.

Gematigde maar gunstige koopkrachtstijging

We verwachten dat het consumptievolume in 2017 toeneemt met 1,7% ten opzichte van 2016. Ondanks 

een stijging van het besteedbare inkomen door stijgende lonen, lage inflatie en het lastenverlichtings-

pakket van 5 miljard dat dit jaar is ingevoerd, blijven huishoudens in 2016 terughoudend met consumeren. 

Dit komt doordat de private schulden in Nederland relatief hoog zijn en veel huishoudens nog een hypo-

theekschuld hebben die hoger is dan de waarde van hun woning.

Consumenten gebruiken daarom de extra inkomsten om te sparen of om af te lossen. Hierdoor neemt de 

consumptie in 2016 slechts met 1,3% toe. Voor 2017 verwachten wij dat de besparingen nauwelijks verder 

meer toenemen en dat huishoudens door de koopkrachtstijging weer wat meer gaan consumeren. Deze 

stijging van de consumptie is voordelig voor sectoren die met name afhankelijk zijn van binnenlandse 

consumptie, zoals de detailhandel, horeca en recreatie. Ook de automotive zal komend jaar een plusje 

laten zien.

Jaar op jaar volumemutatie in %



Cijfers & Trends…

*De toegevoegde waarde van een sector is de waarde van de omzet minus de waarde van goederen en 

diensten die tijdens de productie zijn opgebruikt. Met volumegroei van de toegevoegde waarde bedoelen we de 

groei van de toegevoegde waarde waarbij we uitgaan van gelijkblijvende afzetprijzen.

Woningmarkt veroorzaakt flinke groei
De private investeringen zijn flink toegenomen in 2015 (11,6%) en we verwachten ook voor 2016 een forse groei 

(8,0%). Deze hoge groeipercentages worden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de enorme toename van 

woninginvesteringen door huishoudens. Het aantal verkooptransacties van bestaande woningen is in 2015 flink 

gestegen, maar ook het aantal verleende bouwvergunningen lag in 2015 op een hoger niveau dan de jaren 

ervoor.

De bouwsector heeft baat bij zowel een toename van het aantal nieuwbouwwoningen, als bij een toename van 

bouwwerkzaamheden bij bestaande woningen. Onder meer door de lagere verwachte groei van de woning-

investeringen in 2017 rekenen we erop dat de groei van de particuliere investeringen in 2017 afvlakt. De 

investeringen door bedrijven in machines en overige bedrijfsmiddelen ligt nog onder het niveau dat op grond 

van de fase in de conjunctuur verwacht mag worden. Met de crisis in het achterhoofd zijn veel bedrijven nog 

terughoudend in het investeren in nieuwe activa.

Sectorontwikkelingen

Jaar-op-jaar volumegroei van de toegevoegde waarde*



Blauwestad

Met de verkoop van de kavels breekt er een nieuwe fase aan 

voor Blauwestad, dat vorig jaar haar tienjarig bestaan vierde. 

De woningbouw aan het Havenkwartier past in het vastgoed-

plan dat de provincie Groningen en de gemeente Oldambt in 

2014 maakten voor Blauwestad. De bouw gebeurt in drie fases. 

In de eerste fase worden 36 woningen gerealiseerd, die 

worden gegroepeerd in hofjes of pleintjes. Naast GEVEKE 

Bouw zijn er tal van aanbieders om uw droomhuis te realiseren. 

Een samenspel van de provincie en bouwers maakt het 

mogelijk om voor een breder publiek hun droom te verwezen-

lijken. 

Drukte bij start 

kavelverkoop 

www.blauwestad.nl

Razendsnelle groei voor groothandel in de erotiek

Veendam - EDC Internet groeit razendsnel met de online verkoop 

van seksartikelen. Met deze razendsnelle groei is het bedrijf uitge-

roepen tot FD Gazelle 2016. Het Financieele Dagblad maakt ieder 

jaar bekend welke bedrijven tot de snelst groeiende van Nederland 

behoren. Op 17 november heeft EDC Internet officieel de prijs in 

ontvangst genomen.

EDC Internet heeft de snelle groei met name te danken aan de succesvolle webshops EasyToys.nl

en EasyToys.be, waarmee het bedrijf een breed assortiment erotische artikelen verkoopt in Nederland, 

België en sinds kort ook in China. In 2016 realiseerde het bedrijf een explosieve groei met een jaaromzet 

van ca 10 miljoen euro en ook dit jaar zet de stijgende lijn zich door.  

Om de toenemende vraag naar erotische artikelen te kunnen verwerken is EDC onlangs, voor de 4e keer, 

verhuisd naar een groter pand. Met verbeterde logistieke middelen, een groter magazijn en meer man-

kracht zal de organisatie het huidige assortiment de komende tijd uitbreiden. Daarnaast zal EasyToys

binnenkort ook online gaan in omliggende landen, zoals Duitsland en Frankrijk.

