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I N H O U D
Terwijl ik deze column schrijf is het nieuws nog vers. De CEO van Nederland
(met respect) treedt terug om plaats te maken voor een opvolger. Het familiebedrijf
Oranje dat bekwaam is geleid gedurende vele jaren gaat een nieuwe fase in en wij
zijn er allemaal onderdeel en getuige van. Natuurlijk doe ik met een dergelijke korte
omschrijving Majesteit en haar familie tekort, maar de vergelijking dringt zich als
vanzelf op met veel (familie)bedrijven in Noord-Nederland.
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Er zijn veel familiebedrijven die goed en
zakelijk geleid worden, maar opvolging in de
erfelijke lijn is niet altijd een vaststaand gegeven.

De troonopvolging

Juist in zo’n situatie kan de NOM een rol spelen
als onafhankelijke speler gericht op de continuïteit van het bedrijf. Voor ons staat dat namelijk
voorop. Bovendien zoeken we vanuit onze
ontwikkelingsrol als financier niet naar het hoog-

16

ste rendement op de kortst mogelijke termijn.

36

Wanneer gedurende een aantal jaren de NOM als
participant een rol kan spelen en het bedrijf zich
goed ontwikkelt is er winst voor alle partijen én

Siem Jansen
jansen@nom.nl

tijd. Tijd om te kijken hoe het uiteindelijk verder
moet met het bedrijf.

@siem_nom
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om alle successen te claimen waar we wel degelijk een rol bij spelen. Zijn we dan
en waar wij mee bezig zijn. Onze ‘oliemannetjes (m/v)’ doen dat permanent, altijd
gericht op de versterking van de Noordelijke economie met gedrevenheid en zakelijk

10 Hein Molenkamp stimuleert het ondernemerschap in water
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staat niet voorop. Zo staan we ook niet vooraan
te (vals) bescheiden? Nee, zeker niet, de NOMMER laat steeds zien hoe wij werken
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sst ..... Geen opvolger voor handen maar wel van plan om uw organisatie te
verkopen? Maak gebruik van het NOM-netwerk bij de zoektocht naar een opvolger.
Nommers ontmoeten elke dag ondernemers en weten wat er speelt.
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NOMMER is een magazine van N.V. NOM en speciaal
bedoeld voor relaties en iedereen die geïnteresseerd is
in de activiteiten van de investerings- en ontwikkelingsmaatschappij voor het Noorden. NOMMER is open,
toekomst- en resultaatgericht en beschrijft de economische
ontwikkelingen, de ondernemingsgeest, en het leven
en werken in Groningen, Friesland en Drenthe.

Verspreiding: gratis onder alle relaties van N.V. NOM.

Check
www.nom.nl

Brusselse miljoenensteun
voor omvangrijk en innovatief project

Op zoek naar een passende financiering voor uw bedrijf? Doe de NOM
financieringscheck op www.nom.nl en ontdek of wij uw toekomstige
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vanuit Brussel aan het plan Woodspirit is de weg geplaveid voor de
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grootste bio-methanolfabriek in Delfzijl verdubbelt. Het is een van

Cover: Alex Berhitu en Hein Molenkamp voor de Johannes

de omvangrijkste investeringen in duurzame energieprojecten in

de Doperkerk op de Water Campus Leeuwarden.

Nederland. Het levert de regio honderden banen op en de komst
van de fabriek draagt ook nog eens bij aan verduurzaming van de
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‘Woodspirit’, is het project gedoopt: houtgeest. Google

Allereerst echter wordt bio-methanol gebruikt als bij-

dat woord eens. Tussen de hits die rechtstreeks verwijzen

menging in benzine, een verplichting vanuit de EU. En

naar het innovatieve project voor hernieuwbare energie,

met het gebruik van bio-methanol uit de Delfzijlster

staan afbeeldingen van houtgeesten, in bomen uitge-

bio-methanolfabriek als bijmenging vervluchtigen de

kerfde markante koppen, meestal mannen met een wap-

bezwaren die gelden voor gebruik van de eerste generatie

perende baard. Woeste kerels, schijnt het, die ledematen

biobrandstoffen vanwege hun herkomst van landbouw-

afrukken en wilde beesten kunnen temmen. Ze zijn de

gewassen of oerwoudkap. De nieuwe fabriek gebruikt

personificatie van de in het bos rondwarende houtgeest,

namelijk houtsnippers, een restproduct uit bosbouw, wat

die ook echt bestaat. Dat wil zeggen, hij is te ruiken. Het

het eindproduct een duurzaam karakter geeft. ‘Voor deze

wordt nu wat minder fantasierijk, want de houtgeest is

tweede generatie biobrandstof worden dus geen bossen

het product van de rotting van hout onder invloed van

gekapt’, onderstreept Voncken.

Schematische weergave van het productieproces

Woodspirit:NER300 project
from wood via biosyngas to biofuels

natuurlijke bacteriën: dat levert bio-methanol op.
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Dit proces vindt ruwweg ook in de nieuwe fabriek van

Gemotiveerd

Woodspirit plaats, maar dan gecontroleerd en versneld.

Woodspirit is een samenwerkingsverband waarbij naast

De biomassa-raffinaderij moet vanaf 2016 miljoenen

BioMCN een aantal multinationals is betrokken: het

liters bio-methanol produceren die hun weg zullen vin-

Duitse Siemens, aannemer VolkerWessels en Linde, fabri-

den naar benzinepompen en ook naar industrieën, zoals

kant van industriële gassen. ‘Die bedrijven onderkennen

die van kunststofproducenten en cosmeticafabrikanten.

allemaal het strategisch belang van het initiatief’, aldus

Die kunnen dan met recht zeggen dat ze natuurlijke

Voncken. ‘Niet alleen vanwege het innovatieve karakter

grondstoffen in hun producten verwerken. ‘De afzet zien

van het project, ze zien ook de verkoopmogelijkheden

het bezit gekomen van de vergassingstechnologie die

werkt voor een houtvergasser. Met Siemens hadden wij al

we niet als een probleem’, schetst Rob Voncken, Chief

van bio-methanol. Alle partijen hebben hun eigen

Woodspirit gebruikt. Siemens heroriënteert zich op deze

regelmatig contact en we waren ervan op de hoogte dat

Executive Officer van BioMCN alvast de perspectieven.

overwegingen om mee te doen, maar er is eveneens een

manier op de energiemarkt en kiest ermee positie in de

het concern met bio-energie aan de slag wilde. Met Linde

‘Bio-methanol heeft zijn waarde bewezen in een reeks

gezamenlijk belang gegroeid, ze zijn enorm gemotiveerd

bio-energie.

voerden we gesprekken over de productie van waterstof-

interessante toepassingen. Met name daar waar bedrij-

om een succes van Woodspirit te maken.’

ven de nadruk willen leggen op duurzaamheid in hun

Bedrijven willen die ontwikkelingen niet missen. Zo is

Relaxed

Aanvankelijk zat er geen druk op het initiatief, aldus

businessconcepten.’

Siemens vrij recent via de aankoop van een bedrijf in

Het idee voor Woodspirit ontstond een jaar of drie

Voncken: ‘We zagen allemaal de mogelijkheden maar

geleden en groeide min of meer organisch uit tot een

we zaten er tegelijkertijd heel ontspannen in.’ Het raakte

concreet plan. ‘Wanneer het precies is ontstaan is lastig

echter vrij plotseling in een stroomversnelling toen de

te zeggen’, blikt Voncken terug. ‘Maar in de bedrijven die

NOM de initiatiefnemers van Woodspirit wees op het

nu participeren was een kiem voor het project aanwezig.

bestaan van het NER300-programma van de EU. Dat is

Op een bepaald moment kwam een aantal lijnen samen.

een subsidieprogramma voor duurzame energieprojecten.

BioMCN had in zijn toekomstvisie al eens het idee uitge-

Een pot die wordt gevuld vanuit de opbrengsten van het

gas op onze fabriekslocatie.’

Europese handelssysteem voor rechten voor de emissie
van CO2.
De verkrijging van de NER-subsidie was allerminst
een vanzelfsprekendheid, ondanks het innovatieve en
duurzame karakter van Woodspirit. Er is flink gelobbyd
om Woodspirit voor de NER-subsidie in beeld te laten
komen. Mede dankzij de inspanningen vanuit onder
meer de NOM, het Groningse provinciebestuur en Energy
Valley kwam Woodspirit uiteindelijk als een van de drie
Nederlandse projecten in Brussel op tafel terecht. Ook
omdat naar verluidt toenmalig minister Verhagen het initiatief helemaal zag zitten. Voncken: ‘Vervolgens is het in
Brussel grondig doorgelicht. Hoe innovatief is het? Wat is
de energieprestatie? Is het technisch in orde? Hoe ziet 
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de markt voor deze producten eruit? Er is zeer nauwgezet

heeft daarop de aanvraag verlaagd.

gekeken of het geld goed besteed zou zijn. We hebben

‘Schaalgrootte is noodzakelijk’, verduidelijkt Voncken.

complimenten gekregen, onze businesscase stak zeer

‘Het is een kapitaalintensief project, dus alleen groot-

goed in elkaar.’ Het draaide uit op een enorme verrassing

schalige productie is winstgevend. Bovendien willen

toen bleek dat Woodspirit de hoofdprijs ontving uit een

we meteen een fabriek neerzetten die op wereldschaal

totaalbedrag van maar liefst 1,2 miljard euro, dat werd

een rol speelt. Daarmee zorgen we voor een stevige

verdeeld over 23 projecten.

positie, die niet zomaar door andere bedrijven kan
worden overgenomen.’

8

Kolossaal

‘De echte uitdaging begint nu’, zegt Voncken. ‘De finan-

Maar ook al is 199 miljoen euro een kolossaal bedrag -

ciering moet rond. Ik heb er alle vertrouwen in dat dat

evenveel als het kabinet bijvoorbeeld bezuinigt op de

gaat lukken. Het businessplan deugt en het is een sterk

kunstensector - en al was de toekenning ervan reden

consortium.’ Overigens is het oorspronkelijke plan voor

genoeg voor een feestje, er moet nog veel geld bij om het

de grotere fabriek niet uit beeld. De uiteindelijke grootte

project van de grond te trekken. In totaal is daar circa

van houtvergasser hangt vooral af van de hoeveelheid

400 miljoen voor nodig, voldoende voor een fabriek voor

geld die ervoor beschikbaar zal zijn. Maar ook de beschik-

de productie van 250 miljoen liter bio-methanol, wat

baarheid van grondstoffen en de omvang van de diverse

ongeveer evenveel is als één procent van het nationale

afzetmarkten moeten nog beter in kaart worden gebracht.

benzineverbruik. Aanvankelijk waren de plannen nog

Projectteams zijn dat nu aan het onderzoeken. Het is

omvangrijker: 700 miljoen euro voor een fabriek voor
jaarlijks meer dan 500 miljoen liter bio-methanol.

Kwetters!



Whisky Festival Noord-Nederland

Kom in de Kas

22 t/m 24 maart 2013

6 en 7 april 2013

De achtste editie van het Whisky Festival Noord Nederland wordt opnieuw

De open dagen van de Nederlandse glastuin-

gehouden in de Der Aa-kerk in Groningen. In 7 jaar tijd is het evenement

bouw, Kom in de Kas, vinden dit jaar voor

de bedenkers van het plan er veel aan gelegen om in

uitgegroeid tot een serieus internationaal festival met grote namen. In 2012

de 36ste keer plaats. Zo’n 200 kassen in heel

2016 de fabriek op te starten. Lukt dat namelijk niet

kwamen er ongeveer 5.000 bezoekers.

Nederland zijn dan gratis toegankelijk. Laat je

De NER-subsidieaanvraag voor 360 miljoen was echter

dan verliest Woodspirit het recht op de NER-subsidie.

Niet alleen de grote distributeurs uit Nederland zijn aanwezig, maar ook veel

verrassen en bekijk al die verschillende soor-

te hoog gegrepen. De subsidiepot bleek minder goed

‘Die termijn is zeker haalbaar’, denkt Voncken. ‘Het is

kleinere. Er zijn veel verschillende whiskies om te proeven, uit alle delen van

ten groenten, bloemen en planten. Kwekers

gevuld dan oorspronkelijk gedacht, omdat de verkoop

een uitdaging om de zaak voor elkaar te krijgen, maar

de wereld, er zijn masterclasses over diverse onderwerpen en er komen veel

vertellen je alles over de producten die ze

van emissierechten minder heeft opgeleverd. Woodspirit

het kan.’ |

internationaal bekende schrijvers.

telen. Interessant! Check de website voor de
deelnemende bedrijven.

Bron: Uitzinnig.nl

BioMCN heeft nu aanvullend groen alternatief

Meer informatie www.wfnn.nl

Trikke-tour
door het Drents-Friese Wold

BioMCM heeft een geschiedenis van vallen en opstaan.

