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2016

600 deelnemers • 25 pleinen • 3 podia  •  80 bijeenkomsten 



onderneem het in Groningen
onderneem het met EZ 
• Een bedrijf starten  
•  Verbinden met onderwijs- & kennisinstellingen
•  Ondernemersvragen  
•  Huisvestingsvragen & nieuwbouwlocaties  
• Verbinden met bedrijven- verenigingen & netwerken voor 
 ondernemers
• Kenniseconomie & innovatie  
• Internationale zaken 
• Vergunning voor bedrijven 
•  Maatschappelijk betrokken ondernemen en personeel 

Gemeente Groningen, Economische Zaken
groningen.nl/ondernemen
ez@groningen.nl 
14 050

Foto Koos Boertjens (hetnoordenvanboven.nl)
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De Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord Nederland bestaan 
30 jaar! Een periode waarin ondernemen spectaculair is veranderd. De 
digitale revolutie van de afgelopen decennia heeft de wereld kleiner en 
sneller gemaakt. Ik denk dat de bezoekers van het eerste uur zich destijds 
geen voorstelling hebben kunnen maken van wat er nu in 2016 allemaal 
te zien en te beleven is.

En de ontwikkelingen gaan door. Ook dit jaar zal het Innovatieplein weer 
een sterke aantrekkingskracht hebben op bezoekers. Laat u verrassen 
en verbazen door nieuwe vindingen en oplossingen. Innovatie staat ook 
centraal op de gezamenlijke stand van Groningen en Assen. De startup-
scene in deze regio is één van de snelst groeiende van het land. Daar 
zijn we trots op en dat willen we laten zien. De clustering van bedrijven 
uit een bepaalde branche of regio is ook dit jaar duidelijk terug te 
vinden op de beurs. Over innovatie gesproken, dat is zeker te zien op 
het themaplein Aardbevingsbestendig en Duurzaam Bouwen en op het 
geheel nieuwe Health & Work plein. Het FC Groningen plein heeft een 
make-over ondergaan en bevindt zich op een nieuwe locatie, naast het 
Eemsdeltaplein. 

Een ander belangrijk thema van deze lustrumeditie van de Promotiedagen 
is Groningen Bereikbaar. Twee jaar geleden nieuwkomer op de beurs en 
nu, aan de vooravond van de ingrijpende verbouwing van de Zuidelijke 
Ringweg, hoofdonderwerp. Dat is niet zo gek trouwens, want ondanks 
alle digitalisering en innovatie, blijft een goede fysieke bereikbaarheid 
voor verreweg de meeste ondernemers erg belangrijk. Op de stand van 
Groningen Bereikbaar kunt u zien wat de aanpak van de zuidelijke ringweg 
voor uw bedrijf en uw klanten en leveranciers betekent. 

Wie jarig is, trakteert. De organisatie van de Promotiedagen doet dat 
met aansprekende gasten. Jort Kelder bij de opening, Jarno Duursma 
op de dinsdag en Max Westerman bespreekt in een speciale editie van 
Business Wise de uitslag van de Amerikaanse presidentsverkiezingen op 
de woensdag. Alleen daarom al zijn de Promotiedagen zeker het bezoeken 
waard. Naast alle innovatie en vernieuwing is er in bepaald opzicht ook juist 
heel weinig veranderd aan de Promotiedagen in de afgelopen dertig jaar. 
Het hoofdingrediënt, enthousiaste ondernemers die hier vooral komen om 
te netwerken en hun kennis en contacten uit te breiden, is gelijk gebleven. 
Met bijna 600 standhouders uit Noord-Nederland en Duitsland en bijna 
30.000 bezoekers zijn en blijven de Promotiedagen hèt zakelijke evenement 
van het Noorden. Een evenement om trots op te zijn! 

Promotiedagen 2016 |  Voorwoord Joost van Keulen
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Joost van Keulen
Wethouder Economische Zaken en Internationalisering
van de gemeente Groningen

Voorwoord 
Joost van Keulen



GEMEENTE 

Groningen

Drachten

Assen

Veendam

Veenhuizen

Norg

Roden
Peize

De unieke geschiedenis zit in ons DNA, 
ondernemen in onze natuur, innovatie in onze genen. 

Leeuwarden

NOORDENVELD ZEGT
ondernemend  •  groen  •  duurzaam  •  leefbaar  •  transparant  
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Promotiedagen 2016 |  Voorwoord Michel Elzinga
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Openingstijden
8 november 12.00 - 22.00 uur
9 november 12.00 - 22.00 uur

Organisatie
Promotiedagen voor het  
bedrijfsleven Noord-Nederland
Postbus 5124
9700 GC Groningen
Tel. 050 - 525 89 99
www.promotiedagen.nl

Promotiedagen magazine
Oplage 9.000 exemplaren

Aan deze uitgave  
werkten mee:
Alice Elzinga 
Michel Elzinga
Tom Hemmen
Menno Pool
Michiel van Ringelenstein

Acquisitie
FC Groningen Media

Grafische vormgeving
Inti Vormgeving Roden

Drukwerk
Scholma Druk

Welkom 
op de Promotiedagen!

Colofon

Wij hebben ons best gedaan dit 
magazine compleet en correct te 
laten zijn, maar wellicht dat er hier 
en daar toch een foutje ingeslopen is. 
U kunt aan dit magazine geen rechten 
ontlenen.

De beurskrant die werd uitgegeven voor de eerste editie geeft een mooi 
beeld van hoe de wereld er toen uitzag. Commissaris van de Koningin Henk 
Vonhoff opende de beurs en op de beursvloer werden allerlei noviteiten 
gepresenteerd, waaronder de nieuwste revolutionaire fax, waarmee je kon 
faxen op gewoon papier. 30 jaar later is het vooral goed voor een lach. 
Gewapend met niet meer dan een telefoon, een typemachine, een fax, een 
potlood en een tekentafel werd de beurs vanaf een bovenverdieping aan 
de Noorderhaven georganiseerd. Het is niet meer voor te stellen hoe dit 
functioneerde. 

De wereld verandert en de veranderingen gaan steeds sneller. De 
digitalisering raast verder. En toch, ondanks al die veranderingen en 
ondanks een aantal economische crises heeft de Promotiedagen steeds 
haar positie weten te behouden. De grondgedachte van de beurs is steeds 
dezelfde gebleven; een platform voor ondernemend Noord-Nederland waar 
persoonlijke contact centraal staat, met als doel de samenwerking in de 
regio te versterken. Een plaats waar je in korte tijd op de hoogte kunt blijven 
van ontwikkelingen in de regio, contacten kunt leggen en relaties kunt 
onderhouden. 

Het wordt een bijzondere editie. De beursvloer is al een aantal weken 
uitverkocht. Een teken dat de economie toch echt weer aan het aantrekken 

is. We schrijven indrukwekkende cijfers. Het aantal deelnemers is 
gegroeid naar ruim 600, er zijn 25 beurspleinen, 3 podia waar doorlopend 
presentaties worden gehouden. Op het programma staan een slordige 
tachtig bijeenkomsten.

Dit magazine geeft een voorproefje van wat u mag verwachten. En ook als 
je dit magazine doorbladert geeft het een goed beeld van de thema’s van 
vandaag. Online marketing, gestapeld financieren, aardbevingsbestendig 
bouwen, duurzaamheid, bereikbaarheid en startups domineren de 
beursvloer.

