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• NOM sluit 2012 positief af

I N H O U D
Sportclubs hebben kleuren, landen hun vlaggen, bedrijven een ‘pay off’. Of het
nu groen - wit, blauw - wit met pompebleden of oranje is …, shirts, vlaggen, logo’s
en motto’s brengen mensen op een bepaalde manier bij elkaar. Dat bij elkaar
brengen zorgt bovendien voor richting. Samen ergens voor staan, een doel willen
bereiken waar je met elkaar trots op kunt zijn. Het bundelt op die manier ook
vereende krachten waardoor je verder komt.
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In Noord-Nederland, zo is de klacht, ontbreekt het nog wel eens aan die bundeling

Jawel, een
prijsvraag

van krachten. Terwijl er voortdurend pogingen
gedaan worden om daar meer lijn in aan te bren-
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gen. De totstandkoming van een Noordelijk RIS
(Regional Innovation Strategy), gekoppeld aan de
Europese doelstellingen om tot de meest
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innovatieve economie te komen, is het meest

40
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recente voorbeeld. De beoogde gedeelde visie
over de toekomst van Noord-Nederland levert
een scala aan gedachte mogelijkheden op.

Siem Jansen
jansen@nom.nl
@siem_nom

Tegelijkertijd kun je het ook zien als een verzameling van regionale wensen van verschillende
grootheden met daarin voor elk wat wils.

Philips
NOMbassadeur
Financiering

Vanuit welk perspectief je het ook beschouwt,
een overkoepelend thema, een motto, een strijd-

Strategie
Online

kreet ontbreekt. Juist dat zou ons Noordelingen
allemaal moeten verbinden om schouder aan schouder te staan en kan ons daardoor
motiveren. Zo’n ‘yes, we can’ gevoel stapt over het ‘what’s in it for me’ per gemeente,

Zuivel

regio of provincie heen. Het maakt duidelijk dat economische ontwikkeling alleen in

Doorontwikkelen

grotere samenhang tot stand kan komen. Bedrijvigheid stoort zich niet aan grenzen.

Business Development
Insert

Welk beeld die positieve flow op gang brengt? Ik heb de oplossing nog niet.
Mijn vraag aan u is dan ook: bedenk een dergelijke overkoepelende slogan, waar
we samen voor gaan in het Noorden.
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Een prijsvraag dus! Suggesties zijn welkom en de beste publiceren we. Naast
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10 Jurrie Rötgers heeft de smaak te pakken bij Van Ruiten Food
14 NOM Finance heeft ze op een rijtje
17 Kampen Mechanical Group groeit in Noord, Oost én West
24 De Jong’s IJsbedrijven en MXR gingen er met de prijs vandoor
26 500 miljoen aan investeringen, 400 extra banen
30 Een prototype voor Led Light Europe BV
32 Hoe kansrijke ideeën concrete projecten worden
35 Geen spijkers, geen punaises, maar Hanggo
36 Je bent kansrijk en jong en wilt doorpakken!
38 Water & Energy Solutions heeft zo zijn eigen methode
40 Voor startups én investeerders

eeuwige roem hoort daar ook een echte prijs bij. Ik ben heel benieuwd naar uw
reactie.

En verder … Kwetters 8
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Meer NOM op
YouTube en LinkedIn

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

Het laatste nieuws in beeld vind je op het NOM-YouTube kanaal. Het

ontwikkelingen, de ondernemingsgeest, en het leven

filmpje bijvoorbeeld al gezien over Kalooga en de samenwerking met

en werken in Groningen, Friesland en Drenthe.

Bertelsmann? Snel naar YouTube! www.youtube.com/user/NOMNV

Verspreiding: gratis onder alle relaties van N.V. NOM.
Redactie: Communicatie N.V. NOM, Manisch Creatief.

High-Tech Systems

Eindredactie: Annemarie Atema, atema@nom.nl.
Idee, art direction en realisatie: Manisch Creatief.
Tekstbijdragen: Annemarie Atema, Menno Bakker,

in Noord-Nederland op de kaart

Manisch Creatief, Folkert van der Glas, Loek Mulder,
Willem van Reijendam, Lykle de Vries.

Fotografie: Jurjen Backer Dirks, Manisch Creatief,
Robert van der Molen (cover), Ronnie Zeemering,
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Noordelijke boegbeelden als Philips en Fokker maken zich er sterk voor: meer aandacht voor Hightech Systems (HTSM) in Noord-Nederland, naast de aandachtsgebieden die al wat langer in de
aandacht stonden, zoals water, sensortechnologie, Healthy Ageing en energie. Het doel is om méér
noordelijke bedrijven te betrekken bij de topsectoren. De lobby, mede getrokken door de NOM, is
succesvol. De noordelijke gedeputeerden hebben HTSM omarmd en het Topteam HTSM en het
ministerie van Economische zaken zien een belangrijke rol voor noordelijke bedrijven in dit nationale
sleutelgebied. De NOMMER trok erop uit en
sprak diverse betrokkenen. In deze editie deel
één: over het belang van de maakindustrie en
over het project ‘Ecosysteem Philips Drachten’,
dat een belangrijke aanleiding vormde voor
een sterkere focus op HTSM.

archief NOM.

Drukwerk: WM Veenstra.
Oplage: 3.250 exemplaren.
Rechten: Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen,
vermenigvuldigd of geproduceerd zonder schriftelijke
toestemming van de N.V. NOM of andere auteursrechthebbenden. Alle gegevens zijn onder voorbehoud, en er
kunnen geen rechten aan worden ontleend.

NOMMER is een uitgave van N.V. NOM, Investeringsen Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland.
Paterswoldseweg 810, Groningen.
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Telefoon (050) 521 44 44, www.nom.nl.

Cover: Joep de Vries en Jurrie Rötgers in de keuken van

En ook op LinkedIn zijn wij natuurlijk te vinden.

Niet iedereen zal het zich beseffen, maar veruit de grootste

Join us en volg onze updates.

commerciële researchorganisatie in Noord-Nederland
zit in Drachten. De naam is Philips. Zeshonderdvijftig

Van Ruiten Food in Leeuwarden.

ontwikkelaars, uit 35 landen, ontwikkelen er scheerapparaten, koffiezetters, wake-up lights en andere producten.
‘Philips Drachten heeft veel contacten met Eindhoven en

Juni 2013

Twente én het buitenland, maar nauwelijks in de eigen
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regio’, zegt Jan Post, verantwoordelijk voor external
relations van Philips Personal Care. ‘Philips Drachten
is goed voor 40% van alle Noordelijke commerciële
investeringen in R&D, maar was bij geen enkel KoersNoord project betrokken. Dat is een slechte zaak voor
het Noorden, maar ook voor Philips zelf. We hebben daarom aan de NOM gevraagd om ons breder te
introduceren in de noordelijke regio, want Philips wil
graag competenties delen met regionale spelers. Het
traject dat we daarna volgden is ons goed bevallen; er
staan nu 5 innovatieprojecten op stapel. Deze gaan
over biopolymeren en recycling, het onderzoeksthema ‘huid en haar’, foodprocessing in het kader
van Healthy Ageing, watertechnologie en ‘SmartFactories’.’
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ASML van het Noorden

‘Closing the loops’

Het traject dat officieel de titel ‘Versterking Ecostructuur

Onlangs is het eerste innovatieproject, Closing the loops,

Philips in Noord-Nederland’ draagt, wordt begeleid door

gestart. Arno de Vet van Philips heeft een consortium

een stuurgroep onder leiding van de Friese gedeputeerde

samengesteld met Lankhorst, Morssinkhof, Stenden

Hans Konst. Hans Praat van de NOM trekt het project.

University en de Friese afvalverwerker Omrin. ‘Deze groep

‘Het was een feestje om met Philips-mensen het Noorden

wil een gesloten kringloop opzetten, zodat regionale

af te struinen. Er zijn veel meer raakvlakken dan vooraf

huishoudelijke afvalstromen worden benut om kunststof

gedacht. Bedenk dat Philips een grootgebruiker is van

onderdelen voor producten van Lankhorst en Philips

sensoriek en ook dat zich in veel Philips-producten water-

uit te maken. Dit initiatief kan een doorbraak zijn in de

achtige processen afspelen. Als je het wil zien is Philips

recycling-wereld, al was het maar om de regionale en

zullen bedrijven en kennisinstellingen onderzoek gaan

Drachten een optelsom van de noordelijke pieken. Het

mondiale schaal ervan.’ Samen met Errit Bekkering, mana-

doen naar het toepassen van hoogwaardige biopolymeren

recept is eigenlijk simpel: Philips in een rol brengen die

ger AgriFood & Biobased Economy NOM, is ook een Noor-

op basis van hernieuwbare bronnen voor Philips-produc-

ASML heeft voor de Brabantse regio.’

delijk consortium in opbouw rond biopolymeren. Hierin

ten, waarmee Philips een mooie slinger kan geven aan de

Hoe het project ‘Versterking Ecostructuur Philips in Noord-

‘biobased economy.’

Nederland’ een vliegwieleffect teweeg bracht in het denken over
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En in NOMMER 17 het vervolg:

HTSM en twee voorbeeldige initiatieven: Fokker Hoogeveen en

SmartFactory

het Innovatiecluster Drachten.

Een ander project dat in
de pijplijn zit gaat over
ICT op de fabrieksvloer.

Op de foto van links naar rechts: Matthijs Veerman (Morssinkhof-Rymoplast), Aran van Belkom (Lankhorst Recycling), Isabelle Diks (bestuurslid
Kennisinstituut Duurzame verpakkingen/Wethouder gemeente Leeuwarden), Aucke Bergsma (Omrin), Arno de Vet (Philips).
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De New York Times

De zoektocht van Jan Post en Hans Praat naar aanvullende

noemde Philips Drachten

spelers in de regio, leidde tot een verrassend consortium

wereldwijd koploper

met Astron, SRON, Fokker, de RUG en een aantal MKB-

op dit terrein. Jan Post

bedrijven. De groep gaat het SmartFactory-concept breed

van Philips: ‘Om aan de

uitrollen bij andere bedrijven, dit onder regie van de NOM

bal te blijven moeten alle ontwikkeltrajecten in één keer

en Sensor Universe. De SmartFactory is immers van toe-

goed zijn en moet een fabriek foutloos werken. Dat doe je

passing op sensoriek in de industriële omgeving. Volgens

tegenwoordig met supercomputers, sensoren en reken-

Geert Huizinga, secretaris van het Topteam HTSM, kan dit

modellen. Philips heeft daar met succes op ingezet. Het

consortium zaken realiseren die straks voor allerlei andere

ontwikkelen van nieuwe producten gaat nu veel sneller,

innovatieprocessen in Nederland leerzaam

waardoor we de concurrentie op wereldschaal kunnen

kunnen zijn. 

voorblijven. De Fabriek van de toekomst bestaat al en
staat dus in Drachten.’

Hans Praat
Business Development Manager NOM
T (06) 215 184 93 • E praat@nom.nl
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Door Lykle de Vries (Thesis One)

@Lykle

Online advertenties? Die lees ik graag!
Als ze tenminste relevant zijn

Boc ’n Roll - het duurzame boterhamzakje

De TT van Assen

Online adverteren is zinloos

27 t/m 29 juni 2013

En wel om drie redenen:

Tegenwoordig kun je advertenties maken die maar door

1. Men leest het niet. Iedereen die regelmatig op het web

De Boc ‘n Roll is een herbruikbaar, milieuvriendelijk en duurzaam boterhamzakje. Dé manier om op een hippe en dagelijkse manier met een beter

Hectiek op de startgrid, de rijders staan te wachten

surft, is gewend aan de typische indeling van websites

milieu bezig te zijn. Studenten van de Stenden Hogeschool in Leeuwarden

naast hun ‘umbrellagirls’, fotografen verdringen zich

en negeert de advertenties die op websites te vinden

werden met deze ‘Butterhem Bag’, verkozen tot Beste Student Company

voor de laatste foto voordat het startlicht uitgaat.

zijn.

van Friesland. Zij namen deel aan het project Jong Ondernemen tijdens

De motoren worden gestart, het publiek is in extase

2. Wanneer iemand de advertenties wel leest, is in meer

de Verkiezing Friese Ondernemer van het Jaar.

en de coureurs gaan ervandoor en strijden ronden-

dan de helft van de gevallen de advertentie te laat.

lang voor de overwinning in de Kathedraal van de

Want de slimme software die ervoor zorgt dat ik 		

motorsport.

advertenties te zien krijg die overeenkomen met de

Sinds 1925 wordt in Assen op het hoogst mondiale

onderwerpen waarop ik gezocht heb, weet niet of ik

niveau gereden. Alle kampioenen reden en wonnen

het product al gekocht heb en blijft me dus lastig

op de Drentse hei. Het is al decennia het grootste

vallen nadat ik het product al gekocht heb. Te laat!

Bron: www.bocnroll.nl

eendaagse sportevenement van Nederland.

3. Wie regelmatig online is en zich ergert aan al die
(banner-)ads op al die websites, installeert een ad-

Bron: www.ttcircuit.com/motogp
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blocker en ziet nooit meer één banner-ad waar u 		
zoveel geld aan uitgeeft.

Wie geld uitgeeft aan online advertenties, zou er goed
aan doen om de mogelijkheden om die advertenties zo
precies mogelijk te ‘targeten’ tot het uiterste moeten gebruiken. En dat kan eigenlijk alleen maar goed op Facebook en Linkedin. Maar dan moet je wel je best doen.
Vroeger moest je met hagel schieten om voldoende

Deze superleuke en originele gadget is dé ideale

relevante lezers te bereiken. Want hoewel de keuze voor

oplossing voor warrige snoeren. Plug deze ZIP

het éne of het andere tijdschrift wel een beetje verschil

Noorderzon Festival Groningen

Earphones in je muziekspeler of smartphone en

maakte, was het verder vooral gissen wie de advertentie

15 t/m 25 augustus 2013

geniet van jouw favoriete muziek. Ben je het zat of

daadwerkelijk zou bekijken. Tegenwoordig niet meer.

heb je inmiddels je bestemming bereikt, rits dan het
In augustus vindt de 23e editie van Noorderzon Performing Arts Festival

snoer weer bij elkaar en stop de boel zorgeloos in

Handige links

Groningen plaats. Noorderzon is de zeldzame en ietwat curieuze combinatie

je zak of tas. Gegarandeerd dat je de Zip Earphones

www.facebook.com/help/131834970288134/

van een internationaal podiumkunstenfestival op het scherpst van de snede

precies weer vindt zoals je ze hebt achtergelaten.