EDC Internet is één van de grootste online retailers in Europa op het gebied van erotische artikelen en is 

onder andere actief in Nederland, België, Duitsland, Groot-Brittannië, Italië en Spanje. Onder diverse 

merknamen en online concepten worden dagelijks duizenden pakketten verzonden naar zowel consu-

menten als naar zakelijke partners. EDC internet maakt deel uit van onze Business/netwerkorganisatie

en wij zullen in maart 2017 een bedrijfsbezoek op locatie organiseren.

Bedrijf in beeld…

We make online shopping safe & easy

www.edc-internet.nl



‘Het is frappant dat de woningmarkt in de stad Groningen zich uiterst snel ontwikkelt. Groningen is na Amsterdam 

en Utrecht de derde stad in Nederland wat betreft de snelheid van de ontwikkeling van de woningmarkt. Dat geeft 

duidelijk aan hoe dynamisch de economie van Groningen is. Bovendien is Groningen na Amsterdam het tweede 

ICT-bolwerk van Nederland geworden. Maar ook in bijna alle andere branches gaat het momenteel zeer voor-

spoedig.’ Dat zegt Jan Loeters, directievoorzitter van Rabobank Stad en Midden Groningen.

Als er érgens een bedrijf is dat als een soort thermometer kan aanvoelen hoe de ‘temperatuur’ is in de economie, dan is 

het wel een bank. Daar merken ze onmiddellijk of er vraag is naar kapitaal voor investeringen of naar hypotheken. 

Rabobank Stad en Midden Groningen is de grootste van vier Rabobank-vestigingen in de provincie Groningen. Bij de bank 

werken tweehonderd medewerkers, zodat er contacten zijn tot in de kleinste haarvaten van de Groningse economie.

Maar de bank baseert haar oordeel over de situatie van de plaatselijke economie ook op onderzoek. En ook ziet de bank 

het als een van haar taken om waar mogelijk de Noordelijke economie te bevorderen, en ook daarvoor is inzicht een 

voorwaarde.

‘We merken duidelijk dat de economie in Groningen aantrekt. De bouw draait beter, en ook in de maakindustrie is er een 

opleving. In de volle breedte is er sprake van herstel. In de detailhandel is er een divers beeld. Alleen in de zee-

scheepvaart gaat het nog niet naar wens’, zegt Loeters (60). Hij bekleedt al 26 jaar directeursfuncties en is al 36 jaar 

in dienst bij de Rabobank. Loeters werd geboren in de Achterhoek, en begon zijn loopbaan in Oldenzaal. Inmiddels is hij 

alweer zes jaar directievoorzitter in Groningen.

‘Wij hebben onderzoek gedaan naar de Groningse economie: 'Toekomstvisie perspectief Groningen 2025'. Daaruit blijkt 

dat er veerkracht zit in de Groningse economie, maar we kunnen nog wel wat sleutelen om het beter te krijgen. We zijn 

tot de conclusie gekomen dat we op een viertal zaken de economie nog kunnen verbeteren. Dat zijn sectoren die wij 

benoemen als 'Groningen Aantrekkelijk, (wonen en leefbaarheid)’, 'Groningen Vitaal' (gezondheid en zorg) , 'Groningen 

Compleet' (landbouw en infrastructuur) en 'Groningen Werkt' (economie en werkgelegenheid). Elk van onze vier 

transitiepaden wordt getrokken door een boegbeeld, samen met de banken in de provincie Groningen’, vertelt Loeters. 

Zijn eigen kantoor, Rabobank Stad en Midden Groningen, is betrokken bij ‘Groningen Werkt’.

Zo zet zijn bedrijf zich in voor het versterken van de werkgelegenheid door mbo-opleidingen af te stemmen op vragen van 

bedrijven: opleidingen voor Google in de Eemshaven of voor het slopen van schepen. ‘Wij zetten ons ervoor in omdat wij 

vinden dat de economie stevig moet blijven en toekomst moet bieden aan iedereen. Wij voelen ons echt maatschappelijk 

betrokken. Natuurlijk is dat ook in ons eigen belang: als bank willen we geld verdienen. Maar dat kan het beste wanneer 

er ook sprake is van klanttevredenheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid.’

Rabobank Stad en Midden Groningen steunt ook de economische campagne ‘Er Gaat Niets Boven Groningen’, en om 

die reden mag Jan Loeters zich ‘Ambassadeur van Groningen’ noemen. Dat betekent ook dat hij uitdraagt dat het prima 

ondernemen is in de provincie Groningen.

‘Dat doe ik uit volle overtuiging, want er is sprake van een zeer ondernemende cultuur in Groningen. Kijk naar de vele 

jonge IT-bedrijven in de Mediacentrale of naar de Startups in The Big Building. Er zijn in Groningen maar liefst 52.000 

studenten in het WO en HBO. Steeds meer jongeren beginnen hun eigen bedrijf. Er gebeurt hier dus echt heel erg veel: 

het zijn spannende tijden met nieuwe initiatieven. Er is volop nieuwe energie in Groningen!’, aldus Jan Loeters.