Hoe modern we nu ook lijken. Over dertig jaar bladert iemand misschien dit 
magazine door en lacht om de innovaties die erin staan, de kinderschoenen 
waarin we nu nog staan. En natuurlijk hoop ik dat de Promotiedagen er 
dan nog altijd is, als een baken in een veranderende wereld. Dat weet 
natuurlijk niemand zeker. Maar: “Gezien de aanhoudende belangstelling is 
het niet gewaagd te veronderstellen dat deze traditie nog wel een tijd wordt 
voortgezet.”

Ik wens u een bijzonder succesvolle 30e editie van de Promotiedagen toe.

Michel Elzinga, organisator

“Gezien de belangstelling is het niet gewaagd te veronderstellen dat dit het begin van een traditie zal blijken te zijn.” 
Het zijn de woorden waarmee mijn vader, Paul Elzinga, in 1987 de eerste editie van de Promotiedagen opende. Geen 
rare veronderstelling, dat mogen we nu wel concluderen. De Promotiedagen beleeft dit jaar haar 30e editie!



Winsum Het Aanleg 2 T: (0595) 444546 
Veendam Transportweg 24 T: (0598) 698080
Stadskanaal Kathodeweg 1 T: (0599) 697070

Groningen Koldingweg 27 T: (050) 5445500
Assen Azieweg 9 T: (0592) 377177
Roden Ceintuurbaan Nrd 116 T: (050) 3097310

BEKIJK ONZE AANBIEDINGEN OP WWW.NEFKENS-NOORD.NL

DE NIEUWE EXPERT

BEZOEK ONS OP HET 
FC GRONINGEN PLEIN 
(STANDNUMMER 5064) 
EN MAAK KANS OP 
EEN WEEKEND WEG!

BIJ AANSCHAF VAN EEN PEUGEOT EXPERT ACCESSOIRES T.W.V. €500,- GRATIS!

NATUURLIJK BIJ NEFKENS NOORD 
                       EN INGEBOUWD DOOR GEFCO
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Promotiedagen 2016 |  Opening Promotiedagen

Dinsdag 8 november: Opening Promotiedagen
met gastspreker Jort Kelder

Programma Opening Promotiedagen
10.00 - 10.45 uur Ontvangst met een lichte brunch 
10.45 - 12.00 uur Officieel Programma met 
 Arno van der Heyden, 
 Joost van Keulen en Jort Kelder

De opening van de Promotiedagen voor het bedrijfsleven  
Noord-Nederland is alleen toegankelijk op uitnodiging.

De dertigste editie van de Promotiedagen verdient 
een opening om niet snel te vergeten. Met gastspreker 
Jort Kelder lijkt succes gegarandeerd. Volgens goed 
gebruik zal de beurs officieel worden geopend 
door de wethouder van Economische Zaken en 
Internationalisering van de Gemeente Groningen: 
Joost van Keulen.

Jort Kelder is de zelfverklaarde luis in de pels van 
ondernemend Nederland. Hij draagt anekdotes bij 
zich, zoals een ander visitekaartjes. Maar tegen zijn 
‘rechtse’ reputatie in heeft hij een klein hart dat 
klopt voor menig goede zaak. Hij kaart onrecht en 
misstanden onverbloemd aan, meer dan eens ten 
koste van zichzelf. Hij is een van de weinige, zoniet de 
enige presentator, die vilein en innemend tegelijk kan 
zijn. Misschien omdat hij voor zichzelf nog het meest 
streng is. Het resultaat is een integere, scherpe, snelle, 
kritische, eerlijke en buitengewoon aardige host, die 
bovendien goed geïnformeerd is. Of zoals hij het zelf 
zegt: geen slappe slijmjurk. Bovendien weet hij wat 
ondernemerschap betekent. Tijdens de opening van de 
Promotiedagen geeft hij u een smeuige blik achter de 
schermen.

Bio

Jort Kelder is bekend geworden als de hoofdredacteur 
van Quote die de vermogens van tout Nederland 
publiceerde in de inmiddels vermaarde Quote500. 
Sinds hij Quote na 13,3 jaar verliet, heeft hij naast 
het oprichten van de ‘site voor de kantoorklerk’ 
www.925.nl, zich ontwikkeld als televisiepresentator 
bij de programma’s Parla; Bij ons in de PC; Dragons 
Den, Profiel en Bij ons in de BV (allen KRO). Afgelopen 
televisieseizoen had hij veel succes met het door hemzelf 
bedachte Hoe Heurt Het Eigenlijk (AVRO). 



WELKE 
GRENZEN 
VERLEG JIJ?

www.noordz.nl

Wij stellen onszelf voortdurend de vraag hoe we jou kunnen 

helpen je grenzen te verleggen. Want daar zijn ze voor.  

We weten hoe uitdagend en confronterend deze vraag is. 

Het dwingt je om constant kritisch naar jezelf te kijken. 

Naar je ambities, je inzet en je prestaties.

Wie we zijn? noordz is hét zakelijke platform van 

Noord-Nederland. We zetten aan tot verder denken en 

bieden je nieuwe inzichten. noordz onderscheidt zich van 

huidige zakelijke mediaproducten, verrast en laat zien wie 

er vandaag en morgen in het Noorden toe doen. noordz 

verbindt en inspireert Noordelijke ondernemers.  

Maar geeft ze ook een podium.

Benieuwd naar hoe we dat doen? We nodigen je van 

harte uit in onze stand om kennis te maken, 

deze vraag te beantwoorden en samen 

te kijken wat we voor elkaar  

kunnen betekenen.

Tot snel!

noordz_promodagen_2016_A4.indd   1 10-10-16   17:15



9

Promotiedagen 2016 |  Business Wise

Woensdag 9 november: Business Wise
‘The Morning After’ 
door Max Westerman

Max Westerman (1958) is journalist. Tussen 
1991 en 2006 was hij Amerika-correspondent 
voor RTL Nieuws. Hij versloeg alle belangrijke 
gebeurtenissen uit die periode: vier 
presidentsverkiezingen waaronder de bizarre 
nek-aan-nekrace in 2000, het schandaal 
rondom Monica Lewinsky, de bomaanslag 
op Oklahoma City, de rechtzaak tegen O.J. 
Simpson, de oorlogen in Afghanistan en Irak, 
de verwoesting van New Orleans door orkaan 
Katrina en, natuurlijk, elf september. Hij was 
de enige Nederlandse correspondent ter 
plaatse toen het World Trade Center in 2001 
werd aangevallen.

Op 8 november wordt de machtigste man/vrouw ter wereld verkozen: de 45e president van de 
Verenigde Staten. De campagnes zijn op het kookpunt beland en het is niet eerder zo spannend 
geweest. Want wat gaat Amerika, maar ook de rest van de wereld beleven wanneer Donald Trump straks 
in het Witte huis zetelt? Of hoe moeten we de hegemonie van de Clintons duiden als zij straks terug 
keren naar The Oval Office?

In ‘The Morning After’ geeft Max Westerman op karakteristieke wijze duiding aan de uitslag van de verkiezingen. Wat 
hebben deze verkiezingen ons geleerd? En wat betekent de uitslag voor zowel de binnen- als buitenlandse politiek van 
de Verenigde Staten?  Ook kijkt Max terug op acht jaar Barack Obama in het Witte huis.