Alles over de targetingmogelijkheden van Facebook

en een groot zomerfeest voor zo’n 135.000 bezoekers. Het kloppende hart van

Dus geen onhandige knopen meer! Doordat de

het festival is het idyllische Noorderplantsoen, waar gedurende elf dagen een

kabel een rits is, bepaal je zelf hoe lang de splitsing

hulp.linkedin.com/app/answers/detail/a_id/12618

groot, vrij toegankelijk festivaldorp verrijst waar theater, dans, muziek, litera-

wordt en hef je deze ook heel makkelijk weer op. Er

Alles over de targetingmogelijkheden van Linkedin

tuur en beeldende kunst hand in hand gaan met eten, drinken en ontmoetingen.

worden 2 maten siliconen dopjes meegeleverd, dus
de earphones passen in iedere oor.

Bron: www.noorderzon.nl

Lezen.
Facebook en Linkedin weten ont-zet-tend veel over hun
gebruikers. Doordat hun gebruikers profielinformatie
invullen kunnen Facebook en Linkedin per gebruiker bepalen welke informatie die gebruiker te zien zou moeten
krijgen. Dat lukt geen krant en geen online advertiser.
Stel dat ik een product heb dat interessant is voor vrouwen met kinderen, en ik overweeg om in Middelstum
aanwezig te zijn op een braderie met een stand voor dat
product. Dan kan Facebook me helpen om een advertentie zichtbaar te maken voor vrouwen van 22 jaar of
ouder, met kinderen of in verwachting die in Middelstum

Dat zijn er zestig (60) op Facebook. Zo precies kan ik het
maken. En ik kan het zelfs nog verder detailleren op basis
van hun connectie met een bestaand (concurrerend)
merk.
Wat kost het me dan? € 0,40 per klik. Klinkt duur? Wel
wanneer je het vergelijkt met de CPC (cost per click) die
je voor massale campagnes moet betalen. Maar niet als
je weet dat jouw advertentie dan dus alleen gezien wordt
door mensen die heel precies matchen met jouw verhaal.
Kortom: wie online adverteert, is een dief van zijn eigen
portemonne én ineffectief wanneer hij de gedetailleerde
targetingmogelijkheden van Facebook en Linkedin niet
volledig gebruikt.

Over Lykle de Vries

www.google.nl/search?q=adblocker&aq=f&oq=adblocker&

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/

aqs=chrome.0.57j5j0l2.4678j0&sourceid=chrome&ie=UTF-8
Adblockers voor alle actuele browsers
•
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wonen.

Adverteren op Facebook en Linkedin is zinvol

ZIP Style
Earphones

één persoon gelezen worden: Degene Die Het Echt Wil
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NOMbassadeur

J u rrie R ö t gers | Van Ruiten Food
NOMmer Joep de Vries (staand)
en NOMbassadeur Jurrie Rötgers

Van Ruiten Food sinds 1939

cier van een aantal productiebedrijven van AH. Ik ben

praten over en genieten van

Het verhaal van Van Ruiten Food kent een lange geschie-

voorzichtig te werk gegaan en eerst in dienst getreden

Van Ruiten Food.

denis. Die is begonnen in 1939 met een aantal slagerijen

om te kijken of ik het wel leuk zou vinden aan de andere

en poeliersbedrijven in Leeuwarden. Zo’n 25 jaar geleden

kant van de tafel. Na twee jaar heb ik de knoop door-

vestigden de broers Eelco en Gerard van Ruiten zich als

gehakt en ben mede-eigenaar geworden en algemeen

bedrijf aan de Jupiterweg in Leeuwarden. Aanvankelijk

directeur. Veel mensen waren verbaasd en vroegen me of

onder andere met de activiteit Diepvriesland: een diep-

ik daar wel goed over had nagedacht, deze positie in een

vriesbedrijf met een thuisbezorgdienst, maar doordat

familiebedrijf. Maar het is me eigenlijk vanaf het begin

supermarkten in de jaren 90 deze producten ook gingen

goed bevallen en ik kon mijn retail-ervaring prima kwijt.

verkopen liep de omzet drastisch terug. In 2000 werd

Inmiddels werk ik hier alweer zeven jaar. En nog elke dag

het bedrijfspand aan de Jupiterweg verbouwd en herin-

met veel plezier.’

gericht als productiebedrijf, en werd begonnen met de
productie van vleesconvenience producten. En dat is wat

Een grillige markt

Van Ruiten Food nog steeds produceert: diepvriesvlees en

Rötgers vervolgt: ‘Het gaat goed met Van Ruiten Food.

semiverse vleesproducten in bulk of verpakte vorm.

Onze producten liggen in heel Nederland in de schappen.
Het afzetvolume van onze producten is groot, maar dat

10

Klantspecifieke vleesproductie

betekent niet dat we achterover leunen. We blijven steeds

Van Ruiten Food is gespecialiseerd in de productie van

scherp letten op consumententrends en algemene markt-

met name reepjesvlees in de marktsegmenten retail, food

ontwikkelingen. Dat moet ook, want de uiteindelijke

service (maaltijdindustrie) en industrie. Het bedrijf wil

consument is grillig. Prijskwaliteit is altijd een belangrijk

groothandels- en productiebedrijven ontzorgen door ze

aankoopargument, maar we hebben ook te maken met

kant-en-klare producten te leveren. Dat gebeurt via een

vergrijzing en een veranderend eetpatroon aan tafel. Zat

strak gereguleerd productieproces. Via slachterijen komen

je vroeger nog met het hele gezin aan het avondeten,

Alle ingrediënten voor een goed verhaal

11

veredelde delen binnen, die uitsluitend volgens klant-

tegenwoordig eten mensen in verschillende shifts. En

specificatie klaargemaakt worden en bewerkt tot op maat

eten wat de pot schaft is er ook niet meer bij, iedereen

gesneden eindproducten als shoarma en kebab, gemari-

heeft zijn eigen smaak en etenswensen. Bij Van Ruiten

neerd vlees, barbecuevlees, gemarineerde speklapjes en

springen we daarop in en leveren convenienceproducten,

filetlapjes. Het vlees wordt vervolgens in bulk of verpakt

gebaseerd op voldoende keus en slimme bij voorkeur

geleverd. Doelmarkten zijn Nederland, België en Duits-

kant-en-klaar te bereiden porties.’

land, en er zijn ook activiteiten in Scandinavië. Naast

Joep de Vries, manager AgriFood van de NOM benaderde Jurrie Rötgers,
algemeen directeur van Van Ruiten Food voor de eervolle en bijzondere functie
van NOMbassadeur. Waarom? Het verhaal vertelt zichzelf, en is een eenvoudige

vleesproducten verzorgt het bedrijf ook de handel ervan.

In de relatie investeren

Bij Van Ruiten Food werken 20 mensen in vaste dienst en

Ook veroorzaakt door de economische situatie en het

wordt, afhankelijk van de productieruns, gewerkt met een

recente paardenvleesschandaal worden aspecten als

vaste club van 20 flexwerkers.

betrouwbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid steeds belangrijker. En terecht, aldus Jurrie. ‘Bij Van Ruiten lopen

Jurrie Rötgers is algemeen directeur. Hij werd in 2006

we op al die terreinen voorop. We zijn gecertificeerd en

optelsom van verschillende ingrediënten (die te maken hebben met ondernemer-

door Eelco en Gerard Van Ruiten voor deze functie bena-

hebben ons kwaliteitssysteem dusdanig op orde dat we

schap, food en vanzelfsprekend de gebruikelijke klik).

derd. ‘Op dat moment was ik nog eindverantwoordelijk

mee kunnen draaien in de sustainabilityprogramma’s van

voor de vleesoperatie binnen Albert Heijn en ik wilde

onze klanten. We leveren precies wat ze van ons vragen.

wel eens wat anders. Van Ruiten kende ik als toeleveran-

Wat ons betreft gaan we daarin bij vaste relaties zelfs een
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BLIKVANGER

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

het hoogste niveau gecertificeerd om nationaal en internationaal te kunnen opereren. En onze technologen zijn
gekwalificeerd om innovatieve projecten daadwerkelijk te
kunnen dragen. Maar we hebben natuurlijk niet álle kennis in huis. Door actieve deelname in Food Future blijven
we van alle ins en outs in onze sector op de hoogte en
vergroten we onze eigen kansen, en tegelijkertijd ook die
van andere bedrijven.’
Joep knikt bevestigend en vult aan: ‘In Food Future kijken
we hoe je innovaties op kunt pakken in ruime zin, want
het gaat niet alleen om het ontwikkelen van nieuwe initiatieven, maar ook om samenwerking met andere bedrij

stapje verder. Als we nog meer op de hoogte zijn van wat

ven. Zelf draai ik in veel netwerken mee, zowel nationaal

ze willen, kunnen we nog beter meedenken en misschien

als noordelijk. Naast Food Future ben ik ook actief in

wel investeren. Dat past precies in deze economisch

Food Circle en verschillende bedrijven- en exportvereni-

lastige periode. Want er is een algemene huiver om zelf

gingen. Op die manier ken ik veel bedrijven en breng ze

te investeren, maar men is wel op zoek naar commitment

gemakkelijk met elkaar in contact.’

en partnership. De NOM heeft dat met het programma

NOM als adviseur

Food Future uitstekend begrepen.’

Belangrijkste argument voor het NOMbassadeurschap van

12

Food Future

Jurrie is toch vooral het goede contact dat beide mannen

Zo’n drie jaar geleden werd Van Ruiten door de NOM

hebben. Joep legt uit: ‘De basis van onze relatie is dat we

uitgenodigd om deel te nemen in Food Future, een in-

open met elkaar kunnen spreken. Over trends en ontwik-

novatief programma dat de ontwikkeling van nieuwe

kelingen in de markt, zaken die spelen bij Van Ruiten en

producten en processen in de voedingsmiddelenindustrie

soms ook over vertrouwelijke kwesties. Door informatie

stimuleert. Food Future biedt organisaties ondersteuning

zo met elkaar te delen ontdek je interessante kansen en

om met behulp van een stappenplan nieuwe producten

ga je verder kijken. Bijvoorbeeld of er aanknopingspunten

versneld in de markt te zetten. Dat gebeurt via verschil-

zijn met andere sectoren of bedrijven, en of er subsidie-

lende invalshoeken: wetenschappelijk, technologisch en

kansen zijn. Als NOM willen we er tenslotte voor zorgen

strategisch. De NOM is trekker van dit project, waarin

dat noordelijke bedrijven blijven groeien.’

ook de Limburgse en Oost-Nederlandse ontwikkelings-

Jurrie vult aan: ‘Samen hebben we ook gekeken of we

maatschappijen en Wageningse Universiteit zijn betrok-

nog meer voor elkaar zouden kunnen betekenen. Daarbij

ken en er over de grens wordt samengewerkt met Duitse

kwamen natuurlijk alle rollen van de NOM voorbij:

‘Als ik vanuit mijn studio in Harlingen naar het Noorden kijk,

Foto:

bedrijven en onderzoeksinstituten. Tientallen noordelijke

helpen bij onze bedrijfsontwikkeling, de mogelijkheid

zie ik de Waddenzee ...

Studio Jurjen Backer Dirks

organisaties zijn inmiddels ingestapt.

om te participeren en inderdaad het wijzen op innovatief

Mijn studio ligt aan de haven, en hier begint de zee, de haven, de boten ...

Zuiderhaven 4a

interessante trajecten. Uiteindelijk is Joep vooral onze ad-

Dus mijn kijk op het Noorden is letterlijk en figuurlijk de Waddenzee ...

8861 XB Harlingen

Netwerken en rijker worden

viseur. Ik kan met hem gemakkelijk over relevante zaken

Rederij Doeksen zit er nog tussen, maar de zeelucht hangt in de studio

Jurrie herinnert het zich als de eerste kennismaking met

sparren, want hij is breed georiënteerd en hij heeft voor

om het zo maar te zeggen.

T 0517-850336

de NOM: ‘In die tijd hadden Van Ruiten Food en de NOM

ons interessante contacten. Door de relatie met Joep zijn

Deze plaat heb ik eind vorig jaar gemaakt. In beeld drie noordelijke schepen.