Woodspirit daarentegen gebruikt houtsnippers die

Het bedrijf werd in 1978 op het Akzo-terrein neergezet

als restmateriaal uit de bosbouw komen. Omdat

Een Trikke is een elektrische driewieler met een enorme

om methanol te produceren uit aardgas. Methanor

de bio-methanolproductie niet gepaard gaat met

actieradius die je overal naartoe brengt. Je gaat erop staan,

heette de fabriek destijds en was een joint-venture van

maatschappelijke en milieubezwaren en omdat de

zet de motor aan en rijdt weg. Je kunt er lekker mee carven

DSM, Akzo en Dynea. Toen de gasprijs maar duurder en

inzet van bio-methanol als bijmenging de uitstoot

en het gevoel beleven dat je van een skipiste afswingt. Er is

duurder werd, terwijl de prijs van methanol niet van zijn

van broeikasgassen terugdringt, wordt het gezien

een speciale Trikke-tour door het Drents-Friese Wold. Deze

plaats kwam, werd Methanor verliesgevend en in 2006

als een voorbeeld van een duurzaam alternatief.

voert langs de mooiste plekjes en door wonderschone bos-

gesloten. Een jaar later nam de groene multinational

Het leidt tot vergroening van de samenleving, in

en heidegebieden.

Econcern Methanor over om onder de naam BioMCN

het bijzonder van het wegverkeer.

Wanneer? Bijvoorbeeld op zaterdag 2, 9, 16, 23 en 30 maart

methanol uit glycerine te gaan produceren. In 2010 wer-

Voor BioMCN betekent Woodspirit een belangrijke

of op maandag 1 april.

den de BioMCN-aandelen van het noodlijdende Econcern

stap vooruit. Niet alleen vanwege het innovatieve

overgenomen door investeringsmaatschappij Waterland.

karakter en de marktkansen. Het maakt de onder-

Bron: Uitzinnig.nl

Zaterdag 6 april: 10.00 - 17.00 uur

BioMCN produceert vandaag de dag bio-methanol uit

neming minder kwetsbaar en het vergroot de

Meer informatie: www.groenuit.nu

Zondag 7 april: 11.00 - 16.00 uur

glycerine, dat als restproduct afkomstig is uit de produc-

flexibiliteit door de inzet van meerdere duurzame

Op de website staan de exacte openingstijden

tie van biodiesel.

grondstoffen.

per regio.

Openingstijden

Meer informatie: www.komindekas.nl
Bron: Uitzinnig.nl
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NOMbassadeur

H E I N M O L E N K A M P | Water Alliance

een enorme bedrijvigheid rondom watertechnologie in
en om Leeuwarden. De stichting Water Alliance werd
opgericht in 2009 met als doel ervoor te zorgen dat er in
Noord-Nederland in 2020 zo’n 2.000 kenniswerkers in
deze sector werkzaam zullen zijn.

Watertechnologie: een jonge sector
Hein Molenkamp is blij met de keuze voor deze plek:
‘Als cluster hebben we hier iets unieks dat in andere
regio’s in Nederland niet op dezelfde manier aanwezig
is. Er is zoveel activiteit en zo’n inspirerende innovatiecultuur ontstaan rondom de Water Campus Leeuwarden,
dat veel bedrijven en organisaties geïnteresseerd zijn om
zich met ons te verbinden. En dat proberen we natuurlijk
aan alle kanten te stimuleren. We willen ervoor zorgen

10

dat startende ondernemingen zich hier vestigen en dat

Ambassadeurs van water

er activiteiten en ondernemingen ontstaan. En dat is tamelijk relevant. Ruim de helft(!) van de nieuwe startende
ondernemingen op het gebied van watertechnologie in
Nederland van de laatste 10 jaar is op de een of andere
manier verbonden met wat wij hier doen.

11

Als cluster zijn we in opbouw zoals dat heet, de sector
watertechnologie is nog heel jong en er ontstaan veel
nieuwe bedrijven (naar schatting al zo’n 50 de laatste
10 jaar). Dat houdt in dat wij een soort van vliegwieleffect veroorzaken. En dat is goed voor de regio. Maar
ook voor Nederland en daarbuiten.’

‘Watermannen’ Alex Berhitu

NOMbassadeur, oftewel ambassadeur van de NOM, word je niet zomaar. En het is

en Hein Molenkamp in gesprek

We treffen elkaar in het onderkomen van de Water Alliance:

ook geen functie waar je op kunt solliciteren. Je kunt uitsluitend op basis van in het

voor de Johannes de Doperkerk

een kerk notabene. Centraal gelegen op het terrein van de

Het Waterplein concretiseert business

op de Watercampus, hoofd-

Water Campus Leeuwarden. Deze Johannes de Doperkerk

Alex vult aan: ‘We willen natuurlijk het ondernemer-

oog springende goede samenwerking voorgedragen worden. Dit keer was het Alex

kwartier van de Water Alliance.

dateert uit 1937 en is sinds 2009 een bedrijfsverzamelgebouw

schap in de watertechnologie zoveel mogelijk stimuleren.

en het onderkomen van verschillende watertechnologie-

Een groot deel van ons werk bestaat dan ook uit marke-

gerelateerde ondernemingen en organisaties.

ting en matching. Samen met de Water Alliance zoeken

Berhitu, projectmanager water bij de NOM, die een geschikte kandidaat voor ogen
had. Hij polste Hein Molenkamp, managing director van de Water Alliance, en die

we naar potentiële business cases. Speciaal daarvoor heb-

Watertechnologie in Friesland

ben we het Waterplein ontwikkeld. Een concept waarbij

In Noord-Nederland hebben we vijf sterke clusters: energie,

we op zoek gaan naar probleemeigenaren waar dan ook

letterlijke zin van het woord maar voor de directeur van een clusterorganisatie van

agrifood, sensortechnologie, healthy ageing en watertechno-

ter wereld, die wel budget maar bijvoorbeeld nog geen

een van de in 2011 benoemde topsectoren: water. De aandacht voor de Water

logie. De Water Alliance is de clusterorganisatie rondom

technologie hebben. Allereerst helpen we hen hun business

watertechnologie. De provincie Friesland stimuleerde destijds

case zo goed mogelijk te omschrijven. Waar hebben ze

Alliance past goed bij het voornemen van de NOM om het belang van deze top-

de komst van Wetsus, dat in 2003 begon als researchinstituut

nou echt behoefte aan? Als dat helder is zijn wij goed in

sector voor het Noorden, maar zeker ook voor Nederland te onderstrepen. Een van

op het gebied van water en in een samenwerking tussen

staat om uit ons netwerk partijen om tafel te vragen die

bedrijfsleven en universiteit doorbraaktechnologie wilde

bij de oplossing kunnen helpen. Een interessante werk-

de grote ambities is dat Leeuwarden met de Watercampus het centrum van de

ontwikkelen. En dat is niet zonder resultaat gebleven. In

wijze waar we veel grote en kleine mkb-bedrijven, want

2007 werd Wetsus een landelijk technologisch topinstituut.

daar hebben we het in onze sector vooral over, goed mee

Europese watertechnologie wil worden.

Zo groeide langzamerhand een stevige infrastructuur en

kunnen helpen. Want het is heel concreet en gaat aan

reageerde enthousiast. Alex koos dit keer eens niet voor een ondernemer in de
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De founding partners van de Water Alliance: Provincie Friesland • Provincie Groningen • Provincie Drenthe
Gemeente Leeuwarden • Súdwest Fryslan • NOM • Kamer van Koophandel • www.wateralliance.nl

een Canadese minister op bezoek geweest en een ambas-

Hogeschool Leeuwarden nauw betrokken partners en

sadeur uit Tunis. Daarbij kan de aanleiding om contact

belangrijke acteurs op dit terrein. Hein: ‘We hebben hier

met ons op te nemen erg verschillend zijn. De Canadese

een volledige leerlijn op het gebied van watertechnologie

minister die hier met een delegatie uit Alberta op bezoek

ontwikkeld, voor jong en oud en op mbo- en hbo-niveau.

was bijvoorbeeld, was geïnteresseerd in oplossingen

Die kunnen we ook makkelijk koppelen aan de bedrijven

voor problematiek die zich in hun provincie afspeelt

hier op de campus. Want er moeten hier natuurlijk in de

rondom watervraagstukken. Tijdens zo’n bezoek vertel-

toekomst voldoende mensen kunnen werken. Niet alleen

len we het verhaal van ons cluster, gaan we naar Wetsus,

ondernemers, maar ook bij waterschappen en drinkwater-

bezoeken demosites en brengen haar in contact met

bedrijven. Die worstelen nu al met hoe ze de komende 10

leveranciers die mogelijk behulpzaam kunnen zijn bij het

jaar moeten zorgen voor nieuwe aanwas.’

oplossen van de watervragen. In dit geval waren dat zes

12

bedrijven die kort hun verhaal konden doen. We hopen

Sectoroverstijgende combinatie

dan natuurlijk dat daarvan een aantal ook concreet tot

En dan komen we natuurlijk tot de kern van de zaak:

business komen en hun product kunnen exporteren. In

het NOMbassadeurschap. Hein weet goed de kracht van

dit geval gaat dat zeker gebeuren. Want de minister was

de combinatie te benoemen. ‘Als Water Alliance zijn

zeer enthousiast. We horen vaak dat wat hier gebeurt

we een kleine organisatie met de bedoeling om niet zelf

een bijzondere uitstraling heeft. Soms wordt dat in onze

groot te willen groeien maar vooral partijen met elkaar

regio nog minder zo gezien dan in landelijk en internati-

te verbinden. Daarbij is juist de NOM ook een passende

onaal opzicht. Bedrijven of organisaties van buiten staan

partij. Watertechnologie wordt in vele branches toegepast.

vaak met open mond te kijken naar wat we hier teweeg-

Interessant voor ons is dat de NOM in het werkveld ook

brengen. Zelf doen we daar wat mij betreft vaak wat te

hele andere verbindingen heeft. Veel projecten zijn sector-

bescheiden over.’

overstijgend. Lijntjes naar agrifood, energie, sensortech-
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nologie en healthy ageing zijn hier in Noord-Nederland

De European Water Technology Hub

zo gelegd. In onze sector gaat het vooral om samenwer-

De Water Alliance en de NOM hebben een gemeenschap-

king tussen slimme bedrijven en ondernemers en daarbij

pelijke visie waar het in de toekomst naartoe zal gaan.

heb je soms ook de maakindustrie nodig, of telemetriebe-

Mondiale vraagstukken vragen meer en meer om inno-

drijven, of een combinatie van dingen. Alex en ik werken

vatieve oplossingen. Die moeten ergens vandaan komen.

goed samen, we zien elkaar zo ongeveer dagelijks. Het is

Alex: ‘Wij hebben hier een interessante innovatiecultuur

ook steeds meer zo dat het niet meer uitmaakt of Alex

waarmee we watertechnologiebedrijven goed kunnen

nou iemand spreekt of ik.’

beide kanten van de tafel over potentiële business. Voor

naal, en zelfs internationaal. We staan open voor samen-

faciliteren. Wat we zien is dat er op mondiaal niveau een

Alex knikt bevestigend: ‘We vullen elkaar goed aan en we

ons is het dan ook belangrijk dat we goed zicht hebben

werkingen verder weg en voor connecties met andere

soort van regionale waterhubs ontstaan, waarin zowel

voelen elkaar ook goed aan. We gaan veel samen op pad

op onze achterban: wat doen die bedrijven? Naarmate

Europese landen. Watertechnologie is een exportbusiness

vraagstukken als technologie met elkaar verbonden

om het verhaal naar buiten te brengen en daarbij verkon-

we dat beter weten, kunnen we partijen beter aan elkaar

en biedt wereldwijd kansen. Vanuit Wetsus gebeurt dat

worden. Straks zullen al die mondiale regionale hubs met

digen we hetzelfde. Cruciaal is natuurlijk de klik die we

koppelen. Daar ligt ook de grote uitdaging in ons cluster:

sowieso veel. Zij werken samen met 16 universiteiten

elkaar verbonden zijn. Wat wij willen is dat de Water-

hebben. Het gaat erom dat je elkaar in het verhaal vindt,

er is hier veel kennis, er zijn veel opleidingsmogelijkheden

uit Europa en zo’n 100 bedrijven in de hele wereld, dan

campus Leeuwarden het centrum wordt van de European

en dan gaat het vooral om het persoonlijke contact. Als

en er is ook heel veel business. Dan is zorgen voor ver-

heb je het over de Shell, Akzo en Unilever, maar ook

Water Technology Hub.’

dat goed werkt, groeit waar je mee bezig bent vanzelf.’

binding je grootste uitdaging.’

over kleine start-ups. Al die contacten zorgen ervoor dat



bedrijven van buiten Nederland het interessant vinden

Talentontwikkeling

Mix & match

om zich met ons te verbinden. Wij zien dat terug in onze

Om deze ambitie waar te kunnen maken is talentontwik-

Hein vervolgt: ‘Het Waterplein beperkt zich zeker niet al-

agenda. Als we bijvoorbeeld in die van de afgelopen week

keling een logisch aandachtspunt in het beleid. Niet voor

Alex Berhitu
Business Development Manager Watertechnologie NOM

leen tot casussen in Noord-Nederland, maar werkt natio-

terugblikken: we hebben bezoek gehad uit Zweden, er is

niets zijn Hogeschool Van Hall Larenstein en Noordelijke

T (06) 255 472 69 • E berhitu@nom.nl
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NOM neemt minderheidsbelang in Homemade
Homemade, specialist in thuisbakmixen, wil haar goede positie op de Nederlandse

Stevig fundament

De ondertekening:
Arjen Vonck en
Ronald Bijma van
Homemade met
in het midden
Nommer
Ruud van Dijk.