Programma woensdag 9 november
10.00 - 10.30 uur Ontvangst met koffie, thee en muffins

10.30 - 11.30 uur Lezing ‘The Morning After’ 
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Promotiedagen Arena

Promotiedagen 2016 |  Promotiedagen Arena

De Promotiedagen Arena is een klein theater op de beursvloer voor inspirerende, actuele en interessante bijeenkomsten. 
Er zijn expertsessies op het gebied van online marketing, finance, virtual reality, digital disruption en de customer journey. Ook de 
te verwachten moeilijkheden rondom de werkzaamheden aan de ringweg in Groningen komen aan bod. De korte presentaties van 
topsprekers geven inspiratie voor de mogelijkheden voor uw bedrijf. Een niet te missen deel van de Promotiedagen!

NOORDZ
Joël Darius - 
Succesvolle  
crossmedia marketing

Het medialandschap 
verandert continu en in 
razend tempo. Bedrijven 

moeten steeds creatiever zijn om hun klanten te 
bereiken. Crossmediale marketing campagnes zijn 
over het algemeen effectiever dan campagnes via 
één medium. Succesvolle ondernemers lijken precies 
te weten hoe zij gebruik moeten maken van de grote 
hoeveelheid mediakanalen. Wat kunnen we van 
deze ondernemers leren? Wat zijn de kansen die we 
kunnen pakken? Marketingspecialist Joël Darius gaat 
in op de ontwikkelingen met praktijkvoorbeelden van 
geloofwaardige en relevante crossmediale campagnes. 

Di 8 november: 14.00 - 14.45 uur

David Hulsenboom
Alles stroomt naar waarde
Denk je dat de crisis voorbij is? Voor velen is 
ze nu pas echt begonnen. Afslankoperaties 
hebben geleid tot bedrijfsanorexia. 
Onder financiële en organisatorische 
druk verworden mensen tot een FTE:  
een kostenpost. Twijfel over hun waarde 
zet zich om in verminderde motivatie en 

productiviteit. De afgelopen vijftien jaar heeft David Hulsenboom 
als trainer/coach rondgelopen binnen zowel corporate 
organisaties als in het midden- en kleinbedrijf. Juist in instabiele 
tijden, zo is zijn visie, heeft de mens de meeste waarde. Want de 
kracht van de mens zit in creativiteit, veerkracht en oplossend 
vermogen. Alles stroomt naar waarde – en die waarde is de mens. 
David Hulsenboom is auteur van ‘Oh nee ik ben een FTE’ een 
zeer veel gevraagde en hoog gewaardeerde spreker. Geen betere 
manier om de tweede beursdag te beginnen!

Wo 9 november: 12.30 - 13.15 uur

Schelte Meinsma  
Vrroom Ultimate VR Experiences

Schelte Meinsma is een ondernemende duizendpoot. Zijn nieuwste project is de Startup VRROOM Ultimate VR Experiences. Het 
concept is eenvoudig: het ontwikkelen van eigen Virtual Reality content in de vorm van games en experiences. De content wordt aan 
de man gebracht via een eigen VRROOM-truck, VRROOM-franchise en VRROOM Cubes.Het resultaat is spectaculair. Vrroom heeft 
de gaafste Escape Room VR van Europa ontwikkeld, de Mayan Jungle Room VR. De nieuwste technieken geven de gebruiker de 
mogelijkheid om daadwerkelijk in de virtuele wereld rond te lopen. Gebruikers kunnen kruipen, springen, buigen, dingen oppakken. 
Stress en druk kunnen worden gesimuleerd. Daarnaast bouwt Vrroom ook virtuele omgevingen voor bedrijven. Bijvoorbeeld voor 
het simuleren van praktijksituaties voor trainingsdoeleinden. Schelte praat u graag bij over de eindeloze mogelijkheden van Virtual 
Reality. Op het voorterrein kunt u deze mogelijkheden ook zelf ervaren in de Vrroom Truck.

Di 8 november:  13.00 - 13.35 uur
Wo 9 november:  19.00 - 19.45 uur
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Promotiedagen 2016 |  Promotiedagen Arena

Jarno Duursma
Trendwatching: Digital Disruption

“De toekomst is niet meer wat het geweest is”, aldus Jarno Duursma. De social media expert en trendverkenner biedt graag houvast 
in een steeds snel veranderende wereld. De digitalisering raast verder en grijpt om zich heen. Dat heeft vergaande consequenties. 
Het biedt kansen, maar kan ook bedreigend zijn voor het verdienmodel van veel bedrijven. In deze lezing schetst Jarno Duursma de 
kansen en bedreigingen van een aantal belangrijke trends op het gebied van ‘digital disruption’ en exponentiële groei. Dinsdag 8 
november in de Promotiedagen Arena. Mis het niet!

Di 8 november: 15.00 - 15.45 uur

Google Nederland
Floris van de Peppel/Marcel in ‘t Veen
Het belang van online zichtbaarheid

Mensen gebruiken hun smartphone 177 minuten per dag. 
Gemiddeld wordt 150 keer per dag op de telefoon gekeken. 
91% van de mensen gebruikt zijn smartphone voor het 
opdoen van ideeen bij het uitvoeren van een taak. Kortom: 
we gaan niet langer online, we leven online. De customer 
journey wordt opgedeeld in steeds meer micro-momenten. 
Hoe ga je hier als bedrijf mee om? Hoe wordt je online 
gevonden? Twee prominente sprekers van Google 
Nederland vertellen een inspirerend verhaal over de 
trends van online zichtbaarheid. Marcel in ’t Veen (Head 
of Strategic Partnerships) en Floris van de Peppel (Senior 
Accountmanager Strategic Partnerships) laten zien dat er 
nog grote kansen liggen, vooral voor het MKB.

Di 8 november: 17.00 - 17.45 uur 
Wo 9 november: 16.15 - 17.00 uur

De ombouw van de zuidelijke ringweg gaat door!
 
In de zomer van 2017 gaat de ombouw van de zuidelijke 
ringweg van start. Combinatie Herepoort is de aannemer 
die deze ombouw gaat uitvoeren. In de combinatie zijn de 
krachten gebundeld van de lokale kennis van de regionale 
bedrijven Oosterhof Holman Infra BV (Grijpskerk), Koninklijke 
Sjouke Dijkstra BV (Leek), Roelofs Wegenbouw BV (Den Ham) 
en Jansma Drachten BV en de ervaring met grote complexe 
projecten van Max Bögl Nederland BV en Züblin Nederland BV.
 Combinatie Herepoort is volop bezig met het voorbereiden 
van de ombouw zoals het uitwerken van de fasering en 
de planning. Ton Swanenberg (projectdirecteur Aanpak 
Ring Zuid), Peter Westra (voorzitter combiraad Combinatie 
Herepoort) en Bert Kramer (Omgevingsmanager Combinatie 
Herepoort) presenteren de plannen op hoofdlijnen.
Kom kennis maken met de bouwers!

Di 8 november: 16.00 - 16.45 uur 
Wo 9 november: 17.15 - 18.00 uur

impressie van de nieuwe zuidelijke ringweg (Combinatie Herepoort).



Wij de diensten, 
u de keuze!

