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IBM voelt zich snel thuis in Groningen
Commissaris is veilige haven voor ondernemers
De week van de ondernemer
Noord Nederland waar het gras groener is

I N H O U D
Een column schrijven is niet altijd eenvoudig. Je wilt ergens aandacht
voor vragen waarbij de belangstelling van u, als lezer, wordt vastgehouden.
Het moet ook niet al te zwaar. Wees gewaarschuwd als u verder leest, het
vervolg is minder luchtig.

‘Hoe gaat het met je?’ ... ‘Goed.’ De standaard vraag en reactie wanneer
je elkaar tegenkomt bij allerlei gelegenheden. Maar gaat het dan ook echt
goed? Je legt je sores niet zo snel op tafel, zeker niet op feesten en partijen.
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14

De werkelijkheid is vaak ruwer. Het economisch tij
zit nog steeds niet mee en bedrijven vallen om.

Gaat het
eigenlijk echt
wel goed?

Vaak zijn de signalen daarvoor binnen het bedrijf
al langer bekend en worstelt een ondernemer
ermee.

Met wie praat je over je problemen? Bij wie
kun je terecht? Thuis, bij je partner of vrienden?

18

28

Zelfs dat is niet altijd gemakkelijk. It’s lonely at the
top. Bovendien is het niet stoer om te erkennen
dat je hulp nodig hebt.

Siem Jansen
jansen@nom.nl
@siem_nom

Ik kom regelmatig situaties tegen waarbij
ondernemers achteraf vaststellen dat ze eerder
hulp nodig hadden. Een praatpaal in de vorm van
commissarissen is lang niet altijd een oplossing.
Het gaat om de emotie, wat er met je als persoon
gebeurt. Vanuit goed personeelsbeleid is er voor
medewerkers meestal een passende vorm van
begeleiding. Maar wie zorgt er voor de ondernemer zelf, voordat het te laat
is? Omdat het meestal om één-op-één-situaties gaat valt het ook minder
snel op. Toch komt het meer voor dan we weten.

Het houdt mij wel bezig en misschien zie ik het verkeerd. Oplossen
doe ik het niet, maar aandacht hiervoor is wat mij betreft meer dan nodig.
Ik ben benieuwd hoe u hier tegenaan kijkt en lees uw reactie graag:
jansen@nom.nl.
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In memoriam

Big Blue maakt vliegende start in Groningen

maatschappij voor het Noorden. NOMMER is open,

Op 21 september jongstleden overleed de heer Heiko

toekomst- en resultaatgericht en beschrijft de economische

(Ko) Wierenga. Ko Wierenga was in het begin van de

ontwikkelingen, de ondernemingsgeest, en het leven

70-er jaren als lid van de Tweede Kamer der Staten

IBM voelt zich snel thuis

en werken in Groningen, Friesland en Drenthe.

Generaal een groot pleitbezorger voor de ontwikkeling

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 ontwikkelings-

van Noord Nederland, ofwel ‘het Noorden des Lands’
zoals deze regio toen plechtig werd genoemd. Samen

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

met zijn (PvdA) fractiegenoot Ad Oele opperde hij het
idee van het oprichten van een ‘Ontwikkelingsmaat-

Redactie: Communicatie N.V. NOM, Manisch Creatief.

schappij voor Regionale Industrialisatie’. Dit initiatief
heeft uiteindelijk in vervolg op de door EZ uitgebrachte

Eindredactie: Annemarie Atema, atema@nom.nl.

nota Noorden des Lands in 1974 geleid tot de oprichting
van de N.V. Noordelijke Ontwikkelingsmaatschappij met

Idee, art direction en realisatie: Manisch Creatief.

In het hart van de stad Groningen, aan het Zuiderdiep, is sinds deze zomer
het IBM Services Center gevestigd. Na een acquisitietraject dat in sneltreinvaart verliep, werkt Big Blue in een vergelijkbaar ijltempo aan de opbouw
van haar nieuwste ﬁliaal dat in Groningen is opgezet vooral vanwege het
grote aanbod getalenteerde afgestudeerden.



het Ministerie van Economische Zaken als aandeelhouder.

Tekstbijdragen: Annemarie Atema, Menno Bakker,
Alex Berhitu, Manisch Creatief, Folkert van der Glas,
Arjen Hoekstra, Loek Mulder, Rudy Noordenbos,
Willem van Reijendam en Lykle de Vries.

Gelanceerd op 1 oktober 2013:
onze nieuwe websites
www.nom.nl en www.nvnom.nl

Fotografie: Ronnie Zeemering (covers), Congres in Beeld,
Manisch Creatief, Frans Fazzi, archief NOM, Gea Schenk,
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Charlotte Valerie Feijen en Henk Veenstra.

Drukwerk: WM Veenstra.
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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.
Telefoon (050) 521 44 44, www.nom.nl.

Cover: Wim A,B., Koen Poppema en Dicky Siegers
enthousiast op groen gras. Immers, in Noord Nederland,
is het gras echt groener! Meer hierover op pagina 17.
Oktober 2013

V.l.n.r. Wubbo Everts, Johan van der Stel, Carola Bos en Wim A,B.
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ten’, aldus Van der Stel. Wat blijkt is dat de ict’ers naast


De buitenkant van het pand verraadt maar weinig over

en word-art met inspirerende teksten. Hard werken is

hun studie vaak al bijbaantjes hadden of zelf bezig waren

de dynamiek binnen de muren. Niets aan de gevel of

prima, vinden ze hier, maar dan wel graag in een pret-

met softwareontwikkeling. Ze brengen daardoor onver-

de entree laat zien dat hier een van de grootste compu-

tige en stimulerende omgeving.

wacht veel kennis en ervaring mee, zegt Van der Stel.

terbedrijven ter wereld een vestiging realiseert die over

‘Twee weken geleden was het hier nog een puinhoop’,

Eveneens hoger dan voorzien is het aandeel academici

een tijdje 350 mensen werk biedt, grotendeels hoogop-

verklaart Van der Stel, associate partner bij de ict-reus

onder de aanmeldingen: rond de zestig procent.

geleide ict-specialisten. En die daarmee niet alleen het

en met zijn 25 dienstjaren een hardcore-IBM’er. De

‘We merken dat we als werkgever populair zijn’, aldus

fundament van de noordelijke ict-sector versterkt, maar

hoeveelheid bouwvakkers en andere werklieden overtrof

Bos. ‘De reacties op het selectieproces zijn positief. Het

als zodanig tevens een belangrijke aanwinst is voor de

het aantal kersvers gerecruteerde IBM’ers. Maar dat ligt

is voor veel van de sollicitanten ook echt een ervaring.

noordelijke economie.

inmiddels anders. Iedere dag worden er nieuwe IBM’ers

Er zijn erbij die springen en juichen wanneer ze horen

aangenomen die de nog grotendeels onbewoonde kan-

dat ze een contract krijgen.’ Het woord verspreidt zich

IBM-kwartiermakers Johan van der Stel en Carola Bos

toorruimten bevolken, vol met witte tafels en design-

snel, in de vervolggroepen zitten regelmatig vrienden en

leiden de NOM’ers Wubbo Everts en Wim A,B. rond.

stoelen. En ondertussen wordt er ook hard gewerkt voor

vriendinnen van de pioniers onder de werknemers.

Everts en A,B. zijn bij de NOM verantwoordelijk voor

klanten.

buitenlandse investeerders en ze vervulden een hoofd-

‘We zijn de winkel nog aan het verbouwen, maar de ver-

rol bij de komst van IBM naar Groningen. De voorbije

koop is al begonnen’, zegt Johan van der Stel. Er wordt

die samen met de kennispartners de voorbije maanden

Wat IBM zoekt zijn de hardboiled-ict’ers: programmeurs,

maanden trokken Everts, A,B. en het duo Bos en Van der

al bijna vol gas gegeven in een nog maar half afgebouw-

zijn georganiseerd op de Hanzehogeschool in Gronin-

ontwikkelaars en testers. Het is precies vanwege hun

Stel intensief met elkaar op en in die tijd is er een hechte

de wagen. Alles is in beweging. De machinerie piept en

gen. ‘We hebben nu 55 man aan boord’, zegt Carola Bos.

aanwezigheid dat IBM voor Groningen als standplaats

relatie gegroeid. De verwondering bij Everts en A,B. over

kraakt links en rechts, verklaart Van der Stel, maar de

‘In september zijn we met de tweede groep begonnen,

voor het Services Center voor de Benelux koos. Meer

de metamorfose die het gebouw heeft ondergaan straalt

zaak rolt. ‘Het feit dat je beneden aan de deur nog een

die hebben nu hun interne opleidingen gehad, ze zijn

locaties waren daarvoor in beeld. De laatste twee over-

van hun gezichten. In weinig lijkt het interieur hier nog

telefoonnummer moet bellen om binnen te komen, dat

door het IBM-accountteam wegwijs gemaakt op klant-

gebleven kandidaten waren Groningen en Eindhoven,

op dat van enkele maanden geleden.

zijn van die dingen die nog wel anders moeten.’

gebied en de komende weken worden ze geleidelijk aan

waarvan die laatste op het eerste gezicht over de beste

De hal is getransformeerd in een soort inpandig bos. De

6

Gevecht om talent

ingezet. De derde groep is met hetzelfde traject begon-

papieren beschikte. Daar zou het bedrijf immers dichter

vloer is bedekt met groen kunstgras en er staan meters-

Slimme gasten

nen.’ Eind dit jaar moet het aantal medewerkers naar

bij haar (internationale) klanten zitten. De kernvraag

hoge, bedrieglijk echte eikenbomen. Tussen de bomen

Nu de verbouwing grotendeels is voltooid gaat alle

honderd zijn gegroeid.

die de NOM aan de beslissers bij IBM voorlegde: ‘Wat is

staan twee stevige houten blokhutten op palen. De gla-

aandacht uit naar dat wervingsproces, dat volgens Bos

Van der Stel en Bos zeggen verrast te zijn door het hoge

de voornaamste vestigingsvoorwaarde?’ deed de balans

zen wand die de ruimte scheidt van de kantorentuinen

bijzonder voorspoedig verloopt. In augustus is de eerste

niveau van de aanmeldingen, waarvan het merendeel

toch voor Groningen de goede kant uitslaan. Bos: ‘Het

op de verdiepingen is een doorzichtig groen grasland.

groep medewerkers begonnen. Merendeels zijn deze

uit Groningen zelf komt. Circa zeventig procent komt

was allerminst een uitgemaakte zaak dat het Groningen

Aan de muren kolossale foto’s van berglandschappen

veelal jonge ict’ers geworven op de IBM Career Events,

rechtstreeks van hbo of universiteit. ‘Hele slimme gas-

zou worden. Daarvoor moesten intern heel wat bruggen

7



NOM zet chocoladelette rs in bij acquisitie IBM
Het zal niet beslissend zijn geweest, maar wie weet gaf de

opzetten van passende studieprogramma’s.

bonden trip, een concreet plan voor vestiging van een cliënt

Services Center, was er nog een heel lijstje kanshebbers, zegt

in chocoladeletters uitgeschreven tekst Welcome IBM in de

Het IBM-besluit was de apotheose van een spannende en relatief

van PLI was er op dat moment nog niet. Toch heeft dat bezoek

IBM-kwartiermaker Johan van der Stel. Dit voor Europa nieuwe

vergaderruimte van de NOM wel nét dat ene duwtje. Het

korte acquisitieperiode. Nog geen half jaar lag er tussen de eer-

kennelijk de radertjes bij de IBM-dochter doen draaien.

bedrijfsconcept zou ook in omringende landen gevestigd

was op het moment dat de aandacht van IBM juist wat meer

ste serieuze gesprekken van de NOM met IBM en de deﬁnitieve

De acquisitie verliep hiermee overigens wat a-typisch aange-

kunnen worden. ‘Er zijn heel wat cijfers en statistieken on-

neigde richting Eindhoven, de andere overgebleven poten-

beslissing van de ict-multinational. Het razendsnelle beslistraject

zien multinationals veelal via het NFIA (Netherlands Foreign

derzocht voordat de beslissing viel’, vertelt Carola Bos. ‘In dat

tiële vestigingslocatie. Uiteraard waren het niet de puur- en

en de mate van besluitvaardigheid werden ook door de NOM

Investment Agency) van het ministerie van Economische

proces fungeerde de NOM als katalysator door bijvoorbeeld

melk-letters, maar uiteindelijk de harde argumenten die

verwelkomd, die acquisitietrajecten gewend is die niet zelden

Zaken bij de NOM terecht komen.

de juiste contacten te regelen tussen ons en het Groningse

telden en waardoor Groningen de race won: de noordelijke

jaren duren. En dan met lang niet altijd zo’n klinkend resultaat als

In 2012 had de NOM ondertussen contacten gelegd met

ecosysteem.’

locatie bood de gunstigste arbeidsmarkt, met zijn enorme

bij IBM.

randstedelijke ict-bedrijven, met als doel de noordelijke regio

‘We zijn uitermate goed gefaciliteerd’, zegt Van der Stel over de

potentieel aan getalenteerde afstudeerders in de hoek van

De eerste contacten met IBM lagen trouwens al wat verder in het

met haar ambitieuze projecten in de energie, sensortechno-

begeleiding en inzet van de NOM tijdens het acquisitietraject.

programmeurs, ontwikkelaars en testers. Bovendien werd de

verleden. PLI (Plant Location International, onderdeel van IBM

logie, water en healthy ageing daar als marktkansen onder de

‘Het is zonder meer doorslaggevend

komst van IBM gesteund vanuit het netwerk van noordelijke

Consultancy) werd in 2011 reeds door Wim A,B. en Wubbo Everts

aandacht te brengen.

geweest in het beslisproces.’