En dus besloot de NOM een minderheidsbelang in Homemade te nemen.
De samenwerking tussen de NOM en
ING biedt Homemade naast financiële slagkracht tevens partijen die het

markt verder verstevigen. De onderneming uit het Drentse Roden wil nieuwe

bedrijf, waar nodig, kunnen voorzien
van advies. ‘Er wordt tegenwoordig veel

producten lanceren en ontwikkelen en tevens het concept internationaal uitrollen.
Mede vanwege de enorme potentie van Homemade besloot de NOM een minderheidsbelang in het bedrijf te nemen.

‘We gaan een boeiende fase tegemoet’
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gemopperd op banken’, vervolgt Ruud.
uiteindelijk op de NOM en ING. ‘Met

‘Maar Homemade is een goed voor-

Ruud van Dijk, Investment manager

beeld waarbij je ziet dat banken, in dit

van de NOM, hadden we echt een

geval ING, ook in crisistijd bereid zijn

klik’, verduidelijkt Arjen. ‘Het voelde

hun nek uit steken. Er is dus zeker wel

meteen goed. Bovendien snijdt het

kapitaal in de markt om snel groeiende

mes aan twee kanten. De NOM is

bedrijven te financieren.’ Een nuchter

sterk in financieringsvraagstukken

en puur Hollands bedrijf, noemt Rob-

en beschikt ook nog eens over een

bert Engelen Homemade. De projectma-

‘Vanaf de start hebben we eigenlijk

fins, brownies of pannenkoeken op ta-

propositie laat het succes zich dan

waardevol internationaal netwerk.

nager Acquisition Finance & Structured

in één grote flow gezeten. Normaal

fel te zetten. En inderdaad, het is heel

ook vrij eenvoudig verklaren. Con-

Daarnaast heeft de organisatie veel

Lending van ING zegt trots te zijn om

gesproken heb je minimaal een track

snel gegaan met het Drentse bedrijf.

sumenten willen een goed product,

ervaring met bedrijven die zo hard

het bedrijf in haar ambities te onder-

record nodig van twee tot drie jaar

In korte tijd heeft Homemade zich

zonder daarvoor veel tijd in de keuken

groeien als Homemade.’

steunen. ‘Homemade heeft een sterk

voordat een retailer met je in zee

ontwikkeld tot een belangrijke speler

te besteden. Tot 2011 hebben we ons

gaat.’ Arjen Vonck is algemeen direc-

op de vaderlandse markt. Zo wordt

uitsluitend gericht op de supermarkt-

Financieringsonderzoek

een stevig fundament heeft gelegd om

teur van Homemade uit Roden, het

inmiddels aan vrijwel alle Nederlandse

branche. Daarna hebben we ervoor

Ook Ruud is enthousiast. Hij vertelt

een volgende fase in te gaan.’

bedrijf dat hij eind 2005 samen met

supermarktketens geleverd.

gekozen om Homemade ook in de

dat de NOM en Homemade het na

horeca op de kaart te zetten. Dat is

een aantal gesprekken op hoofdlij-

Boeiende fase

Ronald Bijma oprichtte. Homemade

management dat samen met de NOM

ontwikkelt, produceert en verkoopt

Ambachtelijke kwaliteit

een prima keuze gebleken. Maar we

nen met elkaar eens waren. ‘Als je

Maar hoe gaat die volgende fase er nu

thuisbakmixen. Centraal staat het

‘We hebben natuurlijk een sterke

zijn er nog lang niet. We zijn eigenlijk

vertrouwen in elkaar hebt en ook in

precies uitzien? Wanneer wordt bij-

bieden van consumentengemak. Aan

merknaam’, zegt Arjen. ‘Homemade

net begonnen. De eerste jaren lag de

de manier waarop je doelstellingen

voorbeeld gestart met de internationale

de bakmixen hoeft alleen maar water

is een aanduiding voor ambachtelijke

focus vooral op branding en pene-

wilt bereiken, dan kom je al snel tot

uitrol? Arjen benadrukt dat het bedrijf

te worden toegevoegd. Meer is er niet

kwaliteit. Dat is ook precies wat we

tratie binnen de consumentenmarkt.

een principeakkoord. Pas daarna ben

de afgelopen jaren eigenlijk alleen maar

nodig om overheerlijke taarten, muf-

bieden. In combinatie met de gemaks-

De komende periode leggen we de lat

ik begonnen met het financieringson-

gas heeft gegeven. ‘Dat vraagt veel van

aanmerkelijk hoger.’

derzoek. Daaruit moest blijken of die

je organisatie en je leveranciers. Het

principeafspraak ook daadwerkelijk

ging soms zo hard dat we intern moeite

Internationaal

houdbaar is. Na dit onderzoek kon

hadden om het bij te houden. Het jaar

Homemade wil niet alleen haar positie

ik niet anders concluderen dan dat

2013 gaan we dan ook voornamelijk

in Nederland verder verstevigen, ook

Homemade over enorm veel potentie

gebruiken om de basis te versterken, om

wil men het concept op korte termijn

beschikt. Niet zomaar is er sinds 2005

Homemade verder te professionaliseren.

internationaal uitrollen. Voor de

iets heel moois neergezet. Maar er zit

Ook daarbij gaat de NOM natuurlijk

zoektocht naar partijen die de verdere

nog veel meer in, in zowel binnen-

een rol spelen. We gaan het concept

groei van de onderneming willen en

als buitenland. Natuurlijk, ik kende

pas internationaal uitrollen wanneer de

kunnen ondersteunen werd Deloitte

Homemade vooraf ook al. Wanneer

organisatie daar helemaal klaar voor is.

e
e
m
e
Do
…
n
i
w
en

een bakmixpakket van
Homemade

Corporate Finance ingeschakeld.

je door de supermarkt loopt kun je

Dat zal op z’n vroegst begin 2014 zijn.

Trek gekregen na het lezen van dit artikel? Dat kunnen wij ons voorstellen.

Nadat een tweetal partijen zichzelf al

er nauwelijks omheen. Ze staan in de

We gaan een boeiende fase tegemoet.’ 

Stuur snel een mail naar communicatie@nom.nl. De eerste 100 mailers ontvangen

bij Homemade hadden gemeld, wer-

schappen tussen een mooi rijtje mul-

een bakmixpakket van Homemade. Bak ze bruin en smullen maar!

den door Deloitte ook nog eens twee

tinationals. Daar gaat mijn noorde-

partijen geselecteerd. De keuze viel

lijke hart echt harder van kloppen!’
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Ruud van Dijk
Investment Manager NOM
T (06) 215 185 09 • E vandijk@nom.nl
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De industrie rond windparken op zee mag dan een niche-

en bouwers van windparken te trekken. Ook MKB-on-

markt zijn, er gaan de komende decennia wel miljarden in

dernemers die anders te klein zouden zijn krijgen toch

om. Er zijn zoveel bedrijfstakken en -twijgjes bij betrokken

uitzicht op orders. Van Dijk: ‘Op die manier steunen we

dat een overzicht van het hele netwerk aan bedrijven een

leden richting de TKI Wind op Zee, die schrijft innova-

gecompliceerde kaart oplevert. NNOW heeft de moeite

tietenders uit waar leden en betrokkenen van ons op

genomen die ook te maken, met ruimte voor elk onder-

inschrijven. Maar we hebben bijvoorbeeld ook met een

deeltje in het proces, van ontwikkeling en productie tot

groep NNOW-bedrijven om tafel gezeten bij van Oord,

de plaatsing en het onderhoud van de windparken. Het is

een grote aannemer van windparken, om te praten over

een hele nuttige kaart, vertelt Allard van Dijk, namens de

toeleverwensen.’

NOM voorzitter van het projectteam NNOW: ‘We weten
nu voor iedereen die bij de NNOW is aangesloten wat

MKB

hij doet en waar je hem moet plaatsen. Daardoor weten

Juist MKB-bedrijven kunnen creatieve oplossingen ver-

we ook waar we sterk in zijn in het noorden en waar we

zinnen om de kostprijs van de bouw en exploitatie van

versterking behoeven in dat veld.’

windparken op zee te verlagen, vertelt Van Dijk: ‘Neem
bijvoorbeeld SMST in Drachten, dat onderdelen van

Tenders

zware hijssystemen en zgn. accesstechniek om veilig

De sterke kanten van het noorden, dat met de Eemshaven

van een schip op zo’n windmolen te komen maakt.’

en de havens van Harlingen en Den Helder een geweldige

Een van de voordelen van NNOW is dat betrokken

uitvalsbasis heeft voor offshore windmolenparken zijn

bedrijven de hele kustlijn tot ver voorbij Den Helder afdekken: ‘Daarmee zetten we bijna de hele kust met drie

NNOW maakt van vele kleintjes één grote
16

belangrijke offshore havens in de etalage en bovendien
vullen we elkaar regionaal goed aan. Eemshaven doet
weer andere dingen dan Den Helder en Harlingen.’

gelegen in wat zich onder water afspeelt, de zogeheten

Waarschip

balance of plant activiteiten, de logistiek rondom instal-

Hoe handig het is om zo’n diversiteit aan bedrijven in

latie en O&M (operations & maintenance). NNOW weet

eenzelfde netwerk te hebben illustreert van Dijk aan

dankzij bundeling van krachten aan zowel de acquisitie-

de hand van de combi van scheepsbouwer Waarschip

kant als de innovatiekant de aandacht van investeerders

in Delfzijl en het Noorderpoortcollege in Groningen:
‘We stimuleren ook kennisuitwisseling, en dan gaat
het nadrukkelijk ook om het MBO-niveau, de handjes.

In januari werd duidelijk dat windenergie op zee nog altijd

Ik kende iemand van Waarschip, dat van houten zeilboten

NNOW is als samenwerkingsverband in 2010 opgericht

is overgestapt naar composiet. Het bedrijf heeft daardoor

door de NOM, Syntens en Energy Valley. De organisatie

kennis die je kunt gebruiken voor bladinspectie en -repa-

steunt bedrijven die actief zijn of willen worden op

ratie voor offshore wind. Die heb ik in contact gebracht

tijd om windparken te ontwikkelen en er is zelfs discussie

de markt van offshore windenergie met supply chain

met het Noorderpoortcollege dat een opleiding heeft

ontstaan over het dichter onder de kust bouwen. Essentieel

bijeenkomsten, themasessies over innovatie en business

voor offshore wind. Daar is uit ontstaan dat er een blad

development, beursarrangementen (handelsmissies),

van een windmolen bij Waarschip komt te liggen en

kennis en matchmaking. Financiering en innovatie-

leerlingen van het Noorderpoort eraan kunnen werken.

subsidies kunnen hier ook bij horen. Inmiddels heeft het

Zo’n breed netwerk heeft dus zin.’

de steun heeft van het kabinet. Plannenmakers krijgen meer

voor de sector is in ieder geval dat de productiekosten van



offshore windstroom door innovatie naar beneden gaan.

cluster zo’n 35 betalende leden, die als eerste profiteren

En dat is een handschoen die het bedrijvencluster Northern

van het dienstenpakket. Bijvoorbeeld ‘meegenomen’

Wilt u zich aanmelden voor NNOW? Dat kan via

worden in collectieve beurspresentaties op windenergie-

www.nnow.nl

Netherlands Offshore Wind graag oppakt. NNOW maakt van

beurzen, zoals EWEA Offshore Frankfurt 2013.

veel kleinere bedrijven één grote en helpt innoveren. Daar-

NNOW wordt financieel ondersteund door de provincies

door lukt het om ook aan tafel te komen bij de grote partijen.
•
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Groningen en Fryslân.

Allard van Dijk
Business Development Manager Energie NOM
T (06) 553 277 67 • E avandijk@nom.nl
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Door Lykle de Vries (Thesis One)

@Lykle

Geen eigen website, maar wél Linkedin!
Stel, uw bedrijf doet vooral zaken met andere bedrijven. U

maken door die bezoeker precies datgene aan informatie voor

bent een zogenaamd B2B-bedrijf (Business to Business-bedrijf).

te schotelen waar hij wat aan heeft. Je kunt de aangeboden

Wat is dan de relevantie van een eigen website? Via die website

informatie bijvoorbeeld aanpassen naar taal of regio, of naar de

verkoopt u waarschijnlijk niets, u heeft er geen webshop maar

functie van de bezoeker van de company page.

moet wel de informatie over producten, diensten en medewerkers continu up-to-date houden. Dus die website is eigenlijk al-

Je medewerkers op Linkedin: netwerk in beeld

leen maar een digitale folder, een online reclamezuil die continu

Wanneer je de Company Page op Linkedin hebt gemaakt, moet

onderhoud vergt, en bijna niet tot conversie leidt. Toch?

je ervoor zorgen dat jouw medewerkers hun Linkedin-profiel
bijwerken met hun actuele functie bij jouw bedrijf. Op die

18

Embrace Social Business Software,
wij zorgen dat passie werkt!