Breman installatiegroep 
is aanwezig op de beurs 
Promotiedagen Noord 
Nederland

breman.nl
UTILITEIT

EXPERT IN UTILITEIT
U heeft het comfort, wij de zorg voor uw installatie.

Breman Utiliteit ontwerpt, realiseert en beheert 

klimaat-, elektrotechnische-, werktuigkundige en 

regeltechnische installaties. 

Comfort, energie- en kostenbeheersing staan hierbij 

centraal.

Voor een totaalconcept van 
advies, ontwerp, tot realisatie 
en onderhoud: 
Breman is graag uw partner.

Breman Utiliteit
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Alex van Ginneken  
Wat u nog niet wist over (online) marketing

Alex van Ginneken is ondernemer, auteur & online business 
coach in hart en nieren. Hij helpt ambitieuze ondernemers 
graag verder en is partner in diverse online bedrijven. Deze 
hebben afgelopen jaren miljoenen omgezet en ieder van 
deze bedrijven heeft een mooie groei doorgemaakt. Met 
een heldere kijk op marketing en (online) strategie weet 
Alex diverse markten te veroveren.

Hij praat u graag bij over het creëren van uw eigen 
marketingstrategie. Zowel offline als online. Ook laat hij je 
zien hoe je sterke online posities inneemt en hoe dichtbij 
een hoger niveau van uw organisatie mogelijk is. In deze 
interactieve sessie bespreekt hij hoe u marketing op de 
juiste manier inzet en stuurt op de juiste cijfers in de steeds 
veranderende markt. 

Wo 9 november: 15.15 - 16.00 uur

Netwerkborrel
Commercieele Club Groningen

Net als vorig jaar organiseert de Commercieele Club 
Groningen een netwerkborrel als afsluiting van de eerste 
beursdag. Tijdens deze borrel zullen Wilko Huyink van 
Groningen Bereikbaar en Peter Westra van Oosterhof 
Holman een presentatie verzorgen over wat ons de komende 
tijd te wachten staat als de Ringweg Zuid en de Groningen 
Spoorzone begin volgend jaar op de schop gaan.

Di 8 november: 19.30 -22.00 uur

Jacob Spoelstra 
De klant is president!

Vroeger, toen alles nog zwart wit was, waren uw klanten 
‘koning’. Zo gedroegen ze zich ook. Inmiddels is uw klant iets 
veranderd. Uw klant is inmiddels senior geworden, denkt 
overal verstand van te hebben, bulkt van het geld, heeft 
kinderen bij verschillende vrouwen en flapt alles eruit via 
social media. Het zou zo een geschikte presidentskandidaat 
kunnen zijn. Of toch niet? Stand-up comedian en columnist 
Jacob Spoelstra denkt het te weten. Jacob Spoelstra is een 
hilarische, droge fries met een frisse kijk op de waan van 
de dag. Hij heeft eerder opgetreden op Lowlands, Laughing 
matters en de EO-jongerendag. Daarnaast trad hij op in de 
Grote Improvisatieshow. Jacob sluit op zijn eigen vrolijke 
manier de Promotiedagen af in de Arena.

wo 9 november: 20.15 - 20.45 uur

Promotiedagen 2016 |  Promotiedagen Arena



Grondstoffen zijn en blijven schaars. Dat kunnen we helaas niet 
veranderen. We kunnen er samen wél voor zorgen dat de grond-
stoffen die er zijn niet nóg schaarser worden. Door bijvoorbeeld 
ons afval te sorteren en hier de grondstoffen weer uit te halen.

Zo is afval geen belasting voor het milieu, maar vormt het de 
grondstof voor morgen.

Vindt u ook dat uw afval geen belasting voor de wereld mag zijn? 
Wilt u de maximale waarde uit uw afval halen? Wilt u dat dit veilig 
en binnen de regels gebeurt?

Profi teer van onze jarenlange kennis en ervaring op het 
gebied van reductie en recycling van afval. 
Neem contact met ons op via 

vangansewinkel.nl/zakelijk

VAN AFVAL
NAAR
GRONDSTOF

adv_B185xH270.indd   1 23/09/16   09:14
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Dinsdag 8 november
13.00 - 13.45 uur 
Ultimate Virtual Reality Experiences
Schelte Meinsma
De spectaculaire mogelijkheden van Virtual Reality, 
door voorloper Vrroom uit Groningen

14.00 - 14.45 uur 
Succesvolle Crossmedia Marketing
Joel Darius (NOORDZ)
Succesvolle ondernemers weten gebruik te maken 
van verschillende  mediakanalen. Wat kunnen we 
hiervan leren?

15.00 - 15.45 uur 
Digital Disruption
Jarno Duursma
De digitalisering raast verder. Jarno laat u de kansen en 
bedreigingen van ‘digital disruption’ zien

16.00 - 16.45 uur 
De ombouw van de zuidelijke ringweg gaat door!
Groningen Bereikbaar
De gevolgen van de grote ombouw voor de 
ondernemer. Hoe blijft Groningen bereikbaar?

17.00  - 17.45 uur 
Het belang van online zichtbaarheid
Floris van de Peppel (Google 
Nederland)
Online vs offline, micromomenten en de customer 
journey

19.00 - 22.00 uur   
Netwerkborrel
Commercieele Club Groningen
Netwerkborrel van de Commercieele Club rondom het
thema Groningen Bereikbaar

Woensdag 9 november
12.30 - 13.15 uur 
Alles stroomt naar waarde
David Hulsenboom
De kracht van de mens zit in creativiteit, veerkracht en 
oplossend vermogen. Alles stroomt naar waarde – en die 
waarde is de mens.

13.30 - 15.00 uur 
Hoe krijgen we geld bij het MKB?
Roeland van Dijk
Het MKB is de motor van de economie, financiering is 
de brandstof. Hoe financieren we toekomstige groei?

15.15 - 16.00 uur 
Wat u nog niet wist over (online) marketing
Alex van Ginneken
Online expert Alex van Ginneken deelt zijn kennis, 
ervaringen en cases

16.15 - 17.00 uur 
Het belang van online zichtbaarheid
Marcel in ‘t Veen (Google Nederland)
Online vs offline, micromomenten en de customer
 journey

17.15 - 18.00 uur 
De ombouw van de zuidelijke ringweg gaat door!
Groningen Bereikbaar
De gevolgen van de grote ombouw voor de ondernemer. 
Hoe blijft Groningen bereikbaar?

19.00 -  19.45 uur 
Ultimate Virtual Reality Experiences
Schelte Meinsma
De spectaculaire mogelijkheden van Virtual Reality, 
door voorloper Vrroom uit Groningen

20.00 - 20.45 uur 
De klant is president  
Jacob Spoelstra
Stand up comedian Jacob Spoelstra weet waarom 
uw klant niet langer  koning is…maar president!

Programma Arena
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Innovatieplein

Innovatieblok 1: 13:00 - 13: 30 uur 

Bano: Trends in Events 
Bano maakt een reis langs de laatste trends in Events. Hoe kan 
je event marketing gebruiken voor jouw bedrijf? Hoe kom je tot 
een stand die zorgt voor beleving bij je klant?

KIWA: Veilig en gezond bouwen 
Hoe maakt u als vastgoedeigenaar of beheerder duidelijk dat 
uw gebouw een veilige en gezonde plek is om in te wonen en/of 
werken. KIWA biedt u een effectieve oplossing met de Facility 
Compliance check.

