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BIOCLEAR EARTH
WATERCORRIDOR IS
NATUURLIJKE BUFFER

LENFERINK
STRATEGISCHE
VASTGOEDPARTNER

KI-AGIL
MACHINE REPAREREN
VOORDAT ‘IE KAPOT GAAT

Stienstra & van der Wal B.V.
Stienstra en Van der Wal is een aannemingsbedrijf,
gespecialiseerd in Waterbouw werken. Het bedrijf heeft vooral in
de drie noordelijke provincies bekendheid opgebouwd met
degelijk en vakkundig uitgevoerde werken, onder andere in
opdracht van provincies, gemeenten en waterschappen.
Daarnaast weten ook vele aannemers de kwaliteiten van
Stienstra & Van der Wal op juiste waarde in te schatten.

Walbeschoeiingen
Steigers en vlonders
Trailerhellingen
Houten bruggen
Remmingswerken

ROGMOLEWEI 6, IJLST
TEL.: 0515 - 533 243
INFO@STIENSTRA-VANDERWAL.NL

Wie de inleiding van ons coverartikel over Bioclear earth leest, zal
misschien in eerste instantie denken in het ANWB-magazine te zijn
beland. Een fietstochtje door de natuur, een utopisch verhaaltje over
watercorridors… Maar lees vooral het volledige artikel.

VOORWOORD

Een utopisch voorjaar

Al ruim een jaar hebben we te maken met de gevolgen van corona en beperkende
maatregelen. De natuur is voor veel mensen de enige plek om ‘naartoe te vluchten’.
Waarom niet die natuur inzetten om stoffen die wij achterlaten, op te ruimen? We
hoeven het ‘de natuur’ niet eens te vragen: die doet het zelf. We hoeven alleen
maar gebieden in te richten waar dit mogelijk wordt. Een interessante
propositie.
Een voorjaar waarin méér mogelijk wordt dan alleen maar van de
natuur genieten, dat lijkt nog wel een utopie te zijn. We zitten nog vast
aan een aantal maatregelen, de maatschappij zal niet in één klap
weer volledig opengesteld worden. Maar dat er ook met alle
restricties nog veel mogelijk is, tonen de organisaties die in
deze voorjaarseditie van Kijk op het Noorden aan het
woord komen.
Zo timmert de Regio Groningen Assen hard aan de weg
om de wooncrisis op te lossen, door het bouwen van
duizenden woningen. ‘We gaan hier spectaculaire
woonmilieus ontwikkelen’, meldt wethouder Roeland van
der Schaaf van gemeente Groningen.
Hanzehogeschool Groningen wil bijdragen aan een
gezonde en duurzame samenleving via het kenniscentrum
Biobased Economy. De hogeschool doet ook onderzoek naar
innovatieve bedrijfsprocessen, bijvoorbeeld via het project KI-Agil.
Bij de in Veendam gevestigde logistieke dienstverlener Grodal gaat import
en export gewoon door, ondanks corona en Brexit.
Ausnutria, de bekende babyvoedingsproducent en Trivium
Packaging, de wereldspeler op gebied van metalen verpakkingen,
zijn een unieke samenwerking aangegaan in Heerenveen.
Security Noord vertelt, vanuit het nieuwe pand op
bedrijventerrein Azeven Noord, dat ze in ‘coronajaar’
2020 her en der een helpende hand hebben kunnen
bieden. “Maar we hopen op een 2021 waarin voor
alle branches weer perspectief is.”
Daar sluiten wij ons uiteraard bij aan. Of dat nu al dit
voorjaar gebeurt, of dat weer volledig vrij kunnen
leven nog even een utopie moet blijven: deze
editie getuigt in elk geval wél van
ondernemersperspectief. . <

Veel leesplezier!
Tine van Knijff
Hoofdredacteur Kijk op Uitgevers
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‘WATERCORRIDOR LAAT DE
NATUUR VOOR JE WERKEN’
Een fietsritje op zondagmiddag, samen met je zoon en dochter. De route die zoonlief heeft gekozen is
jammer genoeg best rechttoe-rechtaan langs de weilanden. Maar dan krijgt je dochter een
verandering van landschap in het vizier: “Zullen we daar naartoe fietsen? Dat ziet er mooi uit!” <

WATERSTOF-EXPERTISECENTRUM
OP ZERNIKE CAMPUS
DNV verruilt medio 2022 het huidige onderkomen aan de Energieweg in Groningen (ooit het
expertisecentrum van de Gasunie) voor het in aanbouw zijnde hypermoderne
bedrijfsverzamelgebouw Plus Ultra Groningen op de Zernike Campus. DNV is mede-initiatiefnemer
van dit nieuwe complex, dat wordt ontwikkeld door Kadans Science Partner, die eerder met succes
vergelijkbare multi-tenant gebouwen ontwikkelde in kennisintensieve omgevingen als Wageningen,
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Eindhoven, Nijmegen en Utrecht. <
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INHOUD

KIJK OP INHOUD
REGIO GRONINGEN-ASSEN
25 JAAR SAMEN GOED VOOR
ELKAAR
Regio Groningen-Assen (RGA) is een kwart eeuw actief als krachtig
noordelijk samenwerkingsverband op het gebied van economie,
mobiliteit, ruimtelijke kwaliteit en wonen. De zilveren jubilaris zorgt in
dit kader voor afstemming tussen de provincies Groningen en Drenthe
en de gemeenten Assen, Groningen, Het Hogeland, MiddenGroningen, Noordenveld, Tynaarlo en Westerkwartier. <

PAGINA 36
DATAS KANTOOR KOMPLEET
SCHAKELT MOEITELOOS
TUSSEN KANTOORPROJECTEN
EN THUISWERKPLEK
Veertig specialisten in vier vestigingen staan klaar om vragen op het gebied van
producten die je op en om je werkplek gebruikt en verbruikt te beantwoorden.
Voor (thuis)kantoorinrichting en ICT-vraagstukken, maar ook druk- en
opmaakwerk, kantoor- en facilitaire artikelen: Datas heeft het allemaal. Grote
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bedrijven, scholen, universiteiten en overheidsinstellingen maken hier gebruik
van, maar ook het MKB neemt een voorname plaats in. <

DE NIEUWE OMGEVINGSWET
KOMT ERAAN
Het is al bijna zeven jaar geleden dat de nieuwe Omgevingswet door het
kabinet Rutte 2 werd ingediend, maar nu is er eindelijk een ingangsdatum:
1 januari 2022. De wet vervangt een wirwar aan wetten en regels op het
gebied van de leefomgeving en ruimtelijke ontwikkeling. Wie wil bouwen,
uitbreiden of ontwikkelen kan straks veel eenvoudiger en sneller aan de
slag, zo is de gedachte. <
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WIJ ZIJN OHPEN
INGENIEURS & INNOVATORS

CIRCULAIR
BOUWEN

BETEKENISVOL
SAMENWERKEN

ENERGIETRANSITIE

KLIMAATADAPTATIE

Betekenisvol samenwerken met ons? Bel ons op 06 13 13 44 45.
Lage Traan 4E • 9351 VL Leek • 0594 - 283 596 • info@ohpen-ingenieurs.nl • www.ohpen-ingenieurs.nl

Hét Kenniscentrum voor arbeidsrecht
in Noord Nederland
www.kenniscentrumarbeidsrecht.nl

KIJK OP NIEUWS
NIEUWE LOOK & FEEL VOOR
KIJK OP HET NOORDEN

Nieuwe cover
Het eerste dat opvalt aan elk papieren magazine, is de cover. Onze
covers mochten wel iets meer glamour uitstralen, al zeggen we het zelf.
We zijn trots op wat we, samen met u en al onze partners, meerdere

Al meer dan een halve eeuw is er meerdere malen per jaar
een nieuwe editie van Kijk op het Noorden te lezen. Alweer
een aantal jaren hanteren we de bekende huisstijl met de
kenmerkende rode kleur. Maar tijden veranderen en wij
veranderen mee: het is een tijd voor een nieuwe look &
feel, tijd voor frisse covers en… een nieuwe website!

malen per jaar mogen maken. Dat willen we uiten met aansprekende
covers. In een huisstijl die bij u en ons past. Zodat overal waar de
magazines worden gepakt en gelezen, lezers zich meteen aangesproken
voelen. U vraagt om professionele aandacht, wij zorgen er ondermeer
met een frisse update van onze huisstijl voor dat u die krijgt.

Ook in andere regio’s
Lancering nieuwe site

Kent u ook onze merken Kijk op Noord-Holland en Kijk op Oost

Kijkt u al dagelijks op onze website www.kijkophetnoorden.nl? Dan is u

Nederland? Dé zakelijke platformen voor deze regio’s, met een groot

vast iets opgevallen, want tegen de tijd dat dit magazine bij u op de

netwerk en een vaste klanten- en lezerskring. Steeds meer Noordelijke

mat valt, heeft ons online platform een geheel nieuwe look & feel

ondernemers met een landelijke uitstraling kiezen ervoor zich niet

gekregen. Zo kunnen we uw nieuws nog beter, mooier en

alleen in eigen regio, maar ook in andere regio’s te profileren. Daarom

professioneler presenteren. Zo bent u verzekerd van een groot online

hebben we ervoor gekozen over de hele linie zowel offline als online

bereik. Uw nieuws krijgt bij ons niet alleen offline, maar ook online een

een nieuwe look & feel toe te passen: één groot vernieuwd professio-

prominente plek.

neel platform! Vraag vooral advies bij onze adviseurs, over uw zichtbaarheid in onze magazines en op onze vernieuwde websites.
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Bedrijvenpark
Leeksterveld
Groningen
Drachten
Leek

Meer informatie bij de
gemeente Westerkwartier
via telefoonnummer
14 0594. Of kijk op:

Roden

Uitstekend bereikbaar
Ondernemen in het groen
Gunstig ondernemersklimaat
Supersnel internet
Mooie woonomgeving

www.leeksterveld.info

TechID Engineering BV
specialist in beveiligingsoplossingen

camerasystemen
intercom
toegangscontrole
aanwezigheidsregistratie
people counting
ID-card productie & systemen
ID-card accessoires
www.techid.nl
088 - 11 66 333
Australiëweg 8
9407 TE Assen

KIJK OP NIEUWS

FRESENIUS:
FINANCIËLE IMPULS VOOR
ZUIDOOST DRENTHE

WOONCONCEPT BUURBLOK:
WONEN ALS DIENST
Bouwgroep Dijkstra Draisma en Wocozon lanceren het woonconcept
Buurblok: wonen als dienst. Wonen, energie, vervoer en onderhoud

Werkgelegenheid is een belangrijk speerpunt voor de
provincie Drenthe. Ook is het behoud van de maakindustrie in Zuidoost-Drenthe belangrijk. Het bedrijf Fresenius HemoCare Netherlands speelt hierin een cruciale
rol, vinden de provincie en de gemeente Emmen.

komen samen, door de geprefabriceerde woningen van Bouwgroep
Dijkstra Draisma te combineren met het energieconcept van Wocozon.
Deze complete dienst bieden zij aan in een (operational) leasecontract.
Met Buurblok stimuleren Dijkstra Draisma en Wocozon corporaties om
het voortouw te nemen in het verduurzamen van de gebouwde

De provincie en de gemeente willen daarom respectievelijk 1,4

omgeving. Woningcorporaties schaffen via Buurblok de huizen niet zelf

miljoen en 500.000 euro subsidie verlenen aan het ‘MedFood’ project

aan, maar leasen deze. “De verhuurders besparen door Buurblok tijd,

(klinische voeding) van Fresenius en de oprichting van een interne

energie en geld en kunnen daardoor extra betaalbare, circulaire en

bedrijfsschool in samenwerking met het Drenthe College en

comfortabele woningen aanbieden.”

NHL-Stenden Hogeschool. De besluitvorming in de gemeenteraad
van Emmen en de Provinciale Staten is in april.

Sociaal verhuurbedrijf WoonFriesland is de eerste corporatie die deze
dienst in de praktijk wil brengen, in een wijk in Leeuwarden. Sigrid

Gedeputeerde Henk Brink: “Deze investeringsvraag van Fresenius

Hoekstra, directeur-bestuurder: “De leaseconstructie van Buurblok is

zorgt ervoor dat er nu en in de toekomst banen blijven én gecreëerd

heel aantrekkelijk voor ons. Het voordeel van leasen is dat wij extra

worden. Hiermee wordt de maakindustrie in Zuidoost-Drenthe

financiële middelen vrijhouden en kunnen reserveren voor de grote

verstevigd.” Wethouder Guido Rink: “We zijn enorm blij dat Fresenius

opgave die er ligt in de bestaande gebouwde omgeving en nieuwbouw.”

fors investeert in hun bedrijf in Emmer-Compascuum. Dit zorgt voor
toekomstperspectief voor de medewerkers.”

Internationaal medical care bedrijf
Fresenius is een internationaal medical care bedrijf met meer dan 65
locaties. De vestiging in Emmer-Compascuum heeft ruim 200
medewerkers en behoort tot de belangrijkste Lifescience industrieën
van Noord-Nederland. De totale investering wordt geschat op € 100
miljoen, waarvan € 4 miljoen voor om- en bijscholing. De totale
werkgelegenheidsgroei wordt geschat op 100 tot 150 fte.
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KIJK OP NIEUWS
DWARSDOORSNEDE
HOLLANDSE HISTORIE
MET FAMILIE FEITH
Een aantal familienamen duiken onherroepelijk op als je je verdiept

AANTAL ZAKENVROUWEN
GROEIT GESTAAG
Het aantal vrouwelijke ondernemers groeit gestaag. Dat
meldde de Kamer van Koophandel (KVK) op Internationale
Vrouwendag, maandag 8 maart.

in onze vaderlandse geschiedenis. De familie Feith is zo’n naam. In
‘Van Elburg tot Deshima. Zes eeuwen familie Feith’ doet Arlette

In absolute zin is het aantal vrouwelijke ondernemers de afgelopen vijf

Kouwenhoven een dappere poging deze familie te doorgronden.

jaar toegenomen. Stonden er in het eerste kwartaal 2016 nog 519.613

Maar, zoals ze zelf ook vermeldt aan het einde van de vlotte

vrouwelijke ondernemers ingeschreven in het Handelsregister van KVK,

familiegeschiedenis: het was eigenlijk onbegonnen werk.

dit aantal is gestaag gestegen tot 667.876 op 1 januari 2021. Dat is een
toename van 29%. Ook het relatieve aandeel vrouwelijke ondernemers

Want er zijn zoveel feiten en Feithen. Misschien een kwart ervan

nam toe. Waren in het eerste kwartaal van 2016 nog 35 van de honderd

heeft ze ‘bij de poot gehad’. Ze kreeg er overigens hulp bij van leden

ondernemers vrouw, in het eerste kwartaal van 2021 was dat

van de familie zelf. En van nog vele anderen, want de familie Feith

percentage gestegen tot 37.

spreekt tot de verbeelding. Er zaten rechters bij, burgemeesters,
voetballers, verzetshelden. Die, zeer verwarrend, steeds dezelfde

De meeste vrouwen zijn werkzaam in de ‘zakelijke dienstverlening’ (24%,

terugkerende voornamen hebben - zoals eeuwenlang gebruikelijk

vrijwel constant over de periode heen), ‘gezondheid’ (17% op 1 januari

was in ons land. Zegt de naam Rhijnvis Feith u iets?

2016 en 19% op 1 januari 2021) en ‘persoonlijke dienstverlening’ (13%
op 1 januari 2016 en 12% op 1 januari 2021). Het aantal vrouwelijke

Dit boek ligt op de koffietafel als een lijvige uitgave van een

ondernemers in de sector ‘detailhandel’ loopt gestaag terug van 13%

familiegeschiedenis, maar is veel meer dan dat. Eigenlijk is het ook

(2016 Q1) naar 11% (2020 Q1). De verdeling van de vrouwelijke

voor jongere lezers een mooie manier om maar liefst zes eeuwen

ondernemers in de overige sectoren blijft nagenoeg gelijk.

geschiedenis te doorleven aan de hand van hoe échte mensen het
destijds beleefd hebben. Erbij zeggende: echte mensen waren ze

er zoveel over hen terug te vinden.

WEEK VAN DE UITWISSELING:
KIJKJE IN EEN ANDERE
(ONDERNEMERS)KEUKEN

Kouwenhoven heeft de familie eer aangedaan met dit prachtige, rijk

De Week van de Uitwisseling vindt plaats van 31 mei tot en met 4

geïllustreerde boek. Uitgever: LM Publishers.

juni 2021. Er hebben zich 55 bedrijven en organisaties uit Friesland,

natuurlijk, maar de familie Feith bevond zich steevast in de hogere
regionen van de samenleving. Juist daarom, en omdat de familie er
zelf eer in schiep nauwgezet haar eigen stamboom bij te houden, is

Groningen en Drenthe aangemeld.. Zij geven 1900 medewerkers de
kans om een dagje mee te kijken in hun keuken.
Binnenkijken bij een andere organisatie kan nieuwe inzichten geven.
Met welke vraagstukken of activiteiten houden andere bedrijven zich
bezig? Wat zijn de overeenkomsten en verschillen met de eigen
organisatie? Kortom: kennis delen en netwerken is een bron van
inspiratie. Dit jaar is het anders: minder fysieke bijeenkomsten, veel
online met workshops, webinars, digitale rondleidingen, interactieve
bijeenkomsten en nog veel meer.
Diverse bedrijven/organisaties doen dit jaar mee, van een
koffiebranderij in Emmen, tot re-integratiebureaus, DUO,
gemeenten, provincie en onderdelen van ministeries. De Week van
de Uitwisseling is voor medewerkers van deelnemende organisaties.
Het maakt niets uit welke functie iemand heeft. Of dit nu
brugwachter, secretaresse of beleidsambtenaar is.
De Week van de Uitwisseling 2021 wordt georganiseerd door
Werken in Friesland en Noorderlink.
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Luna

De nieuwetijdspraktijk
Paranormale coaching, begeleiding en advies
www.denieuwetijdspraktijk.nl

BIJ KOOPMANS BOUWGROEP
ZIJN WE OP ZOEK NAAR TALENT!

Werken bij Koopmans betekent werk doen dat je leuk vindt en dat bij je past. Er zijn veel uitdagingen en doorgroeimogelijkheden binnen ons
bedrijf. Want doordat wij van alle markten thuis zijn, hebben wij een breed projectenportfolio: van grote, complexe woontorens en uitdagende
transformaties tot bedrijfshallen, woonconcepten en renovatiewerkzaamheden. MAAK DE TOEKOMST

WWW.WERKENBIJKOOPMANS.NL

KIJK OP NIEUWS
MAGERE JAREN IN
GRONDVERKOOP VOORBIJ IN
REGIO GRONINGEN-ASSEN
In 2020 is in de regio Groningen-Assen 21.5 ha bedrijfsterrein
verkocht, beduidend meer dan in 2019 (6.7 ha) en 2018 (11.5 ha).
Ook overschrijdt dit resultaat ruimschoots het meerjarig gemiddelde
van 9.9 hectare. De cijfers zijn grotendeels toe te schrijven aan de
verkoop van bedrijfsterrein in de gemeente Groningen: 16.5 ha.
De grootste transactie vond plaats op Westpoort: 11 ha voor het distributiecentrum voor de Aldi. De overige 5 ha is verdeeld over de regio uitgegeven,
waarvan meer dan de helft in Midden-Groningen (2.7 ha). De landelijke
tendens laat in 2020 een lichte teruggang zien, de regio Groningen-Assen
wijkt hier dus in positieve zin vanaf. De informatie komt uit de jaarlijkse
bedrijventerreinenmonitor van Regio Groningen-Assen (RGA).
Paul de Rook, wethouder gemeente Groningen en bestuurder binnen
de RGA: “Al een aantal jaren is er grote belangstelling van ondernemers

HOOGSPANNINGSSTATION
VEENOORD STEUN IN DE
RUG VOOR ZON OP DAK

om zich in onze regio te vestigen. De coronacrisis heeft daar geen
afbreuk aan gedaan. Integendeel zelfs.” En: “Waarschijnlijk zijn de

De bouw van een nieuw hoogspanningsstation aan de A37 bij

magere jaren in de grondverkoop voorbij, ook aangezien er nog heel

Veenoord is een stevige steun in de rug voor het project Zon op Dak

veel transacties in de pijplijn zitten.”

van Ondernemend Emmen en de gemeente Emmen.
“We zijn hartstikke blij dat Enexis en Tennet de knoop hebben
doorgehakt en bij Veenoord een nieuwe op- en afrit bouwen van de
bestaande stroomsnelweg vanuit de Eemshaven naar Zwolle. Dat
maakt dat wij nu onze plannen ook in de tijd kunnen wegzetten,” zegt
Herman Idema, directeur van Ondernemend Emmen en aanjager
van het project Zon op Dak.
Doel van het project van Ondernemend Emmen en de gemeente is
om honderd hectare bedrijfsdaken te voorzien van zonnepanelen.
De eerste pilots zijn gaande. Het project past naadloos in de visie van
de provincie om bedrijfsdaken te benutten voor zonnestroom.