Overweegt u eens om uw online aanwezigheid meer te focussen

manier maak je het voor potentieel geïnteresseerden veel mak-

op Linkedin. Dat zakelijke, online netwerk is de afgelopen jaren

kelijker om jouw bedrijf te ontdekken en contact te leggen. Leg

flink gegroeid en neemt in de Nederlandse en internationale

je medewerkers uit dat het niet alleen in het voordeel van jouw

(westerse) zakenwereld ondertussen een prominente plek in op

bedrijf is, maar ook van henzelf wanneer ze op hun Linkedin-

het gebied van relatiebeheer. Wereldwijd hebben meer dan 200

profiel ook recente ervaringen zoals projecten etc bijhouden.

Embrace Social Business Software is een besloten social platform dat

miljoen mensen een Linkedin-profiel. Grote kans dat daar rele-

Hun netwerk ziet die updates en Linkedin nodigt ze uit om op

mensen verbindt met ideeën, kennis en informatie om slimmer te kunnen

vante relaties en leads voor u tussen zitten!

die updates te reageren, dat versterkt de werking van het online
netwerk.

Je bedrijf op Linkedin: perfecte targeting
Linkedin biedt al langere tijd de mogelijkheid om een zogenaamde

Nieuwe medewerkers via Linkedin

Company Page te creëren, waarop je jouw bedrijf goed kunt

Geld uitgeven aan traditionele vacature-advertenties is eigenlijk

profileren. Je kunt er laten zien welke producten en diensten je

niet meer nodig, nu Linkedin zo breed gebruikt wordt. Wanneer

biedt, wie er bij je werken, en welke vacatures je hebt. Daarnaast

je de vacatures van jouw bedrijf via je company page presen-

biedt de Company Page een goede mogelijkheid om nieuws te

teert, vergroot je de kans op relevante reacties. Bovendien biedt

publiceren over jouw bedrijf.

Linkedin de mogelijkheid om (tegen betaling) vacatures onder
de aandacht te brengen van mensen die voldoen aan specifieke

Sinds kort biedt Linkedin zeer gedetailleerde mogelijkheden om

criteria, zoals opleiding, werkervaring, regio etc.

de informatie op de Company Page specifiek te targeten op bepaalde bezoekers. Linkedin weet natuurlijk alles van de persoon

Bespaar geld en vergroot je online zichtbaarheid

die jouw company page bezoekt, en daar kun je slim gebruik van

Met uitzondering van het tegen betaling specifiek onder de
aandacht brengen van vacatures en advertenties, zijn alle

Meer weten over Linkedin? Bekijk deze opname van een lezing over Linkedin
die in december 2012 gegeven werd bij Social Media Club Groningen
(#SMC050), door Martine Meijburg: www.socialmediaclubgroningen.nl/
events/presentatie-van-martine-meijburg-over-het-professioneel-inzettenvan-linkedin/

genoemde mogelijkheden gratis. Gun je bedrijf dus een mid-

Meer weten over de Company Page op Linkedin?
Bekijk de algemene hulp-informatie van Linkedin: http://learn.linkedin.
com/company-pages/

moet smijten.

dagje Linkedin-knutselen, en activeer je medewerkers om hun
Linkedin-profiel bij te werken. Op die manier heb je, zeker wanneer je een B2B-bedrijf bent, meer plezier van je online activiteiten dan dat je weer eens een flinke zak geld tegen je website aan

Over Lykle de Vries
In een recent bericht op Marketingfacts werden de laatste cijfers van
Linkedin nader uitgesplitst en besproken: http://www.marketingfacts.nl/
berichten/linkedin-overstijgt-200-miljoen-gebruikers

Lykle de Vries is Social Enterprise whisperer bij Thesis One. Samen met compagnon
Ronald Mulder helpt hij bedrijven en organisaties overleven in de netwerk- en kenniseconomie. Volg lykle op Twitter: @lykle of Linkedin: http://nl.linkedin.com/in/lykledevries/
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‘Wij zorgen ervoor dat
professionals elkaar rond
een vraagstuk of ambitie
kunnen vinden, dat er
kennis gedeeld kan
worden, dat samenwerken
in flexibele teams optimaal
wordt ondersteund.
Verbind je die professionals
in je organisatie, dan maak
je gebruik van de potentie
die er is.’
Frank Smit, directeur/eigenaar

werken. Het platform zet interne social media zoals microblogging, blogs,
wiki’s en documentdeling in om eenvoudiger te communiceren.

19

Bij Embrace werken, aan de Griffeweg in Groningen, professionals in
interface design, vormgeving, frontend- en backend development en
adviseurs. Wij ontwikkelen ‘state of the art’ Social Business Software om
samenwerking, kennisdeling en communicatie optimaal te faciliteren
binnen organisaties.
Embrace wordt toegepast als samenwerkomgeving, als basis voor een
Social Intranet of als Social Community.
Wij geloven dat de wereld waarin wij leven en werken verandert in een
moordend tempo. De hoeveelheid aan data en informatie en transparantie
door Social Media hebben een grote impact op organisaties die meer en
meer bevolkt worden door professionals. Die hard nodig zijn om wendbaarder te worden.
In de praktijk wringt dit echter, omdat de dominante manier waarop we
in organisaties samenwerken nog stoelt op organisatieprincipes uit het
industriële tijdperk. Wij vinden dat dat anders moet en geloven dat dat
anders kan.
We beseffen ook dat we met social technologies maar een deel van een
verandering invullen en faciliteren. Zonder cultuurverandering strandt
onze software. En andersom zonder social technologies is verbinden en
grootschalige interactie niet mogelijk.
www.embracesbs.com
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Longbloom heeft verstand van bloemen
Longbloom uit Zuidlaren behandelt snijbloemen en groen met een gepatenteerd
duurzaam procedé, waarmee de houdbaarheid wordt verlengd van dagen naar maanden. Afhankelijk van de soort bloemen gaat
een boeket tussen 3 en 6 maanden mee.
NOM participeert in Longbloom om de
eigen productie op poten te zetten, die tot
begin 2011 in Zuid-Afrika plaatsvond. In
samenwerking met BioBrug, het kennisvalorisatieprogramma van de Rijksuniversiteit

BLIKVANGER

E E N FOTOGR AFISCH E KIJK OP H E T N OOR DE N

‘Beautiful flower
arrangements

‘Het kan hier wel in de keuken
misschien’, zei operazangeres

for businesses

Miranda van Kralingen toen
ik haar opzocht om haar te

at a fraction of

fotograferen voor de
Rijksuniversiteit Groningen.

the cost’

Onderweg naar Engwierum,
waar Miranda deels woont,

Lex Rademaker, CFO

zag ik prachtige luchten,

(Chief Flower Officer)

modderige akkers maar ook

Groningen, wordt gewerkt aan verdere ver-

hevige hagelbuien.

betering van het behandelingsproces. Met

aldus Lex Rademaker, die zichzelf de titel

te pakken en wordt de internationale uit-

Ik hoopte stiekem op een

technologiepartner Feyecon is een patent

CFO (Chief Flower Officer) heeft aange-

rol in 2013 opgepakt. Met behulp van de

foto buiten.

ontwikkeld dat inmiddels de interesse van

meten. Dit geldt natuurlijk voor elk

NOM en BioBrug is de start-upfase bijna

En toen zei ze het zelf:

een aantal grote internationale bloemenbe-

product, maar in Nederland is de kwali-

achter de rug en kan de transitie naar een

‘Zet mij anders maar in de klei.’

drijven heeft gewekt.

teit van vers materiaal extreem hoog, de

grote internationale bloemenbusiness

Ik vroeg: ‘Wil je ook zingend

prijzen laag en iedereen heeft verstand

worden ingezet.

op de foto?’

‘Het allerbelangrijkste zijn kwaliteit, diver-

van bloemen. Ondanks forse concurrentie

siteit en voorspelbaarheid van ons product’,

heeft Longbloom inmiddels de groei flink

En ze zong zomaar een wolkje
www.longbloom.com

uit haar mond.
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LFS-filterhuizen verspreiden zich wereldwijd
Liquid Filtration Systems is ruim 20 jaar
geleden opgericht met als specialisatie
filtratie van alle soorten vloeistoffen.
De eerste jaren was het hoofdzakelijk
een handelsonderneming, maar meer en
meer werden producten in eigen bedrijf

‘Onze filterhuizen staan
in de hele wereld, van
Siberië tot Brazilië’.
Theo Jansen, directeur

De filterelementen voldoen aan
de FDA- en EC/2002/72-normen.
Om het assortiment compleet te
maken is het leveringsprogramma uitgebreid
met filterzakken en

vervaardigd. Al vanaf het begin werden

In 2002 werd begonnen met de productie

speciale high

filterhuizen vervaardigd in polypropyleen

van gewikkelde filterelementen in poly-

flow-filter-

en in PVDF. De polypropyleen-behuizingen

propyleen, katoen, polyester en glaswol.

elementen.

bleken veel meer bestendig te zijn tegen

Begonnen met een productiecapaciteit

Foto:

zeewater dan rvs-filterhuizen. De eerste

van 40.000 stuks per jaar is in de loop der

Stijntje de Olde Fotografie

opdrachten kwamen van Scheepswerf De

jaren de productiecapaciteit uitgebreid tot

Nieuwe Blekerstraat 2/2

Schelde die de huizen op 5G-krachten had

1.000.000 stuks.

9718 EJ Groningen

getest. Hierna werden alle marinefregatten

In 2010 is gestart met de productie van

in aanbouw met de LFS-filterhuizen uitge-

Meltblown-filterelementen. Een speciaal en

T 050-3110303

rust als voorfiltratie voor de ontziltingsin-

uniek drietraps-procedé heeft ten opzichte

M 06-51287463

stallaties en kregen een NAVO-nummer.

van al bestaande filterelementen tot een

E stijntje@deolde.nl

PVDF vindt vooral toepassing in de che-

aanzienlijke verhoging van de standtijd

I www.deolde.nl

mische industrie. Alle filterhuizen voldoen

geleid met daardoor voor gebruikers een

aan de PED/97/23-normen.

aanzienlijke kostenbesparing.
•
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DMT is een ingenieursbureau met als hoofdactiviteit engineering,
contracting en milieutechnische projectrealisatie, www.dirkse-milieutechniek.com
Erwin: ‘DMT is een uitvoerend ingenieursbureau in de ont-

in het realiseren van hun ambities. Het leek me verfrissend

wikkeling, het ontwerp en de levering van gas- en afvalwa-

om eens intensief met hem te sparren om te kijken wat hij

terzuiveringssystemen. Met name het opwerken van biogas

vindt van mijn ambities en de beoogde route ernaartoe. Met

tot groen gas is onze uitdaging. Onze markten zijn West-

name de uitspraak ‘de uitdaging van iedere ondernemer is

Europa en de zogenaamde BRIC-landen (Brazilië, Rusland,

om slim en lui meer te realiseren’ leek mij een aardige aan-

India en China); 80% van onze omzet is export. We hebben

leiding voor een boeiende discussie. En dat werd het. Ik heb

plannen voor een groeitraject van een omzet van € 6 miljoen

een aantal zeer interessante tips gekregen voor het ‘regis-

naar € 30 miljoen in 2017. Dat is natuurlijk tamelijk ambiti-

seren’ van gewenst gedrag bij mijn medewerkers, gedrag dat

eus. Mario’s specialiteit is het begeleiden van ondernemers

nodig is voor het realiseren van groei en ambities.’

Erwin Dirkse van DMT sparde met Mario Bierkens
ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Er passeerden een

hij het heel bijzonder om een prijs te zijn. ‘Dat maak je maar

aantal interessante quotes tijdens ons gesprek: ‘Zonder regie

zelden mee natuurlijk. Ik heb een interessant gesprek met

gebeurt het niet. En: ‘Benut de kracht van gedrag.’ Ook voor

Erwin gehad. Erwin is een ervaren ondernemer die zelf goed

mij was het erg inspirerend. Pratend met ervaren ondernemers

weet waar hij met zijn onderneming naartoe wil groeien. Hij

kom je altijd weer tot nieuwe inzichten. Aardig is dat Erwin

ontwikkelt zichzelf continu en staat open voor nieuwe inzich-

vond dat ook zijn medewerkers zouden mogen profiteren van

ten. We zijn met name ingegaan op het realiseren van duur-

zijn prijs. Binnenkort mag ik een presentatie voor ze verzorgen.’

zaam gedrag bij de medewerkers van DMT, zodat die groei

Als een van de partners van het Ondernemers24

Ook voor Mario was het een mooie ervaring. Allereerst vond

Er kon gekozen worden uit een vijftal gelouterde toppers: Willem Sijthoff (mediaondernemer, uitgever en

congres Noord-Nederland (vorig jaar oktober

jurylid in het tv-programma Dragons Den), Jan Peter
Cruiming (o.a. van Jobbird, de grootste vacaturebank

in Martiniplaza in Groningen) had de NOM

van Nederland, auteur en lijstduwer bij de Partij voor

opnieuw een goed idee om ondernemers extra
te inspireren en hun groeikansen verder te
ontwikkelen. Met de actie ‘Doe mee en win een
sparringpartner’ kregen maar liefst vijf noordelijke
ondernemers de kans om met de topondernemer
van hun keuze over hun eigen bedrijf te sparren.