Jan Loeters, 

directievoorzitter 

Rabobank 

Stad en Midden Groningen 

én Ambassadeur 

van Groningen



Bellingwolde
architectonische
hoogstandjes

Bellingwolde is in de Middeleeuwen ontstaan op een zandrug. 

Het hoorde aanvankelijk bij Reiderland, maar door het oprukken 

van de Dollard verdween deze streek voor een groot deel in de 

golven en kwam Bellingwolde onder Westerwolde te vallen 

waartoe het nog steeds wordt gerekend.Vanuit Bellingwolde is 

er, getuige de voormalige opstrekkende verkaveling, land 

gewonnen op de Dollard. Hierdoor kwam Bellingwolde op een 

zandrug te liggen die de klei van de Dollard in het westen 

scheidde van het veen in het oosten van het Bourtanger

moeras. Ook dit werd ontgonnen vanuit Bellingwolde.

In de 19e eeuw vormden de vruchtbare kleigronden de basis 

voor de groei van de welvaart van de Bellingwolder boeren. 

Door de hoge graanprijzen tussen 1850 en 1875 speci-

aliseerden velen van hen in de akkerbouw en verwierven een 

hoge mate van welvaart. Van deze - vroegere - welvaart getuigt 

een aantal grote herenboerderijen in het dorp. In diezelfde tijd 

groeide het dorp naar het zuiden. Tegenover de zeer rijke 

herenboeren stonden de arme arbeiders en de spanningen 

tussen deze bevolkingsgroepen leidden er in 1892 toe dat er 

een opstand uitbrak, die met behulp van soldaten werd 

neergeslagen. In het interbellum kwam het tweemaal tot lang-

durige stakingen.



Het 55e Internationaal Indoor 

Concours Hippique Groningen 

succesvol afgesloten

De 55e Grote Prijs van Indoor Groningen is 

zaterdagavond gewonnen door de 18-jarige

Sanne Thijssen uit Sevenum. Het Limburgse talent was 

in de Van der Valk Indoorhallen in Zuidbroek met de 

merrie Ulena de snelste van twaalf combinaties in de 

barrage.

Geweldig

Voor een andere 18-jarige, Amber Meijer uit Muntendam, kwam 

een meisjesdroom uit. De jonge amazone plaatste zich met 

haar paard KM Carrera voor het eerst voor de Grote Prijs van 

haar thuiswedstrijd. In het basisparcours ging ze voor zo'n 

tweeduizend toeschouwers foutloos rond. Meijer ging als 

tweede naar de barrage.

Een springfout op de voorlaatste hindernis bracht haar uitein-

delijk de elfde plaats. Na afloop kon de regerend Nederlands 

kampioene bij de junioren alleen maar tevreden zijn. 'Ik loop 

hier al mijn hele leven rond. Dan hoop je toch dat je ooit een 

keer foutloos doorkomt in de Grote Prijs. Ik rij foutloos hier in 

Zuidbroek, mooier kan niet.'

HUSA Logistics

Spoorhavenweg 17

9645 LZ Veendam

0598 65 7911

info@husa-logistics.nl

www.husatransportation.com

Met ingang van 1 januari 2017 is Jos Kraan de 

nieuwe directeur van cultuurcentrum VanBeresteyn. 

Jos Kraan volgt daarmee Simon Scholtens op die zijn actieve loopbaan beëindigt.

Het doel is het cultuurcentrum verder te ontwikkelen tot het culturele hart van                                              
Veendam en regio. Jos Kraan is een geboren 

Veendammer en voelt zich erg betrokken bij het

sociale en maatschappelijke leven in en rond 

Veendam. Jos ziet volop kansen om samen met zijn 

team VanBeresteyn nog beter op de kaart te zetten en

het cultuurcentrum een “bruisend” aanzien te geven. 

Wij wensen Jos en zijn team veel succes toe in de 

komende jaren.

HUSA Logistics

Uw lading kan dagelijks via de trimodale terminal vervoerd worden 

tussen Noord-Nederland en Rotterdam, de lading is dan natuurlijk nog 

niet op de eindbestemming. Voor deze last mile transporten hebben we 

onze vloot naadloos laten aansluiten bij de wensen van onze klanten. 

Bulktransport, silotransport, pallettransport of containertransport; alle 

vormen laten we perfect aansluiten op de (intermodale) logistieke route 

van uw lading. De planning van intermodaal transport en het wagenpark 

zit gecentraliseerd in Veendam en is daarom in staat adequaat te rea-

geren in geval van wijzigingen op uw geplande route. Op die manier 

kunnen we vasthouden aan betrouwbare en snelle afhandeling van uw 
transporten.