NOORDELIJKE BEDRIJVEN PROMINENT IN NATIONAAL
PLATFORM PLASTICS RECYCLING
Het Nationaal Platform Plastics Recycling (NPPR) is gelanceerd, als

wordt nauw samengewerkt met de RUG - onder andere in het

landelijk aanspreekpunt in Nederland voor publiek-private

programma InRep - , de Hanzehogeschool en NHL Stenden.

samenwerking op het gebied van recycling van plastics. Voor de
provincies Drenthe, Fryslan en Groningen een extra stem om hun

Deze bedrijven, kennisinstellingen en de noordelijke overheden worden

doelstellingen te verwezenlijken.

vertegenwoordigd in het platform door Chemport Europe. Cor
Kamminga van Chemport Europe: “Om grote stappen te maken in

Noord-Nederland heeft hoge ambities én veel te bieden op het gebied

Plastics Recycling is verregaande samenwerking noodzakelijk. Het gaat

van Plastics Recycling. Er is gedegen expertise zowel in mechanische

om innovatieve technieken, om het sluiten van ketens en om het samen

recycling, bijvoorbeeld bij het Nationaal Test Centrum Circulaire Plastics

economisch aantrekkelijk te maken. Het NPPR brengt initiatieven,

en Morssinkhof Plastics, als in chemische recycling, zoals bij CuRe

waaronder die uit onze Chemport regio, op landelijk niveau bij elkaar.

technology. Daarnaast worden er nieuwe processen en plastics

Daarmee vergroten we onze innovatiekracht en versnellen we de stap

ontwikkeld zoals bij BioBTX, Teijin, Symeres, Avantium en Senbis. Er

naar opschaling en commercialisatie.”
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Grodal Expeditie B.V. is een volledig onafhankelijke Expediteur en een gecertificeerd
douane-vertegenwoordiger. Grodal is ruim 25 jaar actief en vanaf de start van
de onderneming al gevestigd in Veendam. Grodal onderscheidt zich door de
deskundigheid met betrekking tot de douaneformaliteiten, de know how van het
gehele logistieke proces en de stelregel: afspraak is afspraak.
• Grodal staat voor kwaliteit.
• Grodal heeft een enorm netwerk van agenten wereldwijd.
• Grodal heeft ook een logistiek adviserende rol richting zijn klanten.
• We zijn dan ook zeker een dienstverlenend bedrijf in de brede zin van het woord!
• Verder is Grodal volledig onafhankelijk en kiest steeds lokale partners die voor het
betreffende traject optimaal presteren. Wij voeren de regie over een logistieke keten
en kiezen voor u de meest efficiënte wijze van vervoer.
• En als douane-vertegenwoordiger en AEO gecertificeerd bedrijf kunnen wij ook alle
douaneformaliteiten voor u afhandelen.
Grodal Expeditie B.V.
Boven Oosterdiep 96, Veendam
P.O. Box 423, 9640 AK Veendam
The Netherlands
Tel. +31 (0)598 612725
Fax +31 (0)598 615229
e-mail: jager@grodal.nl // website: www.grodal.nl
VAT: NL801838617B01 / EORI: NL801838617
Trade Register Groningen: 02330341
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Marktweg 75, Heerenveen

Geef ons een plek en
we maken er een mooie
plek van. Bij Zwanenburg
Projecten smullen we van
moeilijke klussen. Een totaal
vernieuwend woonconcept
bedenken. Die rotte plek op
de stadsplattegrond - waar
niemand zijn vingers aan
wilde branden - slim invullen;
ineens is hij enorm gewild.
Dat heet ‘inbreiding’ met
een uitgekiende visie.
Als het klaar is, zeg je:
ja, logisch.
Een kwestie van anders
denken, anders doen.

T 0513 - 61 03 03

E info@mooieplek.nl

WWW.MOOIEPLEK.NL
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CORONAPROOF
BEDRIJFSBEZOEK
‘TOER DE A-WARE BOER’
Royal A-ware heeft een ‘Toer de A-ware boer’ – audiotour
gehouden. Een coronaproof ‘bedrijfsbezoek’ voor melkveehouders
en medewerkers langs de kaasmakerij van het zuivelbedrijf in
Heerenveen en diverse melkveebedrijven in de omgeving.
Er deden 500 personen met 170 auto’s mee aan de Toer. Via een
app met een audiotour kregen de deelnemers informatie over de
melkveebedrijven en andere bezienswaardigheden langs de route.
“Normaal gesproken organiseert onze Dairy Academy, het
kennisplatform voor melkveehouders, fysieke workshops en
bijeenkomsten”, aldus Klaas de Jong, COO Royal A-ware. “In
verband met de coronamaatregelen vinden deze bijeenkomsten al
een jaar online plaats. Met de ‘Toer de A-ware boer’ proberen we
onze melkveehouders weer op een andere manier te betrekken bij
elkaar en onze kennispartners. We zijn blij met de hoge opkomst
en enthousiaste reacties. We bekijken of de Toer een vervolg krijgt.”

Céline Dragt,
recruiter Koopmans Bouwgroep.

ONLINE
WERVINGSCAMPAGNE
WERPT VRUCHTEN AF VOOR
KOOPMANS BOUWGROEP
Vanuit huis kennismaken met een nieuwe werkgever, dat was ruim
een jaar geleden ondenkbaar. Maar in de huidige tijd met de
coronacrisis is dit een van de manieren waarop sollicitanten en
toekomstige werkgevers met elkaar het gesprek aangaan.
Dat heeft ook TBI-onderneming Koopmans Bouwgroep in Enschede
ervaren, een ontwikkelende bouwer die ondanks corona goed draait
en diverse vacatures heeft. De werving van nieuwe medewerkers is
met alle coronamaatregelen een behoorlijke uitdaging. Maar bij
Koopmans werpt het z’n vruchten af en zijn diverse nieuwe collega’s
gestart. “Het vraagt om nóg meer creativiteit en maatwerk. Voor een
eerste gesprek maken wij nu veel gebruik van videosollicitaties. Maar
voor een vervolggesprek zitten we toch liever fysiek aan tafel. We
merken dat onze sollicitanten dit vooral prettig vinden om meer
gevoel te krijgen bij de organisatie en de toekomstige collega’s. Het
is belangrijk om op dat gevoel te kunnen inspelen en daar naar te
handelen”, aldus recruiter Céline Dragt.
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interieurbouw- standbouw- scheepsbetimmering

verzorgingshuis

p

ziekenhuizen
Specialist van het Noorden
kantoor
overheidsintellingen
opent nieuwe afdelingen.

winkelinterieur

Specialisten in het herstellen
van verzakte betonvloeren.
Snel, Wij
secuur,
minimale
overlast
produceren,
installeren, repareren
en onderhouden
liftinstallaties.
en tegen
een scherp
tarief.

B&GS met tientallen jaren ervaring in verkoop, montage,
onderhoud en reparatie van elk type
en merk garagedeur of
tentoonstellingsbouw
bedrijfsdeur, kreeg vanuit de markt regelmatig de vraag of ze
bij de kantel-, sectionaaldeuren, roldeuren, overheaddeuren
en schuifdeuren die ze plaatsen of onderhouden ook de
bijbehorende Toegangstechniek en Beveiligingscamera’s
konden verzorgen. Dit doen ze dan ook al jaren. Hieruit zijn
drie nieuwe afdelingen ontstaan:

Toegangstechniek
Camerabeveiliging
Zonwering
En natuurlijk de
alom bekende:
Deuren

Tot wel 10 jaar garantie

Een goede service

Geen voorrijkosten

Snelle ombouwtijd
en levering

www.betonvloerherstel.nl
Edisonstraat 60
6902 PK Zevenaar

0316 344 336
info@lohrliften.nl

www.lohrliften.nl
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Specialist in
maatwerk liften
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from
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B&GS Bedrijfs- & Garagedeuren

CENES.nl

Voor meer informatie, www.bengs.nl Tussendiepen 25A
Showroom Eestumerweg 49,
9206 AA Drachten
9792dan
RB30
Tenjaar
Post
tel: 050 520 !1100
+31 521 523 950
al meer
vakmanschap

KOMPLEET IN...

(THUIS) KANTOOR INRICHTING

Verkoop, Verhuur en Installatie
Totaalleverancier
op het gebied van
licht, geluid en beeld

Wij adviseren u graag!
Australiëweg 8
9407 TE Assen
0592 – 342098
www.dialgb.nl

We leven in een wereld waarin we zo min mogelijk afval
willen achterlaten. Waarin we kunnen kiezen uit een uniek aanbod.
Een wereld waarin we onze bestelling binnen
een halve dag in huis hebben.
Probo verandert de wereld in digitale print

WWW.DATAS.NL

DRACHTEN, GRONINGEN,
SNEEK & LEEUWARDEN
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ARJAN BOS VAN
HOOGEVEENS TVM
NAAR LV GROEP
Arjan Bos treedt per 1 september in dienst als directievoorzitter van
de LV Groep, waarvan het hoofdkantoor in Vlaardingen is gevestigd.
Bos is CEO van TVM verzekeringen in Hoogeveen. Tot en met 31
augustus blijft hij in dienst om onder andere zijn opvolger in te
werken. Bos is 27 jaar werkzaam geweest bij TVM, de laatste 20 jaar
als CEO.
LV Groep is met 33 vestigingen wereldwijd een vooraanstaande
speler op de internationale markt van logistiek en transport. De LV
Groep viert in 2021 het honderdjarig bestaan, heeft een omzet van
circa 200 miljoen euro en ruim 500 FTE’s. Algemeen directeur Mark
van Herk: “Met zijn specifieke kennis, ervaring en strategisch inzicht
zien we in Arjan iemand die kan bijdragen aan de verwezenlijking van
onze groeiambities.”
Arjan Bos: ,,Ik ben reeds vertrouwd met het bedrijf en een aantal
mensen binnen het bedrijf vanwege de nauwe banden tussen TVM
en LV Groep. Lensveld Transport was onder andere betrokken bij de
oprichting van TVM. Ik laat mede dankzij de grote inzet en
betrokkenheid van vele medewerkers een uitermate solvabel en
toekomstbestendig TVM achter, daar ben ik trots op.”

MYWHEELS PLAATST
DUIZENDSTE DEELAUTO IN
GRONINGEN
MyWheels heeft haar duizendste deelauto geplaatst in Groningen. De
auto werd feestelijk onthuld op de Grote Markt en is onderdeel van 175
nieuwe deelauto’s die deze periode verspreid door Nederland in
gebruik worden genomen. In Groningen zijn nu dertig MyWheels auto’s
te vinden, waarvan elf elektrisch.
Met de nieuwe auto’s is het landelijke aanbod van MyWheels in een jaar
tijd gegroeid van 225 naar duizend auto’s, de ambitie is om voor het
einde van het jaar het aanbod te verdubbelen naar tweeduizend.
De missie van MyWheels is het aantal auto’s in Nederland terugdringen
van negen miljoen naar één miljoen in 2030. CEO Karina Tiekstra: “Met
inmiddels ruim 100.000 MyWheels gebruikers kunnen we concluderen
dat deelvervoer steeds populairder wordt. We zien een stijging van 60
procent sinds vorig jaar in het aantal ritten dat met MyWheels wordt
gemaakt, mede door de coronamaatregelen. Iedere deelauto betekent
elf minder auto’s in privébezit.”

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

17

Rara...
Het is GROEN
En op zoek naar TONNEN
organische reststromen.

NEEM CONTACT OP MET: MILLING COMPANY EUROPE | WWW.MCE-EMMEN.NL

BOUW WINDTURBINES
IN IJSSELMEER VOOR
ZOMER KLAAR

NIEUWS

KIJK OP NIEUWS

ZO WIJD DE WERELD STREKT
Suiker, de zoete boosdoener. Het was de suiker die Nederlanders
naar Brazilië bracht. Johannes Maurits van Nassau-Siegen voerde het
bewind over de kolonie van de West-Indische Compagnie in Noord-

Windpark Fryslân is gestart met het opbouwen van de windturbines in het

oost-Brazilië. Tussen 1637 en 1644 breidde hij het compagniesgebied

IJsselmeer. Vanaf maart tot en met juni 2021 worden de 89 windturbines

uit tot de Goudkust en Angola, de regio’s die de tot slaaf gemaakten

verscheept, geïnstalleerd en getest. Dit is de laatste fase van het bouwpro-

leverden voor de Braziliaanse suikerplantages. Hij gaf zijn geleerden

ject én een belangrijke mijlpaal voor het windpark.

en kunstenaars de opdracht om de multi-etnische bewoners te

Dankzij de goede samenwerking met aannemersconsortium Zuiderzeewind

beschrijven en afbeelden.

en alle Friese bedrijven die meewerken aan dit project, zijn de voorbereidingen volgens plan verlopen. Nadat alle 89 turbines zijn aangesloten,

In Het land van de suikermolen | Johan Maurits’ Brazilië onderzoekt

produceren ze op jaarbasis zo’n 1,5 terawattuur (1.500.000 megawattuur)

historicus Ernst van den Boogaard de kunstwerken uit die tijd als

groene stroom: ongeveer 75% van alle Friese duurzame energie, wat

onderdeel van een roerige geschiedenis.

overeenkomt met het energieverbruik van ongeveer 500.000 huishoudens.
Zo beschreven natuurwetenschappers Georg Marcgraf en Willem Piso

Windpark Fryslân

de flora en fauna. Bovendien legde Marcgraf de kolonie vast op een

Windpark Fryslân wordt gebouwd in het Friese deel van het IJsselmeer

landkaart en noemde het ‘het land van de suikermolen’. De schilder

bij Breezanddijk door aannemersconsortium Zuiderzeewind, dat

Frans Post wilde laten zien dat onder het bewind van Johan Maurits

bestaat uit Siemens Gamesa Renewable Energy en Van Oord Offshore

de verschillende etnische groepen in harmonie samen konden leven.

Wind. Windpark Fryslân is voor de zomer van 2021 klaar om duurzame

Albert Eckhout maakte een serie levensgrote schilderijen met als

stroom te produceren. Windpark Fryslân bestaat, naast de 89 windtur-

thema de menging van mensen, dieren en planten

bines bij Breezanddijk, uit een nieuw aangelegd natuureiland bij

afkomstig uit Amerika,

Kornwerderzand en een bijzonder transformatorstation op Breezand-

Afrika en Europa ten

dijk dat vanaf komende zomer open is voor het publiek.

gevolge van de kolonisatie van Brazilië.
Verkrijgbaar in de
boekhandel en in de
webshop van WBOOKS.
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DIGITAAL METEN BOUW, INDUSTRIE, INFRA

WWW.BDM.NL - 085 079 4600
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Gevoel
voor
water
Mous Waterbeheer werkt dagelijks aan nieuwbouw, renovatie en onderhoud
van gemalen, sluizen en bruggen. Onze jarenlange ervaring en expertise in
telemetrie, elektrotechniek, werktuigbouwkunde en civiele techniek zetten
we in voor toonaangevende projecten door heel Nederland.

MOUSWATERBEHEER.NL
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MET EEN FIETSTREKKER
HET LAND BEWERKEN
De biodynamische landbouwopleiding Warmonderhof haalt eind april
de Franse bedenker van de Aggrozouk, een innovatieve fietstrekker,
naar Nederland. De landbouwschool geeft haar studenten de kans om
te leren hoe zij deze door menskracht en elektriciteit aangedreven
werktuigdrager zelf kunnen bouwen. Geïnteresseerde bd-tuinbouwbedrijven kunnen meebouwen.
In de kleinschalige tuinbouw is behoefte aan werktuigen die passen bij de
schaal van het bedrijf, die weinig of geen fossiele brandstof vragen en
bodemverdichting voorkomen. Met andere woorden: die zo weinig mogelijk
negatieve impact hebben op bodem en milieu. De Aggrozouk is voor dit

100 JAAR HANDELSREGISTER:
VAN ZEKER ZAKEN DOEN TOT
FRAUDEBESTRIJDING

doel ontworpen en wordt inmiddels op vele tientallen bedrijven toegepast.
De Aggrozouk wordt door menskracht en elektrische ondersteuning
aangedreven, waardoor er een vermogen van ongeveer 3 PK
beschikbaar is. Het is een werktuigdrager waaraan werktuigen
gehangen kunnen worden, zoals een schoffel en een zaaimachine.
Met drie personen kun je in vijf dagen tijd één Aggrozouk bouwen.

ondernemingen en voor partijen met wie zij zakendoen.

SASKIA BAAS NIEUWE
VOORZITTER RAAD VAN
BESTUUR PHILADELPHIA

Het Handelsregister wordt beheerd door KVK en valt onder de verant-

Saskia Baas (56) wordt per 1 juni voorzitter van

woordelijkheid van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat.

de Raad van Bestuur van Stichting Philadelphia

In 1895 wordt er voor het eerst gesproken over het idee een landelijk

Zorg, met meerdere vestigingen in het Noorden.

register voor ondernemers op te richten. In het begin van de twintigste

Zij is op dit moment Directeur Publieke

eeuw wordt opnieuw aangedrongen op de invoering van een

Gezondheid bij de gemeente Rotterdam. Bij

Handelsregister. Belangrijkste reden was rechtszekerheid: het moest

Philadelphia volgt ze Greet Prins op, die per 1

vast komen te liggen dat iemand officieel een bedrijf had. Daarom

april 2021 bestuursvoorzitter bij KVK wordt.

Het Handelsregister bestaat honderd jaar. Op 15 maart 1921 ging de
eerste Handelsregisterwet in werking. Er is in honderd jaar veel
veranderd, maar het doel is hetzelfde gebleven: rechtszekerheid voor

moest een ondernemer zich inschrijven in het Handelsregister.
Baas startte haar loopbaan in sales, marketing

Spanningsveld openbaarheid en privacy

en strategie in de bankenwereld. In 2010

Het Handelsregister is vanaf de start een openbaar register: dat is

maakte zij de overstap naar de zorg.

belangrijk voor de rechtszekerheid en voor het stimuleren van de
economie. Door de komst van internet en de digitaliseringsslag die er

Bij Philadelphia wacht haar een nieuwe uitdaging.

gemaakt is, is het spanningsveld tussen openbaarheid en privacy

“Innovatie in de zorg, écht de cliënt centraal, dat

groter geworden. Susi Zijderveld, voorzitter Raad van Bestuur KVK:

was de focus al bij Philadelphia en daar ga ik nog

“KVK zoekt voortdurend naar de balans tussen openbaarheid en
privacy. Beide zijn belangrijk voor het functioneren van het Handels-

verder invulling aan geven. Mensen ondersteunen hun leven te leiden in een alsmaar verande-

register. Door Databankenrecht in te zetten, willen we grootschalige

rende samenleving. Ik zie er naar uit een rol te

doorverkoop van data, zonder oog voor de privacy van ondernemers,

spelen bij het vinden van oplossingen die

uit het Handelsregister tegengaan en daarmee privacyschendingen

rechtstreeks betekenis hebben voor cliënten.

voor ondernemers voorkomen.”

Samen met de medewerkers, waarbij oog is voor
een juiste balans tussen zorg en zakelijkheid.”
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Dé totaalleverancier
voor de solar installateur
• montagemateriaal
• zonnepanelen
• omvormers
• maatwerk
• batterijen
• laadoplossingen voor EV
Account Manager regio Noord - Sebastian Westerhof
s.westerhof@allimex-greenpower.nl | +31 (0)6 42 08 58 09
AGP Nederland: Gladsaxe 45, 7327 JZ Apeldoorn | +31 857 326 946
Premium partner Sinne Technyk: Ampèrelaan 7-3, 9207 AM Drachten | +31 514 593 634

WWW.ALLIMEX-GREENPOWER.EU | INFO@ALLIMEX-GREENPOWER.EU
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NOOIT MEER 100%
NAAR KANTOOR
Wanneer we weer veilig naar kantoor mogen, verwacht het gros van
werkend Nederland (85%) nooit meer volledig op kantoor te werken.
Bijna een derde (31%) gaat er wel vanuit dat het kantoor zijn vaste standplaats wordt, maar dit wordt gecombineerd met werken vanuit huis.
Voor 20% verwacht juist dat ze voornamelijk vanuit huis gaan werken.
Vóór de coronacrisis werkte 92% overwegend of uitsluitend op kantoor.
Thuiswerken was een jaar geleden helemaal niet vanzelfsprekend,
terwijl momenteel driekwart van werkend Nederland met een kantoorbaan overwegend of uitsluitend vanuit huis werkt. Dit blijkt uit onderzoek van HR-dienstverlener Visma | Raet onder ruim 1.250 Nederlandse medewerkers die (gedeeltelijk) thuiswerken.

Gráág weer naar kantoor
De mogelijkheid om weer naar kantoor te gaan staat hoog op de
wensenlijst van de Nederlander. Twee derde staat te popelen om het

TENNET ZET GROEIPAD
DOOR MET RECORDJAAR

kantoorpand weer te betreden. Dit heeft niets te maken met de

Ondanks de coronapandemie deed TenneT in 2020 voor een record-

productiviteit. 82% van de thuiswerkers geeft aan het grootste deel van

bedrag van EUR 3,4 miljard aan investeringen, wat het bedrijf tot een

de dag productief te kunnen werken. Het overige deel (18%) heeft hier

van de grootste investeerders in de energietransitie van Europa

wel moeite mee: zij zijn maximaal 50% van de dag productief. De reden

maakt. Tegelijkertijd bereikte TenneT het hoogste niveau van

dat medewerkers weer graag naar kantoor gaan, is omdat ze het

leveringszekerheid van de afgelopen vijf jaar.

contact met de collega’s missen. Thuiswerken zorgt ervoor dat het
contact met de collega’s veel minder is.

TenneT CEO Manon van Beek: “In 2020 heeft TenneT nieuwe records
gevestigd op het gebied van leveringszekerheid en investeringen en
de daarbij behorende financiering en middelen. Nu zijn we klaar voor
een decennium vol uitdagingen. Wij zijn de enige grensoverschrijdende TSO in Europa, stevig verankerd in Noordwest-Europa met unieke
toegang tot een enorme hoeveelheid windenergie uit de Noordzee.
Als zodanig speelt TenneT een sleutelrol in de groeiende Europese
samenwerking die nodig is om de overgang naar een emissievrije
wereld te faciliteren. Dit vereist nieuwe concepten, nieuwe partnerschappen en snelle actie om een meer geïntegreerd en betaalbaar
Europees energiesysteem te creëren.”

WONINGFABRIEK VAN
WIJNEN: ‘BIJDRAGEN AAN
OPLOSSEN WONINGNOOD’

comfortabel en betaalbaar te maken. Waarom wij ook trots zijn op
deze fabriek? Vanwege ons lef om de technologie naar een hoger
niveau te tillen”, aldus Hilbrand Katsma, algemeen directeur van Van
Wijnen Components.

Woningfabriek Van Wijnen in Heerenveen bereikte half maart het

In een tijd van woningnood, schaarste aan grondstoffen en man-

hoogste punt in de bouw. Van Wijnen beschouwde dit als een

kracht, fors gestegen bouwkosten, circulariteit en energieneutraal

symbolisch moment, vooral voor woningzoekenden. Want de vraag

bouwen is een betaalbare woning nauwelijks nog te krijgen. Daarom

naar woningen in Nederland is groot, omdat het aanbod van beschik-

wil Van Wijnen anders bouwen: sneller, goedkoper en schoner, zo

bare en betaalbare woningen ver achterblijft.

circulair mogelijk. “Dat gaat gebeuren in deze nieuwe fabriek. Zo draagt

“Deze fabriek, waar vanaf 2022 ongeveer vierduizend Fijn Wonen-wo-

Van Wijnen substantieel bij aan het oplossen van de woningnood in

ningen per jaar extra worden geproduceerd, is het middel om wonen

Nederland.”
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Normakk is een
officieel erkende,
onafhankelijke
keuringsinstantie en
energiedeskundige.