Innovatieblok 2: 14.00 - 14.45 uur

Antje Meindersma (oprichter Alledaags) 
‘The Robots are coming’ 
Er is veel aandacht van bedrijven voor Artificial Intelligence. 
Waarom eigenlijk? Een talk over de invloed van artificial 
intelligence op ons dagelijks leven, trends en misverstanden 
over AI nu en de toekomst.

New Nexus:  Maak je eigen mobiele app? 
Creëer je eigen App met het App CMS van New Nexus Mobile. 
Met de app kun je je klanten een beleving bieden. Via het App 
CMS kun je relevante nieuwe informatie met je klant delen, 
altijd en overal. Neem een actieve houding aan richting je 
klant en laat je merk, organisatie, bedrijf leven. Het App 
CMS is een software oplossing waar je zonder technische 
kennis, gemakkelijk en eenvoudig je eigen mobiele app kan 
samenstellen. 

Dinsdag 8 november

Zonder vernieuwing geen voorspoed! Innovatie is dan ook de drijvende kracht achter economische groei. 
Noord-Nederland heeft de ambitie een voorloper te zijn als innovatieregio. En dat gaat goed. Het Noorden blijkt 
een uitstekende regio voor startups en jonge ondernemers. In de Deloitte Fast 50 wemelt het van de noordelijke 
bedrijven. De nadrukkelijke aanwezigheid van de kennisinstellingen draagt hier natuurlijk ook aan bij. Het 
Innovatieplein geeft een dwarsdoorsnede van innovatie in het Noorden, in blokken van korte pitches kunt u 
kennismaken met innovatieve ondernemers en ontwikkelingen.
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Innovatieblok 3: 15.15 - 15.45 uur 

one2keep.nl - Waarom je accountant overbodig is 
Als zzp’er kies je voor vrijheid en onafhankelijkheid, maar 
onder andere hoge kosten van je accountant drukken de pret. 
one2keep.nl is een baanbrekende én betaalbare innovatie die 
je accountant overbodig maakt.

Deficare - De totaaloplossing voor uw 
bedrijfsveiligheid! 
Defibrion biedt sinds kort een complete veiligheidsoplossing 
aan: Deficare. Voor een vast bedrag per maand leveren, 
installeren en onderhouden zij bedrijfsveiligheidsmiddelen en 
geven zij ieder jaar een uitgebreide productuitleg.

Innovatieblok 1: 13:30 - 14: 00 uur

one2keep.nl: online accountant systeem voor zzp’ers 
Als zzp’er kies je voor vrijheid en onafhankelijkheid, maar 
onder andere hoge kosten van je accountant drukken de pret. 
one2keep.nl is een baanbrekende én betaalbare innovatie die 
je accountant overbodig maakt.

New Nexus: Maak je eigen mobiele app? 
Creëer je eigen App met het App CMS van New Nexus Mobile. 
Met de app kun je je klanten een beleving bieden. Via het App 
CMS kun je relevante nieuwe informatie met je klant delen, 
altijd en overal. Neem een actieve houding aan richting je 
klant en laat je merk, organisatie, bedrijf leven. Het App 
CMS is een software oplossing waar je zonder technische 
kennis, gemakkelijk en eenvoudig je eigen mobiele app kan 
samenstellen. 

Innovatieblok 2: 14.15 - 15.00 uur 

Bano: Trends in Events 
Bano maakt een reis langs de laatste trends in Events. Hoe kan je event marketing gebruiken voor jouw bedrijf? Hoe kom je tot een 
stand die zorgt voor beleving bij je klant?

KIWA: Veilig en gezond bouwen 
Hoe maakt u als vastgoedeigenaar of beheerder duidelijk dat uw gebouw een veilige en gezonde plek is om in te wonen en/of 
werken. KIWA biedt u een effectieve oplossing met de Facility Compliance check.

Deficare - De totaaloplossing voor uw bedrijfsveiligheid! 
Defibrion biedt sinds kort een complete veiligheidsoplossing aan: Deficare. Voor een vast bedrag per maand leveren, installeren en 
onderhouden zij bedrijfsveiligheidsmiddelen en geven zij ieder jaar een uitgebreide productuitleg. 

Innovatieblok 4: 16.15 - 17.15 uur

Bram van Houten - Toegang tot het leven van je klant!  
Wat wil je klant en luister je als bedrijf hier wel goed naar? 
Opscherp.com helpt bij het ontwikkelen en innoveren van het 
bedrijf door middel van het onderzoeken van de werkelijke 
behoefte van de klant. 

TCNN - Bionica in het MKB en iPro-N 
TechnologieCentrum Noord-Nederland vertelt u tijdens deze 
presentatie graag meer over de TCNN projecten Bionica en 
iPro-N. Projecten die ondernemers een opstap bieden naar 
nieuwe innovatieve producten.

Innovatieblok 5: 19.00 - 19.45 uur 

Jongeren Commerciële club Groningen (JCC) - Smart Cities 
Maak kennis met de JCC door middel van voorzitter Bart Joling en laat u inspireren over het thema Smart Cities.

Woensdag 9 november



Over Kiwa
Kiwa test, inspecteert en certifi ceert 
(TIC). Wij helpen over de hele wereld 
bedrijven door als onafhankelijke partner 
kwaliteit, veiligheid, gezondheids- en 
milieu-aspecten te beoordelen. Met 
onze diensten op het gebied van risico- 
en compliance-management streven 
we samen met u naar een gezonde 
leef- en werkomgeving die vrij is van 
gevaarlijke stoffen en van situaties die 
potentieel gevaarlijk zijn voor gezondheid 
en veiligheid, milieuschade opleveren of 
schade veroorzaken aan uw facilitaire bezit. 
Bijvoorbeeld met het Kiwa VeiliGeBouw 
Paspoort en kwaliteitsborgingstools 
voor gebouwen. Daarnaast bieden we 
diensten op het gebied van training (e-TIC), 
technologie en data-services. 

Tot onze opdrachtgevers behoren 
utiliteitsbedrijven, overheden, instellingen, 
organisaties in de industriële sector en in 
de (zakelijke) dienstverlening. We werken 
in vrijwel alle marktsectoren, variërend 
van drinkwater en energie tot bouw en 
infrastructuur en van food, feed & farm tot 
veiligheid en (gezondheids)zorg.

Met het Kiwa VeiliGeBouw 
Paspoort wéét u het.
Het Kiwa VeiliGeBouw Paspoort: snel inzicht in de staat 
van uw gebouw of vastgoedportefeuille en mogelijke 
risico’s.

Wij doen een compliance check waarbij we het complete 
gebouw op tal van punten controleren. We adviseren 
per discipline over aanpassingen. Zo bent ú ‘in control’ 
bij inspecties (door bijvoorbeeld nutsbedrijven en 
hulpdiensten) en biedt u de gebruikers van uw vastgoed 
meerwaarde bij het opstellen van hun verplichte RI&E.

Hoe gezond en veilig 
is úw gebouw?