Hoofdkantoor Groningen

Smirnoffstraat 17

9716 JR Groningen

050 - 571 13 70

info@gjaltema.eu

Vestiging Leeuwarden

Apolloweg 13

8938 AT Leeuwarden

058 - 820 02 10

leeuwarden@gjaltema.eu

Vestiging Moerdijk

Graanweg 6

4782 PP Moerdijk

0168 - 45 27 52

moerdijk@gjaltema.eu

www.gjaltema.eu

- STEIGERS 

- HOOGWERKERS

- MATERIEELVERHUUR

- VERKOOP

- OPLEIDINGEN

- MONTAGE & ONDERHOUD

Archiefvernietiging
Het aantal vierkante meters dat een archief inneemt binnen 

een bedrijf is al snel te groot en vooral niet rendabel. Na 

verstrijken van de wettelijke bewaarperiode van uw 

administratie is het wenselijk het archief op te ruimen. 

Visser Assen biedt u hiervoor professionele en vakkundige 

aanpak. Of het nu gaat om een structurele oplossing of een 

eenmalige opruimactie, Visser Assen kan u assisteren. 

Ook de archiefvernietiging gaat met zijn tijd mee, voor de 

vernietiging van datadragers bent u bij ons aan het juiste 

adres. U kunt hierbij denken aan USB-sticks, harde schijven, 

PC, laptops, CD, DVD’s en tapes.

Visser Assen Recycling b.v.

Dr. A.F. Philipsweg 43

9403 AD Assen

0592 37 03 78

info@visserassen.nl

www.visserassen.nl

Neem gerust contact 

met ons op: 

(0592) 373727



Opening 2e productielijn

In oktober  2016 opende PPG Industries in Delfzijl een tweede productielijn voor 

het produceren van silicapoeders en granulaten. Jan Zuidema vertelt dat deze lijn 

eigenlijk voorbestemd is voor het produceren van AGILON Performance Silica, 

een Silica met daaraan chemicaliën toegevoegd, die nog beter in staat is om de 

mechanische eigenschappen van rubber voor met name autobanden te verbeteren. 

Start van PPG in Delfzijl met een zogenaamde “nameplate van 12KT.PPG” startte 

de productie van Silica in 1993, dit op de locatie van het voormalige Katalystics. 

Het was de bedoeling dat de plant een capaciteit zou krijgen van maximaal 

12KTon. Echter de markt in Europa zat toch anders in elkaar dan men had inge-

schat, zegt Zuidema. In Europa vroeg men een betere kwaliteit, meer variatie in 

producten en de prijzen waren anders dan de marketeers van toen hadden bedacht. 

Om rendabel te kunnen worden moest de plant groeien. Dat werd stukje bij beetje 

gedaan, altijd werd er net iets meer geproduceerd dan het budget aangaf door 

efficiënter en slimmer te produceren. Team Delfzijl was vindingrijk en wist zich in 

de kijker te spelen. 

Pilot functie

Door deze goede prestaties werd de plant ook steeds meer als een pilot plant voor 

PPG Silica gezien. Men bedacht het op laboratoriumschaal in de USA, PPG Delfzijl 

voerde het op grotere schaal uit. Dat de klanten veelal in Europa zaten was ook 

wel een voordeel, korte lijnen van de plant naar de klant. Gestaag groeide de capaci-

teit met kleine stapjes, relatief weinig kapitaal vragend. Echter aan het 

debottlenecken kwam in 2010 een einde. Op vele processtappen was de maximale 

capaciteit bereikt. In 2011 werd daarom de productie in één keer met 10% uitge-

breid. Ondertussen vonden ook al de pilot productieruns met Agilon plaats. Naast 

de vraag naar meer Silica begon ook de vraag naar Agilon te groeien. 

Uitbreiding

Er moest besloten worden waar te bouwen, ergens “greenfield” in Oost-Europa of 

“brownfield-greenfield” in Amerika of in Delfzijl. Op grond van de nodige ervaringen 

en snel kunnen handelen werd er gelukkig voor Delfzijl gekozen, zegt Zuidema. Het 

moest op korte termijn gerealiseerd worden.

Start van het grootste PPG project in West-Europa. Jan Zuidema geeft aan dat er 

door geweldig teamwork van alle building partners en andere stakeholders 

(de autoriteiten) een puike prestatie is neergezet. In oktober 2015 werd er gestart 

en medio 2016 was de capaciteitsuitbreiding gerealiseerd. De grondstofvoorziening 

werd in oktober in gebruik genomen. Er is flink geschoven met opleveringsdata van 

de deelprojecten. Daar zijn flexibiliteit en inzicht van de partners voor nodig geweest.