M 06-12042565

nog geen relatie, dat is door dit initiatief veranderd. Door

wij als bedrijf echt rijker geworden. Toen Joep mij vroeg

De Seatender van Westcord Hotels op Vlieland, de nieuwe Loodsboot

E jurjen@jurjenbackerdirks.nl

Food Future hebben we ons netwerk op een slimme ma-

als zijn NOMbassadeur zei ik dan ook volmondig ja. Ik

‘Polaris’ (gebouwd bij Barkmeijer Shipyards in Stroobos) en de Vlieland

I www.jurjenbackerdirks.nl

nier verrijkt. Als we nu een projectaanvraag hebben, heb-

zie het als een uitgesproken kans om de mogelijkheden

van rederij Doeksen.

ben we veel sneller contact met interessante partijen om

en kansen die de NOM aan ondernemers biedt ook bij

mee samen te werken. Dat kunnen kennisinstituten of

andere bedrijven onder de aandacht te brengen.’



specialisten zijn, maar bijvoorbeeld ook een laboratorium

13

Hoe mooi en noordelijk wil je het hebben?
Kunnen we best trots op zijn!’

waar we onderzoek kunnen verrichten. Zelf zijn we op
Joep de Vries
Foreign Direct Investment AgriFood NOM
T (06) 253 926 71 • E jdevries@nom.nl
•
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De financieringsvormen van NOM Finance
Aanjaagfinanciering? Zelf had ik er nog nooit van

product beschikken, innovatief zijn en een stuwend ka-

gehoord. Geert vertelt dat de naam inderdaad nieuw is.

rakter hebben. Maar ook moet het tot de Topsectoren of

‘Jonge, kansrijke bedrijven met een financieringsbehoefte

de provinciale speerpunten behoren en vanzelfsprekend

van tussen de € 50.000 en € 200.000 helpen we graag

in Groningen, Friesland of Drenthe gevestigd zijn.’ (Meer

vooruit. Dat doen we met de Aanjaagfinanciering, een

over de Aanjaagfinanciering op pagina 36 en 37.)

achtergestelde lening waarmee we letterlijk zaken willen
aanjagen. Het is een stimuleringsproduct voor kleinere

Groei- en Overnamefinanciering

regionale bedrijven met behoefte aan start-, groei- of

En dan zijn er natuurlijk de Groei- en de Overname-

ontwikkelingskapitaal.’ Maar zo’n product bestaat toch

financiering. Twee op het eerste gezicht verschillende

al?, merk ik op. Geert knikt instemmend. ‘Dat klopt, het

financieringsvormen. In de kern zijn het echter vrijwel

principe van de Aanjaagfinanciering is ook niet nieuw.

identieke producten. ‘Het verschil zit hem met name in

NOM Finance verstrekt al langere tijd achtergestelde

de fase waarin de financiering wordt verstrekt’, verduide-

leningen aan veelbelovende MKB-bedrijven. Maar sinds

lijkt Geert. ‘De financiering bestaat uit een combinatie

kort brengen we daarin nog meer structuur en focus aan.

van aandelenkapitaal en achtergestelde leningen.

Om in aanmerking te komen voor de Aanjaagfinancie-

Bij een Groeifinanciering verschaft NOM Finance

ring moet aan een aantal criteria worden voldaan. Zo

kapitaal waarmee ondernemers

moet het bedrijf jonger zijn dan vijf jaar, over een gereed

kansen kunnen aangrijpen.

14
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Zo willen we bedrijven laten groeien
Het menselijk kapitaal van NOM Finance. Van links naar rechts:
Chantal Leijendekker, Esther Kuipers, Rob Drees, Jeroen van Onna, Margot Wieldraaijer,

‘In principe hebben we een open oor voor

Annemieke Wouterse, Koen Poppema, Geert Buiter, Jan Martin Timmer, Marjolein

iedere financieringsvraag van een ondernemer’,

Achterhof en Ruud van Dijk. Op de foto ontbreekt Veronique Jeunhomme.

benadrukt Geert Buiter. Vanuit zijn werkkamer
geeft de manager NOM Finance mij op een
vroege vrijdagochtend meer inzicht en over-

Jaarlijks investeert NOM Finance in diverse kansrijke bedrijven in

zicht in de verschillende financieringsvormen.
‘En als blijkt dat hij of zij niet binnen de

Noord-Nederland. Dit doet ze door hen te voorzien van risico-

doelgroep valt of om een andere reden niet
aan de criteria voldoet, verwijzen we door

dragend kapitaal. Maar welke vormen van financiering kent NOM

naar een andere relevante organisatie. Zodat
de ondernemer altijd verder kan.‘

Finance nu eigenlijk? En wanneer kom je als ondernemer voor
Aanjaagfinanciering

welke financiering in aanmerking?

Al snel valt de term Aanjaagfinanciering,

•
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NOM participeert in Kampen Mechanical Group
‘De mogelijkheden lijken alleen maar te groeien’

Er wordt dus nadrukkelijk in groei geïnvesteerd. Ook
voor het slagen van een bedrijfsovername is een goede
financiering cruciaal. Voor Management By-Out/Buy-In
(MBO/MBI) geldt uiteraard hetzelfde. NOM Finance is
hiervoor in het Noorden de aangewezen partner, voor
zowel kopende als verkopende partijen. De NOM heeft in
de loop der jaren veel ervaring opgedaan in het financieren van uiteenlopende overnametrajecten. We willen

zonder dat we tegelijkertijd aandeelhouder van de

gezonde bedrijven tenslotte voor de regio behouden. Of

onderneming worden. De mezzanine-lening is bedoeld

een bedrijf voor een financiering in aanmerking komt

om de financiële structuur van een bedrijf te versterken.

is afhankelijk van een aantal factoren, zoals de kwaliteit

Dat kan er tevens voor zorgen dat andere investeerders,

van het businessplan, het risicoprofiel en de rendements-

zoals banken, sneller besluiten om mee te financieren.

verwachting. Maar veruit het meest belangrijke is het

Op die manier hopen we de financieringsmarkt een beetje

vertrouwen dat we als NOM Finance hebben in de onder-

los te trekken. Voorwaarde is wel dat de onderneming

nemer en zijn managementteam’.

stevig genoeg is om de lening te kunnen aflossen. De
mezzanine-lening is dan ook niet geschikt voor starters

Mezzanine-lening

of voor ondernemingen die in zwaar weer zitten. Verder

Banken zijn in de huidige economische context terug-

moet op hetzelfde moment een medefinancier als een

houdend in het verstrekken van financieringen. De

bank ook een financiering verstrekken.’

financieringsmarkt raakt daardoor steeds meer op slot.
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Anders gezegd: er is een disbalans ontstaan tussen vraag

Lange termijn focus

en aanbod. Om de financieringsmogelijkheden van het

NOM Finance onderscheidt zich van andere participatie-

bestaande MKB in Noord-Nederland te vergroten kwam

maatschappijen door haar focus op de langere termijn.

NOM Finance onlangs met een aanvulling op haar huidige

Snelle winst is geen doel, een actieve partner zijn en een

producten: een mezzanine-lening van maximaal

bedrijfsspecifieke aanpak daarentegen wel. NOM Finance

€ 1.5 miljoen. Een mezzanine-lening van NOM Finance is

richt zich op in de kern gezonde bedrijven en business-

een achtergestelde lening met een looptijd van circa zes

cases met goede rendementsperspectieven. We willen

jaar. Het is een vorm van financiering die het midden

bedrijven laten groeien. Daarom bieden we naast het

houdt tussen eigen en vreemd vermogen. De term

benodigde kapitaal ook denkkracht, advies en begelei-

mezzanine is afkomstig uit de architectuur en staat voor

ding. Met als doel: groei van omzet, winst en

‘tussenverdieping’. ‘De vorm van de lening is an sich

duurzame werkgelegenheid. Het aangaan

natuurlijk niet zo heel bijzonder’, vertelt Geert. ‘We

van langdurige relaties, waarde creëren

verstrekken immers al sinds jaar en dag achtergestelde

en continuïteit opbouwen vormen

leningen. Wel bijzonder is dat we de lening verstrekken

daarvoor de basis.

Financieringscheck

Doe de
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Voor Kampen Mechanical Group lonkt een mooie toekomst. De specialist in leidingsystemen en
industrieel onderhoud, met haar hoofdvestiging in Hoogezand, ziet goede kansen om nieuwe
markten succesvol aan te boren. Om deze groeistrategie mede mogelijk te maken besloot de NOM
een minderheidsbelang in het bedrijf te nemen.
‘We hebben ruimschoots bewezen dat we goed kunnen

in de maritieme sector zien we dat veel leidingsystemen

anticiperen op actuele en toekomstige marktbehoeftes’,

aan boord van kunststof kunnen worden vervaardigd’,

zegt Arnold Bakker. Arnold is DGA van Kampen Mecha-

licht Arnold toe. ‘Maar bij slechts een klein percentage

Is NOM Finance wellicht ook uw toekomstige

nical Group, een specialist op het gebied van industrieel

gebeurt dat ook daadwerkelijk. Voor ons is het echt een

financier? Doe op www.nom.nl de financieringscheck.

onderhoud, leidingsystemen en alle toebehoren rondom

groeimarkt. Daarnaast lag de nadruk van onze activiteiten

Na het beantwoorden van slechts acht vragen weet

leidingsystemen. En inderdaad, het bedrijf heeft de wind

lange tijd op Noord- en Oost-Nederland. Maar door de

u of u in aanmerking kunt komen voor een passende

aardig in de zeilen. Vooral sinds de overname van Minks

overname van Minks, dat vestigingen heeft in Rotterdam

financiering voor uw bedrijf en of een gesprek met

Kunststoftechniek in april 2011 heeft Kampen Mechanical

en IJmuiden, is tevens een sterke basis gelegd voor groei

een van de investment managers zinvol is.

Group zich een sterke positie verworven in onder meer de

in het westen van het land.’

industrie, de infrabouw en de maritieme sector. ‘Met name

•
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gewerkt aan een ambitieuze en realistische groeistrategie
van het bedrijf. Bovendien is Kampen Mechanical Group
nadrukkelijk aanwezig in maar liefst vier topsectoren die
van grote betekenis zijn voor Noord Nederland: Water,
Energie, AgriFood en Chemie. In combinatie met het vertrouwen dat we in de organisatie hebben, was dat voor de
NOM voldoende reden om als substantieel minderheidsaandeelhouder in het bedrijf te participeren.’

Solide basis
Naast de NOM speelde ook ING een voorname rol in het
vormgeven van een nieuwe financiële structuur van Kam-

Jaarcijfers 2012 positief

pen Mechanical Group. Er is een solide basis ontstaan om
gericht verder te investeren in met name nieuwe markten.
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Onstuitbare opmars

‘Ik ben zeer content over de samenwerking met de NOM

Jaarcijfers 2012

doorlooptijd hebben voor hun investeringsprojecten.

Gemakkelijk heeft Kampen Mechanical Group het lang

en ING’, benadrukt Arnold. ‘Het stelt ons in staat om

De NOM heeft het jaar 2012 afgesloten met een positief

Investeerders bekijken meer locaties, vragen meer infor-

niet altijd gehad, integendeel. Maar mede door het maken

de ontwikkeling die we hebben ingezet te continueren.

resultaat van € 4,2 miljoen. Een resultaat waar wij blij mee

matie en stellen beslissingen vaker uit dan in de jaren

van doordachte strategische keuzes mag het bedrijf zich

Zo gaat er zeker in de zuivelindustrie de komende jaren

zijn, zeker gezien de economisch moeilijke tijden. Het in-

voor 2009. De proactieve manier waarop we de acquisitie

verheugen in een ogenschijnlijk mooie toekomst. De

veel gebeuren. Kampen Mechanical Group kan die sector

vesteringsvolume is blijven steken op € 2,9 miljoen. Dit is

in de afgelopen jaren hebben opgezet, heeft opnieuw

sinds 2009 ingezette koers werpt zichtbaar zijn vruchten

diensten bieden van een zeer hoog kwaliteitsniveau. In de

gelegen in de kwaliteit en de haalbaarheid van de business-

tot een groot aantal nieuwe leads (69) geleid. Het is de

af. ‘Destijds hebben we heel zorgvuldig gekeken waar en

kern zijn we een technische contractor, een toeleverancier

plannen, de economische situatie in het algemeen en de

verwachting dat we daar dit jaar de vruchten van gaan

hoe we van meerwaarde kunnen zijn’, blikt Arnold terug.

die zich bezighoudt met werktuigbouwkundige projecten

moeizame marktsituatie ten aanzien van financieringen,

plukken door een aantal mooie projecten positief af te

‘We kwamen erachter dat vooral de energiesector voor

en werktuigbouwkundig onderhoud. En techniek is een

waardoor het realiseren van noodzakelijke cofinanciering

ronden.

ons buitengewoon interessant kon zijn. Zeker met het

sector met een grote toekomst. Om de toekomst te kun-

moeilijk is.

oog op de ontwikkelingen in de Eemshaven. Dat bleek

nen waarborgen moet je investeren in je materieel, maar

ook daadwerkelijk het geval. Zo hebben we in de Eemsha-

vooral ook in je mensen. Alleen dan kun je aan het capaci-

NOM Finance

NOM Ontwikkeling & Innovatie
(Business Development)

ven een prominente rol gespeeld bij de realisatie van de

teitsvraagstuk blijven voldoen en je nog breder oriënteren

NOM Finance heeft in 2012 een positief bedrijfsresultaat

De projecten die door NOM Ontwikkeling & Innovatie

nieuwe energiecentrales. De mogelijkheden van Kampen

in de markt.’

van € 5,1 miljoen behaald als gevolg van rentebaten, uit-

worden ontwikkeld hebben alle het karakter dat zij op

Mechanical Group lijken alleen maar te groeien. Niet in

gekeerde dividenden en resultaten uit verkopen van

termijn moeten leiden tot toegevoegde waarde voor

de laatste plaats omdat kunststof in leidingen, systemen

participaties. Ondanks de economische situatie heeft

de betrokken ondernemingen en voor de Noordelijke

en apparaten bezig is aan een onstuitbare opmars. Onze

een aantal bedrijven uit onze portefeuille uitstekend ge-

economie. In lopende projecten zijn in 2012 ca. 200

kennis van kunststoffen geeft ons, samen met onze grote

presteerd. Dit uit zich onder andere in genoemde dividend-

bedrijven betrokken. De behaalde resultaten in 2012 zijn

ervaring met bestaande metaalvarianten, een uitstekende

opbrengsten en in de vaststelling dat een exit naar een

helaas lager dan verwacht door langere doorlooptijden

marktpositie.’

strategische marktpartij ook in de huidige tijd tot de mo-

en een lagere investeringsbereidheid. In 2012 zijn we in

gelijkheden behoort.

alle topsectoren actief geweest in het agenderen van voor



Realistische groeistrategie

19

Noord-Nederland relevante onderwerpen.

echter een situatie waardoor Kampen Mechanical Group

NOM InvesteringsBevordering
(Foreign Direct Investment)

Vandaag de dag en de toekomst

geremd werd in de doorontwikkeling en groei. Arnold

In 2012 werd door bedrijven mede door de inspanning

Ondanks het feit dat we er economisch gesproken ‘nog

besloot daarom een financieringsvraag bij de NOM neer

van NOM InvesteringsBevordering voor € 124 miljoen

niet zijn’, merken we dat medio mei 2013 de markt op

te leggen. ‘Ik wilde kunnen blijven vasthouden aan onze

in Noord-Nederland geïnvesteerd, waarmee 306 arbeids-

een aantal terreinen weer ‘wat aantrekt’. Binnen alle

langetermijnstrategie, zonder ernstige financiële beper-

plaatsen werden gecreëerd of behouden. Dit is het resultaat

geledingen van de NOM zien we voorzichtig positieve

kingen’, verduidelijkt hij. ‘Voor een Noordelijk bedrijf

van acht succesvolle projecten. Het aantal arbeidsplaatsen

ontwikkelingen. Ontwikkelingen die de Noordelijke

is een stap richting de NOM dan de meest logische. ‘Het

en het investeringsniveau waren lager dan verwacht.

economie verder brengen en waar wij graag onze bijdrage

Belangrijkste oorzaak hiervan is dat bedrijven een langere

aan leveren.