kennisinstellingen, de Hanzehogeschool voorop. Die wilden

op een zogeheten fact ﬁnding trip min of meer vrijblijvend langs

Toen IBM de NOM op een zeker moment duidelijk maakte

samen wel wat doen in de richting van onder meer het

geschikte vestigingslocaties geleid. Het was een niet-projectge-

dat Groningen in beeld was als vestigingslocatie voor een
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Tentoonstelling Gas en Licht in Groningen
Naar aanleiding van het 150-jarig bestaan van de Koninklijke Vereniging
van Gasfabrikanten in Nederland (KVGN) vindt in het Groninger Museum
de tentoonstelling Gas en Licht plaats.
De tentoonstelling legt de nadruk op de rol van (gas)verlichting in de stad
Groningen. De invloed van de ruimere en verbeterde verlichting van de

ECO-nietmachine

stad is terug te vinden in allerlei kunstwerken. Het museum toont werk van
bijvoorbeeld Hendrik Leﬀert Mijling, Bernardus Bueninck, Wobbe Alkema

Ze zijn zo klein dat je er misschien niet bij stil

en Paul Gauguin.

staat, maar nietjes zijn behoorlijk belastend

De expositie zoomt in op de opmars die gasverlichting maakte in het straat-

voor het milieu. Vooral bij het recyclen van

beeld, vanaf de oprichting van het Groningse gasbedrijf in 1854.

papier heb je veel last van de achtergebleven

De tentoonstelling Gas en Licht is te zien tot en met 5 januari 2014.

stalen klemmetjes. Deze eco-nietmachine
stanst een gleuf in het papier en trekt het
lipje papier erdoorheen. Tot een pagina of

www.groningermuseum.nl

5 is deze manier van samenbinden net zo
sterk als een nietje.
bron: www.sprout.nl

Noordelijk Film Festival
8

9
Het Noordelijk Film Festival (NFF) wordt
in 2013 voor de 34ste keer georganiseerd.
Met gemiddeld 25.000 bezoekers in vijf
worden gebouwd. Wat de doorslag gaf is dat in Eindhoven

Stap vooruit

dagen, is het uitgegroeid tot een van

een heus gevecht om talent gaande is. Groningen kent

Dat besef leeft inmiddels ook bij andere bedrijven in de

de grootste culturele evenementen in

die war on talent in mindere mate.’ In het Brabantse

sector, die aanvankelijk de komst van de ict-gigant met

Noord-Nederland én een van de grootste

zou IBM een van de vele bedrijven zijn die er jaagt op

argusogen bekeken. Wat zou het immers voor hun markt

getalenteerde ict’ers, legt Bos uit. In Groningen heeft het

betekenen? Weinig, maakt Van der Stel duidelijk, want

Lopende Diep met de loskade van de Hunzeboten te Groningen

Het festival vindt dit jaar plaats in de

bedrijf een ruimere keuze. Daarbij kon IBM tevens reke-

het IBM Services Center bedient niet de regionale markt,

door Bernardus Bueninck (1864-1933).

zalen van Stadsschouwburg

nen op de steun van het netwerk aan kennisinstellingen

maar werkt voor klanten in de Benelux en de ambities

De Harmonie en Slieker Film

in het Noorden. Met hen is afgesproken dat ze in hun

liggen ook in overig Europa.

in Leeuwarden.

opleidingsprogramma’s rekening houden met de wensen

Toch denken ze bij IBM een stap vooruit. Van der Stel:

Van 6 t/m 10 november.

van het concern.

‘Deze regio heeft een aantal innovatieve technologische

Voor afstudeerders is dat ook een opsteker, betoogt Van

speerpunten. Denk aan energie, water en healthy ageing.

der Stel. De komst van IBM naar Groningen biedt hun

Met onze partners denken we verder na over welke

De Headphone Hat is de ideale accessoire voor outdooractiviteiten, hij houdt

een alternatief voor het veelal gangbare pad richting

initiatieven we op deze terreinen kunnen ontwikkelen.

je hoofd warm én je koptelefoon blijft op zijn plek. Je hebt geen last meer van

een baan in de Randstad of elders in het land waar het

Hoe is door slimme inzet van IT bijvoorbeeld een betere

uitvallende of niet comfortabel zittende oordopjes. De Headphone Hat is een

aanbod groter is. IBM tempert daarmee de braindrain en

energiedistributie mogelijk en op welke wijze kan het

muts met ingebouwde koptelefoon, de ultieme koptelefoon voor onderweg

het bedrijf vormt zo tevens een kweekvijver aan specialis-

healthy ageing ondersteunen?’



regionale ﬁlmfestivals van het land.

Headphone Hat

tijdens de koude wintermaanden. Ideaal voor onderweg, joggen, snowboar-

ten waar op termijn ook andere ict-ondernemingen van

den, wandelen, ﬁetsen, noem maar op. De Headphone Hat is geschikt voor

kunnen profiteren.

diverse apparaten, zoals MP3, iPod, iPad en PC/Mac.
www.megagadgets.nl

Wim A,B
Accountmanager Foreign Direct Investment NOM

Wubbo Everts
Accountmanager Foreign Direct Investment NOM
T (06) 215 184 97 • E everts@nom.nl

T (06) 270 871 72 • E ab@nom.nl
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NOMbassadeur
F R I T S K O K | Commissaris NOM-participaties

Frits Kok is commissaris bij twee participaties van de NOM: Kalsbeek en Kampen
Mechanical Group. Dat is niet zomaar. De NOM gelooft in de meerwaarde van zijn
ervaring en capaciteiten. En dat blijkt wederzijds. Al jarenlang wordt er prima samengewerkt. Vandaar dat Jeroen van Onna hem heeft voorgedragen als NOMbassadeur.
Met succes.
Ze leerden elkaar kennen bij een onderneming in Gro-

ergens instappen hebben we samen met de ondernemer

ningen, zegt Jeroen van Onna. De Investment Manager

altijd heldere doelen voor ogen’, verduidelijkt Jeroen.

van de NOM werkte daar destijds en Frits Kok deed er

‘Een ondernemer is vaak erg gedreven. Hij weet heel goed

regelmatig opdrachten. ‘Dat was in 2004!’, reageert Frits.

wat hij wil en wat niet. Maar toch is het niet altijd even

‘Dat hoef ik niet op te zoeken, ik weet het zeker.’ Jeroen

duidelijk hoe hij de gestelde doelen ook daadwerkelijk

Veilige haven voor ondernemers
10

glimlacht. Die eerste ontmoeting staat diep in hun geheu-

kan bereiken. Een goed klankbord kan dan heel nuttig

gen gegrift. Zoveel is duidelijk.

zijn. Hoewel een RvC verder gaat dan alleen het vervul-

11

len van een klankbordfunctie, is het wel een van de eerste

Samenwerking

dingen die in beeld komt.’

Zo nu en dan liepen Frits en Jeroen elkaar weer tegen het

Frits is van nature een echte ondernemer. Hij richtte di-

lijf. In hun netwerk, tijdens de NordConnect Trial en bij

verse bedrijven zelf op en nam er tevens een aantal over.

de RUG Houdstermaatschappij, waar zowel de NOM als

Die ondernemingen heeft hij tien jaar geleden verkocht.

Frits het nodige deden. Sindsdien is de samenwerking

Sindsdien legt hij zich toe op adviseurschappen, commis-

weer stevig aangehaald. En daar zijn beiden zichtbaar blij

sariaten en activiteiten op het gebied van fondsbeheer en

mee. ‘We hebben Frits bereid gevonden om zitting te ne-

participaties. Hij omschrijft zichzelf als een analytisch in-

men in de Raad van Commissarissen van twee participa-

gestelde generalist. Als iemand van snelle stappen, maar

ties van de NOM’, legt Jeroen uit. ‘Hij is nu bijna een jaar

dan wel in de juiste richting. ‘Je moet op gepaste afstand

actief als commissaris bij Kalsbeek uit Tynaarlo, een speci-

naar zaken kunnen kijken maar niet vergeten om waar

alist op het gebied van water en lucht en tevens markt-

nodig door te pakken’, benadrukt hij.

leider in legionellapreventie en -bestrijding. Eenzelfde rol
vervult hij recentelijk bij Kampen Mechanical Group uit

Geen waakhond

NOMmer Jeroen van Onna (fietsend)

Hoogezand, een bedrijf dat zich richt op leidingsystemen

Hij verkeert in de gelukkige positie dat hij ‘leuke dingen’

en NOMbassadeur Frits Kok

en industrieel onderhoud.’

kan doen met ‘leuke mensen’, zegt Frits. Dat vindt hij belangrijk, maar komt bovenal de samenwerking ten goede.

Klankbord

‘De bedrijven waar ik als commissaris binnenkom, moe-

Veruit de meeste MKB-bedrijven kennen geen RvC. Toch

ten soms even een drempel over. Ze zijn veelal onbekend

kan een commissaris ook voor hen van grote toegevoegde

met een RvC. Bij sommigen bestaat het beeld van een

waarde zijn. Vandaar dat bij een participatie van de NOM

waakhond, van een controleur die namens een aandeel-

het instellen van een RvC een vast onderdeel is. ‘Als we

houder komt meekijken of het allemaal wel goed gaat. En
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Door Lykle de Vries (Thesis One)

@Lykle

Houd het overzicht op Twitter
De gesprekken goed in beeld houden

Op twitter.com of in je eigen Twitter-cliënt op je pc of

Wie social media zakelijk gebruikt, zal geen kans willen

mobiele apparaat kun je vervolgens kiezen welke groep

laten liggen om een goede indruk te maken en geen

(lijst) je wilt bekijken, en zie je dus alleen die tweets van

risico willen lopen om een klantvraag te missen. Je komt

mensen in die lijst. Genoeg gezien? Dan wissel je weer

dan al snel tot de conclusie dat de website van Twitter

naar je algemene feed, of een andere lijst.

zelf geen geschikt professioneel gereedschap is. Maar
gereedschap moet je ook slim gebruiken. In deze column

Hashtags op Twitter

zet ik de slimme manieren op een rij en noem ik een

Het is de simpelste manier om erachter te komen wie er

handvol waardevolle (maar niet dure) gereedschappen.

nog meer over een bepaald onderwerp aan het Twitteren
is: zoek op de hashtag. Elke tweet waarin het #-symbool
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De informatie slim organiseren

gebruikt wordt, kan zo door jou gevonden worden. Bekende

Om overzicht te houden, dien je orde aan te brengen in

voorbeelden van hashtags zijn #dwdd, voor mensen die

de chaos van binnenkomende informatie. Op Twitter

naar het televisieprogramma De Wereld Draait Door kijken

doe je dat met behulp van groepen (lijsten) en hashtags.

en commentaar geven op wat ze zien. Maar vrijwel ieder

dat is geenszins het geval. Als je dat beeld kunt wegne-

complementair zijn. Frits paste perfect in het plaatje van

men, dan kun je flinke stappen maken. Al snel merkt

Kalsbeek en Kampen.’ Frits is content met de samenwer-

men dat het instellen van een RvC aanzienlijk bijdraagt

king met de NOM. En dat is wederzijds. Niet voor niks

Groepen (lijsten) op Twitter

tweets te zien van mensen die je niet volgt en die wel over

tot verdere professionalisering van hun bedrijfsvoering.’

heeft Jeroen hem als NOMbassadeur voorgedragen. Maar

Op Twitter kun je mensen in groepen verzamelen, Twitter

jouw onderwerp praten.

Jeroen knikt instemmend. Hij herkent het aftasten en het

wat maakt de NOM voor hem nu precies tot een prettige

noemt dat lijsten. Die lijsten kunnen publiek zichtbaar

proberen te vinden van de juiste setting. Maar als alles

samenwerkingspartner? ‘Het zijn de mensen’, betoogt hij.

zijn op je Twitter-profiel, of alleen voor jouzelf. Op die

eenmaal op zijn plek valt, zegt hij, dan krijg je er als be-

‘En als je als organisatie beschikt over goede mensen kun

manier kun je eenvoudig lijsten maken van bijvoorbeeld

drijf ontzettend veel voor terug. ‘Bij participaties waar wij

je richting het bedrijfsleven razendsnel schakelen. Hoewel

de collega’s of de directe concurrenten en verdeel je de

afscheid van nemen, wordt het instrument RvC zonder

het geen autonome ondernemers zijn, proberen ze de

stroom aan Twitter-updates in logische groepen. Wanneer

Bekijk het in kolommen met Hootsuite, SproutSocial
of Tweetdeck

uitzondering als heel geslaagd gezien en daarna ook vaak

taal van de ondernemer te begrijpen. Dat is een waarde-

iemand anders een openbare groep op Twitter gemaakt

Voor wie de enkele kolomweergave van Twitter.com of

‘gewoon’ voortgezet. Dat zie ik als een mooie beloning

volle combinatie. Ik kom als commissaris natuurlijk niet

heeft, kun je die groep volgen, zonder dat je de individu-

de gewone Twitter-cliënt op pc of mobiel apparaat te

voor alle inzet.’

als verlengstuk van de NOM binnen. Dat is ook een van

ele leden van die groep kunt volgen. Superhandig voor

beperkt is, zijn er oplossingen zoals Hootsuite, Sprout-

de eerste dingen die ik zeg. Ik ben een commissaris die

diegenen die liever wat onopvallend meelezen.

Social en Tweetdeck. Alledrie bieden ze de mogelijkheid

Waardevolle combinatie

samen met de ondernemer het bedrijf vooruit wil helpen.

Eén vraag is nog onbeantwoord gebleven. Waarom heeft

Een ondernemer heeft vaak een heel brede scoop waarin

de NOM juist Frits voorgesteld als commissaris Kalsbeek

hij zijn positie overeind moet houden. In zijn netwerk

en Kampen Mechanical Group? Jeroen gaat er even rustig

moet hij het mannetje zijn, in zijn bedrijf de leider en

voor zitten. ‘Frits is voor mij een ondernemer in hart en

privé is hij vaak de gevierde man. Maar ook een ondernemer

nieren. Hij weet wat het is om een onderneming op te

moet zich soms kwetsbaar kunnen opstellen. Ik vind dat

bouwen en te verkopen. Die ervaring is belangrijk voor

ik hem als commissaris een veilige haven moet bieden.

een goede commissaris. Bovendien verwoordt hij helder

Waar hij met al zijn twijfels, vragen en problemen terecht

wat hij ergens van vindt. En wanneer nodig is hij niet

kan. Daar ligt naar mijn idee de essentie.’



congres heeft ook een eigen hashtag. Zo krijg je ook

men, waarbij jij kiest wat in welke kolom getoond wordt.