Waarom hebben we
je nodig - en waarom
heb jij Normakk nodig?
In 2023 moet elk zakelijk pand in
Nederland verplicht Energielabel C of
hoger hebben. Samen met Normakk
ga je een waterdicht en tochtvrij verbeterplan opstellen, op weg naar zo’n
felbegeerd, voldoende energiezuinig
pand. Het scheelt straks ook nog eens
in de beheerskosten, tot lang na 2023.
Normakk begeleidt je op het hele traject
naar minimaal Energielabel C. Als
het moet krijg je een compleet nieuw
Energielabel. Eind goed, al goed.
Ben jij degene naar wie we op zoek zijn?
Aarzel niet en bel of mail ons.

GEVRAAGD:

VERSTANDIGE
VASTGOEDEIGENAAR*

Functie-eisen:
• Vooruitziende blik
• In bezit van zakelijk pand
met een te laag of helemaal
géén Energielabel

M/V

• Altijd bereid om naar praktische
oplossingen te zoeken
• Liefhebber van de woorden: economisch
rendabel, haalbaar en betaalbaar
• In staat om naar goede
adviezen te luisteren

* Normakk is ook op zoek naar slimme huiseigenaren.
Kijk op www.normakk.nl voor meer informatie.

T

(050) 727 10 30

E

info@normakk.nl

www.normakk.nl

DE BODEM TOT SUCCES

Industrieel
Antislip
Vloeistofdicht
Decoratief
Emissievrij
Antistatisch
ER
WIJ MAKEN UW VLO
MET VEEL PLEZIER

J.A. Koningstraat 21
9672 AC Winschoten

info@verbionvloeren.nl
0597 - 42 28 00

www.verbionvloeren.nl

KIJK OP NIEUWS
IJZERHANDEL RAADSMA
START VIJFDE VESTIGING
IN EMMELOORD
IJzerhandel Raadsma opent op 3 mei een vijfde vestiging, in Emmeloord.
Naast de vestigingen in Dokkum, Heerenveen, Leeuwarden en Groningen is
Raadsma er trots op deze vijfde locatie, in Flevoland, toe te kunnen voegen.
Deze nieuwe locatie sluit goed aan bij het huidige werkgebied van
Raadsma: de organisatie kan op deze manier aan de groeiende vraag
van klanten uit deze omgeving voldoen. In het bedrijfspand van ruim
1.000m² met royale showroom, is een ruime voorraad van de meer dan
22.000 verschillende artikelen van Raadsma aanwezig.

Familiebedrijf
Het gerenommeerde familiebedrijf Raadsma startte in 1836 in Dokkum

Dokkum is één van de
genomineerde vestingstadjes.
Foto: Michel Beverloo

HET MOOISTE
VESTINGSTADJE
VAN NEDERLAND

met de verkoop van ijzerwaren. In de loop van de tijd werd het product-

Maar liefst zeven vestingstadjes in de drie noordelijke provincies staan op de

en dienstenaanbod steeds meer uitgebreid. Inmiddels is Raadsma een

longlist om mooiste vestingstadje van Nederland te worden. De ANWB heeft

moderne technische groothandel, gespecialiseerd in: bevestigingsmateriaal, hang- en sluitwerk, gereedschap, machines en daarbij komende

de verkiezing uitgeschreven, er kan gestemd worden tot en met 15 april.

reparaties en onderhoud, persoonlijke beschermingsmiddelen,

De nominaties in het Noorden zijn voor:

bedrijfskleding, land- & tuinbouwartikelen en toegangsbeheer.

Drenthe: Coevorden.

Hubert en Jack Raadsma – directeuren van het bedrijf en inmiddels de

Friesland: Dokkum, Franeker, Harlingen en Sloten.

achtste generatie – volgen de bedrijfsontwikkelingen op de voet.

Groningen: Bourtange en Delfzijl.

Raadsma gaat van generatie op generatie waardoor een persoonlijk
klantencontact wordt opgebouwd. Dit wordt door de klant gewaardeerd, zo merken de Raadsma’s.

Kannonnen
“Steden met dikke muren, omarmd door een groene ster van stadswallen
en met een beetje geluk wat oude kanonnen naast de stadspoort‘’, zo

Locatie Emmeloord: Koperweg 2 (Bedrijventerrein A6) is vanaf 3 mei

omschrijft de ANWB vestingstadjes. In totaal zijn er veertig steden genomi-

van maandag t/m vrijdag van 7.00-17.00u geopend.

neerd, maar Nederland telt er in totaal meer dan 160.
De veertig stadjes die genomineerd zijn hebben allen een beschermd
stadsgezicht met duidelijk aanwezige wallen, muren en/of poorten. Ook
hebben ze niet meer dan 40.000 inwoners en een duidelijke stedelijke
structuur. Tot slot hecht de ANWB waarde aan de recreatieve mogelijkheden: is het bijvoorbeeld leuk om het vestingstadje te bezoeken.
Stemmen kan via: https://www.anwb.nl/eropuit/nieuws/2021/februari/
vestingstedenverkiezing

VLOGGEN VOOR MINDER AFVAL IN FRIESLAND EN GRONINGEN
Bauke Mollema, één van Nederlands beste profwielrenners, en Marit

elkaar te delen. Om afval te voorkomen óf beter te scheiden. Goed

Bouwmeester, Olympisch en meervoudig wereldkampioen zeilen, zijn dit

gescheiden afval is weer grondstof voor nieuwe producten.

jaar ambassadeur voor Omrin’s publiekscampagne.

VANG-doelstelling
Zoveel mogelijk inwoners motiveren om minder afval te produceren. Dát is

Elke gemeente in Nederland heeft van de Rijksoverheid de VANG-doelstel-

het doel van de campagne, waar Bauke Mollema en Marit Bouwmeester dit

ling (Van Afval Naar Grondstof) gekregen. Hierin is vastgesteld dat er minder

jaar de gezichten van zijn. In verschillende vlogs laten zij zien hoe je in het

dan 100 kilo afval per persoon per jaar is. Om dit doel te bewerkstelligen

dagelijks leven eenvoudige keuzes maakt om afval te voorkomen. In de

hebben de deelnemende gemeenten in Friesland en Groningen de handen

campagne met deze topsporters wordt opgeroepen om goede tips met

inéén geslagen, aan Omrin de taak om deze campagne uit te voeren.
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Met het beste magnesiumzout verrijkt Nedmag
processen en producten van partners wereldwijd.

Nedmag, bron van magnesium
Onder Veendam, wel 2000 meter onder de grond, liggen de restanten van de Zechsteinzee.
Een oerzee vol mineralen en zouten die miljoenen jaren geleden indroogde. Onderzoekers
ontdekken dat de zoutlaag erg zuiver magnesiumzout bevat en bovendien zo dik is, dat
het zout goed kan worden gewonnen. Het besluit om het magnesiumzout uit deze
zoutlaag naar boven te halen, leidt uiteindelijk tot de oprichting van Nedmag. Sindsdien
wint Nedmag in Veendam magnesiumzout van het zuiverste soort.

Magnesiumzout maakt het verschil
Magnesium is een belangrijke bouwsteen van ons lichaam en helpt bijvoorbeeld tegen
spierpijn of stress. Maar magnesiumzout kan ook worden gebruikt om andere producten
te maken of processen duurzamer te maken. Bijvoorbeeld voor het maken van cement en
staal, om op een duurzame manier papier te produceren of kaas en bier lekkerder te
maken. Tegenwoordig richt Nedmag zich steeds meer op milieu toepassingen, zoals het
reinigen van rookgassen en het terugwinnen van fosfaat uit afvalwater. En ook boeren
kunnen profiteren van magnesiumzout door het toe te voegen aan mest, voor een hogere
opbrengst van gewassen en een verbeterde gezondheid van het vee.

Wij halen het beste naar boven.
Uit onze klanten, uit onze medewerkers.
Elke dag opnieuw.

Billitonweg 1
Veendam
www.nedmag.nl

Modder
Op onze (vernieuwde!) website is in de rubriek ‘De week
van...’ te lezen hoe ondernemers uit het Noorden hun
werkdagen besteden. Sinds kort hebben we ook de
rubriek: ‘Het weekend in met...’ Want om die werkweek
succesvol te kunnen laten zijn, is opladen in het weekend
minstens zo belangrijk.

het net wat te koud is, is dan ineens goud waard. De vrijheid om met het
hele gezin in de modder en het water te spetteren. Schelpen en
steentjes verzamelen, een stuk glas met ‘Scotland’ erop als juttersvondst
onderin de tas...

Fries en vrij
Dat mijn geboortegrond mij niet onberoerd laat, komt momenteel ook

Eerlijk is eerlijk: menig ondernemer - en werknemer - beleeft niet geheel

door het lezen van het nieuw uitgekomen boek ‘De Friezen’ van Flip van

‘werkvrije’ weekenden. Zolang de vrijheid er maar is om zelf je tijd in te

Doorn. Ik kreeg kippenvel van zijn uitleg (pagina 133, voor wie het wil

delen.

opzoeken) van het woord Fries. Kort samengevat: ‘Fries’ draagt zowel de

Hoe belangrijk het is om je vrij te kunnen bewegen, merk je wanneer je

betekenis van ‘vrij’ als ‘geliefd’ in zich. Van Doorn schrijft: ‘twee woorden

verplicht tijd thuis doorbrengt. In deze tijd vooral door lockdowns en

die in diepste essentie één zijn. Daaruit volgt dat ‘Fries’ en ‘vrij’ hetzelfde

verplichte quarantainetijd. Het stelt je gemoedsrust en

zijn’. Daar word je toch stil van?

uithoudingsvermogen op de proef. Voor het eerst is vrijheid van
bewegen ‘een issue’ in ons leven.

De Friezen kwamen trouwens lang geleden via uitlopers van het Drents
Plateau zo noordelijk terecht. En Groningers ook. In essentie zijn we

Wat is het dan een zegen om in een groene omgeving te leven, om zo de

allemaal van dezelfde oorsprong, willen we allemaal net zo graag vrij zijn.

natuur in te kunnen stappen. In mijn geval is dat het Waddengebied. Eén

En spelen in de modder.

voordeel van de coronacrisis: we herontdekken de schatten van onze
eigen regio.

Tine van Knijff-van Hijum
Hoofdredacteur Kijk Op Uitgevers

Scotland
Een spontaan gezinsuitje naar de zeedijk bij Nes op een
zondagnamiddag bleek achteraf ons laatste uitje voorafgaand aan een

Deze foto maakte ik op die zondagnamiddag achter de dijk bij Nes, op de

week quarantaine. Zo’n zondag waarop het eigenlijk wat te hard waait en

achtergrond is nog net het kerkje van Wierum te zien.
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‘Watercorridor
laat de natuur
voor je werken’
Een fietsritje op zondagmiddag, samen met je zoon en dochter. De route die
zoonlief heeft gekozen is jammer genoeg best rechttoe-rechtaan langs de
weilanden. Maar dan krijgt je dochter een verandering van landschap in het
vizier: “Zullen we daar naartoe fietsen? Dat ziet er mooi uit!” Bij aankomst
blijkt het een oase te zijn in het agrarische landschap: een groepje bomen
en struiken, een grote vijver, bloemen en planten die half in het water staan.
Zoekend naar een verklaring stuit je op een informatiepaneel, waar je kinderen
al snel luidop staan te lezen. “Het is een watercorridor, pap! Hier maakt de
natuur het water schoon!” Naast het enthousiaste stemgeluid van je kinderen,
hoor je alleen vogels en ruisende bomen. Niet gek, zo’n watercorridor. Zouden
ze op meer plekken moeten doen.

28
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Een utopisch verhaaltje? Dat hoeft helemaal

worden vastgehouden en afgebroken”,

Pilot in de Veenkoloniën

niet. Als het aan Bioclear earth in Groningen

omschrijft chief technology officer en senior

“We zijn bezig om met een aantal partijen

en een aantal samenwerkende partijen ligt,

adviseur Maurice Henssen het kort maar

draagvlak voor een kleinschalige pilot te

komen deze watercorridors er. En zijn ze over

krachtig. Na zijn studie Chemische Technologie

creëren. Mooi zou zijn ergens in Noord-Neder-

een aantal jaren een bekend beeld, her en der

aan de TU Eindhoven begon hij in 1993 bij

land, bijvoorbeeld in het Veenkoloniëngebied,

in het agrarische landschap. Het praktijkcon-

Bioclear Earth als adviseur bodem, hij is

op de grens van Groningen en Drenthe. Dat

cept Watercorridors wordt binnen Bioclear

gewend aan het werken aan langlopende

willen we doen in samenwerking met water-

earth zelf ontwikkeld. “Het is een natuurlijk

projecten zoals deze. Maar nu het idee voor de

schappen, provincies, LTO, agrariërs en

systeem waarin overtollige nutriënten en

watercorridors zo ver ontwikkeld is, wil

gemeenten, bijvoorbeeld aangevuld met een

gewasbeschermingsmiddelen die afstromen

Henssen graag aan de slag met technische

partij als AVEBE. Opleidingen kunnen boven-

uit een aaneengesloten landbouwareaal

pilots en een haalbaarheidsverkenning.

dien aanhaken voor onderzoek.”

'We weten dat deze natuurlijke buffers
kunnen zorgen voor een betere
bodem- en waterkwaliteit. We willen
met pilotprojecten aantonen hoe groot
die werking precies is’
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Uit zo’n pilot kun je heel veel gegevens halen,

de watercorridor het slot op de deur zijn, om

tegen hevige regenval kun je niet zoveel doen:

vertelt Henssen. “Op basis van eerste praktijk-

dat wat uitstroomt op te vangen. Er zijn vele

dan stroomt een deel toch de sloot in. Een

berekeningen kunnen we de vraag beantwoor-

manieren om een gezonde bodem te creëren:

watercorridor fungeert dan als een curatieve

den hoeveel ruimte een efficiënt werkende

je moet goed nadenken over hoe je de bodem

oplossing aan het einde van de stroom. Het is

watercorridor nodig heeft in een vrij intensief

bemest en bewerkt en wat je doet met

een waterberging: een waterbuffer als het nat

landbouwgebied. We hebben al onderzocht

nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen.

is en een waterbassin waaruit je kunt putten als

dat het 1 tot 2 procent van een aaneengesloten landbouwareaal zal zijn. Vergelijkbaar

Agrariërs passen echt niet meer beschermingsmiddelen toe dan ze nodig hebben. Daar

het droog is. Het is een perfect middel voor

waarschijnlijk met het areaal dat we nodig

worden nu al goede stappen gezet. Je moet dus

hebben voor lokale waterberging.”

aan de ene kant toe naar een gezondere

Landschappelijke waarde

manier van het bewerken van de bodem, en

We zullen de watercorridors waarschijnlijk niet

Schoon water

aan de andere kant kun je het gebruik van

binnen één of twee jaar in grote schaal in ons

De Nederlandse landbouw heeft wereldwijd de

watercorridors daaraan koppelen. Zodat

land zien verschijnen: er is nog veel pilotonder-

hoogste opbrengst per hectare en werkt enorm

nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen die

zoek nodig en er moet nog veel gebeuren om

efficiënt, maar we zijn er nog niet helemaal. “We

tóch in het water terecht komen, op natuurlijke

draagvlak te creëren. “Iedereen moet er iets aan

zijn goed in het behalen van hoge rendementen, maar we hebben problemen met gewasbe-

wijze worden afgebroken.”

hebben. Natuurlijk: schoon water hebben we

schermingsmiddelen en nutriënten. Daarvan

Waterberging

komen nog te hoge hoeveelheden in grondwa-

Een watercorridor is een watertechnisch

bijvoorbeeld agrariërs doen voor een watercorridor, moeten ook beloond worden. Wij merken

ter en oppervlaktewater terecht. Wij zoeken een

gereguleerd systeem. “Agrariërs en water-

dat de sector graag wil verduurzamen en ook

oplossing waarbij de landbouw nog steeds een

schappen hebben een goed beeld van waar

het nut ziet van bodemgezondheid en meer

hoge opbrengst genereert, maar ons grond- en

water terechtkomt, zij kunnen vrij nauwkeurig

bodembiodiversiteit.” Daarnaast is een

oppervlaktewater niet meer belast.” Henssen

aangeven waar een watercorridor het meeste

watercorridor een stukje toegevoegde

vertelt dat de landbouwsector zelf ook graag

nut heeft. Water stroomt naar een bepaalde

landschappelijke waarde, zoals ook in onze

zo’n oplossing ziet. Voor de waterschappen is

kant van een aaneengesloten landbouwareaal,

‘utopische inleiding’ te proeven is. “Als het is

het eveneens interessant: zij zijn tenslotte

dat komt onder andere door hoogteverschillen.

ingericht, is het een prachtig stukje natuur. Dan

verantwoordelijk voor schoon water. “Het is een

De kunst is om gebruik te maken van de

hoef je er eigenlijk niets meer aan te doen: je

lastig vraagstuk. Onze watercorridors kunnen

omstandigheden die er al zijn. Door eventueel

laat het gewoon liggen en het doet zijn werk.

onderdeel zijn van een totaalpakket aan

een stuw of dammetje neer te leggen kun je de

Dat is de natuur, die lost zelf zo ontzettend veel

maatregelen. Enerzijds zal met een verdere

route van het water nog iets meer redigeren.”

op. Voor provincies en gemeenten zijn het extra

verduurzaming van het bodemgebruik de

De adviseur weet dat agrariërs er al veel aan

locaties voor natuurrecreatie, aantrekkelijke

afstroom van nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen worden beperkt. Anderzijds kan

doen om te zorgen dat de middelen die zij

gebieden. Zo’n informatiepaneel zou ik zeker

gebruiken niet de sloot in stromen. “Maar

aanraden: dat helpt bij de bewustwording.”

klimaatadaptatie.”

allemaal wat aan. Maar de inspanningen die
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Water? Niet sexy

Businesscase

mels zijn namelijk in staat om hele grote,

Zonneparken zien we wél overal in het land-

Samen met studenten van de RUG bestudeert

moeilijke moleculen – zoals die in gewasbescher-

schap verschijnen. De energiesector staat hoog

Bioclear earth welke financiële prikkel er aan

mingsmiddelen voorkomen - af te breken. Ze

op de politieke agenda en zonne-energie is

watercorridors gekoppeld kan worden. “Er

maken enzymen aan die ze als het ware in hun

booming. Agrarisch ondernemers worden

omgeving ‘uitstrooien’, waardoor complexe

geprikkeld om voor een hoog bedrag per

moet een incentive zijn, zoals een belastingverlaging of potentie voor opbrengstverhoging. Als

hectare duizenden zonnepanelen op hun land te

je als agrariër meedoet aan een watercorridor,

eten vervolgens die kapotte moleculen op. Als je

laten plaatsen. Henssen: “Zonne-energie is hot,

dan neem je deel in een collectief systeem dat

dit in een watercorridor toepast, creëer je een

waterkwaliteit niet. Het is gewoon niet sexy

collectief beheerd wordt in functie van

heel eigen ecosysteem.”

genoeg, het grote publiek maakt zich er niet druk

meerdere agrariërs. Deze deelnemers moeten

om. Alleen insiders zijn er mee bezig, want het

daar voordeel van hebben. Bijvoorbeeld in de

Een voorbeeld van hoe dit werkt: “DOW

wordt steeds moeilijker om ons water schoon te

vorm van verlaagde waterschapsbelasting, of

Chemicals in Terneuzen heeft een heleboel

houden. Dat gaan we echt merken de komende

meer betaald krijgen voor je opbrengst.

populieren geplant op hun eigen bedrijfster-

decennia. De biodiversiteit neemt gigantisch af,

Nutriënten die uitstromen is niet alleen een

rein. Wij hebben onderzocht hoe die populie-

dat merken we nu al. Het is niet zo makkelijk in

ren helpen om stoffen die in grondwater zitten,

cijfers uit te drukken als de kilowatturen die je uit

probleem van agrariërs: het is een maatschappelijk probleem. We moeten dan ook allemaal

een zonnepaneel haalt, dat maakt het voor veel

bereid zijn om meer te betalen voor landbouw-

breekbaar bestempeld. Wij hebben zestien

mensen nog ongrijpbaar.”

producten.” Landbouwproducten zijn in het

nieuwe bacteriën gevonden na monsters

Veenkoloniëngebied vooral aardappels en

genomen te hebben rond die bomen.

suikerbieten. “Maar in de Betuwe heb je meer

Niemand heeft die toegevoegd: het is echt de

fruitteelt, in Noord-Holland onder andere

verdienste van de bomen zelf. Er ontstaat een

boomkwekerijen: daar wordt met hele andere

ecosysteem in de grond waardoor dit soort

stoffen gewerkt. Het is een uitdaging om te

processen gaan lopen. Als je de natuur de

onderzoeken wat er nodig is om de verschillende gebruikte stoffen af te breken.”

gelegenheid geeft dit te ontwikkelen, blijkt elke

moleculen kapot worden gemaakt. Bacteriën

af te breken. Deze stoffen waren als niet-af-

keer weer dat daar zoveel potentie inzit. Wij
kunnen de natuur daar een handje bij helpen,

Bacteriën en schimmels

‘Als je de natuur de
gelegenheid geeft, blijkt
elke keer weer dat daar
zoveel potentie inzit. Wij
kunnen de natuur daar een
handje bij helpen, door
ideale omstandigheden te
creëren’

door ideale omstandigheden te creëren.”