25
Exportkompas ondersteunt ondernemingen bij het organiseren
en uitvoeren van succesvolle exportactiviteiten, www.exportkompas.nl

de Dieren), Jeroen Bos (algemeen directeur Bossens

Rob: ‘Ik ben in 2012 met mijn eigen onderneming gestart,

leveren. Netwerken zijn enorm belangrijk om in mijn markt

& Cnossen), Michiel Muller (serial entrepreneur,

export consultancy en interim management. Ik heb zeker mijn

klanten te werven. Ook ging het over hoe je werknemers

investeerder, coach voor ondernemers, schrijver, o.a.

eigen ideeën over hoe ik mijn werk in moet en wil richten,

echt bij je onderneming betrekt, de open managementstijl

bekend van de benzineketen Tango en Route Mobiel)

maar ik was erg benieuwd hoe een professional als Jeroen

die Jeroen voorstaat spreekt mij bijzonder aan. Verder vond

en Mario Bierkens (ondernemer en oprichter van

daarnaar zou kijken. Hij heeft een vergelijkbare achtergrond en

ik het interessant om te horen hoe je voldoende tijd kunt

Intenza). Mario trakteerde overigens (op verzoek van

opleiding als ik en heeft zich, net als ik, via de techniek en de

creëren voor het ontwikkelen van nieuwe strategische in-

de NOM) de bezoekers van het congres ook nog eens

commercie omhooggewerkt. Ik had het gevoel dat we dezelfde

zichten en creatief management. Heel simpel eigenlijk: door

op de workshop ‘Meer rendement uit uw talent’.

taal zouden spreken. En dat was ook zo. Het belangrijkste

er iemand voor vrij te maken. Ikzelf investeer ook veel in ver-

Een succesvolle actie! Veel ondernemers vulden het

onderwerp was netwerken: hoe vind je de juiste netwerken die

nieuwing, zowel op managementniveau als in de uitvoering.

formulier in en motiveerden waarom ze specifiek

echt werken en die potentiële klanten op het juiste niveau op-

Ik vond het gesprek absoluut de moeite waard.’

met die ene topentrepreneur wilden spreken. Tijdens
de promotiedagen Noord-Nederland maakte finan-

Rob Schomaker van Exportkompas sparde met Jeroen Bos

cieel directeur Geert Buiter de gelukkige winnaars
bekend. De sparpartijen zijn inmiddels achter de rug.

Sparren met ...

We vroegen zowel topondernemers als winnaars naar

Het gesprek dat Jeroen Bos met Rob had was boven verwachting

hebben afgesproken dat nog eens te gaan doen. Mogelijk kunnen

hun ervaringen.

verrassend en inspirerend. ‘Rob koos mij omdat hij mijn carriere

we nog iets voor elkaar betekenen. Bijkomend leuk was overigens

vergelijkbaar vond met de zijne. Dat was waar en veroorzaakte

dat ik buiten de actie om ook door twee andere ondernemers ben

inderdaad dat we elkaar goed begrepen. Rob is meer dan een

benaderd of ze ‘zonder me te winnen’ ook eens met me mochten

leuke ondernemer met veel ideeën. Hij is slim en inspirerend en

praten. Het antwoord daarop was volmondig ‘ja’ natuurlijk. Ik vond

het was een groot plezier een middag met hem te sparren, we

het een bijzonder ervaring en beslist voor herhaling vatbaar.’

}

... Willem, Jan Peter, Jeroen, Michiel en Mario
•
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Digipost is een digitale brievenbus en biedt daarmee een totaaloplossing om post digitaal

Eilie Telecom is aanbieder van mobiele en vaste telecommunicatiediensten voor de zakelijke markt,

te ontvangen en te versturen. www.digipost.nl

van eenmanszaak tot MKB en hele grote ondernemingen. www.eilie.nl

Rick van der Veen van Digipost had het er met zijn collega’s al

netwerk en er zijn veel partijen geïnteresseerd. Alleen: als we

‘Belangrijkste argument voor de keuze voor Michiel was dat

te groot voor het servet. Vragen die we hadden waren: Welke

eens over gehad dat ze wel eens van gedachten wilden wisse-

geen verzenders hebben, hebben we ook geen ontvangers,

hij het klappen van de zweep kent en dat wat hij doet ook

middelen kun je aanwenden om te groeien? Hoe kun je dat

len met een topondernemer. De actie van de NOM kwam dan

hebben we geen product, en ook geen investeerders. Dit is

echt werkt. Hij heeft grote landelijke ondernemingen in de

proces versnellen? Wat voor valkuilen kom je daarbij tegen

ook als geroepen. Rick won Jan Peter Cruiming.

dus het moment om een strategisch besluit te nemen. Jan

markt gezet en daarbij vaak gevochten tegen bedrijven die

en hoe ga je daarmee om? We waren daarbij ook nieuwsgie-

Rick besloot niet in zijn eentje van de prijs te profiteren maar

Peter heeft ons gevraagd en ongevraagd veel antwoorden

daarin een monopoliepositie bekleedden. In de telecom

rig hoe hij zelf met dit soort zaken om zou gaan. Het gesprek

betrok er ook nog drie collega’s bij. ‘Jan Peter heeft zijn sporen

gegeven, dacht mee als ondernemer en gaf zijn persoonlijke

bevinden wij ons in een soortgelijke situatie’, vertelt Iebele.

met Michiel heeft ons bevestigd dat we op de goede weg

verdiend met het soort van internettoepassingen waar wij ook

visie. Hij heeft ons aan het denken gezet over te nemen

‘We hadden de sessie goed voorbereid en een agenda

zijn en hij heeft ook richtinggevend geadviseerd over onze

mee bezig zijn. We vroegen ons af wat voor onze organisatie

strategische stappen. Deze hebben we door het gesprek zo

gemaakt met punten die we wilden bespreken. Eerst sprak

bedrijfsvoering. Het was een inspirerende sessie. We hebben

de beste volgende stap zou zijn om ons doel te bereiken. En

kunnen veranderen dat volgende stappen eenvoudiger te

Michiel met alle medewerkers. Dat was voor iedereen leuk

afgesproken dat we hem mogen bellen als we nog eens

waren benieuwd wat hij ons zou adviseren op het gebied van

zetten zijn. Zijn kijk op onze case was echt heel anders dan

en inspirerend. Daarna gingen we om tafel. We spraken

vragen hebben.’

marketing. Bij Digipost werken we met een groep enthousiaste

die van andere gesprekspartners. Hij heeft ons een duw in de

vooral over onze huidige positie: te klein voor het tafellaken,

mensen, de demonstratieomgeving is goed, marktonderzoek

goede richting gegeven.’

laat zien dat ons product veelbelovend is, we hebben een groot

Iebele Otten van Eilie Telecom sparde met Michiel Muller

Rick van der Veen van Digipost sparde met Jan Peter Cruiming
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Ook voor Michiel was het een bijzondere gebeurtenis. ‘Het was

marktbenadering en PR. Eilie was ook goed voorbereid, alles

leuk om met het enthousiaste team van Eilie te brainstormen

was erop gericht de tijd zo efficiënt mogelijk te besteden.

Jan Peter Cruiming vond het interessant om aan de actie mee te

wikkelen. Ik had een sessie met maar liefst 4 partners van Digipost.

over hun onderneming en de marktkansen. De sessie was

Mooi om te zien dat een relatief klein bedrijf een technolo-

werken. ‘Het is leuk om startende ondernemers verder te helpen

Het is een erg leuk concept en prachtig om te zien hoeveel passie

dynamisch en er kon open gesproken worden. We hebben

gische voorsprong weet op te bouwen in een competitieve

en sparren is daarvoor een goede manier. Als directeur van de

deze ondernemers hebben, hoe ze vanuit Friesland de wereld

alle aspecten van de bedrijfsvoering bij de kop gehad. Van

markt. De sessie was allround en bood absoluut nieuwe

NationaleVacaturebank.nl had ik mijn commissarissen, Hans

willen veroveren. Het is nu dan ook vooral een grote uitdaging om

technische achtergrond en capabilities van het team tot

inzichten.’

Wiegel en Willem Vermeend als sparringpartner. Om even los van

het goed in de markt te zetten. Dat betekende dat we meer dan

de dagelijkse praktijk zaken te bespreken, visies te delen en ont-

genoeg onderwerpen hadden om over te sparren.’
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Kalooga biedt Online Publishers visuele navigatiediensten op basis van eigen en extern beeldmateriaal. www.kalooga.com

Winnen doe je nooit alleen!
Van links naar rechts:
Geert Buiter, schuin achter
Geert Iebele Otten, Jeroen Bos,
Rick van der Veen, Eldert van
Wijngaarden, Mark Merkus
(Digipost). En voor de groep
links Rob Schomaker en
Filip de Jonge (Eilie).

Eldert is vrij duidelijk over zijn motivatie om mee te doen met

qua innovatie en dus ook adoptie van onze producten. Met

de actie. ‘Willem Sijthoff is in de media een gerespecteerd en

name de complexe wijze waarop mediabedrijven besluiten

gerenommeerd persoon die het klappen van de zweep kent.

nemen was herkenbaar en leverde enkele nieuwe inzichten

Het leek mij zeer interessant hem eens wat cases uit onze

op. Het was een interessant gesprek, we hebben er zeker wat

organisatie voor te leggen. Ik wilde het graag met hem hebben

aan gehad en het heeft ons in elk geval al nieuwe contacten

over internationalisering en de stroperigheid van de media

opgeleverd, bijvoorbeeld in Noorwegen.’

Eldert van Wijngaarden van Kalooga sparde met Willem Sijthof
Ja, ook Willem Sijthoff vond het ‘bijzonder vleiend’ om een prijs te

graag de nieuw bedachte strategie aan me voorleggen. Ik heb

zijn. ‘Ik praat vaak én graag met ondernemers en ik kan ze denk ik

verteld dat ik denk dat die heel goed is. En heb hem ook direct

best goed op weg helpen met dingen. Dat deed ik ook op tv bij

een aantal contacten aangedragen. Sterker nog: mogelijkerwijs

Dragons Den, daar hielpen we ondernemers met raad en daad

komt er zelfs direct business uit voort.

en soms ook met geld. Kalooga kende ik nog van vroeger. Eldert

•
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heeft me bijgepraat en verteld hoe ze zich door de jaren heen

Ik vond het absoluut een leuk gesprek. Omdat ik zelf in de media

hebben ontwikkeld. Wat je vaak ziet bij dit soort bedrijven is dat

zit begrijp ik ook vrij goed het product van Kalooga. Want dit

de eerste propositie anders uitpakt dan het businessplan ooit

soort sparringsessies is natuurlijk vooral leuk als het onderwerpen

aan verwachtingen had. Dat kan door een andere marktvraag

betreft die te maken hebben met de branche waar je zelf ook in

bijvoorbeeld. En dan moet je daarop goed reageren. Eldert wilde

zit. Dan kun je iemand echt goede adviezen geven.’