Handige links

En dan komen die lijsten en hashtags ineens goed van
pas, want iedere lijst en hashtag kan in een eigen kolom,
www.hootsuite.com

www.sproutsocial.com

OK TOBER 2013

zodat je goed het overzicht kunt bewaren.

Over Lykle de Vries
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/

samen te stellen met mensen die qua karakter en kwaliteiten

•

Geschikt gereedschap

om de inhoud van Twitter weer te geven in losse kolom-

bang voor de confrontatie. We proberen altijd een RvC
Jeroen van Onna
Investment manager NOM
T (06) 270 871 51 • E onna@nom.nl
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Ook de NOM was erbij

De Week van de Onder nemer

’s Middags was er een programma naar ie-

Petra is ondernemerscoach en oprichter

ders wens. Ook de NOM bood, als partner

van Intenza. Intenza helpt, zo staat het

van het congres, een inspiratiesessie aan.

op de site, organisaties bij het ontwikkelen

In een interactieve workshop vertelde

en realiseren van gewenst gedrag.

Petra Kerrebijn van Intenza hoe je klanten voor je kon laten werken. Een volle

Workshop gemist? Niet getreurd

zaal geïnteresseerden dacht en sprak mee,

U was er niet bij wegens zakelijke

maakte kennis met zij-, voor- en achter-

verplichtingen? Of kon er niet meer bij

buren en wisselde op nieuwe manieren

vanwege vol is echt vol? Niet getreurd.

bedrijfsinformatie uit. Dat de workshop

Wij zijn blij met u als lezer van de NOMMER

ondernemers in Noord-Nederland. De noordelijke ondernemers hadden er zin in. Zo’n 2.000 vonden hun

werkte was duidelijk. Petra kreeg dan ook

en willen u de tips & tricks van Petra niet

weg naar MartiniPlaza om te kijken en luisteren naar topsprekers uit bedrijfsleven, politiek, wetenschap

een gepassioneerd applaus.

onthouden. Een samenvatting.

Groningen, MartiniPlaza, woensdag 9 en donderdag 10 oktober 2013. Het was weer zover: de Week van
de Ondernemer, aangeboden door ING en MKB Nederland. Al voor de zestiende keer hét event voor
14

en media. Ter motivatie en inspiratie. En natuurlijk ook om, zoals dat hoort, elkaar weer eens live te treffen.
Mijn passie is ondernemen

MKB en waarnemend voorzitter van MKB-Nederland

Host Ronnie Overgoor, de enige internetcowboy die

Michaël van Straalen. Lastenverzwaringen, accijnsverho-

Nederland rijk is, opende de ochtend (9 oktober) en

ging en het verdwijnen van de zelfstandigenaftrek waren

liet merken dat het thema ‘Mijn passie is ondernemen’

een paar van de sombere uitzichten. En dat terwijl ‘de

beslist op hem van toepassing was. Janneke Willemse

MKB-bedrijven toch het fundament van onze economie

besprak de actuele situatie aan de onderhandelingstafel

zijn’ (Van Straalen). Gedeputeerde Yvonne van Mastrigt

van de politieke partijen in Den Haag op de bank met

die geheel spontaan op het podium werd geroepen,

Martin van den Hemel van de ING, tevens regiodirecteur

riep op om samen met de overheid de problemen op te
lossen: ‘Wij zijn er voor u, we kennen elkaar, laat van u
horen.’
En daarna? Showde avonturier Marc Sluszny dat angsten
er waren om overwonnen te worden. Tipte Arjan Bos,
directeur van TVM verzekeringen: ‘Stel je in op de realiteit
en doe alleen dingen die dicht bij je staan’. Het plenaire
deel eindigde met Rob Urgert (begonnen als wetenschapper
en uiteindelijk cabaretier geworden), die op onnavolgbare
wijze doodleuk bewees dat je juist spelenderwijs veel van
elkaar kunt leren.
•
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Workshop Laat klanten voor je werken

rapportcijfer en mogelijke verbeterpunten.
Scoor je een 7? Vraag hoe je hier een 8 van
kan maken. Scoor je een 8? A. Informeer dan
waar dat mee te maken heeft. B. Informeer
vervolgens of je je klant nog ergens mee
kunt helpen. En C. Vraag daarna of je klant
jou kan helpen: weet je toevallig nog een
partij die je een leverancier met een 8 zou
gunnen?

Tip: organiseer eens een event waar jouw
klanten ook hun eigen relaties mee naartoe
mogen nemen.

Verdiep je relatie
Het is natuurlijk hartstikke mooi als klanten
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Er zijn verschillende manieren om klanten

tijdens die momenten verwachtingen te

tevreden zijn, maar je kunt je ook afvragen

voor je te laten werken. Of eigenlijk: ze voor

overtreﬀen. Dat kan door gewone dingen

wat je hier nu eigenlijk verder mee kunt.

je te winnen. Want dat is wat je wilt. Op de

bijzonder te maken, maar ook door de con-

Organiseer relatieverdiepingsgesprekken en

vraag hoe je een succesvolle topper herkent

tactmomenten bijvoorbeeld anders en vaker

spreek af dat je dit zonder verkoopdoelstel-

was ooit het antwoord van Johan Cruijﬀ : die

te organiseren.

lingen doet. Vraag aan je klanten wat ze van

zijn slim en lui. Dan geldt dat natuurlijk ook

Afspraken nakomen: Doe wat je belooft.

je weten en vooral ook: wat ze nog meer van

voor ondernemers die succes willen boeken.

Zorg dat er weinig tijd ligt tussen de afspraak

je willen. Dat levert veel bruikbare informatie

Dus wees slim: bedenk de juiste tactiek om

die je maakt en het moment dat je erop

op. Zeg klanten daarbij als het kan direct

je doelen te bereiken. En wees ook lui: steek

terugkomt.

een actie toe. Evalueer slim en focus je op de

geen energie in zaken die er niet toe doen.

Toon initiatief: Wacht niet op een vraag.

successen die je geboekt hebt. Hoe is dat in

Alleen, hoe doe je dat in de praktijk en hoe

Kom uit jezelf met ideeën en vervolgacties,

zijn werk gegaan? Bekijk hoe je die werkwijze

zorg je ervoor dat je klanten je ambassadeurs

dat staat toegewijd en zo laat je oprechte

ook bij anderen toe kunt passen.

worden?

interesse in de relatie zien.

Noord Nederland waar het gras groener is
In NOMMER 16 nodigde Siem Jansen u uit een slogan te bedenken waar we in Noord Nederland met
z’n allen achter kunnen staan. Een verbinding waar we trots op zijn en waar we ons maar wat graag
achter willen scharen. Welnu, velen bogen zich hierover en allerlei slogans passeerden de revue. Er
kan er echter maar een zijn die de lading volledig dekt.
Tijdens de Week van de Ondernemer gelanceerd: ‘Noord Nederland waar het gras groener is’.
De slogan komt van Jan Zijlstra (rechts op de foto) die naast eeuwige roem een gevulde NOM-goody
bag mee naar huis nam. Nogmaals, hartelijk dank Jan!

Maak je voornemens waar
Maak van je klant een
ambassadeur

Creëer je netwerk
van ambassadeurs

Hoe zorg je er nu voor dat je al die afspraken

Over een slechte performance wordt vaak

Heel eenvoudig: mensen die enthousiast

dag later al veel van je goede voornemens

uitvoerig nagepraat. Dat herken je vast ook

over je zijn zullen dat ook aan anderen

weggeëbd. Bekend gedragswetenschapper

bij jezelf in je positie als klant. Als je wilt dat

vertellen. Mogelijke ambassadeurs kun je

Ben Tiggelaar heeft onderzocht waarom wij

klanten je in hun eigen netwerk aanbevelen

grofweg in twee groepen verdelen.

zo vaak iets willen en dat toch niet realiseren.

moet je ongeveer een 8,5 op performance

Je eigen mensen: Iedereen kan in prin-

Wat blijkt? De plannen die we maken zijn

scoren. In de praktijk blijkt dit zelfs belangrijker

cipe je ambassadeur worden. Dus wees

veelal te weinig concreet. Door je plannen

dan aspecten als kwaliteit en geld. Ken je

slim en benut alle mensen om je heen. Van

te concretiseren en te bedenken wat, wan-

een klant waar je die hoge score haalt en wil

de receptioniste tot en met de chauﬀeur.

neer en hoe je precies iets gaat doen, maak

De slogan is niet van ons, nee juist niet. De slogan is van ons allen, ondernemers, bestuurders,

je die als ambassadeur benutten? Wees dan

Daarvoor geldt natuurlijk allereerst: verzorg

je de slagingskans vele malen groter. Maak

kennisinstellingen en wie dan ook in Noord Nederland. De slogan kan ingezet worden voor

ook duidelijk en durf te vragen: hoe kan ik jou

ze goed, luister naar ieders ideeën en wensen

het jezelf daarbij gemakkelijk en start met

al die activiteiten waar wij zo trots op zijn. En dat willen we, als ambassadeurs van het Noorden,

helpen? En vervolgens: wil je mij ook helpen?

en probeer met die informatie je bedrijf te

quick-wins, bedenk acties die al binnen

graag aan de rest van Nederland en ver daarbuiten laten zien.

verbeteren. Mobiliseer ze als je iets zoekt of

48 uur plaatsvinden. Mobiliseer daarbij je

Er zijn verschillende manieren om een hoger

nodig hebt. Organiseer een bijeenkomst en

omgeving: bel me volgende week even

Wilt u de slogan in dit mooie jasje gebruiken? Mail dan even naar communicatie@nom.nl

cijfer te halen. Volgens Petra willen klanten

maak duidelijk naar wat voor soort klanten

om te checken of ik me aan mijn afspraken

en het wordt u toegestuurd. Ook vindt u het logo op de website van de NOM.

een AAI: Aandacht, Afspraken nakomen
en Initiatief.
Aandacht: Ga op zoek naar de contactmo-

of kennis je zoekt. De receptioniste blijkt

gehouden heb.

van … enzovoort.

De NOM wenst u goede voornemens én veel

menten en bedenk wat je kunt doen om

Je klanten: Bezoek klanten en vraag naar je

ambassadeurs.

ook werkelijk na gaat komen? Vaak is een

Noord Nederland waar het gras groener is. Zeker weten!

vervolgens familie te zijn van de directeur

•
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Aardappel biedt in ternationale kansen

Wie bij een grote aardappelbeurs, zoals onlangs in Emmeloord, denkt aan rijen en rijen houten
kratjes en jutezakken vol knollen, onderschat de potentie van de aardappel. In alle stadia van
18

de keten, van rassenontwikkeling en de teelt van pootaardappelen tot en met de verpakking

kijken, nog meer bedrijven koppelen, meer dan nu al ge-

zo’n 40% van de wereldmarkt in handen. Het Noorden

beurt. Dat is het doel dat we hebben. Daardoor laten we

neemt daarvan 60% voor zijn rekening. Langs de hele

ook veel beter zien wat de innovaties zijn die we hebben

waddenkust worden pootaardappelen geteeld en vertelt

en van daar uit kunnen we weer een acquisitiepropositie

Programmamanager AgriFood en BioBased Economy van

bouwen.’

de NOM, Eisse Luitjens: ‘Een pootaardappel is verpakte
kennis. Er is heel veel mee gebeurd voor het als ras in

en de marketing, wordt hoogwaardige kennis in technologie toegepast. Dat biedt kansen voor
de acquisitie van internationale bedrijven.

Innovatie

grote hoeveelheden over de wereld wordt gezonden. Daar

De uitgangspositie daarvoor is gunstig, want er gebeurt

zit ook het hele Wageningencomplex achter voor wat

nu al veel op het gebied van innovatie in aardappelland,

betreft de kennis om de genetische kansen te hergroeperen,

en dat betreft lang niet alleen de pieper zelf. Er zit een

maar daar is Nederland al een eeuw mee bezig. Ook in

keten aan vast, waar elke schakel voor de markt interes-

het telen zit heel veel kennis.’

De AgriFoodsector in het Noorden stoelt, behalve op

sant is. Voorbeelden van bedrijven uit deze schil rond de

zuivel, ook op aardappelen, bieten en vis. En zoals de

aardappel zijn onder meer Dacom uit Emmen, dat sen-

Zo heeft HZPC uit Joure, wereldwijd een van de grootste

zuivelsector het allang niet meer moet hebben van bulk,

sortechnologie en ICT toepast in de precisielandbouw,

spelers op het gebied van pootaardappelen, op de be-

maar van hogere rendementen, dankzij speciale toepas-

en Miedema uit Winsum dat hoogwaardige landbouw-

wuste beurs in Emmeloord, ‘Potato Europe 2013’ de

singen, zo wil de aardappelsector ook het maximale uit

machines maakt voor de aardappelteelt. Ook aan het

Innovation Award gewonnen met ‘Het aardappelschap

de pieper halen. Of het nou gaat om pootaardappelen,

eind van de keten staan de ontwikkelingen niet stil. De

van de toekomst.’ De Vries: ‘Samen met de Jumbo ont-

consumptieaardappelen of zetmeelaardappelen, de telers

Noord Nederlandse Zakkenhandel, NNZ, uit Groningen

wikkelt het bedrijf aardappelrassen om te zorgen dat de

en de verwerkers werken al nauw samen met de weten-

maakt heel wat meer dan de klassieke jute aardappel-

consument er nog meer mee kan. En dat is bijzonder,

schap om hun producten te verbeteren.

zak. Diens verpakkingen zijn gericht op marketing, zijn

een rassenteler gaat zich met retail bezighouden om aan

aantrekkelijk in het schap en moeten eraan bijdragen dat

product-ontwikkeling te doen. Vroeger werd alleen gekeken

het winkelende publiek graag die aardappelen koopt.

naar landbouwkundig resultaat.’ Eisse Luitjens vult aan:

Ketengedachte

‘Een hele grote groep telers staat niet in contact met de

De NOM zet zich daar ook voor in, met het doel ten-

•

slotte internationale investeerders naar het noorden te

Pootgoed

afnemer. Daar zitten schakels tussen en HZPC is zo’n

lokken, vertelt Joep de Vries, de AgriFood-man van NOM

Daarnaast wordt er ook veel geïnvesteerd in de ontwik-

schakel. Die moet weten wat de eindgebruiker tenslotte

Foreign Direct Investment. De Vries: ‘De bemoeienis van

keling van de aardappel. Dat begint bij pootgoed. Noord

in zijn frietzakje wil hebben, bijvoorbeeld. Dat bedrijf is

de NOM hierbij is dat we nóg meer de innovatie willen

Nederland is daarin internationaal een vooraanstaande

daarom meer naar de gebruiker gaan luisteren in plaats

aanjagen door nóg meer in de ketengedachte te gaan

regio. Nederland exporteert naar 140 landen, en heeft

van naar de teler.’