Wat in elk geval nodig is: bacteriën en schimmels.
Een watercorridor moet zo worden ingericht dat

Op zoek naar marktpartijen

aanwezige - of toegevoegde - bacteriën en

Op de vraag of de weg naar daadwerkelijke

schimmels in een vochtige omgeving nutriënten

realisatie van watercorridors overeenkomsten

kunnen afbreken. “Door pilots te doen, kun je

vertoont met missiewerk, knikt Henssen. “We

meten of de omstandigheden ideaal zijn voor de

weten dat deze natuurlijke buffers kunnen zorgen

aanwezige bacteriën en schimmels. Als dat niet

voor een betere bodem- en waterkwaliteit. We

zo is, kun je de omstandigheden aanpassen of

willen met pilotprojecten aantonen hoe groot die

bacteriën en schimmels toevoegen. Je wilt het zo

werking precies is. Dat technische werk ‘op de

inrichten dat je absorberende lagen krijgt die

achtergrond’ moeten we op de voorgrond

doordrenkt zijn van planten die vol zitten met de

brengen, zodat partijen in de markt het oppikken,

bacteriën en schimmels die je nodig hebt. Schim-

het interessant gaan vinden en zich melden om
mee te werken.” Bewijs dat het werkt, of partijen
die land of middelen beschikbaar stellen; het is
een beetje het kip of ei verhaal, wat komt eerst?
“Eén van mijn taken binnen Bioclear earth is dit
soort innovatieve projecten ‘lostrekken’. Mijn
ervaring is dat de kip en het ei een beetje gelijk op
gaan. We stoppen er continu tijd in, maar we
gunnen het ook de tijd om te rijpen bij partijen die
er waarde aan zouden kunnen toevoegen.
Draagvlak creëren en ook de niet-technische
aspecten in kaart brengen en onderzoeken is
minstens zo belangrijk.” Het is afwachten of de
pilot in bijvoorbeeld de Veenkoloniën van de
grond komt. “Uiteindelijk kan deze techniek overal
in Nederland worden toegepast, maar het zou
fantastisch zijn om hier in het Noorden te kunnen
starten. Wij gaan graag in gesprek met partijen die
geïnteresseerd zijn in onze ideeën.” <
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DNV ontwikkelt
waterstofexpertisecentrum
op Zernike Campus
DNV verruilt medio 2022 het huidige onderkomen aan de Energieweg in
Groningen (ooit het expertisecentrum van de Gasunie) voor het in aanbouw
zijnde hypermoderne bedrijfsverzamelgebouw Plus Ultra Groningen op
de Zernike Campus. DNV is mede-initiatiefnemer van dit nieuwe complex,
dat wordt ontwikkeld door Kadans Science Partner, die eerder met succes
vergelijkbare multi-tenant gebouwen ontwikkelde in kennisintensieve
omgevingen als Wageningen, Eindhoven, Nijmegen en Utrecht.

32
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Marina Lammers en René Bahlmann op de bouwlocatie van Plus Ultra Groningen.

In het duurzame gebouw komen flexibel

Vertrouwelijk

zitten er straks in het hart van de

indeelbare kantoren, laboratoria en

Een rondleiding door het huidige complex leert

energietransitie, waar allerlei partijen bezig zijn

testfaciliteiten voor innovatieve bedrijven,

dat er van alles gaande is op het gebied van het

met innovaties. Binnen deze kookpot, om maar

instellingen, start-ups en scale-ups. Het

toekomstige energiesysteem: diverse

een metafoor te gebruiken, ontwikkelen en

gebouw werkt als een katalysator voor

duurzame brandstoffen, nieuwe materialen en

testen wij de nieuwe technologieën op

innovatie en stimuleert samenwerkingen

technologieën en slimme netwerken worden

betrouwbaarheid, veiligheid en duurzaamheid.

tussen bedrijven, kennisorganisaties en

getest. Sommige in het diepste geheim: het

Tegelijkertijd komen hier normen uit voort, om

onderwijsinstellingen.

gaat hier om de toekomst van de

de toekomstige energievoorziening meteen

energievoorziening en investeerders willen dat

goed te regelen.”

graag nog even voor zich houden.

Gebalanceerde normen: “Enerzijds om de

Waterstofinnovatiecentrum
DNV huurt in eerste instantie 1700 vierkante

energiegebruiker te beschermen tegen

meter, een deel daarvan wordt ingericht als

Lab van de toekomst

eventuele schadelijke gevolgen, anderzijds om

waterstof-innovatiecentrum. Maar uiteraard

Wat DNV zeker niet voor zich houdt, is de

de producent of leverancier niet op onnodig

kunnen de klanten er ook terecht voor een

aanstaande verhuizing: “We zijn al vijf jaar aan

hoge kosten te jagen.”

breed scala aan diensten, als het gaat om

het nadenken over het lab van de toekomst.

waarborgen, inspectie en advies. Want dat is

Efficiënt, flexibel maar ook met een

Revolutionair

wat DNV al meer dan 150 jaar doet, met

infrastructuur die bestand is tegen bijvoorbeeld

In dat proces ontstaan soms ook -al dan niet

wereldwijd 12.500 experts waarvan in

een hogere druk. Dat is nodig voor de

revolutionaire- nieuwe vindingen. “In het

Nederland ruim 600, verspreid over vestigingen

toepassing van waterstof. Dat lab van de

gebouw waar we nu zitten is ooit de zeer

in Rotterdam, Arnhem en Groningen.

toekomst is op de huidige plek niet mogelijk,

efficiënte HR-ketel ontwikkeld en vrij recent de

vandaar de verhuizing naar een nieuw state of

eerste waterstof-CV-ketel. Dus wie weet wat we

Energietransitie

the art pand”, verklaren Marina Lammers en

straks in ons nieuwe lab samen met onze

De Groningse vestiging heeft zich binnen de

René Bahlmann, die naast hun normale

klanten gaan creëren om de energietransitie te

wereldwijde organisatie ontwikkeld tot hèt

functies bij DNV, samen met een technisch

stimuleren…”

expertisecentrum op het gebied van duurzame

team, verantwoordelijk zijn voor de verhuizing

brandstoffen en energietransitie, en uiteraard

en de inrichting van het nieuwe lab.

met een sterke focus op waterstof. Er wordt

Misschien wel weer een ketel… of iets heel
anders? Maar eerst even verhuizen, tussen het

gewerkt aan nieuwe baanbrekende projecten

Co-creatie

en klanten worden ondersteund door het

De twee hebben het er erg druk mee, maar zijn

uitvoeren van analyses, modelberekeningen,

niet minder enthousiast; ze voorzien mooie

inspecties en testen.

ontwikkelingen op de Zernike Campus. “We
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marktgericht innoveren door. <

www.dnv.com
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Technische Unie zet vol in op duurzaamheid: de 141 jaar jonge technische groothandel heeft sinds drie jaar
een apart team dat zich bezighoudt
met alles wat het begrip duurzaamheid raakt. Team Duurzaam is opgezet
om de kennis over duurzaamheid
te vergroten en te versnellen. Voor
collega’s binnen Technische Unie en
voor klanten. Recent is het team intern
uitgebreid met tien nieuwe duurzaamheidsadviseurs, naast de zes Adviseurs
Duurzame energieoplossingen.

Technische Unie
zet vol in op
duurzaamheid
Taede Yntema

Team Duurzaam zit verspreid over de verschillende kantoren. De adviseurs zijn lokaal het
aanspreekpunt wanneer er complexe vragen
van klanten komen over verduurzamen. Advies,
ondersteuning van klantvragen en projectbegeleiding zijn kerntaken van Team Duurzaam.
Voorbeelden waar het team zich mee bezighoudt zijn zonne-energie, laadpalen- en
warmtepompprojecten Ook worden de
gespecialiseerde rondleidingen in de Inspiratiecentra verzorgd door Team Duurzaam.
We spraken met Henry Volkerink, manager van

Owen Dekker

de vestiging in Groningen en onder andere
verantwoordelijk voor ‘duurzaam’ binnen de
kantoren Assen, Emmen, Groningen en
Leeuwarden. Ook spraken we met de duurzaamheidsadviseurs Taede Yntema en Owen Dekker,
die in de regio Noord actief zijn.

Inspectie-kennis
Yntema en Dekker zijn beiden op hbo-niveau
opgeleid op het gebied van duurzaamheid en
spijkeren hun eigen kennis voortdurend bij, via
vervolgopleidingen, trainingen van leveranciers
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en ervaringen uit het veld. En meer: “Ik volg

Technische Unie tijdens rondleidingen alle

verduurzamen hierover te informeren. En wij als

momenteel bijvoorbeeld een opleiding tot

innovaties laat zien en demonstreert.

Technische Unie ondersteunen de installateur

inspecteur zonnestroominstallatie, om te weten

daar graag bij. Hoe klein of groot je bedrijf ook is,

waar een inspecteur naar kijkt bij een grote

Verduurzamen hoog op de agenda

inspectie van een zonnestroominstallatie. Die

Voor Henry Volkerink en zijn collega-managers in

kennis kunnen mijn collega’s en ik delen met

den lande is het vol inzetten op duurzaamheid

Laadpalen

onze klanten”, aldus Taede Yntema.

natuurlijk een mooie investering, maar hij is er

Momenteel investeren veel ondernemers in

van overtuigd dat het de juiste investering op het

laadpalen bij het bedrijf. Er worden per dag ruim

Warmteverliesberekening

juiste moment is. “Een op de drie Nederlanders

tweehonderd nieuwe geplaatst. Technische Unie

Een deel van de ongeveer 75 collega’s die bij de

wil duurzamer leven in 2021, zo blijkt uit een

biedt complete laadoplossingen voor elke situatie.

noordelijke vestigingen van Technische Unie

onderzoek dat Motivaction uitvoerde voor Milieu

Inclusief alle producten die nodig zijn voor het

werken, adviseren de installateurs en hun

Centraal. En nu veel mensen door de coronamaatregelen geld overhouden, zijn woningbezit-

installeren en onderhouden van een laadsysteem.

klanten niet alleen over de juiste warmtepomp,
laadpaal of LED-lamp: “Ons advies gaat veel

ters sneller geneigd om te investeren in

types auto’s om verschillende laadsystemen

verder en is breder”, benadrukt Owen Dekker.

verduurzaming. Maar dat is niet eenvoudig. Men

vragen. Een goed advies is daarbij uiteraard van

“Denk bijvoorbeeld ook aan een warmteverliesberekening. Een juiste dimensionering van een

gaf dan ook aan behoefte te hebben aan

groot belang. Daarnaast zal ook de vraag naar

praktische tips en informatie over duurzame

energieopslag gaan toenemen om vraag en

warmtepompsysteem is maatwerk en de basis

mogelijkheden. De installateur is de aangewezen

aanbod beter op elkaar af te stemmen. <

voor optimaal rendement en comfort. De beste

persoon om de huizenbezitters die willen

wij adviseren op alle niveaus.”

Daarbij is het goed om te weten dat verschillende

oplossing, onafhankelijk advies en het verbinden
van E en W zijn uitgangspunten.”
Aanvullend daarop kan de installateur alleen,
met een klant of met collega’s rondkijken in het
duurzaamheidscentrum in Zwolle, waar de
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‘De installateur is de aangewezen persoon om
huizenbezitters die willen verduurzamen te informeren.
Technische Unie ondersteunt de installateur daar graag bij’
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Regio Groningen-Assen

25 jaar
samen goed
voor elkaar
Regio Groningen-Assen (RGA) is een kwart eeuw actief als krachtig noordelijk
samenwerkingsverband op het gebied van economie, mobiliteit, ruimtelijke
kwaliteit en wonen. De zilveren jubilaris zorgt in dit kader voor afstemming
tussen de provincies Groningen en Drenthe en de gemeenten Assen,
Groningen, Het Hogeland, Midden-Groningen, Noordenveld, Tynaarlo en
Westerkwartier.

Regiomonitor brengt regio-ontwikkelingen beter in beeld
‘Meten is weten’ - onder dat motto is de RGA gestart met de Regiomonitor die voortkomt uit
de Toekomstagenda. Daarin is afgesproken om zoveel mogelijk ‘datagedreven’ te gaan
werken. Gedeputeerde Mirjam Wulfse, voorzitter van de Stuurgroep Regio Groningen-Assen,
ondertekende in december 2020 de intentieverklaring met het CBS/Urban Datacenter: “Met
de Regiomonitor krijgen we meer zicht op ontwikkelingen binnen onze regio die we dan beter
kunnen volgen. Informatie komt overzichtelijk in beeld en kan snel geactualiseerd en
geanalyseerd worden. Bestuurders en inhoudelijk specialisten gaan hier een boel profijt van
krijgen.” Het eerste dashboard van de Regiomonitor wordt naar verwachting in de zomer van
2021 gepubliceerd.
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Zonnepanelen op de zaak.
SDE++ Subsidie 2020
15 jaar lang gegarandeerd
0,09 cent per KWH subsidie*!

Mail of bel ons voor gratis advies!
*alleen bij verbruik hoger dan 35.000 kWh p.j.

ZAKELIJK

Ontvang

PARTICULIER
Ontvang tot

tot

€300,-

€125,-

cashbac

cashback

k

Wij werken samen met meer
dan 20 energieleveranciers.

EEN AFSPRAAK MAKEN?
ZO GEREGELD!
Mail: info@adviesgroepnoord.nl
Bel: 0592-42 29 24

Vier keer per jaar komen de RGA-wethouders en

mobiliteit goed en in goede samenhang geregeld

nen binnen het regionaal instemmingsmodel.

-gedeputeerden in de Stuurgroep bijeen. Dan

is. “De regio kenmerkt zich door hoogwaardige

Van de grofweg 600 ha bedrijventerreinen die

worden er knopen doorgehakt over projecten

werkgelegenheid en een stabiele economie in de

nog gerealiseerd zouden worden, is 200 ha

die voor de regio als geheel belangrijk zijn en

steden, aantrekkelijk wonen in de dorpen en

afgeboekt en is 200 ha in de ‘ijskast’ gezet. Door

gemeente- en provinciegrenzen overstijgen.

wijken, met daartussen rust, ruimte en recreatie.

met elkaar dit proces in te gaan kon de pijn

Directeur Betty de Boer van de RGA is verantwoordelijk voor het beleid en organiseert de

En alles binnen een half uur van elkaar dankzij

verdeeld worden.”

samenwerking, samen met twaalf medewerkers.

eenheid - stad of gemeente - zal het waarschijnlijk

Inmiddels wordt er weer volop gebouwd op de

nooit worden, maar dat hoeft ook niet. “Juist deze

bedrijventerreinen, waarbij na de lasten nu ook

Mooiste woon-werkregio

samenwerking zorgt er voor dat dat niet nodig is.

de lusten verdeeld worden: een ondernemer die

“In een kwart eeuw tijd zijn in RGA-verband ruim

Wethouders en gedeputeerden kunnen elkaar

in gemeente A niets geschikts kan vinden, kan dat

200 projecten uitgevoerd en is er zo’n 135 miljoen

vinden en daar waar nodig samen optrekken.”

in de gemeente B wellicht wel. En andersom.

investeringsbedrag van honderden miljoenen

Tuin op Grote Markt

Groeningen

euro is uitgelokt”, vertelt De Boer vanuit het

De RGA-directeur noemt de Woondeal Gronin-

In december 2020 heeft RGA de Toekomstagen-

kantoor aan de Emmasingel waar het Regiobureau onlangs naartoe verhuisde. De doorfietsrou-

gen van de rijksoverheid als voorbeeld: “De

da 2020-2025 vastgesteld. Dit leverde tijdens de

minister klopte bij de gemeente Groningen aan

vergadering nog een videofelicitatie van premier

tes door de regio, de aanleg van P+R’s, het nieuwe

voor één van de zeven Woondeals, waarop de

Mark Rutte op: “Door deze samenwerking staat u

station Europapark en het netwerk van hoog-

gemeente de RGA erbij betrok. Groningen kan in

sterker en bent u een stevige gesprekspartner

waardig OV zijn successen die mede op het conto
van de RGA kunnen worden geschreven. Ook aan

z’n eentje niet voorzien in de grote woningbehoefte. Iedereen woont het liefst in een

voor het Rijk,” aldus Rutte. De verstedelijkingsstrategie maakt deel uit van deze agenda, maar

de vernieuwing van het station in Assen en de

twee-onder-één-kapwoning met tuin op de Grote

ook een nieuw project op het gebied van

Spoorzone in Groningen heeft de RGA bijgedragen. Verder heeft de RGA met de Regeling

Markt. Maar dat kan natuurlijk niet. Terwijl uit een

ruimtelijke kwaliteit: Groeningen. Voor dit gebied

woonbehoefte-onderzoek van ons al eerder

op de laagveengordel, die van west tot oost door

Regionale Projecten (ReP) meegeïnvesteerd in De

bleek dat forensen bijvoorbeeld Zuidhorn, Roden

Onlanden, ‘t Roegwold, Paterswoldsemeer en

of Winsum als prima alternatief zien voor die tuin

de regio Groningen-Assen loopt, zijn economische en groene doelen gesteld waarmee

landgoederen (onder andere Eelde-Paterswolde,

op de Grote Markt. En dus gaan we met een

overheid, ondernemers en onderwijsinstellingen

Nienoord en Terheijl). “Zo hebben we hier met

verstedelijkingsstrategie voor de hele regio een

ecologie en economie willen verbinden. <

elkaar de mooiste woon-werkregio van Nederland

invulling geven aan de Woondeal.”

uitstekende verbindingen.” Een bestuurlijke

euro in het Regiofonds gestort, waarmee een

www.regiogroningenassen.nl

gemaakt,” aldus De Boer.

Pijn verdeeld
Half uur

Ook op economisch gebied is de samenwerking

De Boer ziet de RGA als een vanzelfsprekende

van belang: “In 2012 maakten we als eerste regio

regio, waar wonen, werken, recreëren en

in Nederland afspraken over de bedrijventerrei-

Roeland van der Schaaf,

Harmke Vlieg,

Alex Wekema,

wethouder Ruimtelijke Ordening en

voorzitter Adviescommissie Regionale

wethouder Verkeer en Vervoer van de

Wonen Gemeente Groningen: “De

Projecten (ReP): “Westerkwartier

gemeente Noordenveld: “In regioverband

komende jaren komen er duizenden

Paardenkwartier, het Drone Festival in

hebben we een prachtig fietsnetwerk

woningen bij in de regio Groningen-Assen.

Assen, de Health Hub in Noordenveld en de

gerealiseerd en daar heeft Noordenveld

We gaan hier spectaculaire woonmilieus

uitbreiding van het Hoornsemeer: het zijn

goed van geprofiteerd. We zijn inmiddels

ontwikkelen. Samen lossen we in vijf jaar

initiatieven en projecten die de hele regio

dé fietsgemeente van Drenthe.”

tijd de wooncrisis in onze regio op, dat is

mooier en sterker maken. Met een

de kracht van het collectief.”

financiële steun in de rug van de RGA.”
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HOLOLENS
TRIMBLE XR10

Beveiliging
op maat!
Objectbeveiliging
Evenementenbeveiliging
Hondenbeveiliging
Horecabeveiliging
AD HOC Diensten
Winkelsurveillance

- Communicatie met beeld en geluid met collega’s op afstand
- Visualisatie van een 3D-model in de echte wereld
- Unieke combinatie tussen Hololens 2 en Trimble!

Vragen of meer weten over de mogelijkheden met

VCA/BHV Diensten
Bouwbewaking
Verkeersregelaars

de Trimble XR10? Neem dan contact met ons op.
Bel. 088 13 43 600
Mail. info@visser-assen.nl

www.visser-assen.nl

security-noord.nl
Ottolaan 12-1 Drachten | 0512 - 35 88 04 | info@security-noord.nl

RUPSHOOGWERKERS
VAN 11 TOT 31 METER

Rest Assured
with Kooi camera
surveillance
247kooi.com

COLUMN

KIJK OP SCHOLINGSSUBSIDIE
VRAAG NIET HOE
HET KAN, MAAR
PROFITEER ERVAN!
Een cheque met daarop een bedrag met vijf nullen. Waar
denkt u dan aan? Ik denk dat uw eerste gedachten uitgaan
naar een loterij die toeterend de straat inrijdt en dit bedrag
komt uitdelen bij een verraste en blije deelnemer. Ik wens
u dat geluk van harte toe. Het zal voor menig ondernemer
een erg welkome prijs zijn, omdat de lockdown diepe sporen
nalaat in de sector, de onderneming en het privévermogen...
Als Noord-Nederland hebben we onlangs zo’n enorm bedrag gekregen in
de vorm van een ‘NL leert door’-subsidie. Daarmee maken we niet één
winnaar blij, hiermee mogen we 750 werknemers blij maken. Werknemers
die zich kunnen om- of bijscholen om zo aan het werk te blijven of een
nieuwe baan te vinden.
Als VNO-NCW MKB Noord zijn we penvoerder geweest bij het aanvragen
van de ‘NL leert door’-subsidie. In goede samenwerking met Scholingalliantie Noord en de vijf grootste ROC’s in het Noorden is de aanvraag een
succes geworden. Er zijn nu meer dan veertig verschillende opleidingstrajecten beschikbaar! Het gaat om een gevarieerd, laagdrempelig (grotendeels) online opleidingsaanbod dat praktisch is en relatief kort duurt.
Hiermee komen bedrijven en hun personeel beter geschoold en beter
voorbereid op de toekomst uit deze coronaperiode. Dit is de kans voor
mensen die nu even aan de kant staan. Maar ook voor de professional die
nu een carrièreswitch wil of moet maken.
We moeten als het Noorden nu aan de slag om te kijken hoe we zo goed
mogelijk uit de crisis komen. Ons eruit investeren! Investeren in digitale
vaardigheden en nieuwe kansen die verduurzaming en de circulaire
economie ons biedt. Investeren in een goede en duurzame infrastructuur,
zoals met de Lelylijn. Die overigens nu in bijna alle verkiezingsprogramma’s
is opgenomen. En investeren in de Noordelijke arbeidsmarkt waarin
iedereen kansen krijgt om aantrekkelijk werk te vinden binnen de regio.
Met deze subsidie hebben we daar een goede stap in gemaakt en hebben
we een kans die we echt moeten grijpen. De noodzaak was er al, maar
deze moeten we nog sterker oppakken. Ik roep dan ook alle ondernemers
en andere werkgevers op om gebruik te maken van de voordelige
bijscholingen. Vraag niet hoe het kan, maar profiteer ervan!’
Kijk voor het volledige aanbod op www.scholingsalliantie.nl. <
Ton Schroor
directeur VNO-NCW MKB Noord
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‘Nee bestaat
niet bij mij.
Ik ben een
probleemoplosser’

Hands on
bij arbeidsrecht
42
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Ontslagrecht, vragen over langdurige arbeidsongeschiktheid of over een
ziekmelding waarbij twijfels zijn over de oprechtheid ervan. Het is een greep uit
de arbeidsrechtelijke kwesties waar ondernemers mee kunnen worstelen, zegt
Peter Raven. En waarvoor ze aankloppen bij zijn Kenniscentrum Arbeidsrecht
(KCA). “Wij staan ondernemers bij als een soort externe HR-afdeling en
adviseren hen over de beste juridische route bij personele vraagstukken.”