AGILON Performance Silica

Zuidema geeft aan de zogenaamde onderdelen van de “Magic Triangel”: rolweer-

stand-grip-slijtage door Agilon op alle drie pijlers verbeteren. Minder rolweerstand 

geeft minder brandstofverbruik, meer grip verbetert de veiligheid en minder slijtage 

laat de band meer km’s maken. Bovendien hebben we daarmee milieuproblemen 

bij de klant opgelost en zijn er zelfs door hogere productievolumes met dezelfde 

apparatuur, dus economische voordelen voor de klant te behalen. PPG gelooft in 

dit product. Overigens is er na 23,5 jaar ook een einde gekomen aan zijn werkzame 

leven: per 01 januari 2017 is Jan met pensioen. Het afscheid was moeilijk, maar 

de wijze waarop er afscheid is genomen door de directe collega’s is hartver-

warmend, zegt Jan. Er is zelfs op het terrein een Jan Zuidema boulevard gekomen. 

Te gek voor woorden. Een prima Team, Team Delfzijl. We deden het allemaal 

met z’n allen, besluit Jan z’n verhaal.

Jan
Zuidema
23,5 jaar PPG

JZ



Musk bleef nog een jaar om een tweede bachelor te behalen. Tijdens zijn studie aan University of Pennsylvania kochten 

Musk en mede-student Adeo Ressi een studentenhuis om dit als nachtclub te gebruiken. In 1995, 24 jaar oud, verhuisde 

Musk naar Californië om in de natuurkunde te promoveren aan Stanford University, maar verliet de universiteit na twee 

dagen om zelf bedrijven op te richten op het gebied van internet, duurzame energie en de ruimte. In 2002 kreeg hij het 

Amerikaanse staatsburgerschap.

Elon Reeve Musk (Pretoria, 28 juni 1971) is een, als Zuid-Afrikaan geboren, 

Canadese en Amerikaanse ingenieur en ondernemer. Hij is de oprichter 

van SpaceX en medebedenker en -oprichter van Zip2, PayPal en Tesla. Hij 

is algemeen directeur (CEO) en Chief Designer (CDO) van SpaceX, alge-

meen directeur en productarchitect van Tesla en voorzitter van SolarCity. 

Musk haalde de internationale pers met de ideeën voor een hyperloop en 

een VTOL supersonisch elektrisch vliegtuig.

Mister TESLA Elon Musk

Tesla Motors werd in juli 2003 opgericht door Martin Eberhard en Marc Tarpenning, die het bedrijf financierden tot de 

eerste financieringsronde. Beide mannen bekleedden een actieve rol in de vroege ontwikkeling van het bedrijf, voordat 

Elon Musk betrokken werd bij het bedrijf. Musk leidde de eerste financieringsronde in februari 2004, toen hij toetrad als 

voorzitter van de raad van bestuur. Musk had een actieve rol in het bedrijf en was tot in detail betrokken bij het design 

van de Roadster, maar was minder betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Tijdens de financiële crisis van 2008

voelde Musk zich genoodzaakt het leiderschap van Tesla over te nemen als algemeen directeur en Chief Designer, 

posities die hij vandaag de dag nog bekleedt. 

Tesla produceerde eerst een elektrische sportauto, de Tesla Roadster, met een verkoop van ongeveer 2.500 voertuigen 

in 31 landen. Tesla kwam vervolgens met de Model S, een vierdeurs sedan, op 22 juni 2012 en onthulde haar derde 

auto, de Model X, gericht op de SUV/minivan markt, op 9 februari 2012. De productie van de Model X zou begin 2015 

gestart worden, maar is inmiddels uitgesteld. Buiten haar eigen auto's verkoopt Tesla ook elektrische aandrijfsystemen 

aan Daimler voor de Smart EV, Mercedes B-Class Electric Drive en Mercedes A Class en aan Toyota voor de RAV4 

EV. Musk kon beide bedrijven binnenhalen als lange-termijn investeerders in Tesla.

Het is Musks doel om een subcompacte auto in de prijsklasse onder 30.000 dollar te produceren en elektrische aan-

drijfsystemen te blijven leveren aan andere autoproducenten, zodat zij betaalbare elektrische auto's kunnen maken 

zonder een duur intern ontwikkelproces te moeten opzetten. Verschillende publicaties hebben Musk met Henry 

Ford vergeleken om zijn ontwikkeling van voertuigaandrijfsystemen.

Om de nadelen van de beperkte actieradius van elektrische auto's te verminderen is Tesla haar netwerk van 

snellaadstations drastisch aan het uitbreiden, zei Musk in een interview met All Things Digital in mei 2013. Musk

voegde daar aan toe dat het aantal superchargers aan de oost- en westkust van de Verenigde Staten verdrievoudigd 

moet zijn rond juni, waarbij de rest van Noord-Amerika, inclusief Canada, ook naar een uitbreiding kon uitkijken, later 

dat jaar. Musk zou 32% van de aandelen van Tesla bezitten, wat in november 2013 neerkwam op 18 miljard 

Amerikaanse dollars. Terwijl Musk in 2012 een jaarlijks salaris van 78,2 miljoen Amerikaanse dollars ontving, is sinds 

2014 zijn salaris één dollar, vergelijkbaar met dat van onder andere Steve Jobs. Het overige deel bestaat uit aandelen 

en prestatie-gebonden bonussen.