OK TOBER 2013
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HZPC zoekt verbeteringen in elke schakel van de keten
HZPC, in zijn eentje verantwoordelijk voor veertig procent

voor de consumenten als voor de industrie. Door intelligent

van de Nederlandse export van pootaardappelen, doet

te kruisen, wat met kennis van het genoom van de aardap-

veel meer dan alleen het veredelen van de aardappel. Het

pel al heel wat eﬀectiever gaat dan twintig jaar geleden,

bedrijf denkt aan de telers, aan de techniek, aan de retail

worden er jaarlijks zo’n drie rassen ontwikkeld, waar altijd

en aan de consument. Daar heeft het bedrijf de afgelopen

wel één hit bij zit vertelt Backx: ‘Neem de Innovator. Een

jaren veel baat bij gehad, vertelt directeur Gerard Backx:

aardappel voor de frites-industrie. Die heeft weinig vocht,

‘Naar de hele keten kijken heeft ons groei en marktvoordeel

weinig afval en is heel regelmatig. De helft van de french

opgeleverd en kennis van wat er nodig is. Innoveren lukt

fries van McDonalds in Europa komt van deze aardappel.’

nu eenmaal beter als je goed begrijpt wat de keten nodig

Hij stelt vast dat de hele keten innovatief is. Het kruisen,

heeft.’ Het bedrijf heeft dan ook een prijs gekregen voor het

maar ook het verpakken, verkopen, transporteren en ver-

maken van een aantrekkelijk aardappelschap in de Jumbo

werken van de aardappels is hard in ontwikkeling. ‘Het is een

in Joure, waar HZPC gevestigd is. Backx: ‘Daar hebben we

levendig geheel. Ook de telers beginnen mee te denken.

de aardappel gepresenteerd zoals we die idealiter over het

Die zijn niet zo vastgeroest als men beweert. En dat is ook

voetlicht brengen. En dan niet alleen de goede rassen, maar

logisch, want het zijn gewoon ondernemers.’

BLIKVANGER

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

ook in een mooi opvallend schap, met vakken en een goed
ontwerp. Daardoor werden er in die vestiging meer aardappelen verkocht dan daarvoor.’
Het bedrijf zoekt nog steeds naar ideale aardappels, zowel

voor elkaar. Je moet het er tussenin zoeken: zijn er compo-

20
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nenten in die aardappel waar we niet zoveel mee doen of is
er een bepaalde toeleverende industrie die nu nog ontbreekt waardoor we een hogere toegevoegde waarde krijgen
in de totale keten.’ Zo zouden de reststromen, bij wijze van
spreken de aardappelschil, belangrijk kunnen worden om
te verwaarden. De Vries: ‘In onderdelen waar je nu niks


Veredelen is ook van belang voor de fabrieksaardappelen

mee doet, daar zit nieuwe economie. Daar zitten heel veel

van Avebe, dat daarin dan ook samenwerkt met HZPC. Een

uitdagingen in, die we misschien nu nog niet kennen, die

heel andere markt dan de pootaardappel, met zijn 35.000

we wel moeten opzoeken door innovatieprogramma’s op

hectare, maar ook hier gaat het om waardevermeerdering

te gaan zetten. Dat kan kleine hoogwaardige bedrijven lok-

per hectare. De Veendammer zetmeelcoöperatie zet al sterk

ken. Maar uiteindelijk is het wel zo dat áls je dan wat hebt

in op derivaten uit aardappelzetmeel en sinds de laatste 20

gevonden, heb je wel heel veel reststroom te pakken, en

‘Als fotograaf ben ik vooral geïnteresseerd in mensen en de manier waarop

Foto:

jaar ook op de eiwitten in de aardappel.

gaat het meteen om bulkindustrie.’

men zich verhoudt tot zijn omgeving. Door deze rubriek besloot ik mij te

Gea Schenk | Fotograﬁe

richten op de havens. De ligging van de havens aan de Waddenzee is uniek.

Werkplaats/studio:

Omdat er zoveel schakels in de keten zitten waar ont-

De NOM wil met die argumenten internationaal de boer

Ik fotografeerde Andre Bruijn, havenmeester bij Groningen Seaports. Trots

Kerklaan 30a, Haren

wikkelingen zijn, is de aardappelsector interessant voor

op, zegt De Vries: ‘Omdat wij de kennis en het netwerk

op de havens als logistiek knooppunt, maar even trots op de Waddenzee

Postadres:

buitenlandse investeerders. Het is voor de NOM alleen nog

hebben is het voor bedrijven interessant om hier te zitten,

als werelderfgoed. Een onmogelijke spagaat zo lijkt het, alle realisatie moet

G C Marshallstraat 13

zoeken waar in de keten de meeste kansen liggen, vertelt

en daarnaast kan het voor Amerikaanse bedrijven inte-

continue worden afgewogen tegen de ecologische toestand van het

9728 WS Groningen

De Vries: ‘Boeren hoeven we hier niet heen te halen, want

ressant zijn die bijvoorbeeld aan Rusland willen leveren.

Waddengebied. ’

er is niet meer areaal beschikbaar en ook verwerkers zijn

Rechtstreeks schijnt ze dat bijna niet te lukken, dat hoor ik

M +31625532050

niet nodig want de meeste boeren hebben hun afzet al

heel veel, maar vanuit Nederland zouden ze dat wel kunnen.’ 

E contact@geaschenk.nl
I www.geaschenk.nl

Joep de Vries
Foreign Direct Investment AgriFood NOM
T (06) 253 926 71 • E jdvries@nom.nl
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detectiemachine die werkelijk razendsnel met analyses

in onderdelen geproduceerd. Maar als het aan Gerard en

kwam: de AquaScope was geboren. De mannen gingen

zijn compagnons ligt zal dat niet zo heel lang meer duren.

ermee op toernee. Het robuuste stalen apparaat met de

‘We willen verhuizen, want we willen uitbreiden. In

uitstraling van een ouderwetse computer werd steeds

korte tijd zijn we van 4 naar 12 man personeel gegroeid.

opnieuw achteruit de auto gehaald en gedemonstreerd.

Naar verwachting zullen dat er in 2014 al gauw zo’n 25

De resultaten waren verbluffend. Gerard: ‘In plaats van

zijn. We zoeken een plek waarbij we ons laboratorium,

dagen te moeten wachten zagen bedrijven met de Aqua-

onze productie, ons kantoor en onze logistiek bij elkaar

Scope direct resultaat. Bovendien kan met de AquaScope

hebben. Op het gebied van onze organisatie willen en

elke bacteriesoort in elk medium gedetecteerd worden.

moeten we ons verder ontwikkelen. Maar ook financieel-

Sommige partijen wilden het apparaat dan ook meteen

economisch is het goed om te bekijken hoe het verder

al kopen.’

gaat. Tot nu toe hebben we onszelf volledig gefinancierd.
Hoe doen we dat straks?’

Aantallen analyses
Biotrack is nu bezig met de volgende fase, het productie-

Flinc in gesprek

rijp maken van de machine. ‘Naast AquaScopes zijn we

Via de wandelgangen liep Gerard Diederik Jongema van

nu ook bezig met de productie van de consumables,’ ver-

Flinc tegen het lijf. Diederik heeft, niet geheel toevallig,

telt Gerard. ‘Want de vloeistoffen, filtertjes en kleurstoffen

ook een werkplek in de kerk en geloofde heilig in het

die nodig zijn om te meten zijn ook allemaal speciaal

concept. De gesprekken met Diederik en de insteek van
Flinc bleken zo waardevol dat de mannen besloten op

De AquaScope: heel groot in heel klein
22

regelmatige basis met elkaar af te spreken. Gerard vertelt
daarover: ‘In Flinc hebben we een goede sparringpartner
gevonden. Op technologisch gebied hebben we geen
adviezen nodig, die kennis hebben we zelf in huis. Flinc

ontworpen. Eén machine staat voor meer dan 10.000

is aanvullend. Ze zoeken mee met het vinden van een

analyses per jaar, dus dat betekent alleen al 10.000 filter-

geschikte bedrijfslocatie en helpen met contacten. Die-

AquaScope, een industriële revolutie op het gebied van het meten van bacteriën. Tot afgelopen zomer

tjes die meegeleverd moeten worden. In de toekomst

derik kijkt mee met onze bedrijfsplannen en komt met

(2013) is het bedrijf bewust onder de radar gebleven. Maar inmiddels is het embargo opgeheven.

willen we pakketten aanbieden waarbij het niet meer

kritische tips en adviezen. En momenteel zitten we in de

De Telegraaf is net langs geweest, nu meldt de NOMMER zich voor een interview met Gerard

gaat om het kopen van een machine, maar waarbij we

fase dat we met elkaar scenariodenken. Stel bijvoorbeeld

rekenen in een bepaalde hoeveelheid analyses.’

dat een klant morgen vraagt om een miljoen analyses?

Er breekt een drukke periode aan voor Biotrack, verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de

Of dat de geprognotiseerde productie van volgend jaar

Schouten, algemeen directeur van Biotrack.
Hoe is het zo gekomen? En wat heeft Flinc
hiermee te maken?

Dé weg naar startkapitaal

Nu verder

anders uitpakt en het nog harder gaat dan we denken?

Gerard verwacht dat het vanaf nu snel zal gaan. ‘We

Het is goed dat we ons realiseren waar onze grenzen

wilden een aantal mijlpalen bereiken voordat we de

liggen. Zodat we weten wat we wel en ook wat we niet

AquaScope echt zouden verkopen. Dat is gelukt. Het is

kunnen. Bij dat soort overdenkingen kunnen we de hulp

nu tijd voor marketing en sales. We gaan de markt verder

van Flinc goed gebruiken. Zeker nu.’

Gerard Schouten is al wat langer bezig met het ontwikkelen

in gesprek gegaan met partijen die representatief zijn voor

verkennen en hebben het embargo sinds afgelopen

van technologie in de watersector. De ideeën die hij vele

een groot marktsegment in de watersector: de industrie, de

zomer (2013) opgeheven. Er is al een aantal AquaScopes

De toekomst

jaren geleden bedacht met twee vrienden leken zo kansrijk

grotere productindustrie en de voedingsmiddelenindustrie

verkocht en er is flink wat belangstelling uit het buiten-

De AquaScope is maar een van de ideeën die Gerard met

dat ze samen besloten ze daadwerkelijk uit te voeren. Dat

bijvoorbeeld.’

land. We hebben net een aantal Amerikaanse gasten

zijn compagnons heeft uitgedacht. ‘Als ondernemer wil

leidde in 2011 tot de oprichting van Biotrack, en vestiging

Uit de gesprekken kwam onder andere naar voren dat er

uitgezwaaid. Hun conclusie was dat ze veel technolo-

ik graag een bijdrage leveren en zorgen dat technologie

in de Johannes de Doper-kerk in Leeuwarden, onderdeel

behoefte was om het proces van het meten van bacteriën

gieën en systemen hebben gezien die claimen van alles

en technologiegerelateerde processen slimmer en be-

van de Watercampus. Anders dan hoe andere organisaties

te versnellen. Dat gebeurde zo ongeveer nog op de manier

te kunnen, maar dat ze nu voor het eerst een systeem

trouwbaarder worden. Dat is een deel van mijn drive.

dat doorgaans aanpakken besloten ze niet direct tot het

van Louis Pasteur: met petrischaaltjes in grote laboratoria.

zagen dat voldoet aan de verwachtingen. Zelfs meer dan

Mensen overtuigen dat het anders moet en bewijzen dat

uitwerken van hun plannen. Vanaf het allereerste begin

Wat in de praktijk betekent: dagen op je analyses wachten.

dat. Ze zijn nu naar huis. En blij. Ik ben ervan overtuigd

het anders kan. Ik vind het mooi om van niets iets te

dat we daar meer van horen.’

maken, maar dan wel zo dat er iets ontstaat dat de hele

werden markt en klant nauw bij de ontwikkeling betrokken.
Gerard vertelt daarover: ‘We vonden het belangrijk dat

Een industriële revolutie

onze oplossingen daadwerkelijk zouden aansluiten bij de

Biotrack ging met deze uitdaging aan het werk. Na een

behoeftes van toekomstige klanten. We zijn dan ook eerst

paar maanden was het eerste prototype klaar, een bacterie-

•
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wereld wil gebruiken. Met de AquaScope zijn we, zoals
}

Het is zaak goed voorbereid te zijn op wat komen gaat.

het nu lijkt, aardig op de goede weg.’