Vraag Raven naar zijn manier van werken en hij

onderling een vertrekdatum afspreken, maar

zegt: “We zijn praktisch en laagdrempelig. Dat

het UWV rekent met een zogenoemde fictieve

betekent dat we een gratis intakegesprek doen

opzegtermijn. Pas na die termijn komt iemand

en dan ook gewoon beginnen. Vervolgens

in aanmerking voor een uitkering.”

evalueren we zo’n eerste klus en concluderen
dan samen of het bevalt of niet. Hands on dus

Dynamiek

– aan de slag.”

Ook ZZP’ers kloppen aan bij KCA. “Voor hen
geldt een hele andere dynamiek dan voor

Valkuilen omzeilen

MKB’ers. Zij moeten er bijvoorbeeld op

De MKB’ers die bij KCA aankloppen

beducht zijn dat hun werkzaamheden niet

vertegenwoordigen uiteenlopende branches.

gezien worden als verkapt dienstverband. De

Het zijn retailers, aannemers, transporteurs of

overeenkomsten die ze aangaan moeten dus

bijvoorbeeld bedrijven in de leisure. En meestal

voldoen aan de wet DBA (deregulering

hebben ze geen eigen HR-afdeling. De

beoordeling arbeidsrelatie) om te zorgen dat

bedrijven hebben gemeen dat ze zich

ze gevrijwaard zijn van latere loonheffing.” Net

realiseren dat arbeidsrecht een specifiek vak is,

zoals een vraag over welke ondernemingsvorm

waarvoor gedegen kennis nodig is, zegt Raven.

voor een ZZP’er de juiste is, zijn ook dit kwesties

“Het opstellen van een arbeidscontract of een

waar KCA graag over meedenkt en in adviseert.

vaststellingsovereenkomst bij vertrek, zou je als
werkgever misschien best zelf kunnen doen.

Probleemoplosser

Maar wil je mogelijke valkuilen omzeilen en er

Arbeidsrecht gaat over mensen en dat past bij

niet bij inschieten, dan vraagt dat specifieke

Raven. “Het gaat in ons land over zeven miljoen

expertise.” Die financiële valkuilen zijn er

mensen die arbeid verrichten – dé manier om

trouwens ook voor werknemers, zegt hij.

in je werkzame leven inkomen te genereren. En

“Neem bijvoorbeeld de regels rond die

als er dan ergens een probleem ontstaat en ik

vaststellingsovereenkomst. De ingangsdatum

kan helpen om dat op te lossen, dan haal ik

van het ontslag is daarbij heel belangrijk, om te

daar voldoening uit. Nee bestaat niet bij mij. Ik

voorkomen dat een werknemer in een

ben een probleemoplosser en word iedere

financieel gat valt. Je kunt namelijk wel

keer weer blij als dat gelukt is.” <

‘Wil je mogelijke
valkuilen omzeilen,
dan vraagt dat
specifieke expertise’

Kenniscentrum Arbeidsrecht
Arbeidsjurist Peter Raven is sinds 2016 eigenaar van KCA en heeft vier collega-juristen en een ondersteuner in dienst. Het bedrijf kent vier
vestigingen (Beilen, Zwolle, Goes en Zierikzee) en richt zich op twee takken van sport. Aan de ene kant is KCA een kennisplatform dat met
webinars, voorlichting en workshops kennis deelt en ondernemers op de hoogte houdt van de laatste ontwikkelingen op het gebied van
arbeidsrecht. Aan de andere – grootste – kant adviseert het MKB’ers en ZZP’ers bij arbeidsrechtelijke kwesties. “We hebben geen groot kantoor
met veel personeel en dure auto’s. Wel zijn mijn collega’s en ik overal in het land te vinden en daar doen we ons werk omdat we het leuk vinden.
Snel, van hoge kwaliteit en tegen een fatsoenlijk tarief.”
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De B2B webshop voor verpakkend Nederland!

www.dutchboxx.shop

COLUMN

KIJK OP ZAKELIJK INZICHT
ZEGGEN WAAR
HET OP STAAT
Veel ondernemers verkeren in zwaar weer. Maar hoe groot
het probleem ook is, er is voor elk probleem een oplossing
te bedenken, zelfs in coronatijd. Als accountant hebben wij
de plicht onze klanten te melden wat de mogelijkheden
zijn, maar we moeten het ook durven zeggen als het slecht
gaat en wat daar de gevolgen van kunnen zijn. Eerlijk
en gedegen advies is in deze tijd nodig, bij Van Braak
Accountants streven we dit dagelijks na.
Ondernemers moeten samen met hun accountant alert zijn op
wijzigende regelgeving en mogelijkheden, maar ook op juridische
gevolgen voor de toekomst. Zodat ontwikkelingen in de maatschappij en
binnen de onderneming niet voor ‘buikpijn’ bij de ondernemer zorgen.

Jaarrekening
Menig klant heeft de jaarrekening van 2020 al binnen: deze zou geen
verassing meer mogen zijn. In onze beleving moet een klant in januari
weten hoe hij gedraaid heeft in het voorgaande jaar: zo kan hij in het
nieuwe jaar zaken aanpassen, maar ook ingrijpen indien nodig. Cijfers
over 2020 moeten niet pas in november 2021 bekend zijn, want dan is
2021 ook alweer voorbij. Als de ondernemer zijn kostprijsberekening niet
op orde heeft, zal 2021 dezelfde problemen vertonen als 2020. We zien
te vaak dat dit al jaren zo doormoddert.

Vooruit inzicht
Administraties controleren en bij zijn met cijfers is iets waar wij ons proces
continu op inrichten en waarvoor we onze expertise graag inzetten.
Klanten die de transitie hebben ondergaan van achteraf naar vooruit
inzicht ervaren dit als zeer prettig. Ik roep dan ook alle ondernemers op
om dit principe bij zichzelf eens goed tegen het licht te houden.
In 2020 en 2021 zijn er de nodige noodmaatregelen in het leven
geroepen door de overheid. Veel bedrijven worden hiermee in de benen
gehouden. Het uitstellen van belastingen is een veel geziene noodgreep.
Maar hoe al die belastingschulden straks betaald moeten worden en
over welke termijn weet niemand. Wij voorzien dat talloze bedrijven
straks alsnog niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Wellicht kan
de Belastingdienst overgaan tot kwijtschelding.
Voor elk probleem vinden we een oplossing: als de persoon in kwestie een
echte ondernemer is, durft, zakelijk inzicht heeft en kan schakelen richting de
toekomst. Daar willen we graag bij helpen. Wie klaar is voor een duidelijk,
nuchter en eerlijk verhaal is bij Van Braak Accountants aan het juiste adres. <
Arnold de Roo
Van Braak Accountants
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‘Wij maken het
implementeren van
comfortabel thuiswerken
zorgeloos en
overzichtelijk’

Datas Kantoor Kompleet
schakelt moeiteloos
tussen kantoorprojecten
en thuiswerkplek
Veertig specialisten in vier vestigingen staan klaar om vragen op het gebied van producten die je op en om je werkplek
gebruikt en verbruikt te beantwoorden. Voor (thuis)kantoorinrichting en ICT-vraagstukken, maar ook druk- en
opmaakwerk, kantoor- en facilitaire artikelen: Datas heeft het allemaal. Grote bedrijven, scholen, universiteiten en
overheidsinstellingen maken hier gebruik van, maar ook het MKB neemt een voorname plaats in.
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‘Professionele
arbeid verdient
een professionele
werkplek’

vraag stellen of dit geld efficiënt wordt ingezet.
Een andere optie is een leasecontract per
werknemer waarbij Datas het maatwerk levert.
Na verloop van tijd zijn de spullen dan
eigendom van het bedrijf of de werknemer. We
hebben een voorbeeld van een bedrijf die de
besparing op reiskosten gebruikt om de
thuiswerkplek te financieren.”
“Niet iedereen kent onze grootte en weet dat

thuiswerkplek op aan moet sluiten. Bovendien

we, naast kennis en service, ook prijstechnisch

kent elke functie weer eigen eisen en

Positief opvallen

interessant zijn”, zegt directeur Jan Huisman.

benodigde faciliteiten. „Juist voor het inrichten

Wie dat wil kan het hele vraagstuk rondom de

“Dat ligt ook wel aan onszelf. We zijn niet zo van

van thuiswerkplekken is maatwerk van belang.

thuiswerkplek aan Datas geven. „Wij maken het

het vertellen hoe groot en goed we zijn. Het

Hoe beter iemand zijn werk kan doen, hoe

implementeren van comfortabel thuiswerken

project dat onze aandacht heeft, is altijd het

productiever en gedrevener hij is.”

zorgeloos en overzichtelijk.” Voor het verder
ontzorgen van de werkgever heeft Datas de

project waar we aan werken en het project dat
voor ons ligt.”

De digitale component van thuiswerken speelt

‘thuiswerkstarterskit’. Daarin zit de, samen te

ook een rol. Hoe verhoudt thuiswerken zich in

bepalen, basisbehoefte aan kantoorartikelen.

Het veilige kantoor van morgen

het digitale netwerk, hoe groot is de kans op

„Het helpt de werkgever met zijn

Als corona ons iets geleerd heeft, is dat we heel

virussen en spyware, hoe zit het met de

thuiswerkbeleid en bovendien valt hij met een

goed thuis kunnen werken. Voor die

veiligheid van informatie? De vraag hoe het in

dergelijk pakket positief op bij de werknemer.”

thuiswerktijd moet wel het één en ander

de begroting past, is dan nog niet eens gesteld.

Professioneel thuiswerken

worden geregeld. Maar wat precies? Volgens
Huisman is dat voor veel bedrijven nog

Zorgeloos en comfortabel

“Toen Rutte opriep om thuis te werken, werd

onontgonnen terrein. Het vraagt om een

Datas heeft zich ruim dertig jaar bewezen als

daar massaal gehoor aan gegeven. Spontaan

andere invalshoek dan het inrichten van een

expert op dit gebied. Bij grote en kleine

en creatief zijn er allerlei oplossingen bedacht;

kantoorruimte. Elke werknemer heeft immers

projecten zijn al deze vragen aan bod gekomen

een plekje onder de trap, een uitgebouwde

zijn eigen unieke thuisomstandigheden. Denk

en beantwoord. “Over de financiële kant willen

kast. Nu is het tijd om het thuiswerken

aan fysieke ruimte in het huis of juist het

we ook meedenken. We zien nu wel dat

professioneel aan te pakken. Professionele

gebrek daaraan, gezinsleden die een rol spelen,

bedrijven hun werknemers een vergoeding

arbeid verdient een professionele werkplek.” <

een eigen bestaande inrichting waar de

geven. Hoe nobel dat ook is, we kunnen de
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Corona of Brexit:
import en export
gaan gewoon door
De in Veendam gevestigde logistieke dienstverlener Grodal maakt een
gestage groei door. Ondanks een hectisch 2020. Corona en Brexit gooiden de
transportsector het afgelopen jaar behoorlijk overhoop. Maar flexibel inspelend
op de soms snel veranderende omstandigheden, zorgt Grodal er voor dat de
import en export gewoon door kunnen gaan, via alle modaliteiten. En net als
altijd met net dat beetje extra zorg en aandacht voor de vracht van de klant.

“We moesten in het belang van onze klanten

Nieuwe exporterende klanten ziet Grodal ook

Hoge standaard

wel regelmatig schakelen”, blikt directeur Hebe

vanuit de wereld van de webshops, die soms

De importerende klantenkring van Grodal

Jager terug. “Zo zag je door schaarste, eerst in

bestaat onder meer uit de voedingsindustrie,

China en later ook hier, de tarieven voor

opeens grote aantallen klanten in het buitenland krijgen en grotere hoeveelheden goede-

zeevracht soms plotseling flink stijgen. Op een

ren te verladen hebben. Deze ondernemers

Veelal gaat het om goederen die uit China of

gegeven moment ging de prijs wel zes keer

schakelen Grodal in voor de complete

India worden geïmporteerd. Of het nu om één

over de kop. Daarop moesten wij snel

logistieke dienstverlening.

pallet gaat of om meerdere containers: Grodal

machinebouw, kleding en home decoration.

zoekt in overleg met de klant naar de beste

alternatieven zien te vinden, en die vonden we
in de luchtvaart, maar ook wel via rail. Ook

Persoonlijk contact

modaliteit: weg, lucht, zee, rail of multimodaal.

kozen verladers vaker dan voorheen voor LCL,

Grodal is in 1993 opgericht door Henk Groen

Ook warehousing en cross docking is mogelijk.

ofwel het combineren van vrachten in een

en Peter Dallinga. Hun namen leven voort in

Er wordt uitsluitend met gerenommeerde

container.”

de bedrijfsnaam, maar ze hebben het roer

transportbedrijven samengewerkt, die de

inmiddels overgedragen aan Hebe Jager, die

hoge standaard van Grodal naleven. De

Brexit

samen met drie collega’s vanuit een stijlvol

Inmiddels is de situatie weer wat stabieler.

voormalig Avebé-directiekantoor dagelijks

standaard van het waarmaken van toegezegde leveringstermijnen en een snelle en

Helaas geldt dat nog niet voor de situatie rond

klaar staat voor de klant. Grodal is een

correcte afhandeling van alle import, export

de Brexit, die nog steeds voor veel problemen

authentieke organisatie: “Persoonlijk contact

en cross-trade zendingen. Wereldwijd, maar

en uitdagingen zorgt. “Maar dat komt

en ‘afspraak is afspraak’ staan bij ons centraal.

ook lokaal. <

langzamerhand wel goed. Belangrijk is dat de

Wij worden gezien als een betrouwbare

import en export gewoon doorgaat. Daar heeft

partner en dat koesteren wij”, benadrukt

de Brexit niets aan veranderd. Wat je wel ziet is

Hebe Jager.

www.grodal.nl

dat waar voorheen een vrachtbrief voldoende
was, je nu aan allerlei douaneformaliteiten

Het bedrijf is AEO-gecertificeerd en is derhalve

moet voldoen. En niet alle ondernemers

in staat buitenlandse verzendingen sneller af te

kunnen of willen dat zelf doen. Wij helpen ze

handelen. Ook is er in de afgelopen 28 jaar veel

daar graag bij. We zien dan ook een nieuwe

know-how opgebouwd, die bovendien jaarlijks

groep klanten.”

wordt geactualiseerd in verband met de

Webshops

internationale ontwikkelingen.

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

49

JEHANNES BOTTEMA
Leeftijd: 59 jaar
Burgerlijke staat: Gehuwd, vier kinderen
Woonplaats: Opeinde
Functie: CEO Spinder Dairy Housing
Concepts Drachten, sinds 2016
Opleiding: Landbouwuniversiteit
Wageningen
Werkervaring: 23 jaar in executive functies
bij DeLaval

CEO SPINDER DAIRY HOUSING CONCEPTS JEHANNES BOTTEMA:

‘We zijn de kleinste
van de groten en de
grootste van de kleinen’
Sinds 2016 staat Jehannes Bottema aan het roer van Spinder Dairy Housing Concepts BV, waar hij CEO en
medeaandeelhouder is, samen met Hubèr Timmermans (CTO). Bij Spinder is zijn belangrijkste opdracht om het bedrijf
internationaal op te stoten in de vaart der volkeren. Met als resultaat dat Spinder anno 2021 circa 50 procent van zijn
omzet genereert in het buitenland. De nationaal en internationaal gepokt en gemazelde nieuwe CEO van Spinder werkte
daarvoor 22 jaar bij het van origine Zweedse DeLaval, wereldleider op het gebied van melkapparatuur. Een gesprek.
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Wat onderscheidt jullie stalinrichting
concept?

-snelheid hoog, wat op zijn beurt resulteert in

gers had aangenomen, kon dankzij Corona de

een hoge klanttevredenheid.”

prullenbak in. Desondanks hebben we vorig

“Wij produceren en leveren alles voor een

jaar toch nog groei weten te realiseren. We
konden minder vaak bij de klanten langs, zodat

comfortabel. Zowel voor de mens als de koe,

Welke invloed heeft Corona op jullie
bedrijfsvoering gehad?

want een comfortabele koe leeft langer en

“Wij hebben tot nu toe - en daar ben ik best

‘opgetuigd’, waarmee we met regelmaat online

heeft dus een hogere economische waarde en

trots op - geen enkel geval van Corona onder

‘webinars’ verzorgen, met een goede deelname

als de werkomstandigheden voor de veehouder comfortabel zijn, worden ze optimaal

ons personeel gehad. Dat heeft waarschijnlijk

en hoge waardering.

uitgevoerd. Spinder is de kleinste van de groten

waardoor we het cordon sanitaire kunnen

In 2020 waren we finalist in de verkiezing

en de grootste van de kleinen. We hebben een

naleven.

‘Friese onderneming van het jaar’. Weliswaar

comfortabele stalinrichting. Met de nadruk op

we de zogenaamde ‘Spinder Academy’ hebben

ook te maken met de nieuwe ruime behuizing,

ambitieuze internationale groeiambitie.

zijn we geen winnaar geworden, maar het

Inmiddels komt de helft van de omzet uit het

Maar de ambitieuze groeidoelstelling voor

behalen van de finale was een bijzondere

buitenland. Aanvankelijk buurlanden, België,

2020, waarvoor ik ook nieuwe vertegenwoordi-

mijlpaal.” <

Duitsland, Scandinavië en Engeland, maar
inmiddels ook Polen en we hebben nog steeds
klanten uit Canada, waarmee ‘een lijntje’ met

Spinder Dairy Housing Concepts

Nederland bestaat.

Spinder Dairy Housing Concepts is sinds 2019 is gevestigd op een nieuwe locatie aan de A7Noord
in Drachten. In 1973 begon Tjip Spinder onder de naam Spinder Stalinrichting met de productie

We hebben een gemotiveerde en flexibele

en verkoop van ligboxen en voerhekken. Wat begon als een kleine bankwerkerij in Harkema werd

organisatie doordat het hele bedrijf als een

al snel een fabriekje en groeide uiteindelijk uit tot Spinder zoals we het nu kennen: een

team functioneert. Onze producten zien er niet

geavanceerd productiebedrijf met 54 man personeel, dat een modern assortiment voor de

alleen goed uit, maar zijn doorgaans ook

hedendaagse melkveehouderij produceert. In 1995 deed de laatste Spinder in het bedrijf zijn

robuuster uitgevoerd, zodat ze langer

aandelenpakket over aan het zittende management. Het credo van Spinder is: ‘It mei wol wat

meegaan. Doordat we een relatief grote

griener’. Duurzaamheid staat dan ook hoog in het vaandel van deze stalinrichter uit Drachten.

voorraad aanhouden is de leverzekerheid en
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Succesvol ondernemer én goede werkgever?
Wij helpen u graag!

De economie groeit, maar u laat uw hoofd niet op hol brengen en neemt weloverwogen
beslissingen. Vertrouwen in de nabije toekomst is immers goed, maar zekerheid voor de
lange termijn is nóg beter. Wij willen u daarbij graag helpen.
Breedpad 21 - 8442 AA Heerenveen - (0513) 61 44 44
info@kuiperverzekeringen.nl - www.kuiperverzekeringen.nl

COLUMN

KIJK OP VEILIGHEID EN ZONNEPANELEN

ALLE HENS AAN DAK!
Op woningen, kantoren en bedrijfspanden: Nederland
gaat massaal aan de zonnepanelen. Positief voor de
energietransitie. Maar er is ook een schaduwkant. Slecht
geïnstalleerde panelen zorgen voor brandrisico’s. Cijfers van
het Instituut Fysieke Veiligheid laten een verontrustende
trend zien. In 2018 ontstonden er 29 dakbranden door
zonnestroom-installaties; in 2020 waren het er al 37.
Overigens ligt dit (meestal) niet aan de panelen zelf. Het zonnepaneel is
best veilig. De grootste risico’s ontstaan door gebrekkige installatie. Volgens
TNO-onderzoek is dit in 90% van de gevallen de oorzaak. Ook onze
inspecteurs komen dit geregeld tegen. Denk aan connectoren en kabels die
niet goed zijn aangesloten. Of in-dak-panelen die te dicht op de
onderliggende isolatie zijn geplaatst.

Gebrek aan kennis
Die magere installatiekwaliteit is geen opzettelijk broddelwerk. Wel een
gebrek aan elektrotechnische kennis. Steeds meer installatiebedrijfjes en
dakdekkers zijn de zonnepanelen ‘erbij gaan doen’. Zo’n zonnestroominstallatie lijkt vaak een kwestie van plug-and-play. Je legt panelen op het
dak, verbindt ze, sluit ze aan op de omvormer en knoopt ze aan de
bestaande installatie. Kind kan de was doen…
Een zonnestroominstallatie is evenwel een kleine elektriciteitscentrale op je
dak. Dit vraagt om uiterste zorgvuldigheid. Helemaal in de wetenschap dat
het op een zonnige zomerdag, dankzij PV-panelen, al snel 80 graden Celsius
op je dak wordt! Een oververhitte omvormer of slecht op elkaar aangesloten
kabels en stekkers doen dan de rest.