• INVESTEREN IN ONTWIKKELING



NOM steunt ‘maatschappelijk ondernemende’ pionier

Groupon+Facebook+Bol.com = Energievan.nu
Er zijn talrijke manieren om mee te doen met productie van

en doet het in een krat. En er is een lokale

in Amersfoort besteedt Energiecoöperatie

Renault-dealer die we vonden, die een

Coevorden bijvoorbeeld zowel de factu-

Maatschappelijk ondernemen =
anders financieren

elektrische auto inzet en daar neemt die

rering als het opstellen van de financiële

De NOM doet mee omdat ze belangstel-

een zonnecollector op het dak zetten, of groene stroom inkopen.

groentehandelaar kilometers van af. En de

jaarrekening uit aan Energievan.nu.

ling heeft voor maatschappelijk onder-

Wie ondernemend is richt daarbij een coöperatie op om samen

waar hij de groente afzet. Een win-win-

Efficiencyslag

aanbod van groepen mensen aan elkaar

de kosten te drukken. En wie nog ondernemender is bedenkt

situatie: Energievan.nu stroomlijnt de

Deelnemers kunnen bij de schaalvergro-

knoopt, vertelt Allard van Dijk: ‘Dat kun je

een concept om het leven van zulke coöperaties verder te ver-

logistiek en koppelt partijen aan elkaar.’

ting mogelijk nog een extra efficiency-

op de traditionele manier doen met BV’s,

Pie verbaast zich er bijvoorbeeld over dat

slag boeken door bijvoorbeeld namens

maar een tijd geleden heb ik op de agenda

aangenamen. En dan hebben we het over Energievan.nu, een

in de thuiszorg soms vier busjes op een

meerdere energie-initiatieven stroom in

gebracht dat we ons ook zouden moeten

ochtend komen voorrijden bij een klant:

te kopen. En het dienstenpakket is breder

verdiepen in maatschappelijke onderne-

nieuw bedrijf waaraan de NOM steun verleent.

een voor de maaltijd, een voor de leesmap,

dan elders, zegt Pie: ‘Het maken van de

mingsvormen, zoals die van coöperaties.

groene energie. Deelnemen in een windpark bijvoorbeeld, of

nemerschap dat op andere wijze vraag en

een om de schoonmaak te doen en dan

financiële administratie heeft ook te

En die lijn past weer heel goed bij het

Energievan.nu is twee jaar geleden op-

in het bewerkstelligen van diezelfde doel-

ook nog het groentekarretje: ‘Dat kan veel

maken met declaraties, inkoopfacturen,

platform dat Energievan.nu biedt. Voor de

gericht door twee ondernemers die hun

stelling.’

goedkoper, maar iemand moet het dan wel

BTW-aangiftes. Dat maakt ons onderschei-

NOM is het dus helemaal nieuw om in een

organiseren. Wij maken en faciliteren die

dend. De meeste bedrijven doen alleen de

dergelijk concept te stappen en we zien

verbindingen.’

energieadministratie. Maar dan blijf je een

het als een experiment, wat met de dag

backoffice nodig hebben. Onze manier is:

serieuzere vormen aanneemt. We willen

sporen hebben verdiend in de energie- &
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lokale groentehandelaar heeft een netwerk

ICT-markt, René Pie en Arjan Bijman. Die

Individuen

deskundigheid leidde tot een concept

De partijen waar het bedrijf zijn diensten

waarbij allerlei diensten aan elkaar worden

aan verleent zijn groepen particulieren

Facebook+Groupon+Bol.com

op voorwaarden van de coöperatie koop je

in de praktijk ervaren hoe het werkt als

gekoppeld, dankzij internet. Het bedrijf

en kleine bedrijven die, te beginnen in

Energievan.nu bundelt niet alleen krachten

een product bij de ‘regionale’ leverancier.

consumenten hun krachten bundelen, dat

neemt coöperaties het administratieve

de energiesfeer, een gemeenschappelijk

maar bovenal concepten, vertelt Pie: ‘Het

De productleverancier focust zich op zijn

past heel goed in deze tijd. Het is eigenlijk

Pie is ervan overtuigd dat deze aanpak

werk uit handen, dat in de complexe ener-

belang hebben. Maar dat concept gaat veel

is eigenlijk een combinatie van Facebook,

core business en de coöperatie faciliteert

ontwikkelingsfinanciering. Energie is de

een revolutie gaat betekenen waardoor

giemarkt heel wat gecompliceerder is dan

verder, legt Pie uit: ‘Neem elektriciteit, dat

Groupon en Bol.com. Facebook in de zin

het gemeenschappelijke om een efficiency-

drager maar je kunt het in stappen uitbrei-

miljoenen mensen in heel Europa klant

het schrijven van factuurtjes, en daarnaast

is maar één product, dat koop je ergens in.

dat het een platform biedt aan partijen

slag te maken.’

den met andere producten en diensten.

zullen worden bij Energievan.nu. ‘Mensen

geeft het met al zijn ervaring adviezen aan

Maar het gaat ons niet alleen om energie.

die samen iets willen opzetten, Groupon

Daarbij kan je denken aan zorg, mobiliteit

verklaren me voor gek, maar ik mik op een

beginnende coöperaties. Want die komen

Het is breder. Het gaat ons om groepen

om met vraagbundeling voor een gunstige

Heel zwart-wit gesteld is de energiemarkt

en veiligheid.’

marktaandeel van 51%. Waarom niet? We

op in de huidige crisis, vertelt Pie: ‘Mensen

die je als individuen moet benaderen.

prijs in te kopen en Bol.com omdat we

een prijsvechtersmarkt, waarbij je zaken niet

willen zelf iets doen: een bijdrage leveren

Die individuen hebben een vrije keuze,

ook de distributie heel serieus nemen. Wij

dubbel moet gaan doen. In de energieketen

Grote sprong

digheden in die complexe energiemarkt te

aan de lokale economie en onafhankelijk

ze zijn niet ons eigendom. Iedereen heeft

zorgen dat de energie-administratie en de

wordt voornamelijk geld verdiend aan de

Energievan.nu staat nu aan het begin van

vertalen naar de ICT. Dat is het goud dat

zijn. Dit mede uit verzet tegen de grote be-

als individu behoeftes op allerlei terreinen

financiële administratie gekoppeld zijn.

handel (vraag & aanbod). Als lokaal initia-

een grote sprong denkt Pie. Het komende

we in handen hebben.’

drijven die vooral aandeelhouderswaarde

waar je een gemeenschappelijk belang zou

In de transitie naar duurzaamheid passen

tief is de uitdaging dan ook om vraagbun-

jaar wil het bedrijf, dat nu enkele lokale

creëren voor zichzelf. En wij kunnen die

kunnen hebben.’

daar allerlei andere producten en diensten

deling te organiseren en mede-eigenaar te

energiebedrijven als klant heeft, waaron-

Belangstelling voor het concept en de
oplossingen?

zijn in staat om onze ondernemersvaar-

die mensen willen kopen bij. Ons verdien-

worden van energieproductie-eenheden.

der coöperaties Eemstroom en Coevorden,

lijn met de tendens van bedrijven die op

Energievan.nu stimuleert daarom de lokale

model, dat zijn de factuurregels die wij

Energievan.nu maakt dat mogelijk door

veel meer klanten vinden. Elke maand

de lange termijn écht succesvol zijn: be-

economie met een webapplicatie waarmee

faciliteren. Wij handelen de rekeningen

gebruik te maken van unieke, zelf ontwik-

worden daarom potentiële klanten bena-

drijven die goed zorgen voor álle stakehol-

lokale duurzame producten en diensten

met alle klanten en leveranciers af. Aan

kelde software en kennis. De NOM heeft

derd. Tegelijk loopt het aantal klanten van

ders. Dus niet alleen de aandeelhouders,

worden aangeboden. Pie geeft een voor-

elke dienst, die via dit platform plaats-

meegeholpen met een investering in IT

klanten, lees: leden van de coöperaties, nu

maar ook toeleveranciers, klanten, eigen

beeld: ‘We faciliteren rond Amersfoort

vindt, kunnen wij alleen verdienen als

om de dataverwerking mogelijk te maken.

nog enkele honderden, verder op.

medewerkers en de publieke opinie. En wij

de aankoop en distributie van groente en

de aanbieders en afnemers er ook baat bij

Pie als geestelijk vader en managing

Het bedrijf zet analisten en programmeurs

ondersteunen die beweging. Energievan.nu

fruit uit de regio. Dat is alleen al daarom

hebben. Daarnaast hebben we graag een

director Henry Heine hebben vooral tijd

in als ‘scrumteam’ om per segment een

wil een bedrijf zijn waar mensen echt van

groen en duurzaam. Hoe werkt het dan? Je

adviesrol.’

gestoken in het vergaren van kennis van

marktanalyse te maken waar producten en

kunnen houden. En support organisaties

hebt een groenteboer, die koopt groente in

Naast lokaal energiebedrijf Eemstroom

de klanten, letterlijk op de markt.

diensten ontwikkeld kunnen worden.

mensen daarbij ondersteunen. Dit is in
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Kijk op www.energievan.nu

Allard van Dijk
Business Development Manager Energie NOM
T (06) 553 277 67 • E avandijk@nom.nl

SPOTLICHT

ONDERNEMER UITGELICHT

Innovatieve producten

Food Future

De Wereld Gezondheids Organisatie adviseert om per

NutraVit draait mee in het Food Future-project van de

dag circa 35 gram voedingsvezels binnen te krijgen. Uit

NOM dat de ontwikkeling van nieuwe producten en

peilingen blijkt dat we amper de helft halen. Met alle

processen in de voedingsmiddelenindustrie stimuleert.

gevolgen van dien. Voedingsvezels dragen bij aan het

Er is op dit moment geen financiële relatie. Rien:

verlagen van een slecht cholesterol-gehalte, stabiliseren de

‘Misschien dat dat nog komt als we een grote fabriek

bloedglucosespiegel, gaan obstipatie tegen, triggeren het

gaan bouwen. Nu helpt de NOM door ons in contact te

immuunsysteem en verlagen de kans op dikke darmkan-

brengen met waardevolle bedrijven en goede huur-

ker. Wereldwijd zouden er miljoenen tonnen extra voe-

locaties.’

dingsvezels moeten worden genuttigd. Rien haakt daarop

Joep de Vries is projectmanager AgriFood Industrie en

in: ‘Wij ondersteunen de industrie die voedingsmiddelen

vanuit de NOM bij NutraVit betrokken. Hij benadrukt

produceert met slimme concepten, waardoor de eindpro-

de kracht van het bedrijf. ‘NutraVit is een bedrijf dat

ducten vaak goedkoper, beter en gezonder kunnen worden

geen problemen kent, alles is een uitdaging en daarmee

geproduceerd. Er liggen dan ook volop groeikansen voor

worden alle kansen benut. Met de focus op vezeltoepas-

NutraVit. Innovatie is een belangrijk aandachtspunt, we

singen is het bedrijf nu al in staat gebleken om kansen

De carrière van Rien Vervoort, directeur-eigenaar van NutraVit,

hebben al vele patenten op onze naam.’ Op dit moment

vanaf de kiem uit te bouwen tot concepten en vervolgens

is niet op de standaard-manier verlopen. Rien is geleidelijk,

heeft NutraVit twee unieke puur natuurlijke producten

tot kwalitatief hoogwaardige producten voor de ingre-

stap voor stap in het ondernemerschap gerold. ‘Ik ben begon-

ontwikkeld en is er één nog in ontwikkeling:

diëntenmarkt.’

Deze keer laten we ons licht graag schijnen over NutraVit Technology. Een bedrijf gespecialiseerd in het ontwikkelen van hoogwaardige en speciale voedingsvezels en daarin op
dit moment zelfs de nummer 1 in de wereld. Waarmee ze bovendien ook nog eens een
belangrijke bijdrage leveren aan onze gezondheid. Dat klinkt interessant. En dus willen
we daar meer van weten.

Let food be the medicine
(Hippocrates)

nen met een wetenschappelijke studie en afgestudeerd als
voedingsfysioloog en nutritionist. Tijdens mijn opleiding
is mij overigens het ondernemerschap wel uit mijn hoofd
gepraat. Ik heb het zelf stap voor stap opgepikt door een
snelle carrière. Heb een consultancybedrijf gehad en dat weer
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verkocht. Op een gegeven moment merk je dat het ondernemerschap een ‘way of life’ is die goed bij je past. Zo ben ik in
2010 begonnen met NutraVit Technology. Gedachte was dat
hierin zowel mijn ervaringen als mijn visie op ontwikkelingen
in de ingrediëntenmarkt goed bij elkaar zouden komen. En
die opzet lijkt geslaagd.’

Duurzame ontwikkeling
Bij de productie van grondstoffen en voedingsmiddelen ont-

ZeCa Solanum is een zero calorie dietary fiber, een voe-

Wereldwijd

staan vaak reststoffen. NutraVit haalt uit die natuurlijke rest-

dingsvezel die veel gezondheidswaarde levert maar geen

Wat Rien betreft ziet de toekomst van NutraVit er hoopvol

stoffen de vitaal en gezond werkende stoffen. Daarbij wordt

calorieën aan het menselijk lichaam. ZeCa kan uitstekend

uit. ‘We zijn nu nog klein maar snelgroeiend. Met 3-4 fte

onder andere gebruikgemaakt van enzymtechnologie en

worden toegevoegd aan koek, brood, muesli, et cetera.

werken we op 2 locaties, een in Veendam en een in Ter

microbiotechnologie. Rien vertelt: ‘Bij NutraVit ontwikkelen,

Apelkanaal. Ik verwacht dat we door zullen groeien tot

produceren en verkopen we zogenaamde nutraceuticals, ge-

ORFI is een oil reducing food-ingrediënt in ontwikkeling.

een mooi bedrijf waar zo’n 100 mensen kunnen werken.

ïsoleerde stoffen die een vitale en/of gezonde werking hebben

Het kan worden toegevoegd als coating voor frietjes, aan

En dan met joint-ventures en productielocaties op alle

en die nog niet of nauwelijks worden toegepast. In feite is het

beslag voor het frituren van vis of aan paneerkruim. Het

continenten. Uiteraard mogen bedrijven in andere con-

een verzameling van stoffen die ergens ligt tussen voedings-

resultaat is dat tot 50% minder olie wordt opgenomen en

tinenten onze producten ook in licentie produceren en

stoffen met een vitale en gezonde werking en chemische/

het eindproduct toch knapperiger is.

vermarkten. Met onze marktkansen gaan we voor wereld-

farmaceutische medicijnen. We valoriseren reststromen uit de

wijd.’ Rien heeft tijdens zijn consultancyperiode over de

grondstoffenindustrie. Producten als aardappelvezels, bieten-

SiCo Solanum is een ingedikt afvalproduct, een soort

halve wereld vele projecten uitgevoerd. Dus dat gaat vast

pulp, wortelvezels, bierborstel en achtermeel zijn producten

aardappelstroop dat rijk is aan gunstige sachariden

goed komen. 

die wij als grondstof gebruiken. Zo dragen we als NutraVit bij

(bepaalde suikers) die langzaam beschikbaar komen.

aan een duurzame ontwikkeling.’