Meer weten?
Bezoek ons op de 
Promotiedagen, 
stand 6059 (naast 
het beurscafé)www.kiwa.nl
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Gastheer: Martijn Huis

Martijn Huis, directeur van NL 
Innovators, zal gastheer zijn op 
het innovatieplein. Als ‘serial 
innovator’ en ondernemer 
heeft hij jarenlange ervaring 
op het gebied van innovatie 
en ondernemerschap. NL 
Innovators helpt bedrijven 
innoveren door het inzetten van 
innovatie teams met talentvolle 

MBO, HBO en WO studenten die in korte tijd het innovatie 
proces doorlopen en met verrassende resultaten komen. Kijk 
voor meer informatie op www.nlinnovators.nl.

BANO
 
Het innovatieplein is powered by Bano. Bano draagt zorg 
voor een passende en innovatie omgeving van het plein, 
door gebruik te maken van haar specialisme: standbouw 
gecombineerd met AV-materialen. Bano is constant op 
zoek naar innovatieve ideeën en producten, gericht op de 
evenementenbranche. Het partnerschap met het innovatieplein 
is dan ook niet meer dan logisch. Bano-engaging audiences. 

Partners Innovatieplein

voys

Innovatieblok 3: 15.30 - 16.30 uur 

New Northern Industries -  De toekomst van 
duurzame digitale fabricatie  
Hoe kun je met behulp van grondstoffen uit de regio een 
prototype in de markt zetten op grotere schaal dan één model? 
NNI doet dit door middel van 3D-printing en een samenwerking 
met de regio en de kennisinstellingen. NNI werkt samen met 
Pezy Product Innovation.

Appstones - Join the App-Xperience 
Aad Glasbergen, Guide & Creator bij Appstones, neemt u mee 
op een ontdekkingstocht langs de meerwaarden van een app 
voor bedrijven met een buitendienst, urenregistratie en een 
beschikbaarheids/aanwezigheidssysteem. 
www.appstones.nl

Innovatieblok 4: 19.00 - 19.45 uur

TCNN - Bionica in het MKB en iPro-N 
TechnologieCentrum Noord-Nederland vertelt u tijdens deze 
presentatie graag meer over de TCNN projecten Bionica en 
iPro-N. Projecten die ondernemers een opstap bieden naar 
nieuwe innovatieve producten.

Antje Meindersma (oprichter Alledaags) - 
‘The Robots are coming’ 
Er is veel aandacht van bedrijven voor Artificial Intelligence. 
Waarom eigenlijk? Een talk over de invloed van artificial 
intelligence op ons dagelijks leven, trends en misverstanden 
over AI nu en de toekomst.



V E R F G R O O T H A N D E L

Bezoek ons op het Aardbevingsbestendig 
& Duurzaam Bouwen Plein

Uw partners in duurzame warmtepomp oplossingen

Stand: 6056 
PROMOTIEDAGEN GRONINGEN_ADV_185x135.indd   1 04/10/16   15:37
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De Bouw is in beweging 

Plein Aardbevingsbestendig en Duurzaam Bouwen

Duurzaam Bouwen

Duurzaam Bouwen is meer dan alleen energiebesparing. Het betekent dat woningen, 
gebouwen en andere bouwwerken ontwikkeld en gebruikt worden met respect voor mens 
en milieu. Dat kan bijvoorbeeld door het gebruik van duurzame materialen, een gezond 
binnenmilieu met goede ventilatie, prettige en leefbare huizen en gebouwen, hergebruik van 
materialen, verantwoord watergebruik en het voorkomen dat grondstoffen uitgeput raken.

Aardbevingsbestendig 
Bouwen
De aardbevingsproblematiek doet een 
beroep op de innovatiekracht van de 
noordelijke bouwsector. In Nederland 
was er nog geen ervaring op het gebied 
van aardbevingsbestendig bouwen. Dat 
betekent dat er in korte tijd een nieuwe 
expertise moet worden opgebouwd, 
om bestaande gebouwen te herstellen 
en aan te passen en veilige nieuwe 
gebouwen te ontwikkelen. Zo heeft 
de Hanzehogeschool Groningen in 
samenwerking met Economic Board 
Groningen een innovatiecentrum 
opgezet, onder de naam BuildinG, 
wat staat voor Build in Groningen. 
Dit centrum heeft als doelstelling 
ervoor te zorgen dat er in Noord-
Nederland  innovatievere en goedkopere 
oplossingen worden bedacht voor een 
veilige en comfortabele woonomgeving. 
Er wordt nadrukkelijk samenwerking 
gezocht tussen studenten, docenten, 
ondernemers en inwoners. 

Langzamerhand herstelt de bouwsector zich van de economische crisis. De woningmarkt trekt aan, 
her en der worden weer woningbouwprojecten opgezet. De grote aandacht voor duurzaamheid zorgt 
tegelijkertijd voor innovaties en productontwikkeling. In het Noorden komt hier nog de specifieke 
aardbevingsproblematiek bij. Met andere woorden: de bouw is in beweging. Op het Plein 
Aardbevingsbestendig en Duurzaam Bouwen kunt u zich laten informeren over alle ontwikkelingen.

Aardbevingsbestendig en Duurzaam Bouwen betekent slimmer bouwen. Op grote schaal 
moet worden nagedacht over zaken als constructie, materialen, vorm en fundering. Het 
zet aan tot innovatie en productvernieuwing. Tijdens de Promotiedagen krijgt u een 
dwarsdoorsnede van de ontwikkelingen.



Ben je op zoek naar een goede 
kandidaat voor een moeilijk te vervullen 
vacature? Of ben je vrij plotseling 
geconfronteerd met het doorgaan van 
een aantal grote projecten? Dan ben je 
bij Werkum aan het goede adres:

/   Detachering en HR-Advies
/   In Bouw & Civiel 
/   In Ruimte & Duurzaamheid
/   In Groningen

Werkum

Werkum detacheert professionals 
op het gebied van Bouw & Civiel 
en Ruimte & Duurzaamheid. Wij 
hebben de expertise in huis om 
werving- en selectieprocedures 
van begin tot eind voor je te 
verzorgen. Door onze grondige, 
planmatige maatwerkaanpak en 
de nauwe samenwerking met jou 
als opdrachtgever is de kans op 
een snelle en succesvolle invulling 
van een vacature zeer groot.

Werkum
Oeverkruid 10  
9738 AK   
Groningen
T: 050 311 97 06
E: info@werkum.nl

Archipunt

Archipunt is een bouwkundig 
ontwerp- en adviesbureau dat 
verder kijkt dan het gebouw alleen. 
Onze architecten, constructeurs en 
ingenieurs worden aangevuld door 
mensen met sterk uiteenlopende 
kennis en ervaring: van psychologen 
tot bedrijfskundigen. 
Dit zorgt ervoor dat we een 
bouwkundige opgave altijd in 
een bredere context bekijken, 
met aandacht voor menselijke én 
economische aspecten. Daarmee 
komen we tot verrassend creatieve 
en effectieve oplossingen.