In 2014 kondigde Musk aan dat Tesla Motors andere bedrijven toestaat om hun patenten te gebruiken, zo lang dat 

meehelpt om de ontwikkeling van elektrische voertuigen te versnellen. "De ongelukkige 

werkelijkheid is dat het ontwikkelingsprogramma van elektrische auto's (of van andere 

voertuigen die ook geen koolwaterstoffen verbranden) bij de grote autoproducenten 

klein tot niet-bestaand is, wat neerkomt op een gemiddelde van veel minder dan 1% 

van hun autoverkopen“, zei Musk.

Op 19-jarige leeftijd werd Musk toegelaten tot Queen's University in Kingston, 

Ontario. In 1992, na twee jaar gestudeerd te hebben aan Queen's University, 

vertrok Musk naar de University of Pennsylvania waar hij op 24-jarige leeftijd 

een Bachelor of Science diploma in Natuurkunde van Penn's College of Arts 

and Sciences haalde en een Bachelor of Arts Economy aan de Wharton

School of the University of Pennsylvania. 



Huis voor de kunst

Huis voor de Kunst brengt in een ontspannen en aangename huiskamersetting kunst onder de mensen. Met 

haar grote en diverse collectie biedt Huis voor de Kunst buitengewoon zintuig prikkelende kunst waar een 

breed publiek door verrast, verbaasd en geroerd wordt.

Veel liefhebbers zijn gewend om kunst in musea, galeries en op kunstbeurzen te bekijken. Heldere en ruime 

zalen, goed uitgelichte wanden en het toezicht van een suppoost zijn daarbij niet meer dan gebruikelijk. 

Verreweg de meeste kunst is echter helemaal niet gemaakt voor zo'n setting, maar juist voor een huiselijke 

omgeving: de huis-, eet- of slaapkamer van een particuliere kunstkoper.

Jan Starke

Veendam

Stationsstraat 10

9641 KE Veendam

info@huisvoordekunst.com

www.huisvoordekunst.com

Borgerswold Experience

Bergweg 1

9642 LV Veendam

info@borgerswold-experience.nl

0598 – 750212

Sievert: 06 – 41665450

Wouter: 06 – 52502841

Borgerswold Experience is een veelzijdig outdoor bedrijf in het 

grootste activiteitenpark in de regio, Borgerswold Veendam.

www.activiteiten-groningen.nl



Aangenaam…

Hendrik Garlich Martin Leeuwis Johan Nobbe Fokke Ophuis

Frank Fokkens Wilfred van der Wijk            Matthieu Pasveer Stefan Wiekens 

Business Networking & more

Branch Assen

Schepersmat 9

9405 TM Assen

Postbus 596

9400 AN Assen

0592 341456

planning.noord@mammoet.com

www.mammoetbenelux.nl

NOORD

BAM Bouw en Techniek

Postbus 70008

9704 AA Groningen

+31 (0)50 556 50 50

Fax +31 (0)50 556 50 05

noord@bam.nl

www.bambouwentechniek.nl

ReFood. GmbH & Co. KG

Kustweg 12

9976 VP Lauwersoog

0519 820333

www.refood.nl

Scorpion Nederland BV / Innotec

Kopersteden 14 

7547 TK Enschede

053 4282954

www.innotec.nl

Vierkant Groep B.V.

Stavangerweg 21/25 

9723 JC Groningen

050  820 03 55

info@vierkantgroep.nl

www.vierkantgroep.nl

Vierkant Groep B.V.

Stavangerweg 21/25 

9723 JC Groningen

050  820 03 55

info@vierkantgroep.nl

www.vierkantgroep.nl

Bezitten van strategisch 

gelegen grond 

biedt kansen.

Bezitten van strategisch 

gelegen grond 

biedt kansen.

Plegt-Vos Noord

Amerikaweg 8-1

9407 TK Assen

Postbus 25

9400 AA Assen

088 5886491

noord@plegt-vos.nl

www.plegt-vos.nl

HUSA Logistics

Spoorhavenweg 17

9645 LZ Veendam

Postbus 11

9640 AA Veendam

0598 65 7911

info@husa-logistics.nll

www.husatransportation.com



Aangenaam…

Koldingweg 10-4

9723 HL Groningen

Postbus 515

9700 GD Groningen

050 5499996

info@asbesthenk

www.asbesthenk.nl

Business Networking & more

John Meijer                        Gert Hensens                 Harry van Dam                 Maurice de Wit

Eric Idema                        Rein Tempel                     Egbert Kruize                   Henk Wierenga

Hensens & Hensens

Administratiekantoor

Poststraat 1B

9679 AA Scheemda

Postbus 4

9679 ZG Scheemda

0597 591840

info@hensensenhensens.nl

www.hensensenhensens.nl

Bolsward

De Marne 209

8701 MH Bolsward

0515 - 572828

info@afaber.nl

www.afaber.nl

Aannemersbedrijf 

A. Faber B.V.

groot door eenvoud!
Verbion Vloeren

J.A. Koningstraat 21

9672 AC Winschoten

Postadres:

Postbus 373

9670 AJ Winschoten

0597 42 28 00

info@verbionvloeren.nl

www.verbionvloeren.nl

VEOLIA

Australiëweg 16 

9407 TE Assen

Postadres

Postbus 1011

9400 BA Assen

0592 377 222

www.veolia.com

EDC-Internet B.V.