Momenteel wordt de AquaScope bij een externe partij

www.biotrack.nl | www.flinc.nl
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vindt heel vaak plaats op het snijvlak van sectoren. De
vraag die je moet stellen is dan: kun je de kennis uit de
ene sector ook toepassen in de andere?’ Omdat het binnen
het project draait om het zogenaamde ‘verborgen potentieel’ in het MKB is eerst onderzocht waar economische
kansen liggen, die nu niet via andere kanalen bereikt

B
K
M
d
e
o
g
i
’n ke
Bijeenkomst wonen en zorg
vanuit
succesvol

Hoe ziet de combinatie wonen en zorg in Drenthe er in de toekomst uit? Over deze vraag

Ageing en dan in het bijzonder in de primaire zorgverlening. Als gevolg van veranderingen in het zorgstelsel,
is hier sprake van een opkomende markt. Tijdens het
onderzoek bleken er verschillende ondernemersinitiatieven te zijn, die met een extra zetje kansrijk kunnen
zijn. Daarom werd een select groepje spelers uit de zorg
uitgenodigd voor een bijeenkomst. Geen intermediairs,
maar strategisch en/of inhoudelijk bepalende mensen.
Er waren vertegenwoordigers van uiteenlopende partijen,
van zorgverzekeraars tot thuiszorgorganisaties en patiëntenen zorgbelangenverenigingen en van financiers tot maaltijdaanbieders. En dan ook nog dwars door de lijnen
van deze organisaties heen. Rombout: ‘Mensen dus die

bogen vertegenwoordigers van verschillende partijen uit de zorgwereld zich op 26 september jl.

normaal gesproken niet met elkaar aan tafel zitten, maar

in Chateau de Havixhorst in Meppel. De bijeen-

het voor de zorgbehoevende beter te maken, elkaar zeker

mensen die een mening hebben en vanuit hun visie om
wat te bieden hebben.’ Centrale vragen luidden: hoe ziet

komst vond plaats in het kader van het actie24

worden. Deze kans lijkt te liggen op gebied van Healthy

het zorgveld eruit, wat kan er beter en - belangrijk voor

programma ’n Keigoed MKB.

25

het Drents MKB - welke producten horen daarbij? En
passen de gevonden ondernemersplannen in dat beeld?

‘n Keigoed MKB
Het actieprogramma ’n Keigoed MKB is een initiatief van

Verder kijken

de Kamer van Koophandel, Syntens, de NOM en de Pro-

De bijeenkomst was een groot succes. Rombout: ‘Omdat

vincie Drenthe. Het is gericht op het MKB in Drenthe,

je met verschillende partijen overlegt, die allemaal een

met als doel het bevorderen van innovatie. De betrokken

ander deel van het zorgveld bestrijken, kom je tot betere

partijen willen dit bereiken door mkb’ers met elkaar in

eindoplossingen. We hebben het bijvoorbeeld gehad

contact te brengen die op hetzelfde vlak actief zijn of

NOMmer Anja Rombout

zouden kunnen zijn en elkaar kunnen versterken. De in-

over kleinschalige woonvormen voor licht dementerende
ouderen. Een patiëntenorganisatie zegt dan: komen

valshoek van waaruit NOM zich binnen dit project inzet

Innovatie stimuleren

er ook huisdieren en wat vee? Je zou denken, hoezo?

is gericht op het leggen van ‘onverwachte’ verbindingen,

Anja Rombout is accountmanager bij de NOM en orga-

Maar voor mensen met dementie is dat heel zinvol. Je

aan Rombout ligt, ook zeker gaat komen. ‘Ik vind het

door kennis vanuit de ene sector of branche toe te passen

nisator van de bijeenkomst over wonen en zorg die op

ziet dat een initiatiefnemer en een patiëntenorganisatie

mooi om partijen met elkaar te verbinden. Het bijzondere

binnen een andere. Een belangrijk onderdeel van het

26 september plaatsvond. Volgens haar draait ’n Keigoed

elkaar dus vinden, op heel praktisch niveau.’ Maar ook

was dat het steeds ging om de cliënt/patiënt. Dat verbond

programma zijn dan ook ‘crosslink’-bijeenkomsten, waar

MKB vooral om het ontdekken van verborgen potentieel:

prachtige producten voor (acute) primaire zorg in en aan

iedereen. Iedereen had in z’n privésfeer wel iemand

betrokken bedrijven rondom een bepaald thema de koppen

‘Sommige bedrijven hebben misschien een goed idee,

huis werden voorgelegd, zoals een door Kip Care ontwik-

waarvan hij dacht: verdorie, dat probleem moet opgelost

bij elkaar steken.

maar het komt niet echt van de grond. Innovatie

kelde sanitaire unit. Zonder verbouwing - zeg maar ‘plug

worden. Hoe komt het dat dit niet gebeurt? Door buiten

en play’ - thuis verzorgd kunnen worden. Vanuit de

de eigen lijnen te kijken kom je een stuk verder.’

thuiszorg, maar ook woningbouwcorporaties werd aan-

Nu het gebied is gevonden waar ‘verborgen potentieel’ is,

gegeven: ‘dit zijn echt oplossingen om patiënten langer

wordt het makkelijker zoeken naar nieuw ondernemer-

prettig thuis te kunnen laten blijven.’

schap. Laat dat nu net het doel zijn van ’n Keigoed MKB.

De deelnemers waren erg enthousiast. Ze hebben aangegeven behoefte te hebben aan een vervolg dat er, als het

•
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Anja Rombout
Accountmanager Foreign Direct Investment NOM
T (06) 270 871 64 • E rombout@nom.nl
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Art Assen

decor voor de vierde editie van de overdek-

De meeste gevolgde merken
op Twitter zijn:

te kunstbeurs van het Noorden, Art Assen.

1. YouTube (@YouTube, 22.972.851 followers)

Kunstliefhebbers en bezoekers maken hier

2. Twitter (@twitter, 16.140.091)

kennis met alle hedendaagse kunstvor-

3. Instagram (@instagram, 15.262.242)

men, zoals schilder- en beeldhouwkunst, fotograﬁe, glas en

4. Twitter en español (@twitter_es, 11.191.852)

keramiek. Bijzonder is dat de exposanten niet hoeven te voldoen

5. CNN Breaking News (@cnnbrk, 10.299.357)

aan objectieve criteria en dus niet beoordeeld worden door de

6. UberSocial (@ubersocial, 9.384.826)

toelatingscommissie. Zo ontstaat er een enorme diversiteit in

7. TwitPic (@twitpic, 8.675.911)

exposanten en geëxposeerde kunstwerken.

8. FC Barcelona (@FCBarcelona, 8.078.209)

De TT Hall in Assen is 3 en 4 november het

9. The New York Times (@nytimes, 7.434.681)
10. CNN (@cnn, 7.335.027)

www.tt-hall.nl

Bron: www.twittermania.nl

Top 10 meest gebruikte pincodes
op de IPhone
1234

Gebruik je een van deze codes? Denk dan nog

0000

even goed na, want uiteraard worden deze als

2580

eerste gecheckt door mensen die misbruik willen

1111

maken van jouw telefoon. De pincodes 2580 en

5555

0852 zijn niet zo willekeurig als ze op het eerste

5683

gezicht lijken, het zijn de toetsen op de telefoon

0852

die onder (of boven) elkaar liggen. 5683 staat in het

2222

lijstje omdat het ‘love’ spelt. 1998 staat in de top 10,

1212

maar pas op met alle jaartallen want alle cijfercodes

1998

tussen 1980 en 2000 staan in de top 100.

Succes of mislukking,
waar ligt het verschil?
Hoe kan het ene bedrijf succesvol zijn in een moeilijke
markt, terwijl het andere bedrijf mislukt in een groeiende markt? De NOM vroeg het zich af en organiseerde

www.alletop10lijstjes.nl

Toetsenbord-wist-je-datjes

Van der Wielen is betrokken geweest bij alle vormen van strategische bedrijfsadvisering, met de nadruk op complexe insolventietrajecten. Met name zijn stille regie in zwaarweer-trajecten
heeft geleid tot expertise binnen dit vakgebied.

een NOM on Tour om daarin op zoek te gaan naar een

Marco Jansen van Catawiki

antwoord op deze vragen.

te delen. Het in Assen gevestigde internetbedrijf is een mooi

Verder was Marco Jansen van Catawiki te gast om zijn ervaringen
voorbeeld van een succesvol businessmodel: wekelijkse veilingen

Wist je dat het langste woord dat je met je linkerhand op de
linkerhelft van je toetsenbord kunt typen ‘verbeteraarsters’ is?

LED-paraplu

Wist je dat het langste woord dat je kunt maken met alleen de

De NOM on Tour deed het Drents Museum in Assen aan.

van bijzondere verzamelobjecten. Ondanks een concurrent als

Er was een interessante middag opgetuigd: voor en door

Ebay heeft Catawiki in korte tijd een forse groei laten zien, het

ondernemers. Bij het ter perse gaan van deze NOMMER

is inmiddels ‘s werelds grootste catalogus en veilinghuis voor

had de bijeenkomst nog niet plaatsgevonden, maar uit

verzamelaars.

bovenste rij van je toetsenbord, ‘topprioriteit’ is?

Met deze LED-paraplu wordt het weer licht op

het aantal aanmeldingen bleek al dat er veel interesse

Wist je dat het woord ‘kalfshaas’ het langste woord is op de

donkere regenachtige dagen en wordt het zelfs

was. Hoe het programma eruitzag?

middelste rij?

leuk om in de regen te lopen. Dat komt door de

En dat je met de onderste rij geen enkel woord kunt maken,

stang en de top van de paraplu die lichtgevend

Roelof van der Wielen van UNO

omdat er geen klinkers zijn?

zijn. Het LED-lampje onderaan het handvat kun

Van der Wielen, partner bij adviesbureau UNO in Zuid-

je aandrukken, waardoor je precies kunt zien

laren, zou inzicht geven in zaken die van invloed kunnen

Ook in 2014 gaat de NOM on Tour. Zijn er onderwerpen

waar je loopt. Niet alleen origineel en leuk, maar

zijn op het succes dan wel de mislukking van een onder-

die u behandeld zou willen zien? We horen ze graag!

ook erg veilig, bijvoorbeeld in een drukke stad.

neming: ondernemerschap, commercie, marktomstan-

Neem contact met ons op door een mail te sturen

digheden, interne bedrijfsvoering, de rol van een Raad

naar communicatie@nom.nl. Wellicht dat we met uw

van Commissarissen, aandeelhouders en externe partijen

suggesties ook een succesvolle NOM on Tour kunnen

als een bank of participatiemaatschappij.

organiseren.

Bron: www.taalkabaal.nl

www.megatopper.nl
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Ruimte met onverwachte pluspunten

De stad Groningen, Groningen Seaports en de NOM hebben ﬂinke ambities op het

De ambitieuze toekomstvisie is zeker niet uit de lucht gegrepen, legt Robert van Tuinen, business manager van Gronin-

gebied van datacenters. Volgens Wubbo Everts (NOM) willen zij samen uitgroeien tot

gen Seaports, uit. ‘Als locatie hebben we veel te bieden. In

een datahub van formaat. Innovatief, faciliterend en met een breed aanbod van be-

de eerste plaats is er volop ruimte voor datacenters. Je moet

drijventerreinen, energie, scholing, subsidies, huisvesting en (op termijn) gerelateerde

per bedrijf en tel daar de unieke energiemix die de haven

toch denken aan een schaalgrootte van 10 tot 40 hectare

industrie. Een trekpleister voor grote wereldwijd opererende IT-bedrijven, maar ook

te bieden heeft bij op. Het is de combinatie van meerdere

voor Europese en nationale dataverwerkers. Een haalbare kaart? De drie partijen zijn er

gen en zeer groot opgesteld energievermogen wat de veelal

schakelstations, de mogelijkheid van redundante verbindinAmerikaanse bedrijven enorm aanspreekt. Op dit moment

van overtuigd. Zeker nu ze hun krachten gebundeld hebben.

zijn we voor deze sector de uitbreiding van de haven aan

Nieuwe place-to-be voor datacenters

Groningen Seaports, Gemeente Gron ingen en NOM bundelen krachten
sitie. We profileren ons als één kansrijke locatie, niet als

het voorbereiden. Zo sta je met internationaal bezoek in

afzonderlijke organisaties. De markt beslist uiteindelijk zelf

feite een leeg weiland te verkopen. Maar wel met het groot-

waar men zich precies wil vestigen.’

ste energie-aanbod per vierkante meter van Europa op de
achtergrond. Inclusief het grootste windpark op land. Een

28

Volwassen markt

mix van energie uit biomassa, windturbines en waterkracht

In de regio zijn al verschillende datacenters gevestigd. De

is direct beschikbaar. Ook de quality of life is een niet te

bekendste zijn het grote datacenter van TCN in de Eems-

onderschatten factor. Niet zelden komt men met het gehele

haven en dat van KPN in Groningen (ODC), waar veel

gezin in de regio werken. Alle gezinsleden moeten het hier

overheidsdiensten hun data verwerken en bewaren. Wereld-

naar hun zin hebben. Zo zijn er meer factoren die wij heel

wijd groeit het aantal datacenters snel. Cloud computing

normaal vinden, maar die voor datacenters als pluspunten

heeft een grote vlucht genomen en groeit de komende

gelden. Ons stabiele politieke klimaat bijvoorbeeld, maar

jaren nog veel verder. Alle informatie, die bedrijven en

ook het weer. Het is hier zelden boven de dertig graden en

particulieren online gebruiken, bekijken en opslaan, wordt

dat is gunstig voor de koeling. Maar uiteindelijk gaat het

verwerkt en opgeslagen in datacenters. Een andere factor

natuurlijk om perfecte voorzieningen.’

van belang is dat steeds meer bedrijven de verwerking van

Twee werelden verenigd

‘In de regiovisie van de stad Groningen is het mooi ver-

hun IT-processen en informatiestromen uitbesteden aan

Tussen de Eemshaven en de stad Groningen ligt zo’n 30

woord: ‘De stad kan niet zonder de regio, de regio kan

externe partijen. ‘De markt voor datacenters is volwassen

km autoweg. Uiterlijk lijken het twee werelden, maar op

niet zonder de stad’. Dat geldt ook hiervoor. We delen

geworden’, stelt Wubbo Everts. ‘Bedrijven spreiden hun

de wereldkaart liggen ze vlak naast elkaar. ‘Amerikanen

dezelfde ambitie. We willen hier samen in optrekken,

vleugels uit en zijn op zoek naar de perfecte vestigingslo-

kijken heel anders tegen zo’n afstand aan’, zegt Martijn

samen uitgroeien tot een belangrijke datahub, dus ook

catie. De grote koplopers uit Amerika, maar ook kleinere

Doornbosch, projectmanager van de Gemeente Gronin-

samen acquireren. We willen bedrijven vooral duidelijk

bedrijven uit Europa en eigen land. Dat biedt ons kansen.