Als gevolg van de huidige economische context ontstond

contact verliep via Koen Poppema, investment manager
Koen Poppema
Investment manager

bij de NOM. Koen is onder de indruk van de visie en de
mogelijkheden’, zegt hij. ‘Er wordt al jaren met succes

T (06) 505 177 05 • E poppema@nom.nl
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Geconsolideerde winst- en verliesrekening

Geconsolideerde balans
per 31 december 2012

over 2012 (x €1000,-)

(x €1000,-)
(voor resultaat bestemmming)

2012
2012

2011

2011
Opbrengsten

Activa

Financieringsbedrijf

Financiële vaste activa
Participaties

12.000

16.359

Vorderingen op participaties

4.553

6.758

Overige leningen u/g

3.201

11.443

Stimulerings- en innovatiekredieten

1.009

860

724

533

Pre Seed Capital Faciliteit

21.487

Liquide middelen

1.948

68.890

51.099

Totaal activa
20

Passiva

Groepsvermogen
Voorzieningen

5.884

5.280

4.209

58

70

3.780

1.299

-

50

Resultaat Stimuleringskredieten
en Innovatie- en
Ontwikkelingskredieten

197

-559

Resultaat Pre Seed Capital
Faciliteit

481

-336

Resultaat verkopen
participaties
Bijdrage Provincie Drenthe
35.953

2.115

3.916

Ontvangen dividenden
Opbrengst commissariaten

Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa

Rente- en provisiebaten

71.005

53.047

92.492

89.000

88.060

83.906

77

88

13.712

10.617

Kosten
Personeelskosten
Overige kosten
Saldo van dotaties aan de
voorziening voor financiële vaste
activa

1. 688

1.834

949

1.224
21

5.942

7.497
8.579

Langlopende schulden

Resultaat Financieringsbedrijf

Lening Provincie Drenthe (TAFF)

1.500

Kortlopende schulden
Totaal passiva

10.555
5.133

62

1.500
1.500

1.500

Opbrengsten / vergoedingen

2.855

3.506

Ministerie van Economische
Zaken

92.492

89.000

Ontwikkelingsbedrijf

1.789

2.421

Bijdrage Provincies

550

555

Bijdrage Provincies inzake
Regionale Netwerken

348

442

Bijdrage acquisitie Gemeenten
Diensten aan derden

91
-

32
2.778

3.450

Kosten
Personeelskosten

2.739

2.931

Overige kosten

1.018

1.906
3.757

•
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4.837

Resultaat Ontwikkelingsbedrijf

-979

-1.387

Resultaat voor en na belasting

4.154

-1.325
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Financiële
belangen
Appelscha
Assen

Bruntinge
Coevorden
Dokkum
Eelde
Emmen
Farmsum
Franeker
Groningen

22

Grou
Haren
Harlingen
Haulerwijk
Hoogeveen
Hoogezand
Joure
Klazienaveen
Leek

Leeuwarden

G.H. Welles Holding B.V.
Autotrust Europe B.V., Benaulim B.V., Drenthe Tours
Holding B.V., Intelligent Lectern Systems B.V., Interwell
Holding B.V., Metsens B.V.
AS Pol B.V.
DairyTuner B.V., GVZ Europark Coevorden - Emlichheim
GmbH,
Prins Holding N.V., Punt Licenties B.V.
Groningen Airpark Eelde B.V.
Applied Polymer Innovations Emmen B.V., Pipe Proteq B.V.,
Vleems Holding B.V., Wireless Value Beheer B.V.
BioMethanol Chemie Holding B.V.
Alu-Bouw Fryslân B.V.
&Talent B.V., Antheus Magnesium B.V., Bioclear Holding B.V.,
Caesar Marketing B.V., Conoship International B.V.,
Dutch Theatre Systems & Services B.V., Eagle Ship Supply B.V.,
Embrace SBS B.V., Energy Developments Holding B.V.,
Iwebination Group B.V., Jorritsma Holding B.V. (Pitch&Putt),
Kalooga B.V., Kiadis Pharma B.V., Mucosis B.V., NovaTrade
B.V., Orteq Ltd., Polyganics Holding B.V., Proflex 		
Containermeten B.V., SenzAir B.V., Smart Dutch B.V.,
Solenne B.V., Stabi Alert B.V., Students Media B.V. (TTA
World), TCN/ SIG Telehousing B.V., Uitgenodigd.nl, WebBased Entertainment Media B.V., Zernike Seed Fund B.V.
S. Hoekstra Warten B.V.
Anome B.V., Anome Projects B.V.
Harlinger Kalkzandsteenfabriek B.V.
Thazza B.V.
Inlicence B.V., KLS Netherlands B.V., Nomadis B.V.
Rovecom Holding B.V., SuperMailService, Syntri B.V.
Kampen Mechanical Group B.V.
Global Environmental Solutions B.V., TPI Power B.V.
Km-Engineering / Liquid Filtration Systems V.oF.
Data B. Mailservice Holding B.V., VCN B.V.

Marum
Midlaren
Nijehaske
Oranjewoud
Oude Pekela
2

Dokkum

1

Roden
Sappemeer
Scheemda
Sneek

Farmsum
Groningen

1

7

1

Harlingen

Westerbroek

27

Franeker

Sumar

Leeuwarden

1
1

Winsum

2

Leek

Marum

Haren

2

1

1

1

Sneek

Midlaren

1
2

Veenhuizen

1

2

Scheemda

1

Eelde

Roden

Grou

Stadskanaal
Sumar
Ter Apel
Tynaarlo
Veendam

Zuidbroek

Hoogezand

Haulerwijk

5

Sappemeer

1
2

1

1

Tynaarlo

2

Zuidlaren

Oude Pekela

2

4
Veendam

Vlagtwedde

1
Nijehaske

2

Joure

Assen

1

6

1

1

Stadskanaal

1
1

Oranjewoud

1

Appelscha

Wolvega

Westerbork

1
Emmen

1

4

Bruntinge

1

Hoogeveen

Klazienaveen

6
Coevorden

2
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Veenhuizen
Vlagtwedde
Westerbork
Westerbroek
Winsum (FR)
Wolvega
Zuidbroek
Zuidlaren

Bright Vision Entertainment Holding B.V.,
Datacenter Fryslân B.V., Grendel Games V.o.F.,
Living Foods B.V., Professionele Distributiegroep B.V.,
Thin Film Factory B.V., Vergnes Holding B.V.
Baron-de Boer Beheer B.V.
MXR V.o.F.
F. Bosma Beheer B.V.
Tjaarda Oranjewoud B.V.
Hennepverwerkingsbedrijf Dun Agro B.V.,
Strating Beheer B.V.
Homemade Holding B.V., Resato Industries Holding B.V.,
Smit Sappemeer Beheer B.V.
Geo Plus Holding B.V.
Led Light Europe B.V., No Noises Holding B.V., Timer B.V., VIA
Drupsteen B.V., WorkCity B.V.
Zorg Office Nederland B.V.
Terra Leisure Group Holding B.V.
Indugroep Participaties B.V.
LukasDesign B.V., WS Kalsbeek Holding B.V.
ABS Beheer B.V., Dynaplak Adhesive and Starches B.V.,
Nedmag Industries Mining and Manufacturing Holding B.V.,
Paragon Products Holding B.V.
Bitter & Zoet Veenhuizen B.V.
Emslandermeer B.V.
Refona Holding B.V.
Volharding Shipyards Holding B.V.
23
Miedema Holding B.V.
R&G Beveiliging B.V.
Jouwstraat.nl, KWIC Holding B.V.
Longbloom B.V., Ritinimare B.V.

Alweer even geleden schreef de NOM een wedstrijd uit: Doe mee en win een online strategie.

MXR Podoblock

een ijskar willen huren. ‘Schelte heeft ons daarbij goed

Een kennisprijs die veel inzendingen opleverde. Alex Berends en Nico Gorter van MXR Podo-

MXR ontwikkelt hulpmiddelen die het maken van rönt-

geholpen en een helder inzicht gegeven. Daar kwam uit

genfoto’s bij paarden voor zowel mens als paard, veilig

dat we een in uitstraling goede site hadden, maar dat er

block en Romke de Jong van De Jong’s IJsbedrijven waren ook geïnteresseerd, en wonnen

en doeltreffend laten verlopen. Het is een jong, onderne-

technisch nog wel wat te verbeteren viel, op het gebied

mend, innovatief, exportgericht en groeiend bedrijf.

van positionering, zoekresultaten en aantallen bezoekers

met hun motivatie. Ze hebben hun prijs inmiddels geïncasseerd: een dagdeel sparren met
Schelte Meinsma, online marketing strateeg. Hoe het was? Een korte impressie. Op papier.

Verhalen van winnaars

die daadwerkelijk overgaan tot transacties bijvoorbeeld.

MXR Podoblock heeft twee sites, www.mxr.nl,

We hebben ook gekeken naar onze inzet van Adwords,

www.podoblock.com en is op Facebook, Twitter, LinkedIn en

daar zijn slimme verbeterpunten uitgekomen. Na de sessie

YouTube te vinden.

hebben we een vervolgafspraak gemaakt, daar hebben we
ook onze webontwikkelaar bij uitgenodigd. We hebben
besloten dat we verder in gesprek gaan met Schelte en

De Jong’s IJsbedrijven

onze hele website opnieuw gaan inrichten. En die was net

De Jong’s IJsbedrijven is een oud Fries traditioneel

drie maanden geleden gelanceerd … Toch is het ons goed

familiebedrijf sinds 1947. Het ijs wordt ook traditioneel

bevallen om een buitenstaander bij onze online zaken te

aan de man gebracht, met bakfietsjes, oude ijskarren,

betrekken. De frisse, kritische blik van Schelte heeft nu al

over sociale media, maar daarvan moet het belang voor

die ze verhuren op feesten, partijen en evenementen.

verhelderend gewerkt.’

ons nog blijken. Het was natuurlijk geweldig om deze prijs

In heel Nederland.
Schelte vond het interessant om bij De Jong’s IJsbedrijven

te winnen, maar één sessie om over al onze online acti-
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viteiten te spreken is te weinig hebben we gemerkt, zeker

De Jong’s IJsbedrijven heeft een website, www.dejongsijs.nl

in ‘de winkel’ te kijken. ‘Ik had een gesprek met Romke de

ook omdat we leken zijn op dit gebied. We zijn ons nu aan

en is ook op Twitter, Facebook, Tumblr, Picassa en Pinterest

Jong en zijn vader, ze waren erg enthousiast. De focus lag

het bezinnen of we onszelf hierin verder zullen verdiepen

aanwezig.

op het verhuren van ijskarren online en dan met name

of dit gaan uitbesteden. Het is voor ons nu nog niet helder

aan grotere opdrachtgevers, evenementen en dergelijke.

hoe we verder moeten.’

We hebben gekeken naar de huidige website en daar een

Schelte heeft MXR goed op weg kunnen helpen: ‘Insteek

Schelte Meinsma

optimalisatieplan voor gemaakt met als doel er meer op-

Online marketeer, LECTRIC-docent en Google-specialist.

drachten uit te halen. Daarnaast hebben we gekeken naar
Google, Google Adwords, emailmarketing en linkbuilding.

was dat we vooral zouden kijken naar een internationale

Sander Oosterhof (NOM), Schelte Meinsma, Nico Gorter en Alex Berends

strategie, omdat zij ook over de grens willen scoren. Hun

www.scheltemeinsma.nl

De strategie voor De Jong’s IJsbedrijven is om hoger in

nieuwe website zat goed in elkaar, al had ik natuurlijk

Schelte is verder aanwezig op LinkedIn, Twitter, Hyves en

Google te scoren, dus daar gaan we speciale landingspagi-

wel wat verbeterpunten. Punt van aandacht voor hen is

Facebook.

na’s voor maken. Ook de Adwords-campagne gaan we met

de inzet van Google Adwords, de online adverteermo-

elkaar verder bespreken. Kortom: een goede samenwer-

MXR Podoblock

gelijkheid van Google. Ook heb ik geadviseerd om de

king, we hebben alweer een nieuwe afspraak gemaakt.’

Alex Berends en Nico Gorter van MXR wilden graag eens

linkbuildingstrategie te verbeteren, dat kan door linkjes te

met een buitenstaander sparren over hun online activitei-

plaatsen op internationale paardenplatforms. Het product

Kijken naar de werkelijkheid

ten. Het gesprek met Schelte was voor hen inderdaad van

van Podoblock is nogal moeilijk te beschrijven, filmpjes

Schelte vervolgt: ‘Insteek van beide gesprekken was dat

waarde en heeft verschillende verbeterpunten opgeleverd.

op YouTube kunnen daarvoor een goede oplossing zijn.

we naar de sites hebben gekeken vanuit Google Analytics.