Phoenixweg 6

9641 KS Veendam

0598 690453

www.edc-internet.nl

We make online 

shopping safe & easy

Nijwa Veendam

Phoenixweg 55

9641 KS Veendam

0598 62 29 44
www.nijwa.nl

Volvo Trucks

Renault Trucks

ComPromise ICT-Dienstverlener

Klompmakerstraat 3/A-B

9403 VL Assen

0592 405015

www.compromise.nl

ICT-DIENSTVERLENER

ComPromise is uw 

ICT-dienstverlener in 

Noord-Nederland

De wereld voorzien 

van hulpbronnen



Jakob 
Zwinderman

G.G.B.

I n s t a l l a t i e s b v

Postadres:

Postbus 168

9670 AD Winschoten

Bezoekadres:

Weg der Verenigde Naties 20

9636 HW Zuidbroek

0598 – 450 250

info@ggbinstallaties.nl

www.ggbinstallaties.nl

SvdB Nano Coatings

AA Stroom 48

Oude Pekela

0800 267 24 28

06 301 367 84

info@svdbnanocoatings.nl

www.svdbnanocoatings.nl

SVDB Nano Coatings: 

de ultieme onzichtbare 

bescherming

Gelegen in het Groothandels-

centrum Groningen

050 – 31 20 793

Wie is de enige in deze groep?

De ‘enige’ vraag die ik, Jakob Zwinderman, vaak stel bij het 

begin van een trainingsbijeenkomst is; ‘waar ben jij de enige in, 

in deze groep?’ Al snel komen mensen met persoonlijke verhalen 

over hun hobby, hun reis, hun familie of een ander leuk verhaal. 

De groep komt los en het ijs is gebroken. Na al die jaren van 

trainen (meer dan 30 jaar) staat me nog een aantal kenmer-

kende voorbeelden bij. De directeur van een reclamebureau die 

vertelde dat hij van pure ellende het in zijn broek had gedaan 

toen hij op de top van een berg stond. Een gaswinningspecialist 

vertelde dat hij kon horen of er gas of olie in de grond zat en zijn 

hobby was het verzamelen van vogelgeluiden. Ieder mens is 

uniek en wil graag de aandacht krijgen die hij verdient en serieus 

genomen worden. Heeft u zo wel eens naar uw eigen personeel 

gekeken? Weet u wat zijn of haar uniciteit is? Voor een goede 

personeelsband is het belangrijk te weten wat mensen bindt en 

boeit. Vraag er eens naar bij uw volgende gesprek.

Waar ben ik de enige in? Waar zijn wij als Sherpas Proyects

de enige in?

Met mijn bedrijf Sherpas Proyects zijn wij de enige in:

Projectleiding voor bijzondere klussen over verandering en het 

bewerkstelligen van een andere werkcultuur; 

POWER trainingen en coaching over timemanagement, 

beïnvloeden en teamwerk;

Faciliteren van moeilijke zo niet onmogelijke gesprekken met 

groepen van mensen.

Wat kunnen we voor u doen?

Via coaching, trainingen en het begeleiden van 

(project)vergaderingen zorgen we dat er met meer plezier en 

effectiever gewerkt wordt.

We baseren ons op onze boeken voor projectassistenten, 

timemanagement, teams en ontzorgen.

Hoe kunnen we voor u het verschil maken?

Graag gaan we eens een gesprek aan.