gen. ‘Neem Silicon Valley. Dat is volgens mij groter dan

maken dat ons totaalaanbod erg aantrekkelijk is. Dat er

In samenwerking met het ministerie van Economische

Nederland, maar iedereen ziet het als één ICT-locatie.’

hier onderscheidende bedrijventerreinen zijn met uitste-

Zaken gaan we bedrijven informeren en zoeken we poten-

Die directe nabijheid, maar vooral de complementaire

kende voorzieningen en een talentvolle arbeidsmarkt.

tiële vestigingskandidaten. Wij willen die bedrijven samen

kwaliteiten van Groningen Seaports en de stad Gronin-

Dat je een keuze kunt maken voor de omgeving die het

overtuigen dat er in Europa geen betere locaties te vinden

gen hebben beide partijen doen besluiten om samen

best past bij de onderneming en de medewerkers. Dat

zijn. En daar hebben we stevige argumenten voor. De

met de NOM de handen ineen te slaan en zich als één

doen we vanuit Nederland, maar we zijn ook regelmatig

sterke locatie op de datacentermarkt te profileren.

samen in Amerika en andere landen voor actieve acqui•
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komende maand vertrekken we weer samen naar Amerika


om bedrijven de sterke kanten te presenteren.’
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Goede voorbereiding is het halve werk
de regionale energiemix die telt. Een groen imago wordt
steeds belangrijker in deze sector. Veel IT-bedrijven nemen
hun verantwoordelijkheid voor het hoge energieverbruik
en gaan op zoek naar slimme energieoplossingen. De

Hoe verkoop ik mijn bedrijf?

regio heeft op dat gebied veel te bieden. Er zijn verschillende interessante initiatieven en business cases. Zo wil
de Suikerunie de capaciteit van zijn bio-vergister sterk
uitbreiden. Ze willen groen gas aan het net leveren tegen
concurrerende prijzen. Ook op het gebied van geother

Westpoort

mie zijn er belangrijke ontwikkelingen. Je pompt koud

De Gemeente Groningen heeft Westpoort aangewezen

water naar zeer diepe aardlagen en krijgt kokend water

als aantrekkelijke datacenterlocatie. Dit komt door het

terug. Daarmee kun je stroom produceren tegen een erg

complete energie-aanbod (hoeveelheid, prijs en betrouw-

lage prijs. Dat soort ontwikkelingen zijn voor datacenters

baarheid), perfecte connectie, gekwalificeerd personeel

erg interessant.’

en goed onderwijs. Dit wordt ook bevestigd door
verschillende marktpartijen en onafhankelijke onder-

Infrastructuur, kennis en mensen

zoeken. Momenteel heeft Westpoort ca 60 ha direct

Een andere belangrijke vestigingsfactor is de aanwezig-

beschikbaar voor datacenters.

heid van een solide IT-infrastructuur. Ook op dat gebied
is de regio onderscheidend. Robert van Tuinen: ‘In de
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Grijs en groen in overvloed

eerste plaats landt in de Eemshaven de transatlantische

Een zeer belangrijke voorziening voor datacenters is de

optische vezelkavel van Tata aan, de verbinding met

aanwezigheid van voldoende energie. En dat heeft ons

een wereldwijd netwerk. Daarnaast is er de Groningen

gebied in overvloed. ‘In de Eemshaven is ruim 8.000

Internet Exchange als hub voor breedbandverbindingen.

megawatt beschikbaar vanuit verschillende centrales

Van daaruit zijn er uitstekende verbindingsmogelijkhe-

in de Eemshaven, vanuit convertorstations die ons ver-

den met onder meer de exchanges van Amsterdam
en


binden met Noorwegen en vanuit windparken’, vertelt

Hamburg.’
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Van Tuinen. ‘De leveringszekerheid is enorm groot. Dat
betekent dat er eigenlijk geen eigen back-up faciliteiten

Ook de stad Groningen heeft de afgelopen jaren flink

nodig zijn. Mocht er een centrale uitvallen, dan kan

geïnvesteerd in een goede IT-infrastructuur, vertelt Martijn

een andere het direct overnemen. Bij onze acquisitie

Doornbosch: ‘In 2000 heeft de stad ICT als speerpunt

zetten we echter het meest stevig in op de mogelijkheid

gekozen om nieuwe bedrijvigheid aan te trekken. Inmiddels

windstroom te gebruiken. In ons havengebied staan al

heeft dat geresulteerd in een voortreffelijke glas-vezel-

veel windturbines, de ambitie is om er nog meer bij te

infrastructuur en veel innovatieve bedrijven (onder andere

plaatsen. Groene stroom, in combinatie met de bestaan-

IBM) die datacentra van dienst kunnen zijn.

de infrastructuur, is absoluut een pluspunt gebleken.’

Groningen doet zijn naam als City of Talent eer aan. We

Everts: ‘We waren niet zo lang geleden op een beurs

zijn de landelijke nummer 1 op het gebied van octrooien,

waar IJsland een kreet had als ‘Europa’s op één na meest

patenten, maar ook de nummer 1 in het bouwen van

betrouwbare energienet’. Dat maakte ons natuurlijk

app’s. Op allerlei terreinen zijn er onderzoeken, innova-

nieuwsgierig, dus vroegen we wie dan de grootste was.

ties en inspirerende projecten, zoals de Energy Academy

Dat bleken we zelf te zijn! Dat wisten we natuurlijk wel,

Europe, een innovatieve netwerkorganisatie rond duur-

maar voor onze relaties kwam dit prettig over.’

zame energie. Voor datacenters is hier dus volop kennis
beschikbaar, plus een pool van hooggeschoold personeel
voor elke functie.

‘Het gaat niet alleen om de megawatts, die zijn overal
beschikbaar’, vult Doornbosch aan. ‘Het is vooral ook

Wubbo Everts
Projectmanager Foreign Direct Investment NOM
T (06) 215 184 97 • E everts@nom.nl
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Nu het hoogtepunt van de crisis voorbij lijkt, is voor veel oudere DGA’s het moment
gekomen om het bedrijf te koop te zetten. Net als huizenbezitters hebben ze een paar
jaar gewacht, omdat het tij tegen zat, maar nu willen ze de stap (weer) wagen. De
NOM is dan een voor de hand liggende partij om mee te praten, maar die waarschuwt
vooraf: zorg dat je goed bent voorbereid. Het is vaak verstandig om een paar jaar uit te
trekken om een bedrijf klaar te maken voor een succesvolle verkoop.
• INVESTEREN IN ONTWIKKELING



meer op het resultaat van de afgelopen jaren is komen


Wie zijn bedrijf wil verkopen heeft het nu heel wat

te liggen. Er wordt daarbij kritischer gekeken naar het

moeilijker dan voor de crisis. De wereld is veranderd.

toekomstpotentieel.’

Het is bijvoorbeeld moeilijker om een geschikte koper
te vinden. Kopers zijn daarnaast kritischer geworden en

Voorbereiding

minder snel geneigd om hoge bedragen aan goodwill

Een goede voorbereiding van de verkoop is belangrijker

(het toekomstpotentieel) te betalen. Ook de financie-

dan ooit. Met de veranderende opstelling van de koper

ringsmarkt is veranderd. Banken zijn voorzichtiger

zal de verkoper doorgaans meer moeite moeten doen

geworden en kunnen - mede als gevolg van aangescherpte

om zijn bedrijf aantrekkelijk te maken en te kunnen

regelgeving - minder financieren dan voor de crisis.

verkopen tegen een acceptabele prijs.

In dit veranderende landschap kan een participatie-

Van Dijk: ‘Probeer in de huid van de koper te kruipen

maatschappij als de NOM vaker iets betekenen voor een

en besef dat hij het niet zo makkelijk heeft als vroeger.

kopende of verkopende partij, zegt Koen Poppema van

Ga vervolgens eens na wat voor koper het beste bij het

Grijze golf

NOM Finance: ‘Er zijn diverse redenen om met ons in

bedrijf past: een strategische partij, een overname door

Poppema geeft tenslotte aan dat veel ondernemers uit

gesprek te gaan. Het komt vaker voor dat een bedrijf ons

het zittende management (Management Buy Out) of

de geboortegolf van na de oorlog in de komende jaren

nodig heeft als mede-investeerder om de financiering

wellicht iemand van buiten het bedrijf (Management

voor het bedrijfsopvolgingsvraagstuk komen te staan.

rond te kunnen krijgen. Maar het kan ook zijn dat een

Buy In). Als je vroegtijdig nadenkt over de vraag ‘wie je

Een aantal van hen zijn daar al intensief mee bezig,

koper of verkoper op zoek is naar partijen met een net-

koper moet zijn’, kun je je bedrijf er ook beter geschikt

maar een groot aantal ook niet. Vooral voor diegene die

werk zoals wij. Hierdoor zijn wij in staat om potentiële

voor maken.

daar nog niet mee bezig zijn, is het advies om daar nu

kopers en verkopers met elkaar in contact te brengen.’
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Koen Poppema
Investment manager NOM
T (06) 505 177 05 • E poppema@nom.nl

wat mee te gaan doen. ‘Het lijkt misschien nog ver weg,

Modernisering

maar als veel verkopers tegelijk hun zaak willen verko-

NOM Finance

Poppema: ‘Zorg er daarnaast ook voor dat je de juiste

pen, hebben kopers meer om uit te kiezen. Ze kunnen

De NOM richt zich op nationaal en internationaal

strategische koers hebt uitgezet, met de tijd bent mee-

dan nog kritischer worden.’

opererende bedrijven en verstrekt financieringen vanaf

gegaan, het huishoudboekje op orde hebt en dat er een

€ 50.000,- tot maximaal € 4,5 mln. Naast financiering

businessplan klaar ligt voor een eventuele koper.’ Zijn

Advies

aan startende en snelgroeiende bedrijven, is de NOM in

advies is om hiervoor de tijd te nemen. ‘Je moet echt

‘Een goed advies is het halve werk.’ Dit had de kop

het afgelopen jaar bij diverse overnametrajecten betrokken

fundamenteel de zaak goed neerzetten.’

van dit artikel volgens Van Dijk ook kunnen zijn. ‘Een

geweest. Ruud van Dijk van NOM Finance geeft aan dat
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bedrijf verkopen is voor de meeste ondernemers geen

het helaas nog vaak voorkomt dat een overname niet tot

Afhankelijkheid

dagelijkse kost en een bijzondere aangelegenheid die

stand komt. In veel situaties trok het bedrijf zich terug

Van Dijk: ‘Een van de problemen die we vooral bij de

zowel op het zakelijk als emotionele vlak impact heeft.

omdat er geen geschikte kopers bleken te zijn of omdat

wat kleinere bedrijven zien is dat er sprake is van een

Zorg er als verkoper dan ook voor dat je je door de

kopers niet bereid waren om een ‘passende’ prijs te betalen.

grote afhankelijkheid van de eigenaar. Als meewerkend

juiste mensen laat adviseren. Dit kan bijvoorbeeld

Ten dele ligt dit buiten de macht van de DGA’s die aan

voorman, of als degene die het antwoord kent op alle

de accountant zijn, maar er zijn ook bureaus die zich

het roer staan, maar volgens Poppema kan de DGA hier

vragen, is deze eigenaar van grote waarde voor het be-

hierin gespecialiseerd hebben.’

zelf ook invloed op uitoefenen.

drijf. Ter voorbereiding op een verkoop is het van belang



om te zorgen dat deze afhankelijkheid afneemt.’

Waarde
Om te beginnen moet de eigenaar zich goed realiseren

Vendorlening

dat er anders tegen de waarde van een bedrijf wordt

Verkopers worden steeds vaker gevraagd wordt om een

aangekeken dan voor de crisis, zegt Van Dijk: ‘Een groot

deel van de opbrengst, (terug) te lenen aan de koper. Een

aantal verkopers heeft een bedrag in hun hoofd, dat nog

dergelijke vendorlening wekt vertrouwen bij medefinan-

van voor de crisis dateert.’ Poppema vult aan: ‘De risico-

ciers, zoals bijvoorbeeld de bank, en vergroot daarmee

perceptie van de kopers ligt anders. Dit is bijvoorbeeld

de haalbaarheid van financiering. ‘Overweeg vooraf of je

terug te vinden in de waardebepaling, waarbij de nadruk

hier als verkoper aan mee wilt werken’, aldus Poppema.
Ruud van Dijk
Investment manager NOM
T (06) 215 185 09 • E vandijk@nom.nl
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Byours wil van grote toegevoegde waarde zijn voor de health-, dance- en ﬁtnessbranche. Het
bedrijf uit Assen heeft daartoe een innovatief concept ontwikkeld dat de doelgroep blijkt aan te
spreken. En ook gerenommeerde sportmerken hebben zich inmiddels bij Byours aangesloten.
Voor de NOM voldoende reden om de onderneming een Aanjaagﬁnanciering te verstrekken.

NOM verstrekt Aanjaagﬁnanciering aan Byours

veel’, legt hij uit. ‘Maar vaak richt je je te weinig op za-

gedachte spreekt. Maar ook de aanvliegroute vinden

ken waar je echt goed in bent. Dat is zonde. Vooral omdat

de merken prettig. Ze zien mijn verleden in de banken-

Byours tot in de kleinste details moest kloppen. En daar

sector bijvoorbeeld als een groot voordeel. Daardoor kan

had ik goede mensen en voldoende financiële middelen

ik heel strategisch naar de markt kijken en problemen

voor nodig.’ In die periode benaderde hij Bas Bakker,

in de sector snel onderkennen. En uiteraard spelen ook

een voormalig bankier, omdat hij op zoek was naar een

onze partners een rol. Denk aan ClubJoy, AALO, Solid

investeerder en hulp om het bedrijf verder te bouwen.