Inspectie
In een land dat elf miljoen zonnepanelen telt, groeit de roep om goede
inspecties. Ook eisen steeds meer verzekeraars van klanten om
zonnestroom-installatie te laten inspecteren. Een gestandaardiseerde
SCIOS 12-inspectie wel te verstaan. Daarmee beoordeel je de kwaliteit van
panelen, maar ook de bouwkundige en elektrische veiligheid.
Ja, er gaat gelukkig veel goed. Toch zie ik wekelijks situaties die écht beter
moeten. Een onafhankelijke inspectie van je zonnestroominstallatie is
daarom wel aan te raden. Alles beter dan je dak in de hens. <
Massimo Venneri
van der Heide

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

53

Beveiliging
is zorgen
voor elkaar
“We pasten niet meer in ons jasje”,
zegt Hans Nieuwenhuis, directeur van
Security Noord. „Daarom zijn we
verhuisd naar dit mooie nieuwe pand
op bedrijventerrein Azeven Noord.”
Het pand is niet de enige investering.
In de loods staat een nieuwe, technologisch up-to-date observatie-unit te
glimmen. Het interieur bestaat uit een
grote vergadertafel en een wand met
monitoren. “Deze unit wordt bij
evenementen neergezet, vervolgens
plaatsen we camera’s. We hebben
mensen op het terrein en van hieruit
houdt een team zicht op de ontwikkelingen bij een evenement.“
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In de loods ligt ook een nieuw aangeschafte

Toen kwam de intelligente lockdown in maart.

patrouilleboot. “Als je de beveiliging van

Alle evenementen werden gecanceld. Dan

evenementen op en om het water doet, zoals

schrik je wel even.”

de Sneekweek en het Skûtsjesilen, dan is het
noodzakelijk dat je snel ter plaatse kunt zijn.”

Zorg voor de zorg
De corona-uitbraak zette veel branches onder

En toen kwam corona…

druk en niet in de laatste plaats de zorgsector.

“Kwaliteit staat bij ons voorop”, zegt Nieuwen-

„Inmiddels weten we niet beter dan dat je niet

huis. “Daarvoor gebruiken we moderne

zomaar een zorginstelling kunt inlopen. Dat was

technologische hulpmiddelen. De observa-

in het begin wennen. ‘Heeft u klachten, een

tie-unit, camera’s, extra 4G-portofoons en de

hoestje, verhoging?’ Niet iedereen gaat even

patrouilleboot helpen bij het adequaat en
efficiënt uitvoeren van onze beveiligingstaken.”

gemakkelijk met veranderingen om en regelmatig moest het zorgpersoneel het ontgelden.”

Hij vervolgt: “Investeringen, een volgeboekte

Geen wonder dat Security Noord werd

agenda: we gingen vol vertrouwen 2020 in.

benaderd. “Men kent ons in de zorgsector. Al
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tien jaar verzorgen we naast de beveiliging van

zich dan wel eens in verbale en fysieke

nieuwe kantoor voerden we de regie. Of het nu

evenementen en gebouwen, ook de beveiliging

agressie. Dat kan leiden tot angstige situaties

kwam door onze patrouilles durf ik niet te

van zorginstellingen. Onze beveiligers hebben

voor personeel. Voor wie angstig is, is het

zeggen, maar er waren gelukkig geen grote

de competenties die nodig zijn voor het werken

moeilijk om professioneel te blijven handelen.

noemenswaardige incidenten.” Afsluitend:

in de zorg. Toen de druk op de zorg toenam,

Wij konden ook daarbij een helpende factor

“Gelukkig konden we in dit bijzondere jaar her

konden wij direct een helpende hand bieden.”

zijn. Alleen onze aanwezigheid geeft al rust bij

en der een helpende hand bieden. We hopen

het zorgpersoneel. Men voelt zich daardoor

op een 2021 waarin voor alle branches weer

Nieuwenhuis zag dat de coronadruk en het

veiliger. Met die rust en zekerheid kan de

perspectief is.” <

formeren van corona-afdelingen een flink

verzorgende beter zijn taak uitvoeren.”

beroep deed op de bemensing. “Minder
personeel op een afdeling, terwijl onder de

Ogen en oren van de politie

bewoners van de zorginstellingen door de

Tijdens de jaarwisseling heeft Security Noord, in

maatregelen juist meer eenzaamheid, frustratie

opdracht van diverse gemeentes, meegehol-

en machteloosheid ontstond. Dit gebeurde ook

pen aan het handhaven van de coronamaatre-

op afdelingen waar cliënten minder makkelijk

gelen. “Met vijftien surveillancewagens waren

hun emoties reguleren. Machteloosheid uit

we de ogen en oren van de politie. Vanuit ons
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De aanleg van vloerverwarming in een bedrijfsloods op de constructiematten
van de aannemer. Hier overheen komt alleen een betonvloer.

Vloerverwarming:

actueler
dan ooit

Vloerverwarming bestond al in de Romeinse tijd, maar is actueler dan ooit.
Mede dankzij de energietransitie. Want naast de voordelen op het gebied van
behaaglijkheid (gelijkmatig en egale verwarming van de hele ruimte, lage
luchttemperaturen, prettige warmte) is een enorm pluspunt van vloerverwarming
dat het een laag energieverbruik heeft, een hoog energetisch rendement en
bovendien gasloos kan worden toegepast. Ook in bedrijfspanden. Het is dan ook
niet vreemd dat een bedrijf als ComfortFloors het drukker dan ooit heeft.
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De aanleg van vloerverwarming in een woning, op gegalvaniseerde stalen
matjes met een reflecterende folie daaronder. Hier overheen komt alleen de
afwerkvloer nog, de vloerverwarming ligt op de reeds gestorte betonvloer.

Een ingefreesde vloer.

Het in Hoogeveen gevestigde ComfortFloors is

hebben ons daar in verdiept. Je hebt het dan

verdelers: “Een compacte verdeler, die uit het

gespecialiseerd in vloerverwarming voor

bijvoorbeeld over het formaat van de buizen en

zicht kan worden aangebracht en dankzij een

bedrijven en particulieren. Eigenaar Edwin

de sleuven om het beste rendement te

LTV-inregelventiel de retourwaterstroom zeer

Talen en zijn team van specialisten zijn dagelijks

behalen, maar ook hoe je het werk zo efficiënt

eenvoudig kan regelen. Dat maakt de verdeler

in touw met het frezen en installeren van

mogelijk uitvoert. Daar hebben we zelf

geschikt voor hoge en lage temperatuur-

vloerverwarming, in opdracht van installateurs,

machines en werkwijzen voor ontwikkeld”,

warmtebronnen. Ideaal voor wie nu nog een

bouwbedrijven en eindgebruikers.

aldus Talen.

cv-ketel heeft, maar in de toekomst wil

Toenemende vraag

Compleet systeem

Het bedrijf was oorspronkelijk actief op het

Het bedrijf ontzorgt de installateur, aannemer

gebied van betonboringen en het frezen van

of eindgebruiker volledig; niet alleen wordt het

Garantie

sleuven in wanden. Vanuit die expertise kreeg

frees- en aanverwante werk uitgevoerd, maar

Bij dit alles staat ComfortFloors voor een

het een jaar of vijftien geleden een

ook het complete vloerverwarmingssysteem

persoonlijke en uitgebreide dienstverlening:

toenemende vraag om ook sleuven in vloeren

geleverd. ComfortFloors is vaste dealer van

“Wij ontzorgen onze klanten volledig, alles

te frezen ten behoeve van vloerverwarming.

Robot Vloerverwarming, dat volgens Talen de

wordt geregeld, duidelijke afspraken die we

Dat was voor Talen de aanleiding om zich in

juiste prijs-/kwaliteitverhouding en een ruim

nakomen, geen verrassingen en dankzij onze

deze materie te specialiseren. Gezien ook de

aanbod aan verschillende systemen biedt.

goede samenwerking met Robot

ontwikkeling in de maatschappij dat er een

Daarmee kan het Hoogeveense bedrijf elk

Vloerverwarming kunnen wij tien jaar

toenemende vraag is naar duurzaamheid en

project aan, van klein tot zeer groot.

systeemgarantie aanbieden. Ook zorgen we

overstappen op een warmtepomp of andere
lage temperatuur warmtebron.”

voor net werk, stofvrij en dus beperking van

energiebesparing.

Innovatieve verdeler

overlast tot een minimum. Dat alles is voor ons

Efficiënt

Robot Vloerverwarming - en dus ComfortFloors

vanzelfsprekend en wordt door onze klanten

“We zijn ons gaan afvragen waar precies

- levert ook een innovatieve bijdrage aan de

gewaardeerd.” <

behoefte aan is bij vastgoedeigenaren en

energietransitie met de Robot Standaard PRO

KIJK OP HET NOORDEN | WWW.KIJKOPHETNOORDEN.NL

57

Snel schakelen

met flexibele en
zelfbewuste werknemers
Als organisaties iets hebben geleerd van de coronacrisis, dan is het wel flexibiliteit. Er zijn heel
wat bakens verzet en werkwijzen aangepast. En dat gaat een stuk gemakkelijker met flexibele en
zelfbewuste werknemers, die in staat zijn in no-time ander werk te doen als dat nodig is. Of in het
geval van onverhoopte uitstroom snel naar nieuw werk kunnen worden begeleid (om zo eveneens de
transitievergoeding te beperken, want die geldt ook in coronatijd).
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Maar hoe krijg je je mensen zo flexibel? Hoe

Vier coaches

Minder ziekteverzuim

weet je of ze überhaupt flexibel zijn? “Dat zou je

De werknemers worden in het zelfloopbaan-

Flexibele zelfbewuste werknemers die weten

je niet tijdens of na een crisis af moeten vragen,

management gecoacht en getraind door

wat ze kunnen - en willen - zijn trouwens niet

maar vantevoren al moeten weten”, klinkt het

Anneke Hemmen en haar collega’s Marjan

alleen goed om crises te doorstaan en snel te

stellig uit de mond van loopbaan- en personeelsadviseur Anneke Hemmen uit Wildervank.

van der Bult, Hilde Oosten en Charissa

kunnen schakelen, maar ook om ziekteverzuim

Verburg. Zij zijn in staat om het beste uit

te reduceren. En om expertise en kwaliteit

“Je zou altijd moeten weten wat jouw mensen

mensen te halen, op basis van de 6 G’s. In

binnen de organisatie te vergroten, door bij- en

naast hun dagelijkse werk nog meer kunnen of

individuele sessies, of groepsgewijs, binnen of

omscholing van deze werknemers. Dat kan

zouden kunnen. En belangrijker nog: die

buiten de organisatie.

zelfs tot verrassende innovaties leiden.

Wereld draait door

Benieuwd hoe het werkt? Kijk eens op

De boodschap die de vier coaches in deze

www.zelfloopbaanmanagement.nl. <

mensen zouden zelf goed op hun netvlies
moeten hebben wat ze kunnen. En willen.”

Zelfloopbaanmanagement

crisistijd tijdens de sessies - momenteel vooral

Om dat te bereiken heeft Anneke Hemmen het

online - aan de werknemers meegeven is een

zelfloopbaanmanagement ontwikkeld. “Op

optimistische. “Er zijn banen verloren gegaan

basis van de 6 G’s: goed, gaaf, geluk, gezond,

door de coronacrisis, maar ook veel nieuwe

groei en geld, kijken we jaarlijks met de
werknemer naar zijn of haar competenties,

bijgekomen. En er zijn allerlei bij- en omscholingstrajecten. Ontwikkeladviestrajecten. Er

belemmeringen en vooral mogelijkheden. Waar

liggen kansen voor iedereen. Daarvoor is het

ben jij goed in, zowel in je werk als daarbuiten?

wel belangrijk dat je in je kracht blijft en goed

Wat maakt jou gelukkig? Waar kun je je in

naar jezelf kijkt wat je kunt en wilt. En zeker niet

ontwikkelen? Dit houden we jaarlijks bij in een

bij de pakken neer gaat zitten. Het zijn heftige

digitaal portfolio, dat inzichtelijk is voor zowel

tijden, voor iedereen. De wereld staat op z’n

werknemer als werkgever.”

kop. Maar de wereld draait wel door.”
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Noordelijke
inhaalslag op
managementkwaliteit
Een nieuw managementprogramma voor leidinggevenden in de Noord-Nederlandse maakindustrie en bouwnijverheid
is volgens de initiatiefnemers dé kans voor een inhaalslag door het Noorden op het gebied van managementkwaliteit.
Een investering die zich op meerdere manieren kan terugverdienen.

“We weten dat beter management gepaard

University of Groningen Business School.”

Sterk management
Naast het operationele aspect gaat goed

gaat met hogere productiviteit,” zegt één van
de initiatiefnemers, professor Janka Stoker van

Programmadirecteuren en hoogleraren Janka

management ook over personeel, doelstellin-

de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Verder

Stoker en Harry Garretsen hebben met hun

gen en prestaties. Stoker: “Het nieuwe

heeft onderzoek uitgewezen dat verbeteringen

expertisecentrum In the LEAD veel kennis en

managementprogramma is op de praktijk

in managementkwaliteit direct gerelateerd zijn

ervaring met gerichte managementontwikkeling. “Met beter management kunnen bedrijven

afgestemd en opgezet in samenwerking met

aan verbeteringen in internationale ontplooiing,
innovatief vermogen en bedrijfsprestaties.

hun groeipotentieel beter benutten en

ma draait dan ook om recente bedrijfskundige

Stoker: “De drie noordelijke provincies zien ook

vergroten”, zegt Garretsen. “Daarom is het juist

inzichten en praktische managementtools om

het belang, en mede dankzij hun financiële

nu, in een tijd waarin groei misschien niet

het eigen bedrijf te verbeteren op strategie,

steun starten we dit voorjaar met ons nieuwe

vanzelfsprekend is, goed voor managers te

talentmanagement en het meten van

executive managementprogramma bij de

starten met een gericht ontwikkeltraject.”

prestaties.”

ervaren managers uit de regio. Het program-

“Ik heb in mijn jaren als manager geleerd
hoe belangrijk de kwaliteit van je eigen
managementvaardigheden is voor de verdere
ontwikkeling van je bedrijf. Daarom zou ik iedere
manager aanraden om altijd te blijven investeren
in zichzelf en zijn managementkwaliteit!”
Gert van der Veen, Vice President Worldwide Sales, Eska
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Gert van der Veen,
Vice President Worldwide Sales, Eska.
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“U kunt uw bedrijf naar het volgende niveau tillen
met de hulp die het managementprogramma
van In the LEAD biedt. Deze hulp is onmisbaar
want de aankomende tijd vereist van u, meer
nog dan voorheen, gericht, zorgvuldig en
daadkrachtig leiderschap!”
Ton Driessen, voorzitter Economisch Platform Regio Groningen-Assen

Janka Stoker, programmadirecteur en
hoogleraar. Foto Corné Sparidaens

Ton Driessen, voorzitter Economisch Platform Regio
Groningen-Assen.

Harry Garretsen, programmadirecteur en
hoogleraar

Daarnaast krijgen deelnemende managers

de managementkwaliteit binnen deelnemende

MKB”, aldus De Vries. “Een deel van die

inzicht in hoe zij leiding kunnen geven aan

bedrijven uitgevoerd. De uitkomsten worden

verandering. Het programma biedt een unieke

gedeeld met de manager en afgezet tegen het

bedrijven wil verder groeien door internationaal actief of actiever te worden, maar kan net

combinatie van plenaire bijeenkomsten,

sectorgemiddelde. Hierdoor wordt het duidelijk

die sprong niet maken. De medewerkers van

inhoudelijk sparren met een kleine groep

waar de verbeterpunten liggen, maar wordt er

die bedrijven moeten wij dus opleiden, in de

collega-managers onder begeleiding van een

ook een blik op toekomstige verbeteringen

hele lijn van MBO tot WO. Zo voegen we iets

ervaren gespreksleider én individuele ondersteuning van een topstudent van de RUG gedu-

geworpen.

toe aan de regio.” <

rende het programma. Managers worden deel

Universiteit van het Noorden

Meer info:

van een uniek noordelijk netwerk en leren van

Bestuursvoorzitter Jouke de Vries van de RUG

www.rug.nl/ugbs-managementprogramma.

succesvolle ondernemers, die hun ervaringen

vindt het initiatief van Stoker en Garretsen

en ‘best practices’ delen.

uitstekend passen bij de ambitie van ‘de
Universiteit van het Noorden’ waar de RUG aan

Meten hoe het werkt

werkt: een uitgebreid kennisnetwerk in

Vooraf, na afloop van het managementpro-

Friesland, Groningen, Drenthe en Noord-Duitsland. “Onze regio wordt gedomineerd door het

gramma en na een jaar wordt er een scan van
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Unieke
samenwerking
Ausnutria en
Trivium Packaging
Ausnutria heeft ruim 120 jaar ervaring op
het gebied van zuivel. Hun eigen merken
baby- en kindervoeding, op basis van
(biologische) koe- en geitenmelk, vinden
aftrek over de hele wereld. Dijkstra: “Wij
willen ouders die overstappen op

Als onderdelen elkaar dusdanig versterken dat het geheel meer is dan de som
der delen, dan spreken we van synergie. Bij de samenwerking van Ausnutria,
de bekende babyvoedingsproducent en Trivium Packaging, de wereldspeler
op gebied van metalen verpakkingen, is dit begrip op zijn plaats. Deze twee
bedrijven realiseren met deze unieke samenwerking in Heerenveen een
productielocatie van 10.000m2 waar het mogelijk is met de modernste
middelen de hoge lat van produceren en verpakken nog hoger te leggen.

flesvoeding, hoogwaardige voeding bieden
voor hun kind. Hiervoor gebruiken we de
best mogelijke basisproducten die wij
onder de hoogst mogelijke kwaliteits- en
voedselveiligheidseisen verwerken tot
gezonde nutritionele flesvoeding. ”

‘Blik is de ideale verpakking,
met name voor babyvoeding’
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Froukje Dijkstra, COO van Ausnutria en Klaes

aan nog beter. “Voor ons is ketenintegratie van

koeling en/of conserveringsstoffen nodig zijn.

Nauta, General Manager Nutrition & Custom

groot belang om kwaliteit te borgen. Onze

Ook voor het milieu is blik de beste keuze,

van Trivium Packaging zijn zichtbaar enthousi-

boeren, of het nu om geiten- of koeienmelk

aangezien blik 100% en oneindig recyclebaar

ast. “Wij zijn erg blij met deze prestatie.”

gaat, hebben wat dat betreft wereldfaam. Daar

is.”

ligt de basis voor hoogwaardige babyvoeding,

Dichtbij het origineel

rijk aan essentiële bouwstenen. Uiteraard zijn

Dijkstra: “Voedingsmiddelen moeten sowieso

er in het hele productieproces diverse

Hij vervolgt: “Deze samenwerking met Ausnutria is uniek doordat de assemblage van de

aan de hoogste eisen van kwaliteit voldoen,

kwaliteitschecks ingebouwd. Ook de laatste

verpakking, het produceren van de babyvoe-

maar wij leggen de lat graag nog iets hoger. We

stap in het proces, het verpakken, moet aan

ding en het verpakken op één locatie gebeurt.

weten dat er niets boven het origineel - moedermelk – gaat, maar voor ouders die dat om

onze hoge kwaliteitseisen voldoen.”

Deze procesintegratie zorgt voor een hogere

de één of andere reden niet kunnen bieden,

Twee fabrieken verbonden

organisaties. Bovendien reduceert het

voelen wij ons verplicht om voeding te maken

Nauta licht toe: “Blik is de ideale verpakking,

logistieke verplaatsingen. Dat maakt het proces

die heel dicht bij die kwaliteit komt.”

met name voor babyvoeding. Blik is sterk en

kwaliteit en efficiëntie tussen onze beide

biedt optimale productbescherming. Daarnaast

minder kwetsbaar en het verkleint de ecologische voetafdruk. Ook duurzaamheid is een

In nauwe samenwerking met wetenschappers

biedt blik een luchtdichte verpakking en

speerpunt van ons beleid.” <

en onderzoeksinstituten wordt continu gewerkt

daarmee zeer lange houdbaarheid zonder dat

Trivium Packaging is een marktleider op het gebied van hoogwaardige, 100% recyclebare
metalen verpakkingen voor bedrijven over de hele wereld. Nauta: “Van veel producten
bepaalt de verpakking het imago. Mooie vormen, pakkende kleuren en bijzondere druktechnieken kunnen het verschil maken voor de klant. Daarnaast is een hoogwaardige verpakking
de garantie voor het behoud van kwaliteit van de inhoud. Wij lopen daarin voorop met
technische innovaties die tevens de verpakkingskosten kunnen reduceren. Dat doen wij
bovendien met oog voor het milieu.”
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“Met onze flesvoeding
willen wij ouders
hoogwaardige voeding
voor hun kind bieden.”
63
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Het in 1959 in Lemelerveld opgerichte schildersbedrijf
Lenferink is in ruim zestig jaar tijd uitgegroeid van
een eenmanszaak tot een landelijke opererende
onderneming met een omzet van bijna 60 miljoen euro
en 350 werknemers, die zich dagelijks met veel passie
inzetten voor vastgoedonderhoud, in opdracht van
woningcorporaties, zorg- en onderwijsinstellingen en
particuliere vastgoedeigenaren.

Lenferink:
strategisch
partner in
vastgoedonderhoud
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Impact Praktijkscholen
Ook de noordelijke praktijkscholen zijn blij
met de samenwerking die ze met
Lenferink zijn aangegaan. Nico van Luik
van Pro Emmen formuleerde het bij de
ondertekening van het akkoord als volgt:
Waarbij Lenferink voorheen vaak werd gezien

houder, maar dat neemt niet weg dat het

“Hoe praktischer wij onze leerlingen

als de ‘huisschilder’, heeft de organisatie zich in

bedrijf zich op de borst zou mogen slaan, voor

bewust maken van circulair werken, hoe

de afgelopen decennia ontwikkeld tot een

wat er in de afgelopen 62 jaar is bereikt. Intern

groter de impact en het effect. Het is goed

strategische vastgoedpartner. Van het

gebeurt dat ook, gezien de in 2018 verschenen

dat ze dit niet alleen op school leren, maar

vervangen van een deurknop via de serviceaf-

jubileumbrochure die in de directiekamer op

ook in de praktijk zien, tijdens hun stage.

deling tot en met het realiseren van nul op de

tafel ligt, met daarop veertig actiefoto’s van

En het zou uiteindelijk moeten resulteren

meter woningen binnen de bestaande bouw:

medewerkers en één woord: Trots. Dat zegt

in duurzaam werk. Het circulair werken

Lenferink is multifunctioneel, innovatief en

veel over hoe het bedrijf met het belangrijkste

maakt dan onderdeel uit van hun manier

biedt vooral een grote maatschappelijke

kapitaal omgaat: de 350 vakmensen die er

van werken en leven. Het is toch

meerwaarde.

werken. Holterman: “De gemiddelde periode

fantastisch als onze leerlingen dit ambacht

die een medewerker bij onze organisatie werkt

in de praktijk kunnen leren van de

Woningcorporaties

zit inmiddels boven de twintig jaar, dat zegt

vaklieden van Lenferink.”