Het product is goed voor diabetici, kinderen en sporters.

www.nutravit-technology.com

Joep de Vries
NOM Foreign Direct Investment AgriFood
T (06) 253 926 71 • E jdevries@nom.nl
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NOM: gemengde gevoelens
De bezuinigingslag van de overheid gaat ook aan de
NOM niet ongemerkt voorbij. Er moeten keuzes gemaakt
worden, stelt directeur Siem Jansen: ‘De NOM heeft zich
altijd ingezet voor een brede service en dienstverlening
voor het noordelijke MKB, naast activiteiten rond de
topsectoren. Nu is er een nieuw regionaal beleid. Onze
aandeelhouders hebben aangegeven dat onze prioriteit

32

NPAL
on the move
De deelnemers zullen er in de praktijk weinig van merken,
maar voor NPAL zelf is dit een periode van behoorlijke
veranderingen. Begin januari heeft NPAL de vertrouwde
thuisbasis bij de NOM verruild voor een plaats op het
Ondernemersplein bij de Kamer van Koophandel en staat
het, volgens programmamanager Folkert van der Meulen,
voor een stevige uitdaging: in een nieuwe setting op weg
naar financiële onafhankelijkheid.

•
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voortaan bij de topsectoren ligt. Dat betekent dat een

organisatie goed op orde hebben. Hoge efficiency, geen

mooi initiatief als NPAL niet langer binnen onze plan-

verspillingen, kwaliteit met focus op duurzaamheid en

nen past. We blijven betrokken, onder meer met een

veiligheid, binnen de gemaakte tijdafspraken en in één

plek in de Raad van Advies, maar het is niet langer vol-

keer goed. Dat soort zaken zijn bepalend voor je positie

ledig ‘Powered by NOM’.’

in de keten. Wat NPAL doet, en blijft doen, is bedrijven

Jansen heeft daar een dubbel gevoel over: ‘Aan de ene

in netwerkverband helpen om hun vitaliteit en concur-

kant wil je natuurlijk tegemoet komen aan de wensen

rentiepositie te verbeteren door te investeren in een

van de aandeelhouders, maar aan de andere kant wil ik

verbeterde productiviteit. De punten die ik net noemde

niet dat NPAL voor Noord-Nederland verloren gaat. Het

staan daarbij centraal. Op dit moment zijn er 7 clusters

heeft absoluut meerwaarde. Daarom hebben we ons best

waarin bedrijven actief zijn om hun ambities waar te

gedaan om een oplossing te vinden om dit project voor

maken.’

het noorden te behouden. We zijn blij dat NPAL nu als
zelfstandige organisatie door kan gaan onder de vlag van

De nieuwe vrijheid

het Ondernemersplein. Het blijft toch zoiets als een kind

Maar wat verandert er dan wel? Op eigen benen staan

dat zelfstandig wordt. Daarom hebben we het project

betekent immers ook dat er nieuwe inkomsten gegene-

ook een bruidsschat meegegeven. Een startkapitaal voor

reerd moeten worden. ‘Afscheid nemen van de NOM

de eerste vier jaar, daarna moeten ze op eigen benen

heeft uiteraard nadelen, maar levert ook nieuwe kansen

kunnen staan. Ik denk dat dit een goed moment is. Als

op’, stelt Van der Meulen. ‘Als project van de NOM had-

NOM zijn we klaar, onze taak zit erop. Het project is

den we bepaalde restricties die we nu kunnen loslaten.

ontwikkeld en kan nu zelfstandig verder.’

We kunnen nu bijvoorbeeld naar andere sectoren kijken.
Ons jaarcongres stond in het teken van de ontmoeting

Op vertrouwde voet verder

tussen Zorg en Industrie. De zorg staat voor grote

Zelfstandig verder in een nieuwe omgeving betekent niet

uitdagingen. Optimale productiviteit wordt daar steeds

dat de typische aanpak van NPAL verandert. ‘Laat dat

belangrijker. Daarom is Zorg een van de nieuwe sectoren

vooral duidelijk zijn, we gaan gewoon door met waar we

waar we ons op gaan richten. VNO-NCW gaat ons daar-

mee bezig zijn’, benadrukt Folkert van der Meulen. ‘Voor

bij helpen. Verder kunnen we nu voor het eerst ook over

de deelnemers verandert er eigenlijk niets, behalve dat

de regionale grenzen kijken. Ook daar liggen nieuwe

ze ons nu kunnen bereiken aan de Leonard Springerlaan.

kansen. Al deze nieuwe activiteiten moeten tot groei

NPAL blijft zich met dezelfde mensen inzetten voor een

van het aantal deelnemers leiden en daarmee tot hogere

betere concurrentiepositie door productiviteitsverbete-

inkomsten. Daarnaast gaan we op zoek naar nieuwe

ring. Er zijn in Nederland heel veel initiatieven op het

partners die de exploitatie direct of indirect willen on-

gebied van innovatie en exportbevordering, maar de

dersteunen. En natuurlijk is ook de beheersing van onze

ontwikkeling van het productiviteitsniveau krijgt daarin

eigen kosten heel belangrijk. We worden in de startfase

te weinig aandacht. Terwijl dat toch enorm belangrijk

ondersteund door de NOM en de KvK, maar op een

is voor de concurrentiepositie. We hebben hier in het

gegeven moment moeten we toch echt onze eigen broek

noorden te maken met een hoog loonniveau en een

ophouden.’ Dat laatste geldt overigens ook voor Folkert

hoge concurrentiedichtheid. Wil je je in zo’n omge-

zelf, die zijn functie bij de NOM binnenkort verruilt voor

ving onderscheiden, dan moet je in elk geval je eigen

een positie als zelfstandig ondernemer. 

• INVESTEREN IN ONTWIKKELING

33

De Twine app: slimmer dan je denkt
Welkom op het Ondernemersplein

daarbij een mooie aanvulling. Als KvK richten we ons

Het rubberen blokje Twine, ontwikkeld in het MIT Media Lab, is

Waar NPAL voor de NOM ‘boventallig’ is, is het voor de

op actieve ondersteuning van het brede MKB. De focus

bedoeld als experimenteel platform voor de DIY (do it yourself )

KvK juist een zeer welkome aanvulling. Het bevorderen

ligt op groei, met verbetering van de concurrentiepositie

gemeenschap die wil experimenteren om objecten in onze

van de concurrentiekracht van noordelijke bedrijven is

als algemene noemer. Dat is een belangrijke basis voor

omgeving intelligenter te maken. Standaard zitten er in de Twine

voor de KvK een actueel speerpunt. NPAL past precies in

succes. Om samenwerking te bevorderen willen we onze

een temperatuursensor en een versnellingsmeter, maar de makers

die plannen. Samen met Flinc, Syntens, KvK, de fiscus

ondersteuning vaker aanbieden aan groepen bedrijven.

zijn bezig om optionele sensoren te maken variërend van

en andere dienstverleners maakt NPAL deel uit van het

NPAL heeft jarenlange ervaring met het in clusterver-

rfid-readers en vochtigheidssensoren tot magneetsensoren.

Ondernemersplein. ‘We zijn heel blij met de komst van

band werken aan een betere concurrentiepositie en

Twine komt met een webapp en kan via sms, Twitter en email

NPAL’, vertelt directeur Eric Jansen. ‘We willen op het

beschikt over de kennis en werkmethodieken om dat

communiceren. Je zou het blokje bijvoorbeeld op de droger

Ondernemersplein graag een heel divers aanbod van

succesvol aan te pakken. Zij kunnen ons daar dus prima

kunnen leggen. Als de droger klaar is, registreert de versnellings-

dienstverleners, zodat we het noordelijke bedrijfsleven

bij ondersteunen. Op onze beurt bieden wij NPAL in

meter in Twine niet langer trillingen en stuurt een tweet dat je

zo breed mogelijk kunnen ondersteunen. Bovendien

de startfase een financiële bijdrage om een kostendek-

was droog is.

kunnen de dienstverleners elkaar in zo’n setting beïn-

kende organisatie op te bouwen. Zo wast de ene hand de

vloeden en van elkaar leren. De expertise van NPAL is

andere.’ 

www.bright.nl/rubberblokje-waarschuwt-dat-de-was-droog

Een notebook dat tegen water kan
Met het Waterproof Notebook maakt het niet uit wat voor weer het is:

Jaarcongres brengt Industrie en Zorg bij elkaar

zonnig of bewolkt, je kunt hiermee altijd als je buiten bent je ideeën
uitwerken. Ook als je juist geïnspireerd raakt in bad, onder de douche
of tijdens het afwassen is dit notitieblok ideaal.
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Op het derde jaarcongres van NPAL stond de ontmoe-

technologie, de impact en aanpak van incidenten en

Het is waterproof en schrikt niet

ting tussen Zorg en Industrie centraal. Sectoren die bei-

zaken als verspilling vermijden, een goede langetermijn-

van een drupje water.

de voor grote uitdagingen staan en elkaar niet zo goed

strategie en leiderschap gericht op continue verbete-

kennen. Het thema van de dag ‘Industrie leert (van) Zorg:

ringen. Snijvlakken genoeg dus, en dus ook voldoende

Bron: www.eenkadovoormannen.nl

schrikbeeld of voorbeeld?’ gaf dit al aan. Maar hoe zit het

kansen om van elkaar te leren. Dat bleek ook tijdens de

www.megagadgets.nl

met die schrikbeelden over en weer? Zijn ze terecht, of

discussie die volgde. Toen discussieleider Hans Harbers

zijn er veel meer overeenkomsten en snijvlakken dan je

vroeg wie er wel eens een dagje wilde ruilen met iemand

zou verwachten? Kunnen beide sectoren van elkaar le-

uit de andere sector staken velen spontaan hun hand op.

ren? Op die vragen wilde NPAL graag een antwoord. De

In zijn slotwoord concludeerde Lambert Zwiers, direc-

beide sprekers van de dag, Hans Feenstra, bestuursvoor-

teur VNO-NCW Noord, dat het spel op de wagen staat.

zitter van het Martini Ziekenhuis en Bart Bouwmeester,

Beide sectoren hebben elkaar veel te vertellen en wie

algemeen directeur Imtech Nederland, gaven elk op een

weet kunnen uitdagingen zelfs gezamenlijk aangepakt

persoonlijke manier aan dat beide sectoren duidelijk een

worden. Zijn voorstel om een concreet vervolg aan deze

eigen karakter en een eigen problematiek hebben, maar

eerste ontmoeting te geven werd dan ook enthousiast

dat er ondanks de verschillen toch ook veel overeen-

ontvangen. Alleen daarom al kan dit congres als geslaagd

komsten zijn. Feenstra wees in dat kader onder meer op

worden beschouwd.

wustheid en imago en het omgaan met steeds kritischer
Folkert van der Meulen

banken en personeelsschaarste. Bouwmeester noemde

T (06) 215 185 12 • E meulen@npal.nl

als overeenkomsten de kostenbesparende werking van

I www.npal.nl

Een gedetailleerd verslag van het derde jaarcongres is op te vragen bij Liesbeth Bronsema via bronsema@nom.nl.
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Kwetters!

het belang van marketing, kostenefficiency, servicebe-
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USB Cup Warmer
Ai. Wat handig. Nooit meer koude koffie of thee
bij de pc. Dat wil natuurlijk iedere freak die meer
met zijn werk dan met zijn dagelijkse bakkie
bezig is.
Bron: www.gadgethouse.nl

Social media 2012 in cijfers
Hoe staan de sociale media er eind 2012 voor?
Bron www.marketingfacts.nl/berichten/
social-media-2012-in-cijfers
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NOM-fonds DPM zorgt voor financiële ondersteuning bij fusie
Het nieuwe Nomadis gaat de komende jaren voor
groei. Het bedrijf, dat sinds 1 oktober 2012 is gefuseerd met Dalery, denkt door bundeling van de
krachten genoeg slagkracht te hebben om te groeien op zowel de Nederlandse als de buitenlandse
markt. Ze willen hun omzet vergroten met een
nieuwe lijn producten, waarmee de bedrijven een
verbreding in het aanbod hebben doorgevoerd.