Archipunt
Oeverkruid 10  
9738 AK   
Groningen
T: 050 313 36 36
E: info@archipunt.nl

Wij zijn gespecialiseerd in het inspecteren,  
beoordelen, duurzaam herstellen en 
verbeteren van gebouwen. 
Wij hebben ruime ervaring in onder andere:

• nulmetingen en rapport belendingen
• opname en beoordeling van schade en 

gebreken aan gebouwen
• bouwpathologisch onderzoek naar 

complexe gebouwschade
• inspectie en hersteladviezen (rijks-)

monumenten
• gebouwkeuringen
• hersteladviezen en kostenraming
• constructieve adviezen

Wat wij voor u doen:

Je zoekt een medewerker?Ben je op zoek naar een goede 
kandidaat voor een moeilijk te vervullen 
vacature? Of ben je vrij plotseling 
geconfronteerd met het doorgaan van 
een aantal grote projecten? Dan ben je 
bij Werkum aan het goede adres:

/   Detachering en HR-Advies
/   In Bouw & Civiel 
/   In Ruimte & Duurzaamheid
/   In Groningen

Werkum

Werkum detacheert professionals 
op het gebied van Bouw & Civiel 
en Ruimte & Duurzaamheid. Wij 
hebben de expertise in huis om 
werving- en selectieprocedures 
van begin tot eind voor je te 
verzorgen. Door onze grondige, 
planmatige maatwerkaanpak en 
de nauwe samenwerking met jou 
als opdrachtgever is de kans op 
een snelle en succesvolle invulling 
van een vacature zeer groot.

Werkum
Oeverkruid 10  
9738 AK   
Groningen
T: 050 311 97 06
E: info@werkum.nl

Archipunt

Archipunt is een bouwkundig 
ontwerp- en adviesbureau dat 
verder kijkt dan het gebouw alleen. 
Onze architecten, constructeurs en 
ingenieurs worden aangevuld door 
mensen met sterk uiteenlopende 
kennis en ervaring: van psychologen 
tot bedrijfskundigen. 
Dit zorgt ervoor dat we een 
bouwkundige opgave altijd in 
een bredere context bekijken, 
met aandacht voor menselijke én 
economische aspecten. Daarmee 
komen we tot verrassend creatieve 
en effectieve oplossingen.

Archipunt
Oeverkruid 10  
9738 AK   
Groningen
T: 050 313 36 36
E: info@archipunt.nl

Wij zijn gespecialiseerd in het inspecteren,  
beoordelen, duurzaam herstellen en 
verbeteren van gebouwen. 
Wij hebben ruime ervaring in onder andere:

• nulmetingen en rapport belendingen
• opname en beoordeling van schade en 

gebreken aan gebouwen
• bouwpathologisch onderzoek naar 

complexe gebouwschade
• inspectie en hersteladviezen (rijks-)

monumenten
• gebouwkeuringen
• hersteladviezen en kostenraming
• constructieve adviezen

Wat wij voor u doen:

Je zoekt een medewerker?
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Dinsdag 8 november 

16.00 - 17.30 uur 
Paneldiscussie BuildinG  
Waar staat de bouw over 10 jaar? 
BuildinG heeft o.a. Ellen van Acht (ZiRe Vastgoed & Retail), Bé 
Schollema (Wethouder gemeente Loppersum) en Jan Notebomer 
(Notebomers Bouwgroep) uitgenodigd voor een paneldiscussie 
met als speerpunten het aardbevingsgebied, duurzaamheid en 
innovatie.   

19.00 - 20.00 uur 
Opening van het plein  
door Dhr. Hans Alders, Nationaal Coördinator Groningen 
Een kort vraaggesprek met Nationaal Coördinator Groningen 
over alle ontwikkelingen en plannen. Afsluitend zal er een borrel 
plaatsvinden. 

Woensdag 9 november 

14.00-15.00 uur 
Sustainable Buildings 
4 stappen naar een energiezuinig en duurzaam gebouw
Faris Nizamic van start-up Sustainable Buildings zal een 
presentatie geven hoe zij met een minimale investering gebouwen 
energiezuinig en duurzamer maken. Hij heeft dit gerealiseerd bij 
het stadhuis van de gemeente Groningen, door zelf ontwikkelde 
innovatieve producten en services.  

16.00 - 17.00 uur 
OSSG 
Van de meest bekeken tot de meest bemeten Provincie!  
In deze presentatie ziet u wat de effecten zijn van aardbevingen. 
Waar houdt het waarnemen van versnellingen op, maar rollen 
de golven van een beving nog door? Wat voor effect hebben de 
horizontale en verticale golven van een beving op bewegingen in 
een object? Houden we genoeg rekening met rotaties en torderen?
 
20.00 - 21.00 uur 
Netwerkborrel Aardbevingsbestendig en Duurzaam 
Bouwen Plein
Kom netwerken onder het genot van een hapje en drankje met de 
deelnemers van het Aardbevingsbestendig en Duurzaam Bouwen 
Plein.

Werkum
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Programma  
Aardbevingsbestendig en Duurzaam Bouwen
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Fit aan het Werk 
Plein Health & Work

Het thema Health & Work op de Promotiedagen laat verschillende 
aspecten zien van gezondheidsmanagement op de werkvloer. Er 
komen maatregelen aan bod om ziekte en verzuim te voorkomen, 
maar vooral ook de mogelijkheden voor werkgevers om gezondheid 
en vitaliteit te stimuleren. De theorie wordt meteen in de praktijk 
gebracht. Zo kun je in de stand van Friesland Zorgverzekeraars een 
stresstest doen op de wellpoint, kun je door de zakenmasseurs 
meteen worden behandeld aan klachten aan nek, schouders, 
polsen of handen en kun je ervaren wat het is om te fietsen op je 
werkplek.

In de Health Bar kun je genieten van gezonde hapjes en drankjes 
en een uitgebreid programma bijwonen. Zo verschijn je na de 
Promotiedagen weer fit op je werk!

Er is steeds meer aandacht voor de fysieke en mentale 
fitheid van werknemers. Werkgevers realiseren zich 
steeds beter dat gezonde en vitale werknemers minder 
verzuim hebben, meer gemotiveerd en tevreden zijn 
en daardoor productiever. Door de vergrijzing stijgt 
bovendien de gemiddelde leeftijd van werknemers. 
Noord-Nederland loopt voorop in innovatieve 
ontwikkelingen op het gebied van gezond ouder 
worden. Onlangs werd de regio door de Europese Unie 
zelfs uitgeroepen tot voorbeeld regio op het gebied van 
Healthy Ageing. 

Programma Health & Work
Burn-out: Nieuwe rage of serieus probleem? 
Ruud Molenberg (ePersonality)
 
Ruud Meulenberg (ePersonality) laat zien hoe een burn-out 
ontstaat, wat het verschil is met overspannenheid en wat werkgever 
en werknemer samen kunnen doen om het te voorkomen. Op 
zijn eigen energieke, gepassioneerde wijze laat Ruud zien wat de 
meest succesvolle manier is van re-integratie voor zowel werkgever 
als werknemer: niet eerst een half jaar op de bank, maar zo snel 
mogelijk weer in een werkritme.
Di 8 november: 13.30 - 13.45 uur
Wo9 november:  16.15 - 16.30 uur 

Gelukkiger met coaching 
Equiwise

Als je het aandurft om gecoacht te worden, ga je gelukkiger en 
gezonder leven. Als het gaat om persoonlijke effectiviteit werkt 
coaching zelfs beter dan trainingen, opleidingen en cursussen. 
Gecoachte medewerkers leveren een grotere bijdrage aan de 
doelstellingen van het bedrijf. Equiwise laat zien hoe u het aanpakt.
Di 8 november:  13.45 - 14.00 uur 
Wo 9 november: 16.45 - 17.00 uur
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HANNN
Noord-Nederland als blue zone