‘Onze sites zijn belangrijk voor ons. Op www.mxr.nl en

We hebben het erover gehad een concept te ontwikkelen

Cijfermatig dus, en dat vind ik zelf eigenlijk het leukst. Je

www.podoblock.com informeren we over ons bedrijf en

dat een breed draagvlak heeft, daarin zullen we YouTube

kunt wel gevoelsmatig van alles vinden, maar de cijfers la-

onze producten, er kan online besteld worden en we ma-

combineren met LinkedIn en Facebook. Ik ben benieuwd

ten zien hoe de werkelijkheid is: waar het publiek vandaan

ken gebruik van instructievideo’s. De site was net nieuw,

wat daar straks uit gaat komen.’

komt, welke pagina’s het meest interessant zijn en waar

we waren benieuwd wat Schelte ervan vond. We zijn met

het hoogst wordt gescoord.’

hem dieper in Google Analytics gedoken, niet iets wat wij

De Jong’s IJsbedrijven

vanuit onszelf zouden doen. Het heeft ons echt verrast

Romke de Jong was geïnteresseerd in advies bij het inrichten

‘Het was leuk om bij twee zulke verschillende bedrijven

welke informatie we hieruit kunnen halen, zelfs op relatief

van een online advertentiecampagne. Door het internet

binnen te kijken’, vond Schelte. ‘En dan niet alleen online

eenvoudige wijze. Daar gaan we zeker vaker gebruik van

is de doelgroep van De Jong’s IJsbedrijven gegroeid, van

maar écht binnen. Een familiebedrijf met vader en zoon

maken. Het heeft nu al opgeleverd dat een van onze url’s,

regionaal naar Nederland in zijn totaliteit. Alleen nu moet

aan tafel en de technische mannen van MXR. Ik denk dat

www.mxr.nl, zal gaan vervallen. We hebben het ook gehad

heel Nederland het bedrijf nog weten te vinden als ze

•
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Alex Berhitu (NOM), Romke de Jong en Schelte Meinsma

er nu een goede basis ligt om online beter te scoren.’
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Noordelijke zuivel,

Al kopen de Chinezen nu, naar het schijnt, onze schappen
Nutrilon leeg, en worden zelfs containers vol pakken
melk naar het verre Oosten verscheept, Nederland zal
nooit in staat zijn om zelfs maar bij benadering alle
monden in Azië te voeden. De productiecapaciteit van
circa 10 miljard liter melk per jaar kan nog met enkele
tientallen procenten omhoog, maar dan is de grens wel
bereikt. En dat terwijl de Aziatische markt door een sterk
groeiende middenklasse vele malen meer opzuigt. Van
die extra vraag zou Noord-Nederland dus maar beperkt
kunnen profiteren, ware het niet dat onze regio veel
meer uit zijn melk kan halen dan andere landen. Door
te specialiseren, zoals babyvoeding, wordt de noordelijke

van hun producten. Daarom is Lifelines internationaal

zuivel een stuwende kracht, met invloed op alle andere

gezien een unique selling point voor potentiële inves-

sterke kanten van het noorden, zoals Healthy Ageing,

teerders.

energie en watertechnologie.

Maar ook op veel basaler niveau is onderzoek nodig.
De uitbreiding van de melkproductie zelf vereist ook

26

‘de witte banen motor’

De rol van de NOM daarin is tweeledig, zegt Joep de

creatieve oplossingen, vertelt De Vries: ‘Vanaf 2015

Vries, de AgriFood-man van NOM Foreign Direct Invest-

gaat het melkquotum eraf en dan kan er tien tot dertig

ment: Innovatie en Acquisitie. De Vries: ‘We zijn goed

procent meer melk bijkomen. Maar dan moet je wel een

in de niche-markten omdat we een hoge kwaliteits-

oplossing vinden voor de mest, want dat quotum blijft.

standaard hebben en omdat dat ook wereldwijd wordt

Dat is een van de dingen om op te lossen. De melksector

gezien. Dat is een reden waarom Royal Friesland Campina

helpt de boer daarbij want dat is ook hun belang, dus die

een sterke focus heeft op babyvoeding in Azie en daarom

neemt de regie in handen.’

zit daar veel ontwikkeling op. De upper class in China

Ook de productiemethodes kunnen beter, denkt De Vries:

zit inmiddels te wachten op melk met snufjes, zoals wij

‘De boer heeft niet altijd de prikkel om te innoveren,

die in Noord-Nederland kunnen maken. En dat is een

want hij heeft een vaste afnemer. Hij wordt hooguit

enorme markt. Wij willen laten zien wat Noord-Nederland

uitgedaagd om de kosten terug te brengen, maar minder

kan, welke kennis hier al aanwezig is en hoe je dus ook

om betere melk te produceren. We denken dat het goed

andere bedrijven eraan kunt haken.’

is als boeren daarover nadenken, daarom willen we daar
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met Smart Dairy Farming wat aan doen. Als je de melk

Het Nederlandse A-ware Food Group en Fonterra uit Nieuw Zeeland investeren in twee
fabrieken bij Heerenveen. Het Chinese Xian Consummate bouwt een melkpoederfabriek
in Assen, Royal Friesland Campina moderniseert zijn noordelijke vestigingen, en de
boeren krijgen steeds meer geld voor hun melk. De noordelijke zuivel ontwikkelt zich tot
een krachtige economische motor, met de komende twee jaar ruim € 500 miljoen aan
investeringen, en 400 extra banen. De NOM streeft naar een zuivelcluster die het moet
hebben van nichemarkten en grote toegevoegde waarde.
•
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Innovatie

beter maakt, moet de producent er ook iets moois van

In Leeuwarden en Groningen bieden Dairy Campus,

kunnen maken, dus je moet dat dan in de hele keten

het Van Hall, de RUG en de Hanzehogeschool, in nauwe

borgen. Je laat zien dat je innoveert van gras tot glas en

samenwerking overigens met de Wageningse universiteit,

je hebt de hele keten nodig om daar iets in te bereiken.’

een schat aan kennis. Ook het CCC, het Carbohydrate

Het project Dairy Chain van de provincie Friesland is

Competence Centre, doet heel gericht onderzoek naar

daar een mooi voorbeeld van.

de bijzondere eigenschappen en mogelijke toepassingen
van koolhydraten in onder meer de zuivel.

Acquisitie

Nog fundamenteler is het reusachtige Lifelines-onder-

De innovatie die tenslotte buitenlandse investeerders

zoek van het UMCG, dat de relatie van leefstijl en

moet trekken betreft in principe de eindproductien en

gezondheid onderzoekt onder 165.000 noordelingen, en

ingrediënten, omdat, zoals is vastgesteld, het aantal hec-

dat de hoeksteen vormt van de Healthy Ageing-activiteit

tares grasland beperkt is. Het is zaak dat hier producten

in het noorden. Ook de zuivelsector zou daar vragen be-

en halffabrikaten worden gemaakt waar pas op het laatst

antwoord kunnen krijgen over de gezondsheidseffecten

mee gesjouwd hoeft te worden. Poeder dus, of kaas. Dat

• INVESTEREN IN ONTWIKKELING
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laatste is voor veel bedrijven een interessant product

hard werken om de juiste mensen te krijgen. Ik ben zo

omdat bij het maken ervan ook wei wordt gemaakt,

25 foodoperators kwijt, terwijl er geen vacatures zijn.

Top 10

een noodzakelijk ingrediënt voor babyvoeding. Het is

Labfuncties en technische dienstfuncties zijn moeilijk in

meest bezochte websites in Nederland

dan ook geen toeval dat het Nieuw Zeelandse Fonterra

te vullen en daarnaast is er een enorme uitstroom in alle

aansloot bij de nieuwe kaasfabriek van A-ware in Heeren-

industrieën als gevolg van de vergrijzing.’

veen, vertelt de Vries: ‘We zijn interessant voor bedrijven

Wat Joep de Vries de meeste zorgen baart is dat er te

die nieuwe dingen willen doen met die melk. Fonterra

weinig mensen van school komen om dat op te vullen:

wil vanuit Nieuw Zeeland de Europese markt betreden
met nieuwe producten. Daarom startten ze hier met een

1 en 2

Google.nl en Google.com

Dragon Dictation

3

Facebook

Onderweg in de auto naar een volgende af-

4

YouTube

‘De foodindustrie is te weinig bezig geweest met te ver-

spraak? Dan zou het handig zijn als u de reistijd

5

Windows Live

tellen wat ze doet. We weten te weinig wat het inhoudt

kunt gebruiken om de mail te beantwoorden,

6

LinkedIn

ingrediëntenfabriek in Heerenveen en dat doen ze in

om een pak melk te maken, we vinden dat niet sexy

een nieuwe post op Facebook te zetten en met-

7

Wikipedia

samenhang met de nieuwe kaasfabriek, want die reststof

om mee bezig te zijn. Die bal ligt bij de industrie maar

een een paar tweets te versturen. Met de app Dragon Dictation

8

Nu.nl

wei heeft Fonterra nodig.’

het wordt door de overheid ook niet gestimuleerd. We

kunt u gewoon hardop tegen uw telefoon of iPad praten. Op

9

Marktplaats.nl

Fonterra is een goed voorbeeld van de bedrijven waar

moeten jeugd meer motiveren om agrifood en techniek

het beeldscherm verschijnt dan razendsnel wat u zegt. Aan het

10

Twitter

de NOM naar zoekt: internationaal, innovatief en aan-

te studeren. Laten zien dat dat wel degelijk leuk is en

einde van een zin zegt u ‘punt’ en er verschijnt een punt. Wilt u

hakend op bestaande bedrijven die andere onderdelen

dat er onderzoek in gedaan kan worden. Daarnaast moet

een komma of een vraagteken? Zeg dan ‘komma’ of ‘vraagteken’.

gebruiken of juist leveren. Zo wordt een hoogwaardig

industrie ook de handschoen oppakken om leerlingen

Moet de e-mail naar Jan Janssen? Vertel uw mobiele apparaat

zuivelcluster van internationale allure verder uitgebouwd.

in bepaalde opleidingen, zoals CSI, naar de foodkant te

dan dat de e-mail naar die specifieke persoon in uw adresboek

Die acquisitie lijkt met zo’n aantrekkelijk vestigingskli-

lokken. En in deze tijd zouden veel mensen in de leeftijd

moet. Wilt u in plaats van een e-mail liever een bericht op Face-

maat eenvoudig, maar de NOM moet er vele interna-

van 40 tot 55 die nu niet in de food werken daar wel

book of Twitter versturen? Gewoon aangeven.

tionale beurzen voor bezoeken om de boodschap over

terecht kunnen met omscholing. Daar zie ik een taak

te brengen. Want ook Duitsland en andere delen van

voor de overheid in combinatie met het bedrijfsleven.

Nederland zitten op het vinkentouw.

Het is de sluitsteen van ons beleid, want zonder human

Genius Scan

capital is die innovatie niet te doen en dan blijft dus ook

Snel een kopietje maken, maar geen kopieer-

de internationale acquisitie achterwege.’

apparaat of scanner bij de hand? Met de app

Human capital
28

Apps voor Ondernemers:



De Vries wijst erop dat noordelijke overheden, bedrijven

Genius Scan heeft u alleen uw smartphone

en kennisinstituten samen moeten zorgen dat het niet

nodig. De applicatie is handig voor mensen die een document

schort aan één vitale vestigingsfactor: personeel. ‘In

vinden. Je maakt een foto van het document, stelt het gebied in

T (06) 253 926 71 • E jdevries@nom.nl

misschien iets ruimer, maar je moet als ondernemer

29

bij de hand willen hebben, maar geen kopieermachine kunnen

Joep de Vries
Foreign Direct Investment AgriFood NOM

het noorden is de arbeidsmarkt in de foodindustrie

Bron: www.alletoptienlijstjes.nl

dat geoptimaliseerd moet worden en Genius Scan optimaliseert
de foto. Het is zelfs mogelijk om de ‘scan’ vervolgens als PDF-

Kwetters!

•
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Friese Ballonfeesten Joure

bestand naar anderen te sturen.

24 t/m 28 juli 2013

ScanBizCards

Friese Ballonfeesten Joure viert haar

ScanBizCards is een oplossing die uitblinkt in

28ste editie. Vijf avonden lang stijgen 35

technisch vernuft. U maakt een foto van een

heteluchtballonnen met veel special shapes

willekeurig visitekaartje en de app schrijft alle

(speciale vormen) uit binnen- en buitenland

belangrijke gegevens - naam, bedrijfsnaam,

op vanaf de Nutsbaan in Joure.

telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), et cetera - weg in uw

Verder zijn er talloze nevenactiviteiten:

adresboek van uw smartphone. Desgewenst legt de app direct

muziek, springkussens en kermis.

contact met LinkedIn, Facebook, Outlook of elk ander adressenbestand op uw toestel. Het is elke keer weer verbazingwekkend

Op zaterdag wordt de Kinderdag gehouden,

dat de app zelfs alle gegevens van de meest creatief vormgege-

met een enorme speeltuin, optredens en

ven visitekaartjes weet op te slaan. De kaartjes kunnen dus snel

meet en greets met bekende kinderhelden.

bij het oud papier.

Op zaterdagavond is er romantisch nachtfakkelen en groots vuurwerk. Op zondag is
het Oldtimerdag.

Bron: www.dezaak.nl

Bron: www.ballonfeesten.nl
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Financiële injectie voor Led Light Europe BV

‘De LED-markt groeit razendsnel’
Led Light Europe BV, een ontwikkelaar en distributeur van LED-verlichting
en -armaturen, investeerde de afgelopen jaren flink in nieuwe led-toepas-

zocht met de NOM en de Stichting ir. G.J. Smid Fonds,

singen. Het bedrijf uit Sneek werkte onder meer aan de N1 LED-TL FIXTURE,

werkgelegenheid in Noord-Nederland via participaties in

een stichting die zich richt op het stimuleren van

een kansrijk product dat met name geschikt is voor de on- en offshore markt.

innovatieve regionale ondernemingen. ‘De LED-markt

Om de doorontwikkeling naar een prototype mogelijk te maken stelden de NOM

gronden’, zegt investment manager Jan Martin Timmer

en de Stichting ir. G.J. Smid Fonds risicodragend kapitaal beschikbaar.

groeit razendsnel, maar is soms erg moeilijk te doorvan NOM Finance. ‘Daarom hebben wij bij het onderzoek volop gebruikgemaakt van de kennis en de inzichten
van mijn collega Allard van Dijk. Allard is business

30

Halverwege de jaren ’20 van de vorige eeuw ontdekte

bedrijf in eigen huis ontwikkelt en in samenwerking

development manager Energie bij de NOM en vanuit die

Oleg Losev, een Russische wetenschapper, dat diodes

met een aantal gerenommeerde leveranciers produceert.

rol uitstekend ingevoerd in de energiesector. Het werd

licht uitstraalden als er stroom doorheen werd gestuurd.