Sound en Bertico. Maar niet alleen de grote sportmerken

Ze kenden elkaar oppervlakkig van feestjes. Marcel wist

zijn geïnteresseerd, ook het aantal aangesloten instruc-

‘We willen de branche optim aal faciliteren’

teurs en sportscholen groeit stormachtig. Langzaamaan
verrijken we het concept met steeds meer relevante
zaken. Byours wordt voor alle partijen alleen maar aantrekkelijker.’ Wat Marcel en Bas benadrukken is vooral
ook het feit dat het een happy business is. Het zijn

dat Bas over een groot netwerk beschikte en bovendien

allemaal leuke klanten. Sportieve mensen zijn blijkbaar

financieel goed onderlegd was.Het Byours-concept werd

blije klanten. Daarom is het dubbel leuk zaken met deze

completer gemaakt. De markt in Nederland, Duitsland

klanten te doen. Inmiddels zijn zelfs enkele Nederlandse

en België werd gekwantificeerd waarna een businessplan

topsporters los van de fitness-branche ook klant.

is uitgeschreven. De eerste samenwerking verliep erg
goed waarna Marcel Bas vroeg ook mee te participeren

Aanjaagﬁnanciering

in het bedrijf. Bas besloot zijn andere idee in de ijskast te

Ook de NOM ziet Byours als een kansrijke onderneming.

leggen en ook vol te gaan voor Byours en Bertico.

Niet zomaar werd onlangs aan het Asser bedrijf een
Aanjaagfinanciering verstrekt. Een echt stimulerings-
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Byours Marcel Ellérie en Bas Bakker

Webshop

product voor jonge, innovatieve bedrijven met behoefte

Marcel en Bas laten zichtbaar niets aan het toeval over.

aan start-, groei- of ontwikkelingskapitaal. ‘Byours is

De onderneming wil klanten maatwerk bieden. Onder

een prachtig en naar mijn weten uniek bedrijf’, vertelt

meer door diverse sportartikelen en accessoires te voor-

Chantal Leijendekker, Investment Manager van de

zien van logo’s, afbeeldingen en namen naar keuze. Op

NOM. ‘We wilden niet direct een belang verwerven, de

die manier kan op team- en/of persoonsniveau een artikel

directie is gewoon de baas. Maar er is wel iemand die

worden gecustomized. ‘We willen de health-, dance- en

meekijkt en eventueel adviseert. Dat is in dit geval wel

fitnessbranche op alle fronten zo optimaal mogelijk

zo fijn. Samen met het Ir. G.J. Smid Fonds besloten we

faciliteren’, zegt Marcel. ‘Daarom zorgen we ook voor

dan ook te investeren.’ Bas is tevreden over de NOM

een webshop in de look en feel van de betreffende club.

en de rol van Chantal. Hij omschrijft de organisatie als

We willen de sector kwaliteit bieden in de vorm van

kritisch, eerlijk en sociaal en Chantal als enthousiast en

hoogwaardige producten en tegelijkertijd bijdragen aan

vooral erg slim. Waarom heeft Byours eigenlijk bij de

het verbeteren van de professionaliteit en de uitstraling.

NOM aangeklopt? Het bedrijf heeft de wind toch aardig

We kunnen iets wat niemand anders kan. Steeds vaker

toegevoegde waarde kon zijn voor sportscholen, instruc-

De artikelen worden zelfs verstuurd in een luxe doos,

in de zeilen? ‘We zijn een start-up, gebaseerd op een

maalden die woorden door het hoofd van Marcel Ellérie.

teurs en sporters. Hij had ook al een naam: Byours.

verzegeld met een sticker van de sportclub. De leden

kansrijk concept’, licht Bas toe. ‘En zo’n start-up moet

ervaren zo ook echt dat hun bestelling bij hun sportclub

gefund worden. Ons verdienmodel zit bovendien in het

vandaan komt. Het moet voelen als een cadeau.’

creëren van omloopsnelheid op sportkleding en acces-

In 2007 had hij zijn ouders uitgekocht. Sindsdien was
hij alleen verantwoordelijk voor Bertico, een familie-

Kleinste details

bedrijf uit Assen dat uitblinkt in het produceren van

‘Bertico beheerst het full colour-proces als geen ander’,

hoogwaardige textieltransfers. De onderneming had zich

benadrukt Marcel.‘Daardoor kunnen we een print

Community-gedachte

is tenslotte erg groot en zal de komende periode naar

in de loop der jaren een sterke positie verworven in met

van geweldige kwaliteit maken. Een voorname reden

Inmiddels hebben zich al tal van gerenommeerde

verwachting nog flink toenemen. Een Aanjaagfinancie-

name de bedrijfskleding- en promotionele textielbran-

waarom we enorm veel sportkleding bedrukken. Maar

merken aangesloten. Van Nike en Asics tot Craft en van

ring is dan van onschatbare waarde.’ Met deze middelen

che. En ook voor de toekomst zag Marcel grote moge-

het wordt natuurlijk nog interessanter wanneer je naast

Puma en Under Armour tot Polar. Waarom hebben ze

kunnen we bewijzen dat de strategie werkt om vervol-

lijkheden. Zeker wanneer de expertise van Bertico nog

het bedrukken ook het textiel levert. Juist die gedachte

ervoor gekozen om met Byours in zee te gaan? ‘Dat heeft

gens naar traditionele financieringsbronnen te zoeken.

breder en slimmer zou worden ingezet. Vandaar dat hij

vormt een wezenlijk onderdeel van het concept van

een aantal redenen’, betoogt Bas. ‘Allereerst omdat we

begin 2012 een concept bedacht voor de health-, dance-

Byours.’ Halverwege 2012 vond Marcel echter dat het

ons 100% focussen op de doelgroep. Die community-

en fitnessbranche. Een totaalconcept dat van grote

anders moest. ‘Als relatief kleine ondernemer doe je heel

•
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soires. En ook dat moet je funden. De voorraadbehoefte

Chantal Leijendekker
Investment manager NOM
T (06) 502 021 61 • E leijendekker@nom.nl
• INVESTEREN IN ONTWIKKELING

Op 9 en 10 september bezochten bijna 200 experts en belanghebbenden Sensors-4-Water

zijn rol als voorzitter van de stuurgroep van SAWA kleine
en grote successen meegemaakt. ‘Een van de onderdelen

in het theater de Nieuwe Kolk in Assen. Sensors-4-Water bood een interessant programma

van mijn functie bij de NOM is dat ik nationale en inter-

met informatie over de laatste stand van zaken op het gebied van sensortechnologie binnen

nationale congressen en symposia bezoek op het gebied

watermanagement. De bijeenkomst werd georganiseerd door NOM, Water Alliance, Sensor

is dat de Nederlandse ontwikkelingen zich beslist kun-

Universe en wetenschappelijk ondersteund door WLN, Wetsus, INCAS3 en KWR.

En ik was niet de enige die dat zag. Vandaar dat we een

van watermanagement. Wat me daarbij regelmatig opviel
nen meten met die in andere mondiale waterhotspots.
minisymposium ter afronding van SAWA hebben opgeschaald naar een internationaal podium met sprekers uit

Maximaal resultaat tijdens eerste

verschillende landen.’

Goede aanvulling

Sensors-4-Water-congres

Dat Nederland heel ver is met het ontwikkelen van zeer
specifieke hightech-sensoren is internationaal bekend. In
andere werelddelen zijn ze verder met de implementatie
van generieke lowtech-sensoren. Terwijl wij met sensoren waterkwaliteit meten op aanwezigheid van specifieke
chemicaliën of bacteriën wordt elders gekeken naar
generieke indicatoren als troebelheid en geleidbaarheid.
Alex ziet volop wederzijdse kansen: ‘Al deze sensoren
(generiek of specifiek) genereren data, en hoe we die
data om kunnen zetten naar informatie waar men mee
PB

kan werken, daar is men elders in de wereld verder mee.
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Vitens (Nederlands grootste drinkwaterbedrijf) zet met
het inrichten van hun ‘playground’, een met sensoren
uitgerust distributienet in Friesland, een belangrijke stap
voorwaarts.

Nieuwe uitdagingen
Het congres heeft voor veel nieuwe waardevolle en
vooral ook internationale contacten gezorgd. Alex
Berhitu is ervan overtuigd dat dit zal leiden tot nieuwe
business. ‘Het congres was een goed podium om de stand
van zaken op het gebied van watertechnologie in NoordNederland aan de rest van de wereld te presenteren. We
hebben laten zien dat we hier met testcentra als SenTec
(een sensortestcentrum bij Waterlaboratorium Noord in
Glimmen) en VIP (de Vitens Innovation Playground in
Noardburgum) alle ruimte bieden voor het ontwikkelen
van de sensoren van morgen. De noodzaak hiervoor
blijkt ook uit het eindresultaat van het congres: er werBest spannend om zo groots uit te pakken met een

lig gebruikt. Directe aanleiding voor het congres was de

den acht urgente uitdagingen zodanig concreet gemaakt,

onderwerp dat nog zo in de kinderschoenen staat. Want

afronding van het project SAWA, waarin het ontwikkelen

dat we met de perfecte mix aanwezigen in staat moeten

ondanks dat er heel wat onderzoek wordt verricht in

van sensoren voor het meten van de drinkwaterkwali-

zijn om één of meer concrete oplossingen te bieden.’

sensortoepassingen ten behoeve van watermanagement,

teit centraal stond. Alex Berhitu, business development

Wordt absoluut vervolgd.

worden deze toepassingen (nog) maar beperkt grootscha-

manager watertechnologie van de NOM, heeft daarbij in

•
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Alex Berhitu
Business Development Manager Watertechnologie NOM
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er voldoende MKB-bedrijven zijn met hoogwaardige
kennis, aan wie zaken kunnen worden uitbesteed. Een
bedrijf als Philips wordt zo flexibeler en het MKB kan
zich optrekken aan het hoge kennisniveau.’

Fokker Hoogeveen: Word Class Composites
De grote Noordelijke bedrijven hebben flink de wind
eronder. Naast het Ecostructuurprogramma rond Phillips
in Drachten, lanceert Fokker vanuit Hoogeveen een initiatief om het Noorden een prominente plek te geven in
de ontwikkeling van geavanceerde materialen - ook één
van de kernthema’s van het topgebied HTSM. Marloes
Telgenhof van Fokker legt uit wat de bedoeling is. ‘Ons
bedrijf in Hoogeveen is binnen het Fokker-concern
het ontwikkelcentrum van innovatieve vezelversterkte
kunststoffen voor de veeleisende vliegtuigindustrie.

right-productontwikkeling’.

We ontwikkelen die, maar we zijn ook bezig met het

Daarnaast heeft de groep een succesvolle lobby opgezet

ontwerpen van compleet nieuwe fabricageprocessen om

voor meer aandacht van HTSM bij de noordelijke be-

composten efficiënt en betrouwbaar te verwerken. Daar-

stuurders. Marloes Telgenhof van Fokker legt uit waarom.

mee werken we mondiaal gezien aan de grenzen van de

‘Bedrijven als Philips en Fokker vinden hun weg wel naar

mogelijkheden.’ Fokker Hoogeveen heeft veel geïnves-

de topsectoren, maar het brede MKB moet het vaak hebben

teerd in de ontwikkeling van een passend kenniscluster

van organisaties in de regio die als bruggenhoofd fungeren.

met de mondiale vliegtuigbouwers maar ook met veel

Het Noorden heeft gekozen voor relatief gezien specifieke

bedrijven en onderwijsinstellingen uit de eigen regio. Ze

thema’s, met een beperktere achterban van bedrijven.

noemen dat het ecosysteem voor World Class Composites

Daardoor is het Noordelijke MKB, waar overigens veel

Solutions (WCCS) en er ligt nu een plan op tafel om dit

talent tussen zit, over het algemeen slecht aangesloten

cluster in het kader van HTSM Noord-Nederland verder

bij wat er nationaal in de topgebieden gebeurt. Neem

boodschap van een groep van Noordelijke maak-industrieën, waaronder Philips en Fokker,

uit te bouwen. Daarmee bevestigt Fokker haar rol als

nanotechnologie in Twente - daar zit een internationaal

onder aanvoering van de NOM. De ambitie wordt handen en voeten gegeven met een

aanjager van innovatieve bewegingen in de regio. Fokker

erkend cluster van bedrijven omheen. In het Noorden ligt

was eerder gastheer van een groep MKB-bedrijven die bij

dat toch wat anders. ‘HTSM is een perfect thema om de

Fokker in de gelegenheid werd gesteld om te experimen-

brug te slaan tussen het noordelijke MKB en de topsec-

teren met sensortechnologie in de productie-omgeving

toren. En dan heeft Noord-Nederland zeker bijzondere

(het Smart Factory-project). ‘Nu hebben we de foutloze

expertise in te brengen.’

High-Tech Systems
in Noord-Nederland op de kaart (2)
Meer samenwerking tussen de Noordelijke High Tech bedrijven én meer aandacht voor
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High Tech Systems en Materials (HTSM) bij Noordelijke bestuurders. Dat is de kernachtige

nieuw noordbreed platform van HTSM-bedrijven en een ambitieus plan om van NoordNederland een ‘Region of Smart Factories’ te maken.
De NOMMER sprak met een aantal initiatiefnemers en

werk aan maar liefst 2.700 medewerkers, waarvan 850

fabriek’, zegt Marloes Telgenhof, ‘en straks ook de com-

betrokkenen. In de vorige NOMMER kwam het ‘programma

productontwikkelaars, en investeert jaarlijks meer dan

posietenfabriek van de toekomst.’