We spreken met commercieel directeur Nis

denk ik genoeg over de loyaliteit, maar ook

Baar en operationeel directeur Harold

over de sfeer binnen ons familiebedrijf.”

Samenwerken

Holterman over de markt in de regio Noord-
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oost-Nederland. Deze markt is groeiende;

Kritisch

Die maatschappelijke waarde blijkt bijvoor-

Holterman: “We werken nu al met ongeveer de

Ook als het gaat om opdrachtgevers stuurt

beeld uit de manier waarop Lenferink met

helft van de woningcorporaties in Noord-

Lenferink graag aan op langdurige samenwer-

bewoners omgaat en hoe een renovatie- of

oost-Nederland samen en daar komen steeds

kingsverbanden. Baar: “Woningcorporaties en

onderhoudsproject lokaal worden aangepakt.

meer bij. We groeien gestaag en op een gezon-

instellingen willen graag een gelijkwaardige

Baar: “Om een voorbeeld te noemen: we kijken

de manier, vooral door opdrachtgevers te

betrouwbare partner, die kritisch meedenkt en

altijd of er bij de bewoners potentiële vakmen-

laten zien waar onze toegevoegde waarde ligt

naar de lange termijn kijkt. Steeds vaker wordt

sen zitten die we kunnen betrekken bij het

en waar we verbinding kunnen creëren. Want

er gekozen voor resultaatgericht samenwer-

werk. We kijken of we met lokale ondernemers

ook al zijn we een innovatieve onderneming;

ken en andere vormen van (keten)samenwer-

kunnen samenwerken, bijvoorbeeld een

bescheidenheid en nuchterheid zit in ons

kingen, waarbij wij ze zo veel mogelijk werk uit

horecabedrijf dat voor het eten zorgt als we

DNA.”

handen nemen, oplossingen aandragen voor

keukens vervangen. Ook gaan onze uitvoer-

betaalbaarheid en efficiency, maar ook

ders en bewonersconsulenten altijd even door

Bescheiden

aandacht hebben voor de maatschappelijke

de wijk, om te kijken welke mensen eventueel

Lenferink is een bescheiden vastgoedonder-

waarde van ons werk.”

extra aandacht nodig hebben.”
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“Onze medewerkers vragen zich altijd af: hoe

unieke samenwerking sluit exact aan bij onze

ten koste mag gaan van anderen, waar dan

kom ik over op de bewoners en hoe zou ik in

doelstellingen voor de komende jaren. Daarin

ook ter wereld. We vinden het belangrijk om te

mijn eigen thuissituatie geholpen willen

willen we graag échte waarde toevoegen aan

laten zien dat onze manier van werken een

worden? We zijn ook kritisch naar onszelf.

arbeid en circulariteit. We laten hiermee de

positieve invloed heeft op mensen, hun directe

Proberen altijd een keurig visitekaartje achter

nieuwe generatie vakmensen direct kennisma-

omgeving en het milieu. Ook geloven we in

te laten op de locaties waar we actief zijn. Dat

ken met circulariteit door deze tastbaar te

mensen. In onze eigen mensen, in de mensen

betekent bijvoorbeeld dat je de busjes netjes

maken. Praktijkleerlingen die zélf nieuwe

met wie we samenwerken en de mensen bij

parkeert tijdens het werk. Een luisterend oor

producten ontwikkelen uit secundaire

wie we thuis aan de slag zijn. Waarbij de

en een helpende hand biedt voor een

grondstoffen. We maken de cirkel rond en

manier waarop we met elkaar omgaan en

bewoner die dat nodig heeft. Moet er even een

circulariteit concreet!”

communiceren de meest belangrijke factor is

kast worden verplaatst? Dat doen we gewoon.

in een samenwerking. Want uiteindelijk gaat

Wil iemand die met een rollator loopt een

Visie

het om het gevoel wat je achterlaat na een

lagere drempel? Dan regelen we dat. Uiteraard

De sociale-circulaire samenwerking past

persoonlijke ontmoeting.” <

in goed overleg met de opdrachtgever, al is het

uitstekend in de visie van Lenferink: “Wij zijn

in veel gevallen zo dat de opdrachtgevers ons

van mening dat onze manier van werken nooit

dergelijke beslissingen volledig toevertrouwen,
omdat we al jaren samenwerken en een sterke
vertrouwensband hebben. We gaan niet
eerder de wijk uit totdat alle bewoners
tevreden zijn.”

Duurzaam alternatief
Het betekenisvolle werk van Lenferink uit zich
niet alleen in de manier waarop het bedrijf
verbinding zoekt - en vindt - met opdrachtgevers en bewoners, maar ook als het gaat om
duurzaamheid, circulair bouwen en de
energietransitie. Holterman: “We zoeken per
project naar de beste oplossing voor de lange
termijn, als het gaat om terugverdientijd. Ook
dragen we altijd een duurzaam alternatief aan
voor elk regulier materiaal. Tegenover alle
traditionele bouwmaterialen zetten we een
circulair alternatief. Waarbij het uiteraard aan
de opdrachtgever is om een keuze te maken,
maar wij bieden die keuze wel. En geven er
een eerlijk advies over.”

Sociaal én circulair
Betekenisvol is zeker de sociale én circulaire
samenwerking die Lenferink onlangs is
aangegaan met praktijkscholen De Bolster
Groningen en Pro Emmen. Lenferink biedt
stageplekken voor praktijkleerlingen, die aan
de slag gaan met circulariteit, door vanuit
Urban Mining nieuwe bouwproducten te
leveren ten behoeve van de verduurzaming
van woningen voor woningcorporaties in de
regio Groningen en Emmen. Baar: “Deze
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KI-Agil:
de machine repareren
voordat ‘ie kapot gaat
Hanzehogeschool Groningen wil bijdragen aan een gezonde en duurzame samenleving via
het kenniscentrum Biobased Economy, waar alle kennis en ervaring op dat gebied bijeenkomt.
De hogeschool verricht niet alleen onderzoek naar de toepassing van groene in plaats van
fossiele grondstoffen, maar ook naar innovatieve bedrijfsprocessen.
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Heinrich Wörtche,

Wynand Alkema,

lector Sensors and Smart Systems.

lector Data Science for Life Sciences & Health.

Zo is er het project KI-Agil, waar onderzoekers

data die over machines worden bijgehouden

kunnen ook andere bedrijven en sectoren

kijken hoe kleinere bedrijven kunstmatige

en sensoren kunnen voorspellen wanneer een

ervan profiteren. De medische wetenschap

intelligentie, data en sensortechnologie

machine kapot gaat. Dan kunnen ze de

bijvoorbeeld, rondom healthy ageing: “Je zou

gestroomlijnd kunnen invoeren. Dit moet

machine dus repareren voordat hij kapot gaat.

op basis van medische data misschien wel

leiden tot een praktisch handboek voor

Dat is uiteraard interessant voor elke

dementie of andere ziektes kunnen

iedereen die slim wil ondernemen en een

ondernemer die met machines werkt.”

voorspellen. Of het verloop van virussen, om

machine wil repareren voordat hij kapot gaat.

een actueel voorbeeld te noemen.”

Welke stappen neem je?
Drie pilots

Belangrijker nog is te ontdekken hoe kleine

Klimaatcontrole

KI-Agil wordt gefinancierd vanuit het INTERREG-

bedrijven deze innovaties kunnen integreren in

Of bijvoorbeeld gebouwmanagement en dan

programma en in samenwerking met

de bedrijfsvoering: “Bij grote bedrijven is het al

met name klimaatcontrole, eveneens zeer

Hochschule Osnabrück. Programmamanager

heel normaal om op deze manier new business

actueel door corona, daar waar veel mensen

Joke Bruining, Wynand Alkema (lector Data

te ontwikkelen, maar bij kleinere bedrijven niet.

thuis werken en op kantoor onnodig energie

Science for Life Sciences & Health) en Heinrich

Voor veel ondernemers is het een ingewikkelde

wordt verbruikt: “Je kunt op basis van data en

Wörtche (lector Sensors and Smart Systems)

materie en ze weten niet waar ze moeten

sensoren zien waar en wanneer iemand werkt

zijn met een team van experts en studenten

beginnen. Dat zoeken wij uit: hoe pas je het

en licht en verwarming nodig is, en waar niet. Je

bezig met drie pilots in het noorden: “Een

toe, welke stappen neem je, wie is waarvoor

kunt de luchtkwaliteit meten en voorspellen, en

industrieel onderhoudsbedrijf, een

verantwoordelijk en hoe zorg je ervoor dat het

een raam automatisch openen wanneer dat

vastgoedbeheerder en een maritiem bedrijf.

tot resultaat leidt. Ook kijken we naar ethische

nodig is door een te hoge concentratie CO2,

Alledrie beschikken zoals zoveel bedrijven over

en juridische aspecten. We vragen feedback

bijvoorbeeld.”

data waar ze voor hun gevoel te weinig mee

van de ondernemers in de pilots en uiteindelijk

doen. Wij gaan die data analyseren met behulp

leidt dat alles tot een handboek, waarin straks

Kortom: toepassingen te over voor de

van kunstmatige intelligentie en kijken of we op

iedere manager kan lezen welke stappen je

combinatie kunstmatige intelligentie, sensoren

basis daarvan nieuwe diensten en producten

moet zetten om kunstmatige intelligentie

en data-analyse. De vraag is alleen: hoe pas je

kunnen ontwikkelen, of bestaande diensten en

gestroomlijnd in jouw bedrijf in te voeren.”

dat als ondernemer een beetje gestroomlijnd
toe? Die vraag gaat beantwoord worden, met

producten kunnen verbeteren.”

Ziektes voorspellen

een handboek dat er naar verwachting over

Repareren

Het belangrijkste doel van het onderzoek is om

anderhalf jaar ligt. <

Dat vraagt om een concreet voorbeeld: “Bij het

die informatie en dat handboek beschikbaar te

industrieel onderhoudsbedrijf kijken we

stellen aan de bedrijven die bezig zijn binnen

bijvoorbeeld of we met een combinatie van

de biobased economy, maar uiteindelijk
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De nieuwe
Omgevingswet
komt eraan

Het is al bijna zeven jaar geleden dat de nieuwe Omgevingswet door het kabinet
Rutte 2 werd ingediend, maar nu is er eindelijk een ingangsdatum: 1 januari
2022. De wet vervangt een wirwar aan wetten en regels op het gebied van
de leefomgeving en ruimtelijke ontwikkeling. Wie wil bouwen, uitbreiden of
ontwikkelen kan straks veel eenvoudiger en sneller aan de slag, zo is de gedachte.
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Maar daar staat wel tegenover dat je zelf

In de jaren zeventig kwam de wet op de

vroegtijdig met buren en andere belangheb-

ruimtelijke ordening, omdat we in onze

benden moet overleggen. De overheid doet dat

nietsontziendheid ontdekten dat we ook met

niet meer. Voor de één is dat een zegen, voor

de leefomgeving rekening moesten houden.

de ander misschien wel een vloek, zo waar-

Dat leidde meteen tot verandering van het werk

schuwt regionaal econoom drs. Peter Bügel,

van de stedenbouwkundigen; naast creativiteit

directielid van bureau BügelHajema in Assen.

werd er tevens juridische expertise en advies
gevraagd, om overheden en ondernemers te

Meteen polsen

ondersteunen.

“Straks is er een digitale omgeving, waarin je
heel snel wegwijs wordt gemaakt welke

Fusie

vergunning je nodig hebt. Daarbij gaat de

Mede hierdoor besloten Bügel en Hajema in

snelheid omhoog bij het verlenen van Omgevingsvergunningen; een besluit valt binnen acht

1993 te fuseren. Met succes: bureau BügelHa-

weken bij een reguliere procedure. Maar de wet

formaat, met vestigingen in Assen, Leeuwarden

verlangt wel van jou als initiatiefnemer dat je

en Amersfoort. Er werken zeventig experts, die

zelf hebt onderzocht of en hoeveel draagvlak er

ook allemaal deel uitmaken van het algemeen

is. Dus als je iets van plan bent: ga meteen

bestuur van het bedrijf. Ergo: loyaliteit,

polsen in de buurt. Zorg voor goede informatie.

eigenaarschap en betrokkenheid.

Visualiseer het. En nodig de mensen bijvoorbeeld uit op je bedrijf. Hou een pitch, zoals je

Ze zijn actief als adviseur op het gebied van de

dat voor financiers doet. Kun je dat zelf niet zo

ontwerp tot rechtszaak. En om dat laatste te

goed, laat het dan iemand anders doen. Maar

voorkomen ook en vooral expertise op het

zorg voor een goede communicatie vanaf het

gebied van communicatie en het gesprek over

begin. Als je dat voor elkaar hebt, en je hebt een

diverse belangen rond ontwikkelingen.

jema groeide uit tot een landelijke speler van

leefomgeving, met een brede expertise: van

akkoord met de omgeving, dan gaat die hele
ruimtelijke procedure straks inderdaad

Vertrouwelijk

supersnel en geruisloos.”

Overheden en projectontwikkelaars in het hele
land weten BügelHajema te vinden voor

In de startblokken

projecten van klein tot groot, zeer groot zelfs.

Als het inderdaad zo werkt, dan is deze nieuwe
wet een zegen voor ondernemers en project-

Gevraagd naar voorbeelden van ontwikkelprojecten die het bureau onder handen heeft wil

ontwikkelaars. Maar uiteraard moet dat in de

en kan Peter Bügel niets zeggen, want

praktijk nog blijken. Aan BügelHajema zal het

vertrouwelijkheid is vaak een groot goed in

niet liggen; het bureau staat al jaren in de

deze. “Je ziet onze naam nooit op een bouwbord staan, maar bij de officiële momenten

startblokken om de nieuwe Omgevingswet-procedures te begeleiden met uitgekiend omge-

behoren we wel tot de trotse aanwezigen”,

vingsmanagement.

klinkt het veelbetekenend.

De geschiedenis van de wetgeving op het

De mensen van BügelHajema zitten vanuit hun

gebied van ruimtelijke ordening loopt zo’n

ontwikkelde algemene expertise eveneens aan

beetje parallel aan die van bureau BügelHaje-

de tekentafel en op de adviesstoel bij kleine en

ma. De vader van Peter Bügel ging in 1955 in

grote ruimtelijke vraagstukken, van bedrijfsuitbreidingen tot en met de energietransitie. <

Groningen van start als stedenbouwkundige, in
een tijd van de nietsontziende wederopbouw.
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Tegelijkertijd startte collega Rein Hajema in

Meer weten?

Assen.

P.j.r.bugel@bugelhajema.nl
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JESSICA TUINMAN
VAN MARKETING CREW:

‘We staan dichterbij
onze opdrachtgevers
dan ooit’
72
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de klant”, legt Jessica bevlogen uit. “Maar
onderling hebben mijn medewerkers achter

Mei aanstaande bestaat Marketing
Crew uit Franeker vier jaar.
Crew captain Jessica Tuinman
startte haar droom vanuit een
freelance bestaan als marketingen communicatieadviseur. Maar
toen ze steeds vaker geen tijd had
om hele leuke opdrachten aan
te nemen, begon ze haar eigen
marketingbureau. Een bureau
waarbij het er net even anders aan
toe gaat: “We positioneren ons als
‘jouw eigen marketing crew’. Dus
eigenlijk als directe collega’s van onze
opdrachtgevers. We willen niet gezien
worden als een extern bureau dat
aangestuurd moet worden, maar als
onderdeel van jouw bedrijf.”

functie volledig zelf invulde. Op dat moment

de schermen ook veel contact. Is er misschien

ervaarde ik dat opdrachten op afstand wat

nog een collega nodig met een andere

stroever verliepen; ik zat vaak te wachten op

specialisatie? Wij sparren vaak als collega’s

input, zij zagen niet precies wat ik deed en ik

met elkaar, en met de uitkomst van die

liep domweg relevante informatie mis. Ik

sessies verrassen wij onze opdrachtgever dan

merkte hoeveel meerwaarde het heeft om op

graag. Door corona kunnen wij op dit moment

locatie te werken en was ervan overtuigd dat ik

lang niet altijd in de bedrijven zelf werken,

dit gegeven ook kon realiseren met een team

maar met alle nieuwe

om me heen. Waarbij we allemaal als ‘directe

communicatietechnieken komen we heel ver.

collega’ bij een opdrachtgever werken, maar

Wij staan, ondanks de afstand, dichterbij onze

aan de achterkant elkaar versterken.”

opdrachtgevers dan ooit. Het gaat dan ook

De kracht van Marketing Crew zit hem dus met

heel goed, maar we zijn realistisch: we weten

name in het echt leren kennen van een

dat we aan de goede kant zitten. Zo werken

organisatie, de mensen die er werken, hun

we bijvoorbeeld sinds kort voor

klanten en de markt. “Zo word je de stem van

Veiligheidsregio Fryslân. Hun communicatie is

het bedrijf waarvoor je werkt. Elke bedrijf heeft

natuurlijk op dit moment zeer actueel. Een

zijn eigen DNA. We kunnen nog zo’n mooie

boodschap die in overheidscampagnes helder

communicatieboodschap voor onze

en duidelijk moet zijn.”

opdrachtgevers bedenken, maar als het niet
past dan haakt de potentiële klant gedurende

Voor de toekomst van Marketing Crew ziet

het aankoopproces waarschijnlijk af. Het

Jessica meer kwalitatieve dan kwantitatieve

“Als freelancer zat ik niet om werk verlegen”,

plaatje moet kloppen. We kunnen door onze

doelen voor zich. “Ik wil optimaliseren. We zijn

vertelt Jessica. “Dat was natuurlijk pure luxe,

werkwijze proactief meedenken en adviseren,

gericht op het Noorden, en het zou mooi zijn

maar toen ik een concrete vraag van een

maar ook snel schakelen en op de actualiteit

om uit te groeien tot een van de grotere

bedrijf kreeg, en deze vanwege ‘geen tijd’

inspringen.”

bureaus in deze regio, maar we willen vooral

moest afwijzen, werd ik getriggerd. Want

impact maken. Dat wij mooie dingen creëren,

misschien kon ik wel een collega vinden die tijd

Van strategie tot contentcreatie: alle diensten

had, en die ik dan aanstuur. Op die manier kon

op het snijvlak van marketing en

ik toch een kijkje in de keuken nemen bij

communicatie kunnen worden geleverd. “Een

Voor meer informatie:

interessante organisaties, zonder dat ik de

van mijn medewerkers draagt het project van

www.marketingcrew.nl
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resultaat boeken en de klant blij is.” <

73

“WIJ WILLEN DE GROOTSTE AANBIEDER VAN
SCHONE BRANDSTOFFEN IN NOORDWEST-EUROPA WORDEN”

Groei duurzame
brandstoffenleverancier
OrangeGas niet te stuiten
OrangeGas uit Heerenveen timmert hard aan de weg. Het succesverhaal begon dertien
jaar geleden met een enkel Bio-CNG-station in Steenwijk. Inmiddels is men in Nederland
tientallen tanklocaties verder, actief in Duitsland en Zweden en staat uitbreiding naar
onder meer België op het programma. Daarmee zijn de ambities echter nog lang niet
gestild. “Wij bieden de passende schone brandstof voor iedere klant in elke situatie”,
vertelt Joyce van Os de Man, directeur Benelux bij het bedrijf.
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ethanol voor vrachtverkeer), Bio-LNG

Deze uitstoot kun je voor een groot gedeelte

(duurzame variant van LNG) en vloeibare
CO2voor koelvervoer. Ook waterstof behoort

voorkomen door voertuigen schoon te laten

tot ons rijke palet aan duurzame brandstoffen.

biogas vanuit het eigen afval. OrangeGas

Nog dit jaar wil OrangeGas – na locaties in

neemt dit product vervolgens af en verspreidt

Amsterdam en Den Haag – nieuwe

het over de tankstations in het werkgebied van

waterstofstations openen, onder meer aan de

Omrin. “Zo rijdt het bedrijf op haar eigen

Leeuwarder Morseweg.”

restproducten, circulairder kan het niet!”, stelt

rijden op Bio-CNG.” Omrin produceert zelf

Van Os de Man.
Vanwege de groeiende aandacht voor
in de zeilen. Steeds meer mensen kiezen voor

Grootste aanbieder van Noordwest-Europa

rijden op duurzame brandstoffen. Ook

De ambities van OrangeGas reiken ook steeds

ondernemers voelen deze noodzaak.

vaker buiten de vaderlandse grenzen. “Daarom

OrangeGas ontzorgt hen daarbij. Elektrisch

beschikken wij over tanklocaties in onder meer

rijden is daarbij niet het enige of beste

Zweden, Duitsland en – binnenkort - België. Bij

antwoord, benadrukt Van Os de Man. “De

onze oosterburen namen we afgelopen zomer

overheid focust daar sterk op, maar iedere

75 Bio-CNG-tankstations over en groeiden

klantsituatie vraagt om een specifieke

daarmee in één klap uit tot marktleider. In

oplossing. Bovendien beschikt elke brandstof

totaal bezit OrangeGas in het buitenland meer

over eigen voor- en nadelen. Voor iedere

dan 200 tankstations met duurzame

zakelijke rijder kijken wij naar een passende

brandstoffen.” Dit is voor het bedrijf uit

schone brandstof, afgestemd op de eigen

Heerenveen echter nog maar het begin.

situatie.” Ook het realiseren van duurzame

“Want”, zo stelt Van Os de Man, “wij ambiëren

vulpunten is voor OrangeGas geen probleem.

de grootste aanbieder van schone

“Stel dat een bedrijf over wil stappen op een

brandstoffen in Noordwest-Europa te

duurzame brandstof, realiseren wij een vulpunt

worden.”<

klimaatverandering heeft OrangeGas de wind

op het bedrijfsterrein of in de buurt. Zo is het
Het verhaal van OrangeGas begon in 2008,

bedrijf geholpen en breiden we meteen ons

toen onder andere Marcel Borger het bedrijf

brandstoffennetwerk uit.”

oprichtte. Bio-CNG vormde destijds het
hoofdproduct van de Friese onderneming.

Freonen-samenwerkingen

Deze brandstof is de duurzame variant van

Om haar doelstellingen te verwezenlijken

aardgas. De voordelen hiervan zijn legio:

onderhoudt OrangeGas vele samenwerkingen.