De markt blijft zich naar verwachting in volle vaart

ons al snel duidelijk dat Led Light Europe BV over tech-

Korte tijd later, in 1927 om precies te zijn, publiceerde

ontwikkelen. Om nog gerichter op toekomstige moge-

nische expertise en mogelijkheden beschikt die in deze

hij voor het eerst over zijn bevindingen en vroeg nog in

lijkheden in te spelen positioneert Led Light Europe BV

combinatie elders in de markt niet voorhanden zijn.’

datzelfde jaar patent aan. Door de roerige tijden waarin

zich steeds meer als een R&D georiënteerde organisatie.

Rusland verkeerde bleef zijn werk echter onopgemerkt.

‘De afgelopen jaren hebben we flink geïnvesteerd in

Stevig trackrecord

Hoewel led in 1962 echt doorbrak werd het pas in de

nieuwe led-toepassingen’, vervolgt Andrew. ‘Dat heeft

Samen met de Stichting ir. G.J. Smid Fonds besloot de

jaren ’90 commercieel interessant. Door nieuwe tech-

goed uitgepakt. Een aantal grote internationale accounts

NOM om Led Light Europe BV risicodragend kapitaal

nologieën konden groene, blauwe en witte kleuren

is zeer geïnteresseerd in onze producten. Met name in

te verstrekken. Jan Dantuma, secretaris van genoemde

goedkoper en zuiniger worden geproduceerd. Sindsdien

de N1 LED TL-FIXTURE, een innovatief armatuur dat

stichting, benadrukt dat het management van het be-

is het snel gegaan met de ontwikkelingen rondom Light

bij uitstek geschikt is voor de on- en offshore markt.

drijf over een stevige trackrecord, een enorme gedreven-

Emitting Diode, zoals LED voluit wordt geschreven. Eén

Het kan vrijwel zonder aanpassing op de plaats van het

heid en een bewezen ondernemersgeest beschikt. ‘Led

van de bedrijven die zich de afgelopen jaren nadruk-

bestaande armatuur worden geïnstalleerd en zorgt voor

Light Europe BV behoort bovendien volledig tot onze

kelijk heeft geprofileerd is Led Light Europe BV. De

een energiebesparing die kan oplopen tot wel 70%. De

doelgroep: Noord-Nederlandse bedrijven met een in-

onderneming uit Sneek is uitgegroeid tot een belangrijke

volledig recyclebare N1 LED-TL FIXTURE voldoet aan de

novatief karakter. Het door de onderneming geschetste

speler in de wereld van led-verlichting.

allerhoogste veiligheidseisen en is bovendien volledig

perspectief en de resultaten van het onderzoek hebben

onderhoudsvrij.’

mij positief verrast.’ En dus krijgt Led Light Europe BV

Eigen lijn
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de financiële armslag die het nodig heeft voor de door-

Led Light Europe BV ontwikkelt en distribueert LED-ver-

Flinke investering

ontwikkeling en het patenteren van de N1 LED-FIXTURE,

lichting en -armaturen. ‘Geen producten voor huis, tuin

De N1 LED-TL FIXTURE zou zomaar eens een

inclusief het realiseren van een productie-unit en de

en keuken’, onderstreept CEO Andrew Fidder. ‘We richten

revolutie kunnen ontketenen in lampenland.

marktintroductie. Het bedrijf wordt zo in staat gesteld

ons met name op industriële en facilitaire toepassingen.

Het doorontwikkelen van het product naar

om de ingezette ontwikkelingen en het voorgenomen

Denk aan LED-armaturen, LED-tubes, LED-panels,

prototype en daadwerkelijk productie vraagt

groeipad door te zetten.

LED-downlighters, LED-nood/oriëntatieverlichting en

echter om een flinke extra investering.

LED-straatverlichting.’ Het betreft een eigen lijn die het

Vandaar dat Led Light Europe BV contact
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ontstaan uit die projecten, producten of diensten die ook

(zie kader blz. 34) en het innovatieve dijkmonitoring-

echt een toegevoegde waarde hebben voor de betrokken

systeem IJkdijk. Dat zijn projecten die goed zijn opgezet

bedrijven en voor Noord-Nederland.’

en ook nog eens fraaie successen opleveren. Zo kan de

Voorheen nam de NOM onder de vlag van O&I vervol-

slimme toepassing van monitoring bij IJkdijk tot aanzien-

gens ook de uitvoering van projecten op zich. Maar daar

lijke kostenbesparingen leiden bij binnen- en buitenlandse

heeft Business Development afscheid van genomen. ‘Om

waterbeheerders en heeft het deelnemers additionele

de eenvoudige reden dat anderen dat ook heel goed, of

omzet opgeleverd. ‘Voor ons het bewijs dat de kracht van

misschien nog wel beter kunnen’, vat Sander samen. ‘Wij

Business Development juist in de aanvangsfase ligt.’

kunnen er in elk geval niet de beste in worden.’

Vrij recent heeft Business Development samen met Philips
in Drachten en anderen het project Ecostructuur opgezet

Geen manusje van alles

waarbij innovatieve bedrijven en Philips gezamenlijk een

Neem het project NPAL (Noordelijke Productiviteits

R&D-netwerk vormen waarbinnen ze product- en ontwik-

Alliantie), dat bestaat uit een cluster van bedrijven die

kelingskennis uitwisselen (zie blz. 5 van deze NOMMER).

samenwerken aan verbetering van hun productivi-

Volgens Sander ook een mooi voorbeeld

teit. NPAL is tot stand gekomen onder de vleugels van

van de wijze waarop de toegevoegde

de NOM. Na de opstartfase nam de NOM tevens het

waarde van Business Development

management van NPAL op zich, er werden bijeenkom-

tot uiting komt.

sten georganiseerd, de NOM voerde het relatiebeheer

NOM Business Development

sterk als aanjager van ideeën
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NOM Business Development is de motor achter belangrijke innovatieve projecten in de

en zorgde ervoor dat het geheel bleef rollen. ‘Dat laatste

Topsectoren

gaan we niet meer doen’, zegt Sander. ‘Onze kracht ligt

Bij het opzetten van nieuwe initiatieven zoekt de NOM

veel meer in de beginfase van het project. Wij willen ons

aansluiting bij de Topsectoren die het kabinet heeft aan-

daarom concentreren op het ontwikkelen en aanjagen

gewezen. Vertaald naar het Noorden zijn dan van belang:

regio. De slotsom van een strategische analyse van NOM Business Development was dat

van ideeën en het vertalen ervan in een project.’

Energie, Water, Chemie, Agrifood, Life Sciences & Health,

het onderdeel scherper wil kiezen en zich wil gaan concentreren op het in gang zetten

Die verandering van taakinvulling zal voor menigeen

binnen die Topsectoren de verborgen parels te zoeken.

wel wennen zijn, veronderstelt Sander. Met name in de

Om dat proces te stimuleren heeft Business

regionale politiek werd de NOM nog wel eens gezien

Development een gestructureerd

als economisch manusje van alles, meent Oosterhof. En

programma opgetuigd met klankbord-

die rol vervulde de NOM misschien deels ook wel, maar

groepen, netwerkbijeenkomsten en

dat is voor de organisatie met de huidige omvang geen

bedrijfsbezoeken, legt Sander

haalbare kaart meer. Ook de uitvoeringskant van bijvoor-

uit. Daarbij zoekt de NOM

HighTech en Biobased Economy. De kunst is uiteraard om

van projecten en minder op de uitvoering ervan. ‘We willen meer focus aanbrengen.
Waar we in uitblinken, dat willen we nog beter gaan doen.’
Het werkterrein van de NOM overlapt deels dat van orga-

Tot voor kort ging het onderdeel Business Development

beeld projecten gericht op verbetering van toelevering

zeker ook samenwerking

nisaties zoals de KvK of Syntens. ‘De regio heeft er echter

door het leven als O&I, Ontwikkeling en Innovatie. De

en de met Europees Interreg-geld gefinancierde projecten

met kennispartners

weinig aan wanneer die organisaties elkaars werk herhalen.

naamswijziging impliceert ook een andere invulling van

als Food Future, zal NOM Business Development meer en

zoals de RUG, de hoge-

Wij vinden het daarom belangrijk dat de NOM een on-

de rol van het NOM-onderdeel. Sander: ‘Een van de be-

meer aan anderen overlaten.

scholen in Noord-

derscheidende rol heeft’, zegt Sander Oosterhof, manager

langrijke kwaliteiten van de NOM is dat we zeer bedreven

Business Development bij de NOM. ‘Pas dan voegen onze

zijn in het vertalen van een idee in een concreet project.

Dat de kwaliteiten van Business Development vooral

organisaties als VNO-NCW,

werkzaamheden daadwerkelijk iets toe en kunnen we echt

We weten dankzij ons netwerk ook goed welke bedrijven

liggen op het vlak van het blootleggen en het handen en

de KvK en andere instel-

wat betekenen voor de ontwikkeling van de noordelijke

en kennisinstellingen een project kunnen uitvoeren en we

voeten geven aan kansrijke ideeën wordt volgens Sander

lingen die een bijdrage

regio.’

weten waar we financiering kunnen vinden. Op die manier

wel aangetoond door projecten zoals bijvoorbeeld SAWA

kunnen leveren.
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Met de nieuwe aanpak wil NOM Business Development via

omzet en de toegevoegde waarde die de bedrijven die erin

het inrichten van samenwerkingsprojecten vernieuwend

participeren op de wereldmarkt kunnen maken. ‘Het is

ondernemen en het ontstaan van innovatieve producten

niet altijd even makkelijk vast te stellen, maar we kunnen

en diensten stimuleren. Maar zoals dat gaat met innova-

doelstellingen formuleren waarin is vastgelegd hoeveel

ties, ideeën komen onverwachts en uit alle mogelijke hoe-

projecten we jaarlijks willen beginnen en wat daarvan

ken. Het is de aard van het verschijnsel. ‘Zo las ik in een

voor de deelnemende bedrijven mondiaal de potentiële

vakblad voor ingenieurs over de Organic Rankine Cycle

omzet is.’ 

technologie, een soort lage-temperatuur stoommachine’,
zegt Sander hierover. ‘Dat zette mij gelijk aan het denken

Wat NOM Business Development doet kunnen we u ook

en we beoordelen dan gezamenlijk de kansen van zoiets.’

laten zien via een animatie op het NOMNV-YouTubekanaal. Kost slechts 1,49 minuten

Doelen formuleren

van uw tijd!

Om de eigen prestaties te beoordelen werkt NOM Business
Development aan een geschikte meetmethode. Sander zegt
dat de waarde van projecten uitgedrukt kan worden in de

‘SAWA toont kracht van NOM als aanjager’
34

(Zonder plakband of punaises.)

Wat het innovatieproject SAWA (Sensors and Water)

de kracht van de NOM als aanjager van vernieuwende

concreet aan werkgelegenheid en extra omzet heeft

plannen en toepassing van innovatieve technologie.

Als idee binnengekomen bij Flinc en met behulp van

opgeleverd is nog niet volledig te kwantificeren - een

SAWA heeft een reeks concrete resultaten opgeleverd.

NOM-financiering tot een product ontwikkeld. En dan nu

eindrapport verschijnt na de zomer - maar de toege-

Zo is het nu bijvoorbeeld mogelijk met nieuw ontwik-

de marktintroductie: de Hanggo, een innovatief ophang-

voegde waarde is reeds enorm, zegt Alex Berhitu. Hij is

kelde sensoren zeer snel mestlozingen in de Drentsche

systeem waarmee je gemakkelijk decoratiematerialen

vanuit NOM Business Development betrokken bij SAWA,

Aa, een belangrijke drinkwaterbron, te registreren. Iets

ophangt. Ideaal voor de slingers op een feestje of voor

dat na een looptijd van vier jaar binnenkort afsluit met

dat met de gebruikelijke meetmethoden veel langer

een schilderij. Binnenkort ook verkrijgbaar in de winkel,

een internationaal congres over toepassing van sensoren

duurt. Eveneens worden met sensoren van de deel-

maar voor u nu al, als cadeautje bij deze NOMMER.

in de watersector. ‘We hebben op de drie deelgebieden

nemende bedrijven succesvol wateranalyses gemaakt

Voor een feestelijke zomer.

waterinname, productie en distributie mooie resultaten

in het distributienet van waterleidingmaatschappijen.

geboekt’, verklaart Berhitu.

Ook hier geldt dat de digitale analyses sneller resultaten

Hij ziet SAWA als schoolvoorbeeld van succesvolle samen-

opleveren die bovendien nauwkeuriger zijn.

werking tussen overheid/potentiële klant, technologie-

Een andere SAWA-spinoff is de groei en overname eind

leveranciers en kennisinstituten. ‘Een ideale driehoek’,

2012 door het Zwitserse bedrijf Metrohm van het Friese

zegt hij. Een samenwerking die zijn wortels vindt in een

Capilix, dat met sensoren water monitort. ‘En die Zwitsers

bijeenkomst georganiseerd door de NOM en Sensor

stappen echt niet in Capilix voor een marginaal winst-

Universe. Daar werd duidelijk dat de (drink)watersector

potentieel’, aldus Berhitu. Capilix is als startup in 2008

door toepassing van sensoren een stap vooruit zou kunnen

met steun van de NOM opgericht.

www.hanggo.eu

zetten.
Om die ambitie in te vullen verzamelde de NOM een
cluster van vijftien partijen met daarbij drinkwaterbedrijven, sensorontwikkelaars - veelal mkb-bedrijven en een aantal kennisinstituten, waaronder Wetsus in
Leeuwarden en INCAS3 in Assen. Vervolgens heeft de
NOM de werving van de benodigde 8 miljoen euro aan
financiering gecoördineerd. SAWA toont volgens Berhitu
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NOM als aanjager
Een echte ondernemer houdt van doorpakken en snel
schakelen. Tenminste, als hij daarvoor de ruimte krijgt.