Ecostructuur Philips Drachten’ aan bod dat een vliegwiel-

€ 100 miljoen aan innovatie. Deze bedrijven werken

effect teweeg bracht in het denken over HTSM in Noord-

sinds anderhalf jaar samen in het ‘Innovatiecluster

HTSM-platform en Region of Smart Factories

rol van de grote bedrijven daarin, worden met veel

Nederland. In dit tweede deel worden een aantal andere

Drachten’. De samenwerking gaat over HRM-vraagstukken

Voortbouwend op deze projecten heeft de NOM, samen

enthousiasme ontvangen, zowel door de noordelijke

bouwstenen van HTSM in het Noorden toegelicht, waar-

en het ontwikkelen en delen van nieuwe technologie.

met Philips en Fokker het initiatief genomen voor een

gedeputeerden, als door het landelijke topteam HTSM.

onder het Innovatiecluster Drachten, en de plannen van

Een belangrijk doel van het cluster is om de zichtbaar-

nieuw netwerk van HTSM-bedrijven en organisaties in

Reinder Jacobi van het Ministerie van Economische Zaken

Fokker voor een kenniscentrum over hoogwaardige compo-

heid van de bedrijven op de arbeidsmarkt te verbeteren,

het Noorden. Dit netwerk wordt opgezet met, en als

is het daar roerend mee eens: ‘Wat nu in het Noorden

sieten.

zodat afgestudeerden gemakkelijker naar het Noorden

dependance van, Holland High-Tech. Dat is de landelijke

gebeurt, is echt onderscheidend. Met de Smart Factories

Brede steun
De plannen voor HTSM in het Noorden, en de stuwende

komen of in de regio blijven.

uitvoeringsorganisatie van het Topteam HTSM. De be-

hebben bedrijven als Fokker en andere betrokkenen in

Innovatiecluster Drachten

Directeur Henk Smid van Variass Electronics, is één van

langrijkste thema’s van dit platform zijn: smart materials,

een eerste fase al veel kennis opgedaan, met name als het

Eén van de pilaren van HTSM in het Noorden vinden we

de boegbeelden van HTSM in Noord-Nederland. Smid

intelligent machines, Smart Factories en enabling tech-

gaat om het verwerken van enorme databestanden. Men

terug in Drachten. Deze gemeente mag zich verheugen op

is een grote voorstander om HTSM-activiteiten in het

nologies voor de noordelijke speerpunten, zoals voor de

is er nu aan toe om die kennis over ‘Big Data’ te delen

een unieke concentratie van internationaal georiënteerde

Noorden te bundelen, óók geografisch. ‘Grote bedrijven

biobased economy. Het eerste project van dit platform

met het noordelijk bedrijfsleven. Die manier van kennis-

HTSM-bedrijven - zelfs voor Nederlandse begrippen.

zoals Philips zijn van groot belang voor de werkgelegen-

kreeg als veelzeggende titel: Region of Smart Factories en

delen is straks een voorbeeld voor heel Nederland.’

Naast Philips zijn dat bijvoorbeeld BD Kiestra, Irmato,

heid in het Noorden. Wil je dergelijke bedrijven behouden,

gaat over het ontwikkelen en toepassen van nieuwe ICT

Norma, SMST, Variass en WisperPower. Dit cluster biedt

dan moet je een hoogwaardige ecostructuur bieden, waarbij

(Big Data) voor zero defect manufacturing en ‘First time

Hans Praat
Business Development Manager NOM
T (06) 215 184 93 • E praat@nom.nl
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SPOTLICHT

ONDERNEMER(S) UITGELICHT
‘Het heeft een ideale samenwerking opgeleverd’, zo vult
Afmitech-directeur Jan Boele de Jong aan. ‘Wij leveren
nu al in tal van landen diverse apparaten en technieken

Meer dan 3,5 miljoen mensen sterven ieder jaar direct of indirect aan de gevolgen van vuil water.

waarmee je decentraal je afvalwater kunt zuiveren. Bij

Dat zijn schokkende cijfers. En toch, niet eens opmerkelijk, wanneer je bedenkt dat zo’n 780 miljoen

al onze contacten en in onze marketing kunnen wij de
Naïade één op één meenemen.’

mensen wereldwijd geen toegang hebben tot een betrouwbare waterbron. Het is dan ook goed om

Afmitech, dat kantoor houdt in het Friese Joure, doet
overigens meer dan ‘resellen’. De Jong: ‘Met de techni-

te zien dat bedrijven en overheden wereldwijd zoeken naar mogelijkheden om die situatie te ver-

sche kennis en praktische benadering die wij hebben

beteren. Een doorbraak op dat gebied is de ‘Naïade’; een uiterst handzame machine waarmee water

denken we mee en leveren we suggesties waarmee

kan worden gezuiverd met behulp van zonne-energie. Ander positief nieuws: het zijn de Friese

producent Nedap óók weer zijn voordeel kan doen. Daar

bedrijven Afmitech en Add Export Import Consultancy die met de voor Nederland zo kenmerkende

staan ze gelukkig erg voor open.’ Als voorbeeld noemt
De Jong een vraag die Afmitech onlangs vanuit Suriname

praktijkgerichtheid zorgen voor een snelle uitrol naar tal van landen. Behalve commerciële motieven

Wim De Haan, Add Export Import Consultancy

men zit in een situatie dat het water zo’n honderdvijftig

zijn er overigens ook andere redenen om het tempo er in te houden. ‘Het is heel simpel’, stelt Wim de
Haan van Add Export Import: ‘Op de plekken waar wij leveren gingen voorheen kinderen dood aan
de gevolgen van vuil drinkwater. Nu worden ze daar niet meer ziek van.’

kreeg. ‘Men wil daar een aantal Naïades plaatsen, maar

De Haan. ‘Eerder was ik na bemiddeling van Reinder de

meter verderop uit een rivier moet worden gepompt.

Jong van de NOM al eens in contact gekomen met Afmi-

Vervolgens moet het twintig meter bij een bedding naar

tech. Dat gaat gemakkelijk omdat we beiden verbonden

boven getransporteerd worden. Wij kunnen dan in over-

zijn aan de Water Alliance (samenwerking van bedrijven en

leg met Nedap zorgen dat je voor zo’n klant ‘op maat’

Versnelde oplossing water pro blemen ontwikkelingslanden
40

Afmitech (Joure) en de wereldreis van de Naïade

overheden op het gebied van watertechnologie, red.). Na

de juiste apparatuur meelevert, zoals pompen, buizen,

het overlijden van Evert polste ik Afmitech of ze het zou-

kabels en de juiste accu’s.’
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den zien zitten om de werkzaamheden van Clean Water
Now! over te nemen. Dat zag men wel zitten. In overleg

Bouwpakketten

met Derk, de zoon van Evert, is dat toen gebeurd.’

Wat De Jong betreft blijft het niet bij het leveren van

De Naïade is een opmerkelijke vinding

producten. Ook de kennis wordt wat hem betreft ge-

van het bedrijf Nedap uit Groenlo.

exporteerd. ‘Wij geloven in het ontwikkelen van mensen

Het apparaat werkt op zonne-energie.
Met filters en uv-licht reinigt het vuil

Jan Boele, Afmitech

en markten. Dat moet je dan lokaal regelen. De Naïade
is een uiterst gemakkelijk te bedienen apparaat, maar het

water uit bijvoorbeeld een put of een

is wel van belang dat iemand zich daar op commerciële

rivier en maakt er veilig drinkwater

basis verantwoordelijk voor voelt. Dat geeft de beste



van. Op die manier kan het apparaat
tot zo’n vijf liter per minuut vrijmaken van bacteriën en virussen.
Nedap is een hightechbedrijf met een

In het kort

miljoenenomzet en tal van specialismen. Men was echter niet voldoende

Afmitech in Joure is gespecialiseerd in decentrale afvalwater-

ingericht op het handelen met ont-

zuiveringen, ook wel bekend als Individuele Behandeling Afval-

wikkelingslanden en dus zocht men

water (IBA). Het bedrijf heeft 6 medewerkers en doet zaken in

samenwerking met het bedrijf Clean

ca. 20 landen.

Water Now! van de inmiddels over-

Afmitech-delegatie Namibië (linksvoor NOMmer Alex Berhitu)

•
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leden ondernemer Evert Groeneveld.

Add Export Import Consultancy van Wim de Haan adviseert

‘Het bedrijf nam vol elan de distributie

Nederlandse bedrijven, maar steunt daarnaast leerprojecten en

van het apparaat naar tal van landen

ondernemingen in arme landen. Add Export Import is verder

ter hand, maar helaas kwam Evert

betrokken bij watertechnologieprojecten in Angola, Afghanistan

in maart 2013 te overlijden’, vertelt

en Indonesië.
• INVESTEREN IN ONTWIKKELING
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garantie op continuïteit. En dus investeren we graag

vers nieuws

in het overbrengen van technische kennis. Maar we
doen méér. Zo zijn we samen met Nedap nu al aan het

dagelijks op

nom.nl

kijken of we ook simpele bouwpakketten van de Naïade

HZPC behaalt
recordomzet

kunnen leveren. Waarmee transport- en aanschafkosten
en invoerheffingen nog weer verder omlaag kunnen.
Bovendien creëer je daarmee lokale werkgelegenheid.’

Handelsgeest en idealisme
Afmitech hanteert dus een opvatting van zakendoen

DOC Kaas gaat uitbreiden
naar Afrikaanse
en Arabische markt

waarbij handelsgeest en idealisme niet heel ver uit elkaar
liggen. ‘Natuurlijk zien we vooral ook commerciële
kansen’, aldus De Jong. ‘Maar we hebben ook passie voor
de zaak. Er is echt niets mooiers dan te zien hoe locaties

Agro Food Zuivelcoöperatie DOC Kaas in Hoogeveen gaat
zijn omzetmarkt uitbreiden naar Afrika en het Arabische
schiereiland. In deze groeimarkten is steeds meer vraag
naar zuivelproducten. DOC heeft speciaal voor deze
exportklus de samenwerking gezocht met het Duitse
Hochwald Foods. Het Duitse bedrijf verkoopt mozzarella
en is al jaren actief op beide markten.

compleet kunnen opbloeien doordat er ineens veilig
drinkwater voorhanden is.’
Ook voor De Haan is de voldoening die hij haalt uit het
werk een belangrijke factor. Ook hij gelooft niet in het
koloniseren van drinkwater, maar is een groot voorstander van het bieden van eigen verantwoordelijkheid aan
plaatselijke vertegenwoordigers en beheerders. ‘Het is

www.nom.nl/agro-food/doc-kaas-gaat-afrikaansearabische-markt

zeer inspirerend om te zien hoe mensen daardoor kun-
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NOM haalt ‘voelhoorns’ voor
Nederlandse economie uit
buitenland naar Groningen

een aantrekkelijke propositie, want met het beheer van

Noordelijke bedrijven
krijgen voorrang
bij aanbestedingen

maand verdienen in een land waar het minimumsalaris
soms rond de honderd euro schommelt. En dat terwijl
de verkoopprijs van veilig drinkwater ook nog eens onder € 0,01 blijft. Kijk, zo profiteert iedereen.’

www.nom.nl/nieuws/nom-haalt-voelhoorns-nederlandseeconomie-buitenland-groningen

Gasunie wil stroom
verwerken tot gas

nen groeien. Het is voor veel lokale beheerders ook wel
een apparaat kan men zeker enkele honderden euro’s per

De NOM is donderdag 7 en vrijdag 8 november de
gastheer van Nederlandse specialisten op het gebied van
buitenlandse investeringen in Nederland. Het gaat om
circa 150 mensen, waarvan een groot deel werkzaam is
bij het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA),
onderdeel van het Ministerie van Economische Zaken.
Het is de eerste keer dat deze organisatie haar jaarlijkse
bijeenkomst buiten de Randstad houdt.

Gasunie wil de overtollige stroom van windmolens en
zonnepanelen verwerken tot methaan. Dat methaan, dat
lijkt op aardgas, kan worden opgeslagen waarna het op
een dalmoment kan worden gebruikt om weer stroom op
te wekken.
www.nom.nl/energie/gasunie-wil-stroom-verwerken-gas

Noot van de redactie: vlak voor het ter perse gaan van

NOM-participatie
Catawiki lanceert tijdschrift
voor verzamelaars

deze Nommer ontvingen wij het bericht dat Nedap eind
september the Green UV Award heeft gewonnen tijdens
een jaarcongres van de IUVA (International Ultraviolet
Association) in Las Vegas.

Het online veilinghuis Catawiki lanceert een tijdschrift voor
verzamelaars. Het Catawiki Magazine, dat in een oplage verschijnt van 70.000 exemplaren, komt vier keer per jaar uit.
Het magazine gaat over alles wat met verzamelen te maken
heeft. Het veilinghuis, dat de laatste jaren sterk is gegroeid,
wil met het tijdschrift laten zien hoe veelzijdig en boeiend
verzamelen is. In ieder nummer staan interviews met bekende en onbekende verzamelaars. Zo vertelt tv-presentator Valerio Zeno in het eerste nummer over zijn verzameling
sportschoenen. Vaste columniste is Aaf Brandt Corstius.


www.nedap-Naïade.com
www.addexportimport.nl
www.afmitech.nl
www.cleanwaternow.eu
De Naïade in het zonnetje

Alex Berhitu
Business Development Manager Watertechnologie NOM

Reinder de Jong
Accountmanager Foreign Direct Investment Watertechnologie NOM
T (06) 255 472 73 • E dejong@nom.nl

T (06) 255 472 69 • E berhitu@nom.nl

•

OK TOBER 2013

www.nom.nl/homepage/nom-participatie-catawikilanceert-tijdschrift-verzamelaars

Stenden Hogeschool
in Emmen groeit
De Stenden Hogeschool groeit dit jaar met ongeveer een
kwart. Er hebben zich meer studenten ingeschreven dan
vorig jaar. De locatie in Emmen zou zelfs de snelst groeiende school van Stenden in Nederland zijn.
www.nom.nl/onderwijs/stenden-hogeschool-emmengroeit

In Noord-Nederland
is het gras écht groener
• INVESTEREN IN ONTWIKKELING
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Ambassadeurs van het Noorden
weten wat ze te doen staat. Zo niet,
kijk dan nog even op pagina 17
van deze NOMMER.