Peter Vos, Pieter Hoekstra en Jakob Zwinderman

Langeleegte 5C

9641 GN Veendam

598-633 817

www.uitzendbureau-paraat.nl



Aannemingsbedrijven

- Eerens Sloopwerken bv Assen  

- A. Faber Bolsward

- Van der Flier Groep Winschoten

- A. Hak Zwolle

Accountants

- De Jong&Laan Veendam

- Hensens & Hensens Scheemda

Advies & Training

- sherpas prôyects

- InSight activity

Advocatuur

- Advocatenkantoor BOJA Groningen

- Dijstelberge & Omta Advocaten Veendam

- Draad advocaten Hoogezand

Afvalmanagement

- ReFood Nederland pure bioenergy

- 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

Banden & Onderhoud

- Profile Tyrecenter Heuver Veendam

Bankzaken & Verzekeringen

- Noorderborgh Verzekeringen

- Rabobank Stad en Midden Groningen

Bedrijvenlocaties

- Oostboog Veendam-Pekela

Beveiliging

- CSN Beveiliging  / Cruon Veendam

Bouwbedrijven

- A.L.S. Groningen Metselbedrijf

- Noordbouw Veendam

- Nijhuis Noord bv Assen

- Plegt-Vos Noord Assen

- Reinds-Jonkman Voegbedrijf

- Wolthuis Bouwbedrijf bv

Bouwproducten & Toelevering

- Asser Glas & Verfhandel

- INNOTEC  

- Ekamper Licht & Advies

- LEDvisie Groningen

Dakwerken

- VerbiDak bv Winschoten

Drukwerk –Reclame - Vormgeving

- Recopyshop Veendam

- Poppen Vormgeving Veendam

- Bijlholt Communicatie

Evenementen

- De Oosterpoort - Stadsschouwburg

Forwarding & Trading

- De Romein Cargo Services 

Automotive

- NIJWA Groep Volvo-Renault Trucks

- VMD Groep BMW-Mini dealer

Gebouwenbeheer

- VEOLIA Assen-Delfzijl

Glasvezelverbindingen

- Community Network Groningen

Groenvoorziening & Bestrating

- H.W. Mollema Hellum

Groothandel

- EDC Internet Veendam

- Delftechniek Technische Groothandel

- KWINT Groningen

- Verbion Hygiëne en Onderhoud

Hekwerken

- 18 Hekwerk Heerenveen

Hotel - Restaurant - Catering

- Borgerswoldhoeve Veendam

- Van der Valk Hotel-Restaurant A7

- Linus Koster Partyservice

ICT & Automatisering

- CJ2 Hosting Groningen

- ComPromise

- Hoogma Webdesign

- RSE ICT Groningen 

Industriële & Gevelreiniging

- Kroeske Services

Incasso

- Nova Incasso Alliance Groningen

- STRAETUS Groningen

Industrie

- Vogel Tube Bending bv Veendam

Installatiebedrijven

- Aalbers Installatietechniek bv

- BAM Bouw en Techniek Noordoost

- GGB Installaties Zuidbroek

- Prins Elektrotechniek Veendam

- Stork Nederland b.v.

Kantoorartikelen

- Uniepapier Veendam

Koeriersdienst & Transport

- A7 Logistics Veendam

- Dejé Transport Delfzijl

Koffie en Apparatuur

- Fortune Coffee Scheemda

- Koffie Plein Veendam

Kraan & Zwaar Transport

- MAMMOET Nederland b.v.

Lastechniek

- Kamphuis Lastechniek Emmen

Leasemaatschappij

- ALG Autolease Groningen

Makelaardij

- MakelaarNU Veendam - Stadskanaal

Multimedia

- HG Media Roden

Nano Coatings

- SVDB Nano Coatings

Opleidingen

- Hanzehogescchool IBS Groningen

- HOC Opleiding & Training

- Mulder Opleidingen Assen

- SVO Opleidingen FOOD Houten

Pallets - Vaten - Handel

- Jager & ZN B.V. Sappemeer

Promotie / Reclame 

- Oostgrunn.nl

Relatiegeschenken

- Van Dijk Groningen

Schilderwerk & Onderhoud

- Reisiger Glas & Schilderwerken

- SWbv Emmen-Winschoten

Schoonmaakbedrijven

- Argo Schoonmaak Service Roden

- JA-Schoon Winschoten

Shipping & Logistics

- Wijnne Barends Logistics bv Delfzijl

- HUSA Logistics Veendam

Sportclubs

- FC Groningen betaald voetbal

SW bedrijven

- Werkplein Fivelingo Appingedam

- Synergon Winschoten

- WEDEKA Stadskanaal

Telecom

- RSE Telecom & ICT Groningen

- TOMTELECOM Hoogezand

Uitzendbureaus

- Abiant Uitzendgroep

- BIKKEL Groep Groningen

- Paraat Uitzendbureau Veendam

Vastgoed & Verhuur

- Boer Vastgoed Groep Borger

- SVB Woningverhuur Haren

Verhuur

- Buitenkamp bv Waterpompen

- Gjaltema Steigers & Hoogwerkers

- Kamphuis Lastechniek Emmen

- LGH Hef- en Hijsmaterieel Groningen

- Lienus Koster Partyservice & Catering

- Bredenoord b.v.

Verspreiding

- Santibri/Axender Veendam

Vloeren

- Verbion Vloeren bv Winschoten

Wijn & Streekproducten

- altijddebestewijn.nl (Duitse wijnen)

- LandwinkelWijndomein OlDiek

Overige

- Help het is Crisis Groningen

- Landwinkel OlDiek Nieuwolda

- Neropo Roses & Plants Polen

- Ventus Delfzijl

- RWE Power Plant Eemshaven
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