Digitale platforms
Als het contract getekend is kun je meteen doorpakken.
Je wordt daarbij ondersteund door Chantal Leijendekker.
Chantal is verantwoordelijk voor het beheer en houdt
gedurende de periode waarin het bedrijf gebruikmaakt
van de Aanjaagfinanciering vinger aan de pols. ‘Dat doe
ik op gepaste afstand’, benadrukt ze. ‘De Aanjaagfinan-

Chantal Leijendekker
Investment Manager NOM

In de vorm van start-, groei- of ontwikkelingskapitaal

ciering is een achtergestelde lening, dus zijn we geen

T (06) 502 021 61 • E leijendekker@nom.nl

bijvoorbeeld. NOM Finance biedt ondersteuning.

wil ik uiteraard goed op de hoogte blijven. Dit bereiken

Met de Aanjaagfinanciering, een achtergestelde

kwartaal de cijfers te ontvangen. Op die manier kan ik

lening voor kansrijke, jonge bedrijven.

aandeelhouder. Daar waar nodig zitten we bij elkaar. Wel
we onder meer door periodiek in gesprek te gaan en per
de financiële ontwikkeling van het bedrijf goed volgen.
En als er zich problemen of kansen voordoen denk ik
actief mee over mogelijke oplossingen. Daarnaast laten
we binnen de Aanjaagfinanciering bedrijven zo veel
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we daarin echter nog meer structuur en focus aan. Om in

mogelijk profiteren van de netwerken van de NOM en

aanmerking te komen voor de Aanjaagfinanciering moet

brengen we mensen bij elkaar op digitale platforms en

daarom aan een aantal criteria worden voldaan. Zo moet

netwerken. We proberen bedrijven in alles een sprong

het bedrijf jonger zijn dan vijf jaar, over een gereed pro-

voorwaarts te laten maken.‘

T (06) 292 408 99 • E jmtimmer@nom.nl

Als jong bedrijf heb je het prima voor elkaar. Je hebt

duct beschikken, innovatief zijn en een stuwend karakter

hard geknokt om het bestaansrecht van je concept te

hebben. Maar ook moet het tot de Topsectoren behoren

Sparringpartner

bewijzen. Nu je product gereed is merk je pas echt hoe

en vanzelfsprekend in Groningen, Friesland of Drenthe

Véronique, Chantal en Jan Martin beschikken samen

kansrijk je bent. Want toegevoegde waarde bied je, dat

gevestigd zijn.’

over bijna veertien jaar NOM-ervaring en zijn goed

is wel gebleken. En nu wil je doorpakken! Maar ja, dat

Jan Martin Timmer
Investment Manager NOM
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ingevoerd in de verschillende netwerken. En dus hebben

is gemakkelijker gezegd dan gedaan, want hoe kom je

Financieringscheck

ze een goed zicht op de manier waarop bijvoorbeeld

aan het benodigde kapitaal om die extra stap te zetten?

De Aanjaagfinanciering is een echt stimuleringsproduct.

banken, informal investors en private equity fondsen

Om door te groeien of je product naar een nog hoger

Bedoeld voor kleinere regionale bedrijven met behoefte

denken en werken. Of zoals Chantal het omschrijft:

niveau te tillen. Bij NOM Finance? Dat zou zomaar eens

aan start-, groei- of ontwikkelingskapitaal. Maar hoe

‘We hebben een scherp beeld van het financieringsland-

kunnen. Ook jonge, kansrijke ondernemingen uit Noord-

werkt het eigenlijk? Hoe kom je er bijvoorbeeld achter

schap. We kennen de kansen, maar ook de valkuilen. Dat

Nederland met een financieringsbehoefte van tussen de

of je er ook daadwerkelijk voor in aanmerking komt?

maakt het voor ondernemers extra prettig om met ons,

€ 50.000,- en € 200.000,- helpen we tenslotte graag voor-

Allereerst is het raadzaam om op www.nom.nl de finan-

als sparringpartner, in gesprek te gaan.’ 

uit. Dat doen we met de Aanjaagfinanciering, een achter-

cieringscheck te doen. Al na acht stappen weet je meer.

gestelde lening. We beschikken zelfs over een hecht team

Als blijkt dat de Aanjaagfinanciering voor jouw bedrijf de

dat maar één ding voor ogen heeft: jonge bedrijven een

best passende financiering is, word je direct doorwezen

gezonde financiële basis geven en daarmee bijdragen aan

naar Projectmedewerker Véronique Jeunhomme. ‘Ik doe

de economische ontwikkeling van Noord-Nederland.

het eerste contact en de screening’, vertelt ze. ‘Ik beoor-

Natuurlijk zijn we
ook aanwezig op
Véronique Jeunhomme
Projectmedewerker NOM
T (050) 521 44 17 • E Jeunhomme@nom.nl

Doe de

deel of aan alle criteria is voldaan. Als dat het geval is

Topsectoren

neemt Jan Martin het vervolgens van mij over. Hij doet

‘Het principe van de Aanjaagfinanciering is niet nieuw’,

een onderzoek naar het perspectief van de onderneming

zegt Investment Manager Jan Martin Timmer, die zich

en maakt een inschatting van de kwaliteiten van de

binnen het team bezighoudt met acquisitie. ’NOM

ondernemer. Nadat we hebben besloten om te investeren

Finance verstrekt al langere tijd achtergestelde leningen

kom ik weer in beeld. Ik stel het contract op en doe

aan veelbelovende MKB-bedrijven. Sinds kort brengen

tevens de procesafhandeling van het contract.’
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SPOTLICHT

ONDERNEMER UITGELICHT

‘Bij mijn weten is er niemand die doet wat wij doen: het integrale, een complete optimalisatie van een
productieproces vanuit de energiestromen. Daarnaast, toen ik afstudeerde, technische scheikunde, zaten
er vier mensen in mijn jaar. Er is een tekort aan technologen. Dus snel zal de concurrentie ook niet toenemen.’
Aan het woord is Aaldrik Haijer, chemisch ingenieur en oprichter van Water & Energy Solutions, een
ingenieursbureau dat garant staat voor forse energiebesparingen in de procesindustrie.

Slimmer omgaan met wat je al hebt

en weten bijvoorbeeld hoe je glasvezel maakt, chloor,

Wisselwerking met de RUG

papier, bier, polymeren, zetmeel en ook hoe je

Al die tijd heeft Aaldrik ook steeds contact met de RUG

rioolwater zuivert. Door die kennis worden we steeds

gehouden. ‘Door onze manier van werken komen we

waardevoller. Letterlijk. En dat hebben we ook al aange-

regelmatig dingen tegen waarvoor we nieuwe technologie

toond. Door een besparing van 40% op een energiereke-

bedenken. Daarmee gaan we naar de RUG. De techno-

ning van 5 miljoen euro bijvoorbeeld. En er is ook een

logie die we bedacht hebben, testen en ontwikkelen we

case waarin we 70% bespaarden met een terugverdientijd

samen met studenten op het lab. Van de drie projecten

van een half jaar. Onze opdrachtgevers zijn werkelijk

die er momenteel lopen zijn er twee al op pilotschaal ge-

lyrisch over de resultaten.’

test en verkeert een in de labfase. Die samenwerking met

Het gaat dan ook goed met het bedrijf. Dat zal niemand

de RUG werkt prettig voor beide partijen. Wij kunnen

verbazen. ‘We zijn met vier mensen full time aan het

bij hen terecht voor onderzoek en goede studenten, de

werk. Met Water & Energy Solutions kies je als werknemer

studenten doen bij ons ervaring op en studeren af op in-

wel voor een klein bedrijf, maar onze klanten zijn inter-

novatieve technologieprojecten. Op deze manier werken

nationaal en we groeien snel. Er zijn dus volop ontwik-

we ook nauw samen met de Energy Academy.’

kelmogelijkheden. We worden nu ook al gevraagd voor
de utilitystromen. Je ziet waar en hoe energiestromen lopen,

projecten in Duitsland en Engeland, en er zijn inmiddels

wat de kostenposten zijn en waar afhankelijkheden liggen.

verkennende gesprekken in Rusland geweest.’

www.waterandenergysolutions.nl

Kortom: je ziet direct waar bespaard kan worden. En dat
vertalen we in concrete acties en verbeterpunten.’

Introductie van de NOM
Maar goed. Dan ben je dus een jong en afgestudeerd che-

Water & Energy Solutions in de praktijk

misch ingenieur. En je hebt een eigen bedrijf, een unieke
methode en waardevolle ervaring. En dan? Hoe kom je

Het project rioolwaterzuivering

nou in contact met potentiële opdrachtgevers? Aaldrik

Bij rioolwaterzuivering maak je gebruik van biomassa die

ging daar veel beter, er hoefde niet gedroogd te worden

vertelt hoe de NOM hem daarbij geholpen heeft. ‘Toen

de verontreiniging in het water als het ware opeet en slib

met gas. Toen de kolenmijnen dichtgingen ontstonden er

we begonnen met Water & Energy Solutions en vertelden

vormt. Dat slib moet verbrand worden want daar zitten zware

problemen met de ontwatering. Dus wat hebben de Duit-

Aaldrik startte tijdens zijn afstuderen aan de RUG met

wat we konden en wat we voor de industrie zouden kun-

metalen en ziekteverwekkers in. Maar een natte biomassabrij

sers gedaan: kolen erbij en het probleem was verholpen.

zijn eigen bedrijf: Water & Energy Solutions, een onaf-

nen betekenen, werd ons steevast gevraagd om bewijs.

brandt niet en moet dus mechanisch ontwaterd (geperst)

Gewoon, zonder communicatie. Toevallig hebben wij dat

hankelijk ingenieursbureau en expert in het realiseren

Lastig natuurlijk als je begint. En toen kwam ik in contact

worden. Vervolgens is het nog niet droog genoeg en wordt

ontdekt. We zijn tests uit gaan voeren met de RUG en wat

van energiebesparing in de procesindustrie door optima-

met de NOM, met Sietse Wiersma en Errit Bekkering. De

er gas gestookt om het water eruit te verdampen. Het restant

blijkt? Inderdaad, het werkt. Het idee is dus om kolen die

lisatie van nutsvoorzieningen. Al tijdens zijn studie werd

NOM is voor ons de perfecte organisatie om in contact te

wordt gebruikt als energiedrager in de cementindustrie,

toch al verbrand worden ‘te lenen’ van een energiecentrale,

hij benaderd om technische problemen in fabrieken op te

komen met onze doelgroep: fabrieksdirecteuren van grote

afvalverwerkingscentrales, slibmonoverbranders of in een

er biomassa bij op te duwen en het geheel weer terug te

lossen en haalbaarheidsstudies uit te voeren. ‘We werden

multinationals. Sietse geloofde in ons model en introdu-

kolencentrale als bio-massabijstook. In dat proces is het

leveren aan een energiecentrale.’

ingehuurd om een specifieke opdracht uit te voeren,

ceerde ons bij twee fabrieken. Eenmaal binnen ging het

stoken van gas om dat water te verdampen de grootste

maar het kwam er in de praktijk steeds op neer dat we

verder vanzelf. Ik vertelde mijn verhaal en liet de metho-

kostenpost. Aaldrik vroeg zich af wat het resultaat zou zijn als

Volgende stap was dat Water & Energy Solutions een

verder keken. De meeste fabrieken kijken naar hoe ze

dologie zien. En echt waar: we werden gelijk ingehuurd.’

je die mechanische ontwatering beter zou doen. ‘We hebben

dag organiseerde en de Nederlandse waterschappen,

38

dezelfde dingen beter kunnen doen en focussen zich op

de persing goed bekeken en constateerden dat slib een soort

kolencentrales, slibverbranders, cementindustrie en

het kernproces. In plaats daarvan keken wij juist naar de

Lyrische reacties

van spons is die ook nadat hij geperst is, zichzelf steeds

technologieleveranciers uitnodigde. De case werd gepre-

interactie van processen met utilities, de randstromen.

Aaldrik gaat verder: ‘Gemiddeld genomen zijn we een

volzuigt met water. Deze sponswerking komt voort uit het

senteerd en leidde tot de oprichting van een projectgroep

Onze constateringen waren daardoor anders, en dus ook

jaar met een optimalisatietraject bezig. Daarbij werken we

feit dat de slibdeeltjes vervormbaar (compressibel) zijn. Ze veren

en financiering om de plannen verder uit te werken en

onze adviezen. Deze nieuwe aanpak werkte, en zorgde

in meerdere fases. Stap 1 is de huidige situatie inzichtelijk

dus terug na een persing. Daarnaast is het zo dat wanneer er

de technologie te optimaliseren. De bevindingen worden

in de praktijk voor onverwachte, aanzienlijke energie-

maken en aangeven waar besparingspotentie zit. Stap 2

kracht op de deeltjes gezet wordt, ze dicht tegen elkaar aan

deze zomer gepubliceerd en daarna, als alles volgens

besparingen. Dat wilden we dan ook graag een structureel

is het uitwerken van besparingen tot op conceptueel design

gaan zitten, zodat kanaaltjes tussen de deeltjes zich sluiten.

planning loopt, uitgevoerd.

karakter geven. Samen met de RUG hebben we een eigen

met een ROI, een risico analyse ect. We zijn dan natuurlijk

Dan kun je wel harder gaan drukken maar je krijgt er niet

unieke methodologie ontwikkeld. Hierin wordt het hele

niet zo gedetailleerd op de hoogte als de technoloog die

meer water uit. Toen stuitten we op een verhaal over water-

Een succesverhaal waarmee Aaldrik en zijn team aantonen

proces inzichtelijk gemaakt in eenvoudig te begrijpen

er al jaren werkt, maar ons voordeel is juist onze brede

zuivering in Duitsland. Ten tijde van de kolenmijnen zaten

dat er voor elke ketenpartner geld te verdienen is. Niet

figuren. Daarbij kijken we zowel naar het kernproces als

ervaring. We hebben bij veel fabrieken projecten gedaan

daar veel kolendeeltjes in het water. De ontwatering van slib

zomaar een paar miljoen, maar veel grotere bedragen.
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Flinc: voor start ups én investeerders
Kent u het nog? Flinc? Het loket dat innovatieve ondernemers in NoordNederland met groeiambitie tot een paar jaar geleden hielp met het vinden
van startkapitaal? Het is even uit de lucht geweest, maar per 1 maart van dit
jaar is Flinc opnieuw begonnen. In een andere constructie en met zelfs nog
meer ambities. De herstart wordt mogelijk gemaakt doordat de Kamer van
Koophandel, de NOM, Syntens en de drie noordelijke provincies de handen
ineen hebben geslagen. Onder andere door de terugtrekkende rol van
banken is het voor vroege fase innovatieve starters momenteel moeilijk aan
financiering te komen. Er is dus een duidelijke marktvraag. Flinc probeert
dat gat te dichten.