Bio-CNG wordt schoon geproduceerd, is

Zo is het bedrijf lid van de Freonen fan Fossylfrij

hernieuwbaar en reduceert, in vergelijking met
een diesel- of benzineauto, tot 80% CO2- en

Fryslân, een ruim 130 leden tellend netwerk

95% stikstofoxide- en fijnstofuitstoot. “Rijden op

werken samen met meerdere Freonen,

Bio-CNG is bovendien betaalbaar”, vertelt Van

waaronder DMT Environmental Technology uit

Os de Man. “De investering is niet hoger dan bij

Joure. Afgelopen jaar sloegen we de handen

aanschaf van een fossiele auto en het tanken is

ineen voor een biogasproject in Amsterdam.

tot 40 procent goedkoper ten opzichte van

Samen waarderen we daar verwerkt rioolslib

benzine. Met een landelijk dekkend netwerk

op tot biogas. De gecreëerde hoeveelheid

van 180 tanklocaties is rijden op Bio-CNG een

brandstof is goed voor de voortstuwing van

peuleschil!”

5600 personenvoertuigen of 420

dat Fryslân versneld wil verduurzamen. “We

vuilniswagens. Ook kan het worden gebruikt

Schone brandstoffen

voor circa 1650 woningen in de hoofdstad.

Het brandstoffenaanbod van OrangeGas reikt

DMT levert de bijbehorende biogasinstallatie,

inmiddels echter veel verder dan Bio-CNG. “Je

terwijl OrangeGas het resulterende Bio-CNG

hebt binnen de brandstoffenwereld nooit enkel

over haar tanklocaties verdeelt.

één smaak gehad”, zegt de Benelux-manager,
verwijzend naar de bekende fossiele

Ook grondstoffen- en energiebedrijf Omrin is

brandstoffen benzine, diesel en LPG. “Wij

een partner. “Deze samenwerking loopt al

geloven dat deze vlieger ook voor duurzame

lange tijd”, aldus de Benelux-manager.

brandstoffen opgaat. Daarom biedt OrangeGas

“Verduurzaming van afvalinzameling is

op haar tanklocaties ook snelladers voor

belangrijk. Afvalwagens rijden door je wijk

elektriciteit, HVO100 (biodiesel), ED95 (bio-

terwijl ze geregeld stoppen en weer optrekken.
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‘Solar Proactive is
van het Noorden en
voor het Noorden’

Directeur Gerrie Grootjans van Solar
Proactive. Foto: Jan Buwalda Fotografie
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Zonder zorgen
investeren in
zonne-energie

Zonne-energie is letterlijk hot.
Geen wonder. Je helpt als bedrijf of
gemeente mee aan een duurzame
wereld en kunt, door je grond voor
25 jaar te verhuren als zonnepark,
ook nog eens geld verdienen. Maar
hoe regel je dat? Solar Proactive uit
Tynaarlo biedt uitkomst. Door al het
regelwerk uit handen te nemen. “Wij
zetten op een rijtje wat mogelijk is
en gaan dat regelen. Kortom, wij
ontzorgen”, legt directeur Gerrie
Grootjans van Solar Proactive uit.
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De ondernemende
vrouw met ambitie!
Stiekem schaam jij je dat jij als
vrouw die toch áltijd ‘in control’ is, de boel niet helemaal
op de rit heeft waardoor je
constant tekort schiet. Voor
je gevoel ben je hap snap je
werk aan het doen, verwaarloos
je je vriendinnen omdat je weer
niet op de app reageert en baal
je ervan dat je je gezin weer geen
gezonde maaltijd kunt voorschotelen,
door die lege koelkast.
Jij kunt als control freak álles gedaan krijgen
zolang je je focust op de zaken die jou in je
hart raken, zolang je je niet langer laat afleiden
door alle ruis. Het is als het opzetten van een Bose
Noise Cancelling koptelefoon. Je had niet door hoeveel herrie er was, totdat het is weg gefilterd!
Ik leer jou op een gezonde manier ruimte te
geven aan jouw ambitie en perfectionisme, zodat
je het alleen inzet voor de zaken die voor jou top
prioriteit hebben!

Janneke Huijben | Expert in Professional Organizing
06 - 435 743 55 | info@ruimtegeeftrust.nl

2e paasdag
2e paasda
BrandemeerVOLGLAZEN
8
MAATWERK GLASPRODUCTEN
MAATWERK
GLASPRODUCTEN
SCHUIFWANDEN
2e paasdag
2e paasdag
2e paasdag
2e p
Maak VOOR
uw overkapping
of tuinhuis
aangenaam
dicht
2eopen
paasdag
2e
paasdag
open
VOOR IN EN OM UW HUIS
OM UW
HUIS
Industrieterrein
De Ekers IN EN
2e paasdag
2e paasda

open
open
op
MAATWERK
van 10.00-16.00
uur Glas - Veranda’s - Buitenzonwering
van 10.00-16.00
Glas - Veranda’s - Buitenzonwering open
- Heaters
- Heaters

open8502 TV JOURE

VEILIGHEID
VOOROP

van 10.00-16.00 uur

tel. [0513] - 41 79 00

van 10.00-16.00 uur

Dak- & gevelbeplating

tie
wbouw als renova

STEEL LOOK VAN GLAS-IDEE,
WEL
DE LICHT
LOOKS
STAAL,
VEEL
ENVAN
GEEN
TOCHT MEER
NIET DE KOSTEN

van 10.00-16.00

INCL. INMETEN EN MONTAGE

LAAT U VERASSEN
10 MM VEILIGHEIDSGLAS
DOOR ONZE SLIMME
BETAALBARE OPLOSSING

Steel look van Glas-Idee,
wel de looks van staal, niet de kosten.

Steel look van Glas-Id
wel de looks van staal, niet

Laat u verassen door

onze slimme
oplossing.
BEDIENINGSGEMAK
Maatwerk glasproducten
voor
Maatwerk
inbetaalbare
en om
glasproducten
uw huis
voor in en
om uw huis
veranda’s - binnen- en buitenzonwering
veranda’s - binnen- heaters
en buitenzonwering - heaters
Veiligheid voorop.

Maatwerk en elke kleur mogelijk.

Laat u verassen do

onze slimme
o
Maatwerk glasproducten
voor
Maatwerk
inbetaalbare
en om
glasprodu
uw hui
veranda’s - binnen- en buitenzonwering
veranda’s - binnen- heate
e

Veiligheid voorop

Handelsweg 3b Emmen - 0591
Handelsweg
66 88 04 3b
- www.glas-i
Emmen - 0
SCHERP GEPRIJSD | EIGEN
PRODUCTIE
Maatwerk en elke kleur m
KLEUR MOGELIJK
VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN

Handelsweg 3b Emmen - 0591
Handelsweg
66 88 04 3b
- www.glas-idee.nl
Emmen - 0591 66 88 04 - www.glas-idee.nl
MAATWERK EN ELKE

tel. [0513] - 41 79 00
Maatwerk glasproducten voor in en om uw huis
Maatwerk
glasproducten voor in en om uw huis
info@deijzerenman.nl
veranda’s - binnen- en buitenzonwering - heaters
veranda’s - binnen- en buitenzonwering - heaters
Handelsweg
3b Emmen - 0591 66 88 04 - www.glas-idee.nl
www.deijzerenman.nl
Handelsweg 3b Emmen - 0591 66 88 04 - www.glas-idee.nl

Handelsweg 3b Emmen - 0591 66 88 04 - www.glas-idee.nl

van 10.

www.deijzerenman.nl

LAAT U VERASSEN
DOOR ONZE SLIMME
BETAALBARE OPLOSSING

Brandemeer 8
Industrieterrein De Ekers
8502 TV JOURE

VEILIGHEID
VOOROP

van 10.00-16.00 uu

info@deijzerenman.nl

Voor zowel nieu
het juiste adres!

MAATWERK EN ELKE
KLEUR MOGELIJK

open

van 10.00-16.00 uur

van 10.00-16.00 uur

De IJzeren Man
STEEL LOOK VAN GLAS-IDEE,
WEL DE LOOKS VAN STAAL,
NIET DE KOSTEN

open

open

van 10.00-16.00 uur

Maatwerk glasproducten voor in
Maatwerk
glasproducten voor i
veranda’s - binnen- en buitenzonw
veranda’s - binnen- en buitenzon

Handelsweg 3b Emmen - 0591 66 88 04
Handelsweg 3b Emmen - 0591 66 88
Handelsweg
Handelsweg 3b
3b Emmen
Emmen -- 0591
0591 66
66 88
88 04
04 -- www.glas-idee.nl
www.glas-idee.nl

Maatwerk glasproducten voor in en om uw huis
veranda’s - binnen- en buitenzonwering - heaters

Handelsweg 3b Emmen - 0591 66 88 04 - www.glas-idee.nl

Maatwerk glasproducten voor
veranda’s - binnen- en buitenzo

Handelsweg 3b Emmen - 0591 66 88

‘Solar Proactive
garandeert dat het
zonnepark uiteindelijk
ook op het stroomnet
aangesloten wordt.
Dat lijkt logisch, maar
is dat zeker niet’

Het bedrijf heeft sinds de oprichting in 2014 al

Geen glazen stad

direct omwonenden te betalen bedragen

honderd hectare aan zonneparken gereali-

Het enthousiaste betoog van de Drentse

kunnen naar eigen inzicht worden gebruikt,

seerd, waarvan het overgrote deel in

duurzaamheidsondernemer wordt niet door

waaronder het gebruiken van die bedragen

Noord-Nederland. Samen met partner

iedereen gedeeld. Het idee dat het massaal

voor energiebesparingen die op zich ook weer

Solarfields zijn er plannen voor nog eens

geld opleveren.”

honderden hectares. “Ik ben een Noorderling,

bouwen van zonneparken Nederland verandert in een soort ‘glazen stad’ klopt volgens

ken de regio goed en heb hier mijn netwerk.

hem niet. “In 2030 moet 70 procent van de

Biodiversiteit

Solar Proactive is van het Noorden en voor het

Nederlandse energie duurzaam zijn. Om die

“Ook de natuur heeft baat bij de komst van een

Noorden”, aldus de directeur, die in pre-coronatijd regelmatig op de tribunes van de

doelstelling te halen, is er ongeveer 12.000

zonnepark. Door een specifiek beheer keren

hectare aan zonnepanelen nodig. Dat is 0,7

fazanten, patrijzen, maar ook bijzondere

Euroborg te vinden was.

procent van de landbouwgrond. Bovendien zijn
zonnepanelen op daken duurder dan op de

bloemen, bijen en vlinders terug.” De biodiversiteit zal volgens de ondernemer behoorlijk

Stroomnet

grond. En gebouwen kunnen vaak een extra

toenemen ten opzichte van de bestaande

Een zonnepark realiseren kan al vanaf tien

belasting van zonnepanelen niet dragen.

situatie. Solarfields is initiatiefnemer van het

hectare. Solar Proactive ontzorgt dan volledig.

Versterking werkt behoorlijk kostenverhogend

grootste Nederlandse ecologisch onderzoek

Ze maken niet alleen de vergunning voor

en brengt ook met zich mee dat een bedrijf

naar biodiversiteit en bodemkwaliteit van

elkaar, maar zoeken ook een geschikte partij

ontruimd en leeggehaald moet worden, met

Nederlandse zonneparken. In dit onderzoek,

om het zonnepark te bouwen en misschien wel

alle verstoringen van dien.”

dat wordt uitgevoerd door de Rijksuniversiteit

het belangrijkste: Solar Proactive garandeert

Groningen, wordt de komende vijf jaar bij

dat het zonnepark uiteindelijk ook op het

Buurt profiteert

vijftien Groningse zonneparken de bodem,

stroomnet aangesloten wordt. Dat lijkt logisch,

Omwonenden profiteren financieel fors mee

begroeiing, insecten, zoogdieren en vogels

maar is dat zeker niet. Grootjans: “Het

van een zonnepark. Een deel van de opbrengst

gemonitord. Het doel van het onderzoek is te

energienet in Noord-Nederland kan het

gaat namelijk altijd direct naar de ‘buren’. Er

komen tot de meest optimale inrichting en

aanbod van groene stroom bijna niet aan.

wordt gemikt op 50% lokale betrokkenheid. Dat

beheer voor biodiversiteit en bodemkwaliteit.

Onze regio is van oorsprong agrarisch en heeft

kan ook zonder forse investeringen. Solar

Solar Proactive is een van de partners die dit

dus minder capaciteit dan bijvoorbeeld

Proactive heeft daar een zeer praktische

onderzoek mogelijk maakt.

industriegebieden zoals de Randstad. Er zijn

oplossing voor, zonder dat er door de

partijen die hogere vergoedingen aanbieden,

coöperatie/omgeving hoeft te worden

“Zonne-energie biedt heel veel mogelijkheden

maar zonder aansluiting heb je daar niet zo

geïnvesteerd. “Er is dus geen risico voor de

en Noord-Nederland kan daarvan profiteren.

veel aan. Solar Proactive is een van de weinige

lokale participatie, maar wel een vastgelegde

Wij denken daar graag in mee”, besluit

bedrijven die dit waarmaakt. Dat zetten we ook

afspraak over betaling en samenwerken en een

Grootjans. <

zwart op wit in het contract.”

duidelijke werkverhouding. De jaarlijks aan de
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ONLINE TENTOONSTELLING THE ROLLING STONES – UNZIPPED

Win een gesigneerde
limited edition prent
van Ronnie Wood
De expositie The Rolling Stones Unzipped is online te bezoeken in
een virtuele 360 graden omgeving via
www.groningermuseum.nl. Zoom in
op de vele instrumenten, dagboeken
en kostuums en dompel jezelf vanaf
de bank onder in het verhaal van de
wereldberoemde rockers.

tentoonstelling zelf voorkomen, zoals close-ups
van het drumstel van Charlie Watts en een

meer informatie over de start van de ticketverkoop. Dit wordt onder andere via de website,

spectaculaire time lapse van de opbouw van

social mediakanalen en de nieuwsbrief van het

het appartement in Edith Grove van de Stones

Groninger Museum gecommuniceerd. <

in de jaren zestig.
Museumdirecteur Andreas Blühm vertelt in

TICKET BESTELLEN

videofragmenten over zijn persoonlijke

Een ticket voor de online tentoonstelling

favorieten: het dagboek van Keith Richards en

kost € 9,50 en is te bestellen via

Als klap op de vuurpijl verloot het museum

het beroemde album Sticky Fingers. Als extra

groningermuseum.nl

onder de bezoekers van de tour een gesigneer-

toegift zijn er foto’s van de Stones, gemaakt

de limited edition prent van Ronnie Wood en

door Andy Zuidema.

drie catalogi gesigneerd door Mick Jagger.
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SAMENWERKING

Verlengd

De online tentoonstelling is ontwikkeld

Extra’s

The Rolling Stones – Unzipped is verlengd tot 18

in samenwerking met Carola de Poel van

In de 360 graden-fotografieopname zie je

april. Vanwege de landelijke coronamaatregelen

Panorama Fotografie en Slash2 Internet

Unzipped van het begin tot het eind. Er zijn

is het museum nog gesloten. Zodra bekend is

Masterminds.

films en fragmenten toegevoegd die niet in de

wanneer het museum weer open mag, volgt
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Frida Kahlo, Zelfportret met aapje, 1945,
olieverf op doek op masoniet. Collection Museo
Dolores Olmedo, Xochimilco, Mexico © 2020 Banco
de México, Fideicomiso Museos Diego Rivera y Frida
Kahlo. Av. 5 de Mayo 2, col. Centro, Cuauhtémoc,
06000, Ciudad de México/ Reproduction authorized by
El Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, 2020.

DRENTS MUSEUM

Focus op
vrouwelijke
kunstenaars
Van oudsher kregen vrouwelijke makers minder aandacht in musea dan hun
mannelijke collega’s. Het is de hoogste tijd om daar verandering in te brengen
en het Drents Museum laat dat in 2021 zien. Het museum in Assen presenteert als het in het voorjaar weer publiek kan ontvangen - drie solotentoonstellingen
van vrouwelijke kunstenaars: Tamara Muller, Deborah Poynton en Frida Kahlo.

Frida Kahlo

Tamara Muller

Zuid-Afrikaanse kunstenaar Deborah Poynton

Van 10 oktober 2021 tot en met 27 maart 2022

De schilderijen van Tamara Muller (Wehe-den

(Durban, 1970). Zij werd geboren in Zuid-Afrika

presenteert het Drents Museum de grote

Hoorn, 1975) hebben een eigen stijl. Ze plakt

en bracht haar jeugd door in Groot-Brittannië,

kunsttentoonstelling Viva la Frida! – Life and art

haar eigen gezicht op ieder figuur in haar werk.

of Frida Kahlo. De Mexicaanse Frida Kahlo

In de tentoonstelling PLAY! – van 23 mei tot en

Swaziland en de Verenigde Staten. Ze studeerde twee jaar aan de Rhode Island School of

(1907-1954) is een van de bekendste en meest

met 19 september – zijn zowel collages als

Design. Op negentienjarige leeftijd keerde ze

geliefde kunstenaars ter wereld. Haar indrukwekkende kunstwerken, roerige leven en

schilderijen en tekeningen van Muller te zien.

terug naar Zuid-Afrika, waar ze in Kaapstad

Zij ziet haar eigen schilderijen en tekeningen

fulltime ging schilderen. In Nederland is

bijzondere levensstijl hebben haar doen

niet als zelfportretten. De werken zijn eerder

Poynton nauwelijks bekend. Het Drents

uitgroeien tot een wereldwijd icoon. In de

een spel, een ‹plak en knip›-theater over macht,

Museum toont schilderijen die zij de afgelopen

tentoonstelling Viva la Frida! is een unieke

schuld en schaamte. Muller begint met het

combinatie van Kahlo’s kunst én persoonlijke

maken van selfies. Die print ze uit en ze maakt

tien jaar maakte. Onder andere het drieluik Beyond Belief, dat Poynton speciaal voor

voorwerpen te zien, een wereldprimeur.

er collages mee, die dienen als het startpunt

de tentoonstelling maakte. De tentoonstelling

Hiervoor werkt het Drents Museum samen met

van een serie kunstwerken.

is te zien van 11 juli tot en met 28 november. <

Museo Dolores Olmedo en Museo Frida Kahlo
in Mexico Stad. Deze verzamelingen worden

Deborah Poynton

aangevuld met enkele bruiklenen uit andere

In Beyond Belief toont het museum vanaf 11

Kijk voor meer informatie en actuele

collecties.

juli de monumentale schilderijen van de

ontwikkelingen op www.drentsmuseum.nl
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COLUMN

KIJK OP (ON)KRUID

GIF
In mijn voortuin heb ik de buxushaag vervangen door een
beukenhaag. De buxus was al een tijdje aan het afsterven
door een schimmelinfectie die in Nederland al jaren woedt.
Daarbovenop kwam nog eens de buxusmot. Deze - inmiddels gevestigde soort – legt eieren aan de onderkant van de
buxusblaadjes, waaruit buxusmotrupsen komen die de buxus
kaalvreten.
Mijn buurvrouw van 92 jaar begreep niks van mijn rigoureuze actie: ‘Had je
niet kenne spuiten buurman?’. Uit haar mond klonk dat als een hele logische
oplossing. Nou zijn er inderdaad bestrijdingsmiddelen op de markt, tegen
zowel de schimmel als de buxusmot. Maar vogels, vooral koolmezen en
pimpelmezen die gek zijn op deze rupsen, worden de dupe van deze
chemische bestrijding en vergiftigen zichzelf en hun kroost. Tja, waar ben je
dan mee bezig in je nette tuin?
Er is veel aandacht voor het gebruik van pesticiden in de agrarische sector
en het is een goede trend dat dit stap voor stap wordt teruggedrongen.
Professionele gebruikers moeten een spuitlicentie halen en hebben te
maken met strikte regels. Maar particulieren hoeven dat niet en spuiten naar
eigen inzicht met chemische middelen, waaronder het populaire glyfosaat.
Dit middel, beter bekend als Round-up, is ondanks Europese pogingen om
het te verbieden nog steeds verkrijgbaar voor de particulier.
Regelmatig zie ik mensen in de weer met een drukspuit. Soms al in maart,
wanneer er nog bijna niks groeit en de zwarte grond kennelijk preventief
wordt besproeid. Middelen als glyfosaat moeten in aanraking komen met
het blad van de te bestrijden plant en via het blad worden opgenomen,
waarna de plant in enkele dagen afsterft. Het heeft dus geen enkele zin dit
middel op de kale grond te spuiten. Bij particulier gebruik gaat meer mis,
zoals een te hoge dosering. ‘Zou dat wel werken, zo’n klein dopje in 10 liter
water? Ik doe voor de zekerheid maar een beetje meer’, is al gauw de
gedachte. Boeren en professionele spuiters laten dat wel uit hun hoofd,
alleen al vanwege de kosten.

Gedoogbeleid
Een tuin is een mooie hobby. Waarom moet daar gif bij? Het dient geen
enkel economisch belang, behalve dat van de gifproducent. Het lijkt me een
goede zaak dat het gebruik door particulieren zo snel mogelijk wordt
uitgebannen. Leer te leven met een beetje onkruid of haal het weg met de
schoffel. Pas een gedoogbeleid toe. Kijk eens hoe mooi sommige (on)kruiden
bloeien. Waarom zou je alles moeten uitroeien, wat je niet bij het
tuincentrum hebt gekocht. Waardeer het spontane! <
Sytze Keuning
Bioclear Earth
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Jij vindt de
natuur belangrijk.
Wij hebben energie
voor natuur.

Meer ruimte voor beweging en natuur
door duurzame energie uit zonneparken

Wij denken graag
net even anders
met u mee!
Duidelijk en betrokken advies. Daar ligt onze
kracht en uw kans om het verschil te maken.
Wij zijn betrokken adviseurs die ervaring en
visie meebrengen. Doelgericht op zoek naar
kansen en inventieve oplossingen om samen
succesvol te kunnen groeien.

www.vanbraakaccountants.nl

adres Kraaiheide 15
9202 PC Drachten

post Postbus 652
9200 AR Drachten

tel 0512 - 571250
mail drachten@vanbraakaccountants.nl