een bepaalde noodzaak’, zegt Nomadis-directeur Willem
Meerdink. ‘We hielden ons met schaftwagens vooral op
in de bouwsector en de infrastructuur en die hebben het
moeilijk. We moesten ons aanbod verbreden naar andere
diensten en markten.’ Meerdink en Verheijen gingen ‘bij
elkaar op de koffie’ en kwamen tot de conclusie dat beide
bedrijven elkaar konden aanvullen op alle gebieden.
De fusie, die een jaar in beslag nam, moest leiden tot
efficiencyvoordelen, inkoop- en kostenvoordelen en een
bundeling van kennis en kunde. Belangrijk onderdeel van

Het nieuwe Nomadis gaat voor groei
36

Nomadis staat bekend om de productie van schaftwagens

het samengaan was een efficiencyslag in het totale

en asbest-saneringswagens. Bij Dalery werden polyester

productieproces. Zo hadden beide bedrijven een assem-

producten ontwikkeld en geproduceerd voor onder andere

blagelijn, die nu wordt geconcentreerd op de locatie van

paardentrailers en de bouwsector. ‘We zochten naar conti-

het ‘oude’ Nomadis. De bedrijfsruimte van Dalery kan nu

nuïteit’, legt voormalig Dalery-directeur Chris Verheijen uit.

volledig worden ingezet voor de productie van kunststof

‘We wilden ons aanbod verbreden en groeien in volume.

onderdelen voor de uiteindelijke producten. ‘De nieuwe

We hebben onszelf ontwikkeld van toeleverancier naar

werkwijze zorgt voor kansen en we merken nu al het resul-

bleek dat ze elkaar zeker konden aanvullen. Afgezien

onze visie en plannen’, zegt Meerdink. ‘Hun nauwkeurige

fabrikant. Ons eigen management was daar nog niet op

taat’, zegt Meerdink.

daarvan moet je onderzoeken of de culturen van beide

analyse, kritische blik en de uiteindelijke steun waren
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bedrijven elkaar niet in de weg gaan lopen en op welke

voor ons uiteindelijk een bevestiging dat Nomadis een

De fusie kwam tot stand met behulp van de NOM. Om een

manier het nieuwe management de fusieplannen wil gaan

goede kans van slagen heeft. Hun steun heeft er ook voor

Tegelijkertijd zocht Nomadis, dat is ontstaan als verzelf-

goed vertrekpunt te realiseren heeft Nomadis aan de NOM

invullen. Nomadis en Dalery hadden veel potentie en dat

gezorgd dat de ING wilde meefinancieren.’

standiging van de afdeling ‘schaftwagens’ van het werk-

gevraagd de mogelijkheden te onderzoeken om samen

wil je zeker behouden. Verder was het voor ons belangrijk

en leerbedrijf Alescon, een nieuwe partner. ‘Er was zeker

met de ING Bank deze fase financieel te ondersteunen.

dat Nomadis gebruik kan blijven maken van de kennis van

Voormalig Dalery-directeur Verheijen vindt ook dat het

Een van de fondsen van de NOM, de Drentse Participatie

Alescon. Ondanks dat er een grote mate van zelfstandigheid

bedrijf zich ontwikkelt in de juiste richting. ‘We verbreden

Maatschappij (DPM) beschikt over middelen om Drentse

is, geeft dat vertrouwen.’

ons in nichemarkten en we hebben heel kansrijke producten.

ingesteld. Nomadis was veel verder.’

Dat moet leiden tot groei.’ Het bedrijf tempert echter de

bedrijven te ondersteunen. Vanuit deze TAFF (Tijdelijke
Additionele Financieringsfaciliteit) regeling heeft de NOM

‘Het gaat ook nog eens om een speciaal en sympathiek

verwachtingen. ‘Onze ambities liggen hoog, maar de

samen met de ING Bank deze fusie financieel mogelijk

bedrijf, waar reguliere medewerkers en doelgroepmede-

economische crisis zorgt ervoor dat we in onze bedrijfs-

gemaakt. Nomadis beschrijft het fusieproces als intensief.

werkers samenwerken in een zeer competitieve markt.

voering realistisch zijn’, zegt Meerdink. ‘We hebben de

‘Maar de gesprekken, ook onderling tussen Nomadis en

Nomadis loopt daar niet mee te koop, omdat ze geen

laatste tijd heel veel concrete aanvragen uit allerlei landen

Dalery, verliepen in een goede sfeer’, vindt Meerdink.

stempel willen. Belangrijk aandachtspunt is de kwaliteit.

gekregen. Sinds 2010 is onze orderportefeuille nog niet zo

Op papier is met het nieuwe Nomadis een sterke samen-

vol geweest. Samen met positieve bewegingen in de markt,

Jan Martin Timmer, Investmentmanager bij NOM Finance,

werking ontstaan, waarbij we denken dat al na een jaar de

kan dat leiden tot een omzet die hoger is dan we hebben

onderschrijft het intensieve fusieproces. ‘Ook wij moeten

werkgelegenheid kan stijgen.’

begroot.’ 

bij een investeringstraject een gezonde afweging maken’,

•

legt hij uit. ‘Het is daarom goed dat beide bedrijven elkaar

‘De NOM is een heel belangrijke partner in deze moeilijke

goed hebben afgetast. Uit een sterkte- en zwakte-analyse

tijd’, zegt Verheijen. ‘Ze hebben zich enorm verdiept in

FEBRUARI 2013

• INVESTEREN IN ONTWIKKELING

Jan Martin Timmer
Investment manager NOM
T (06) 292 408 99 • E jmtimmer@nom.nl

Kijk voor

vers nieuws

dagelijks op

nom.nl

‘Banken financieren nauwelijks meer …’
Een veel gehoorde klacht op verjaardagen. Banken willen

banken. Ontegenzeggelijk zal de rol van eigen of achtergesteld

niet meer financieren, daar hoef je sowieso niet meer aan

vermogen - zoals verstrekt door de NOM - wel groter worden.

te kloppen. Maar is dat ook zo? En zo niet, wat willen de
banken dan nog wel? En hoe kunnen gezonde bedrijven

Canadese olie-industrie gebruikt
Drentse sensor

Groningse Crowdynews
verovert de wereld met
innovatieve twitterfeed

Een sensor van het Drentse onderzoeksinstituut INCAS moet
er in Canada voor zorgen dat er meer olie uit de grond komt.
De sensoren zorgen dat de structuur van de ondergrondse
oliereservoirs beter in kaart wordt gebracht.

Het Groningse bedrijf Crowdynews beleeft momenteel zijn
wereldwijde doorbraak. Het door het bedrijf ontwikkelde
rolmenuutje voor websites waarin tweets voorbijkomen
die betrekking hebben op het bijbehorende nieuwsartikel
is al te vinden op de sites van 250 Amerikaanse kranten,
waaronder de Washington Times en Chicago Herald en de
Russische krant Gazeta.

www.nom.nl/artikelen/70846/Canadese-olie-industriegebruikt-Drentse-sensor

NOM-participatie Resato
wint RLT-Z Succes award
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www.nom.nl/artikelen/70680/Groningse-Crowdynewsverovert-de-wereld-met-innovatieve-twitterfeed

JB Besturingstechniek ziet
kansen in China

Drenthe richt zich op zonnepanelen

JB Besturingstechniek in Oosterwolde smoort in het
werk. Het komende jaar staat in het teken van China.
Daar ziet het bedrijf als gevolg van een automatiseringsslag flinke kansen.

Zonne-energie wordt in Drenthe op grote schaal
toegepast. Acht van de twaalf Drentse gemeentes gaan
zonnepanelen op daken van scholen, gemeentehuizen of
sporthallen zetten

www.nom.nl/artikelen/70794/JB-Besturingstechniekziet-kansen-in-China

www.nom.nl/artikelen/70843/Drenthe-richt-zich-opzonnepanelen

ervoor zorgen dat zij toch in aanmerking komen voor
een nieuwe financiering?

‘Goede presentatie die de huidige situatie goed weergaf.
Prima ook de insteek om aan te geven wat je zelf kunt
doen om je eigen uitgangspositie te verbeteren.’

Robert Reekers van Helder Corporate Finance sprak
tijdens deze ‘NOM on Tour’ over het veranderde bancaire

Na het verhaal van de gastspreker reageerden de aanwezige

landschap. Bekend is dat banken hun weerstandsver-

ondernemers en bankiers. Zij vertelden waar zij zoal tegenaan

mogen fors moeten versterken. Dat kan onder andere

lopen bij financieringstrajecten. Een levendige discussie volgde

door aanpassing van prijzen, verlaging van kosten, maar

en veel tips en adviezen werden uitgewisseld. De aanwezige

ook door verkorting van de bankbalans door minder

bankiers bevestigden dat er kritischer wordt beoordeeld en

kredietverlening. Banken zullen selectiever krediet gaan

onderstreepten het belang van goede communicatie. Er was

verlenen. Geheel anders dan het decennium achter ons

ook aandacht voor de werkwijze van de afdelingen bijzonder

is nu dus sprake van schaarste. Schaarste op bancair

beheer van banken en het omgaan met risicosignalen. Een van

krediet. Reekers verwacht dat deze schaarste in de nabije

de aanwezige ondernemers vond het eigenlijk best plezierig dat

toekomst verder zal toenemen. Echter, hij heeft de aan-

hij even intensief werd begeleid en dat beslissingen bij de bank

wezigen ook uitgelegd wat de ingrediënten zijn voor een

zo snel genomen werden. Hij vond het jammer dat dit eindigde

succesvolle kredietaanvraag. Goede communicatie, een

toen het weer beter ging met zijn bedrijf! Een intensieve fase

slimme en professionele aanpak en de juiste onderbou-

heeft soms dus positieve kanten.

wing van de financieringsbehoefte. Dan blijkt er gelukkig

Concluderend kan worden gezegd dat de sleutelbegrippen

nog steeds veel mogelijk volgens de gastspreker. Het finan-

‘vertrouwen’ en ‘onderbouwen’ zijn. Dit stelt nieuwe eisen aan

cieren van bedrijven blijft immers een kernactiviteit van

de onderneming, aan adviseurs en aan de bank! ■

Extra geld voor
topsectoren

Gronings bedrijf ontdooit
Chinese treinen

Premier Rutte onder de indruk
van Groningen als stad van kennis
en innovatie

Wereldspeler gaat samenwerken met Bionic Technology

Groningen is goed op weg in de ambitie om dé kennis- en
innovatiestad van Nederland te worden. Dat zei premier
Mark Rutte woensdag tijdens zijn werkbezoek aan Groningen.
De premier zei onder de indruk te zijn van de wijze waarop
kennisinstellingen onderling én samen met het bedrijfsleven in Groningen samenwerken.

Bionic Technology, dat momenteel vanuit Winschoten
de wereld verovert met een vuil- en waterafstotende
nano-coating, is betrokken bij de bouw van een nieuwe
fabriek in Wijster voor de productie van EcoBoard.
www.nom.nl/artikelen/70797/Wereldspeler-gaat-samenwerken-met-Bionic-Technology

www.nom.nl/artikelen/70668/Premier-Rutte-onder-deindruk-van-Groningen-als-stad-van-kennis-en-innovatie

‘Mooie locatie met een zeer interessant bedrijf.

Nedmag Industries
in Veendam

Een bedrijf met heel veel mogelijkheden.’

Gastbedrijf van deze NOM on Tour was NOM-participatie

Meer NOM on Tour in april

Nedmag Industries. Nedmag is toonaangevend Europees
producent van doodgebrand magnesiumoxide van hoge

De volgende NOM on Tour gaat over de instroom

zuiverheid. Directeur Paul Schipper presenteerde trots het

van nieuw, goed gekwalificeerd personeel en de aan-

Nedmag-verhaal en leidde de aanwezigen rond op het

sluiting van onderwijs op de arbeidsmarkt. Houd de

Nedmag-terrein: indrukwekkend. ■

evenementenkalender op www.nom.nl in de gaten
voor exacte data en locatie.
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‘Hier voel ik
me thuis’
Siem Jansen
Directeur NOM

‘Een dynamische omgeving met gemotiveerde
ondernemers die bouwen aan de toekomst van
hun bedrijf. En daarmee aan de toekomst van
en voor velen. Elk gesprek met een gedreven
ondernemer motiveert. Dat stimuleert mij om
samen met mijn collega’s ook het uiterste uit
onszelf te halen. Zo helpen we ondernemers
bij het realiseren van hun ideeën en bouwen
samen aan gezonde bedrijven en onze omgeving, nu en later. Wat is er mooier dan samen
die dromen waar te maken?’

De NOM: een onmisbaar station voor ondernemers
die willen investeren. We stimuleren bedrijvigheid
en ontwikkeling van werkgelegenheid in NoordNederland. Daarbij ligt het accent op innovatieve
ondernemingen met een regio-overschrijdende
uitstraling, maar elke ondernemer met een goed
idee is welkom. Bel ons voor een afspraak.
Of kijk op www.nom.nl.

NOM

NOM Finance: ca. 90 mln geïnvesteerd in meer dan 100 bedrijven in Noord-Nederland +++ NOM FDI in 2012: 7 projecten (vestiging, behoud

Actueel

en uitbreiding) goed voor meer dan 400 arbeidsplaatsen +++ NOM O&I: deelname in 90 innovatieve projecten met 350 betrokken bedrijven.
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