Dé weg naar startkapitaal
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Maarten Goddijn is projectcoördinator en ook bekend

en coach, met als eindproduct het businessplan en de

van het eerste project. ‘Flinc maakt zich er sterk voor

financieringsvraag. Pas als de casus rond is en er een

om innovatieve kansrijke ideeën te helpen ontwikkelen.

hapklaar en kwalitatief goed plan ligt, bekijken we welke

Primaire doelgroep is de vroege fase innovatieve starter,

investeerders we kunnen interesseren. Daarna is de vol-

maar het kan ook een al ervaren ondernemer zijn. We

gende stap dat ondernemer en investeerder met elkaar

helpen bij het concretiseren van het verhaal, bij het or-

om tafel gaan. Flinc helpt daarbij de ondernemer om tot

ganiseren van een waardevol netwerk en bij het vinden

een daadwerkelijke financiering te komen.’

van startkapitaal. Aan de andere kant richten we ons
ook op versterking van ons netwerk van investeerders.

Verschillende vormen van financiering

We gaan dus actief op zoek naar goede leads én zoeken

Het vinden van investeerders is in het Flinc-project

vervolgens naar de juiste match met een investeerder.’

een nieuwe tak van sport. En daarvoor moet je natuurlijk ook alle mogelijkheden kennen. Maarten: ‘Er zijn

De voorwaarden

fondsen die vanuit legaten werken, mensen die geld

Om voor coaching door Flinc in aanmerking te komen

hebben nagelaten dat ze goed besteed willen hebben,

moet aan een aantal criteria worden voldaan: het idee

initiatieven waar bijvoorbeeld banken en kennisinstel-

of project moet een duidelijke groeiambitie kennen, uit-

lingen samen in deelnemen, subsidies, commerciële

voering ervan veroorzaakt werkgelegenheid, er is sprake

investeringsfondsen, informal investors: ondernemers

van vestiging in een van de drie noordelijke provincies,

die hun bedrijf hebben verkocht en dat geld weer willen

het plan is commercieel uit te voeren, er is sprake van

investeren, en wat je steeds meer ziet is de opkomst van

aantoonbaar goed ondernemerschap, de omzet komt

platforms als crowdfunding en het ontstaan van coö-

niet alleen vanuit de regio maar ook van daarbuiten, en

peraties. En juist in deze tijd zijn er natuurlijk nog veel

het idee moet een innovatief en vernieuwend karakter

meer nieuwe vormen van financiering te verwachten.

hebben.

Kortom, wij zien genoeg kansen.’

De werkwijze

Investeerders activeren

Ondernemers, starters of studenten die aan de voorwaar-

Financiers laten zich niet altijd even gemakkelijk

den voldoen kunnen contact opnemen met Flinc. Maarten

vinden. En daar schuilt direct de kracht van Flinc. De

legt uit hoe het werkt: ‘Als blijkt dat iemand goed kan

Kamer van Koophandel, provincies, Syntens en de NOM

vertellen waarmee hij bezig is en we inderdaad consta-

hebben al jaren contact met de markt. Zij kennen de

teren dat het project bij ons past, kan het zijn dat we

mensen en weten welke financieringsfondsen er zijn.

direct een afspraak maken. Maar in de meeste gevallen

Maarten vertelt: ‘Een van onze doelen is ook om actief

zullen we eerst vragen ons het businessplan te sturen.

de markt te bewerken en het netwerk van financiers

Als dat voldoende aanknopingspunten biedt en kansrijk

verder te activeren. We hebben bijvoorbeeld het plan

is gaan we de ondernemer inhoudelijk begeleiden om

om een netwerk van investeerders rond de NOM op te

zijn businesscase zo concreet mogelijk te maken. Dat

tuigen, zodat we ook naast de NOM een netwerk van

doen we in persoonlijke gesprekken waarin we meedenken

actieve investeerders in beeld krijgen. Door gemakkelijk

over verdienmodellen, organisatie en functionaliteit van

met hen in contact te staan, kunnen we heel specifiek

producten en diensten. Maar we zullen ook andersoortige

vragen wat ze willen. We willen weten welke bedragen

begeleiding organiseren. Masterclasses bijvoorbeeld, zodat

ze willen investeren, in wat voor soort sectoren ze dat

ondernemers met hulp van ons, externe deskundigen en

willen doen, of het een bestaand bedrijf of een starter

met elkaar de kwaliteit van hun ideeën kunnen vergroten.

moet zijn en of ze een actieve rol willen of alleen finan-

Flinc heeft op die manier de rol van sparringpartner

cieel willen bijdragen. Door het netwerk ontstaat voor
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accountantskantoor, ben bij de NOM in dienst geweest

project te stappen. Verder zullen we, door begeleiding en

en heb zelf vier bedrijven gehad.

advies, proberen de drempel te verlagen bij die mensen

Ondernemen gaat over de juiste dingen doen met de

die wel het geld en de ambitie hebben, maar nog niet de

juiste mensen. Daarbij is geld cruciaal simpelweg omdat

ervaring.

je het nodig hebt. Maar het verhaal moet kloppen en de

Op die manier heeft Flinc echt meerwaarde. Voor de

mensen moeten kloppen. Ik hoop dat veel mensen mijn

ondernemer omdat we die, met alle informatie die we

enthousiasme delen en dat ze willen investeren.

hebben heel specifiek kunnen koppelen aan een inves-

Flinc is opnieuw gestart. Binnen de initiatiefnemende

teerder. En voor de financier omdat we een concrete en

organisaties zijn we al zichtbaar. Door iedereen te vertellen

hapklare financierbare casus leveren. Dat is dus Flinc: we

dat we er weer zijn komen overal plannen uit de kast.

zijn er voor startups én investeerders.’

Hierdoor zijn er inmiddels al 80 leads in beeld.’

Flinc werkt sectoroverstijgend
Flinc richt zich in principe op iedereen met een inno-

Geïnteresseerd met een goed idee
of als investeerder?

vatief en vernieuwend idee. Maarten: ‘Wel zullen we

Neem contact met ons op.

aansluiting zoeken bij bekende broedplaatsen in het

Bel (050) 521 44 34.

Noorden. Het financieringsfonds van de NOM is vooral

Of bel rechtstreeks met

gericht op de topsectoren. Vanuit deze topsectoren zie je

Maarten, Diederik of Karel.

dan ook veel initiatieven ontstaan, bijvoorbeeld rondom
water, sensortechnologie, energie, elektrische mobiliteit
en de agribusiness. Door onszelf bij de overkoepelende
sectororganisaties, maar ook bij banken en accountants
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Kijk voor

investeerders ook de mogelijkheid om met elkaar in een

bekend te maken, kunnen we direct aansluiten als er

Maarten S. Goddijn

sprake is van interessante leads. Provincies hebben bij-

Projectcoördinator

voorbeeld specifieke subsidieprogramma’s waar onderne-

T (050) 5214 425

mers aankloppen. Ook naar die deelnemerslijsten gaan

M (06) 48177908

we actief op zoek.’

E goddijn@f-linc.nl

De juiste dingen doen met de juiste mensen
Flinc is opnieuw gestart met een aantal ervaren professionals. Zo zal Karel Bolt zich vooral richten op activiteiten
in Drenthe, zal Diederik Jongema het Flinc-gezicht in
Friesland worden en ‘doet’ Maarten Groningen. Het

Diederik Jongema

drietal wordt geassisteerd door een aantal medewerkers

Projectmanager

van de NOM en de Kamer van Koophandel. Maarten: ‘We

T (050) 5214 434

hebben een geweldig team en hebben er ontzettend veel

M (06) 55712296

zin in om van Flinc opnieuw een succes te maken. We

E jongema@f-linc.nl

zijn stuk voor stuk ervaren in het coachen en adviseren
van ondernemers, dus dat zal vast gaan lukken. Zelf heb
ik tot nu toe alle rollen van het ondernemerschap meegemaakt, ik ben ervan overtuigd dat ik andere mensen
met die ervaring kan helpen. Ik ben ooit begonnen als
studentondernemer, heb een incubator opgezet, ben

Karel Bolt

actief geweest als verbinder van kennisinstellingen met

Projectmanager

het bedrijfsleven, ik heb een uitzendbureau gehad waar

T (050) 521 44 95

ik jonge mensen op de juiste plek probeerde te krijgen

M (06) 519 944 84

waar ook de RUG en UMCG aandeelhouder van zijn

E bolt@f-linc.nl

geweest, ik heb bij een bank gewerkt, bij een groot
•
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vers nieuws

dagelijks op

Suikerbieten kun je
voor veel meer
gebruiken dan alleen
suikerproductie
Startschot voor nieuw
Dierenpark Emmen
In Emmen is vrijdag op feestelijke wijze de eerste boom
geplant op het terrein waar de komende jaren het nieuwe
Dierenpark Emmen zal gaan verrijzen. In oktober zal
bouwbedrijf VolkerWessels een begin maken met de
werkzaamheden die in 2016 moeten zijn afgerond. Met de
verplaatsing van de dierentuin vanuit het stadscentrum
naar de rand van Emmen is een investering van zo’n 200
miljoen euro gemoeid.
www.nom.nl/artikelen/73366/Startschot-voor-nieuwDierenpark-Emmen

Flinc
is weer actief

nom.nl

Online verzamelaarsparadijs
Catawiki blijft doorgroeien
Met 1,5 miljoen bezoekers per maand en zo’n 100.000
gebruikers is NOM-participatie Catawiki uit Assen in een
paar jaar uitgegroeid tot de grootste online catalogus en
veilingsite voor verzamelaars wereldwijd. Werd Catawiki bij
de lancering in 2008 nog aangestuurd door twee man op
een zolderkamer, tegenwoordig werken er twintig man die
wereldwijd actief zijn en is er dringend behoefte aan nog
meer medewerkers.
www.nom.nl/artikelen/73143/Online-verzamelaarsparadijsCatawiki-blijft-doorgroeien

NOM-participatie Kalsbeek
pakt legionella aan via app
Waterbehandelingsbedrijf Kalsbeek uit Tynaarlo heeft
een app ontwikkeld die moet voorkomen dat de waterleidingen in leegstaande kantoorpanden worden besmet
met de legionellabacterie. Dat meldt het Dagblad van
het Noorden. Legionella ontwikkelt zich in stilstaand
water en kan de voor mensen dodelijke veteranenziekte
veroorzaken.
www.nom.nl/artikelen/73372/NOM-participatieKalsbeek-pakt-legionella-aan-via-app

Dairy Chain Friesland - dé match
van vraag en aanbod voor de werkgelegenheid in de hele zuivelketen
Dairy Chain Friesland is de Friese aanpak om de kansen
te verzilveren die zich nu en in de toekomst in de Dairy
sector (zuivel) voordoen. Dairy Chain Friesland is de
aanpak van MBO, HBO, WO (Wageningen UR / UCF ) en
Dairy Campus Leeuwarden, om door middel van een doorlopende ‘Friese-leerlijn’ in te spelen op de snel groeiende
vraag naar goed opgeleid personeel en ondernemers in
de keten van Feed to Food, oftewel van gras tot glas.
www.nom.nl/artikelen/73214/Dairy-Chain-Friesland-dématch-van-vraag-en-aanbod-voor-de-werkgelegenheidin-de-hele-zuivelketen

Consortium onderzoekt hergebruik
van huishoudelijk afvalplastic
Philips in Drachten, Lankhorst in Sneek, Morssinkhof
Rymoplast, de Stenden University in Emmen en Omrin
in Leeuwarden gaan samen onderzoek doen naar het
hergebruik van huishoudelijk afvalplastic. Het consortium
wil kijken of ze van het afval hoogwaardige producten
kan maken.
www.nom.nl/artikelen/73357/Consortium-onderzoekthergebruik-van-huishoudelijk-afvalplastic

Bertelsmann
participeert in Kalooga
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‘Opereren in
een internationale
setting’
Wubbo Everts
Projectmanager Foreign Direct Investments (FDI)
‘Noord-Nederland staat op de kaart, ook internationaal. Kijk naar wat er gebeurt in de Eemshaven,
het ‘stopcontact’ van Noordwest-Europa. Dit beeld
wordt ook in het buitenland steeds bekender, mede
door onze inspanningen. Grote spelers weten ons
in toenemende mate te vinden. We hebben al internationale parels binnen onze regionale grenzen,
maar er is altijd ruimte voor meer. En met die
bedrijven mag ik aan de slag. Dan is werken geen
opgave, maar wordt het een hobby.’

Kerntaak van NOM-FDI is het acquireren en verankeren van investeerders in Noord-Nederland,
waarvan een groot deel uit het buitenland komt.
Geïnteresseerde bedrijven doen we een aanbod,
daarbij nemen we vanzelfsprekend onze kennis van
vestigingslocaties en het vestigingsklimaat mee.
We kennen de noordelijke ondernemers en zijn
daardoor als geen ander in staat de voordelen
van vestigen in het Noorden aan anderen
duidelijk te maken. Meer weten? Bel ons
of kijk op www.nvnom.com.

FDI
Actueel

2008-2012: 56 projecten (vestiging, behoud en uitbreiding) in NNL ++ goed voor meer dan 2.700 arbeidsplaatsen waarvan
bijna de helft nieuw ++ meer dan 600 buitenlandse bedrijven gevestigd in NNL ++ € 3 miljard aan nieuwe investeringen
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