Alle facetten van de samenleving hebben invloed op gezondheid. 
Om van Noord-Nederland een ‘blue zone’ te maken, moeten we 
het dan ook hebben van verrassende verbindingen. Blue zones 
zijn gebieden in de wereld waar mensen significant ouder worden 
dan in andere delen van de wereld. Dit heeft te maken met een mix 
van factoren, waaronder: een gezonde/actieve leefstijl, gezond 
eetpatroon, sociale samenhang op lokaal niveau en een gezonde 
leefomgeving. In Noord-Nederland zetten we in op deze mix om met 
elkaar de ambitie waar te maken. Op naar een gezonder Noord-
Nederland!
Di 8 november : 14.30 - 15.30 uur
Wo 9 november:  18.30 - 19.30 uur

Ondernemen is Topsport 
Renate Groenewold

Je denkt dat je door 
je jarenlange ervaring 
als ondernemer of 
manager wel weet 
hoe alles werkt? 
Renate Groenewold 
kijkt anders. Door 
haar ervaring als 
topschaatster en 
door haar Noordelijke 

mentaliteit kan ze helpen tot nieuwe inzichten te komen. Renate 
weet als geen ander hoe het is om te presteren onder druk, en 
wat je moet doen om te komen tot peakperformance. Ze vertelt 
in haar presentatie over vitaliteit en het belang hiervan voor het 
bedrijfsleven, met de link vanuit de topsport: fysiek, mentaal en 
voeding! 
Di 8 november:  16.00 - 16.30 uur
Wo 9 november:  15.00 - 15.30 uur

Masterclass Mentaal & Fysiek Vitaal:  
The 6 best doctors
Alien Oelen-Jurjens (A Plus Opleidingen)
 
De Wereld Gezondheidsorganisatie geeft aan dat ruim 75% van 
alle welvaartsziekten worden veroorzaakt door onze leefstijl. Dat 
betekent dus dat we zelf grote invloed hebben op het behoud van 
onze gezondheid. Hoe lossen we dit probleem op? Volgens Alien 
Oelen-Jurjens (A Plus Opleidingen) zijn er 6 doctors die onmisbaar 
zijn voor een gezond en vitaal leven: fresh air, rest, healthy food, 
exercise, sun, water. 
Di 8 november:  19.30 - 19.45 uur 
Wo 9 november:  13.30 - 13.45 uur

Een gezonde en efficiënte werkomgeving
Douwe Jan Boersma (Health2Work Academy)

Wist jij dat er manieren zijn om 3x sneller te typen, dan dat je 
nu doet? En fietsen achter de werkplek? Is het een gadget of 
werkelijkheid?! Tijdens deze presentatie vertelt Douwe Jan je alles 
over een gezonde en productieve beeldschermwerkplek.
Di 8 november:  19.45 - 20.00 uur 
Wo 9 november:  13.45 - 14.00 uur

Maak gezondheid geld waard
Mike van Holstein (Healthcoin) 

Slapend rijk worden? Met stevig doorstappen geld verdienen? Je 
gezonde aanschaf bij elkaar sparen door de fiets naar het werk 
te pakken? Het is mogelijk met de Healthcoin. De founder van de 
Healthcoin licht toe hoe je gezonde winst aan echte winst kunt 
verbinden, niet alleen voor de spaarder, ook voor de werkgever en 
de stad…Interessant voor iedereen die buiten kaders wil handelen 
om een gezonde leefstijl te stimuleren!
Woensdag 9 november: 14.00 - 14.15 uur

Op weg naar vitale, tevreden en productieve 
medewerkers
Godelein Wegter (ePersonality)

Veilig en gezond werken is een verantwoordelijkheid van de 
werkgever én werknemer. Een le enthousiaste leidinggevende die 
zorgt voor een goed ARBO-beleid, krijgt daar veel voor terug: Een 
gezonde en veilige werkomgeving, minder kosten door uitval en 
een hogere productiviteit. Godelyn Wegter (ePersonality) kent alle 
valkuilen rondom het neerzetten van een uitvoerbaar beleid fysieke 
belasting.
Wo 9 november: 14.15 - 14.30 uur

Werkstress en loopbaankeuzes 
Pauline Kemkers (ePersonality)

Waarom kiezen mensen ervoor om ongelukkig en vol stress in 
een werksituatie te blijven hangen zonder regie te pakken? In 
deze interactieve workshop door Pauline Kemkers (ePersonality) 
worden aan de hand van een (werk)stressmodel enkele handvatten 
geboden waarmee een ieder (van welk niveau en in welke functie of 
rol dan ook) direct aan de slag kan voor zichzelf.
Wo 9 november: 16.30 - 16.45 uur

Het hoe en wat van de Health Hub
Jan Degenhart (Health Hub) 

Maak kennis met de Health Hub. Wat is het, wat doen ze, wie zijn 
er allemaal bij aangesloten en wat heeft de regio aan de Health 
Hub. Jan Degenhart van de Health Hub Roden praat u bij over de 
mogelijkheden voor de regio en u als bedrijf. 
Di 8 november: 16.00 - 16.15 uur  



150 cm lange-termijn 
investering!    

Met een gewicht van 23 kilo aan pure

�  Veiligheid - Geen losse onderdelen, staat als een huis
�  Kwaliteit - Gefabriceerd uit hoogwaardige materialen, een 100% Noord Nederlands product
�  Duurzaamheid - TüV-getest en goedgekeurd
�  Ergonomie - Of�ciële werkhoogte, op de knieën werken is verleden tijd
�  Ruimte - een werkoppervlak van maar liefst 150 x 66 cm
�  Kracht - draagt moeiteloos 150 kg gewicht
�  Snelheid - in 10 seconden klaar voor gebruik, zonder extra gereedschappen 
�  Zekerheid - vier robuuste zwenkwielen met blokkeer-functie
�  Veelzijdigheid - Past in vrijwel iedere auto, makkelijk te transporteren naar en óp de werkplek

�  Feit: Als je ‘m geprobeerd hebt kun je niet meer zonder!

 
 

    

Dé powerbank voor de echte professional

Kom kijken op het Health en Work Paviljoen - stand 4004
of kijk voor meer informatie op www.worxite.com

WOR  ITEX
4020
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Financeplein
Hoe financieren we het MKB?

Het MKB maakt traditioneel het meest gebruik van bancaire 
leningen als financieringsbron. De voorwaarden hiervoor 
zijn in de crisisjaren behoorlijk aangescherpt. Het gevolg 
is een grote groei in vraag en aanbod van alternatieve 
financieringsbronnen, zoals crowdfunding, Kredietunies, 
participaties, MKB Fondsen en subsidies. Steeds meer 
bedrijven kiezen voor een gestapelde vorm van financiering, 
waarbij verschillende onderdelen van het business- plan op 
verschillende manieren worden gefinancierd. 
Middelen zijn er inmiddels genoeg. Maar de markt is ook 
minder transparant en wordt door veel ondernemers ervaren 
als een doolhof. Het Financeplein op de Promotiedagen 
schept duidelijkheid. 16 partijen uit verschillende disciplines 
staan klaar voor alle tips en trucs. 

Deelnemers FinancePlein

Rabobank • Collin Crowdfund • Kredietunie 
Groningen • NL Investeert • NPEX • 
Spotcap Nederland • Afier Accountants en 
Bedrijfsadviseurs • ASBR • ALG • 
De Kapitaalfabriek • Geldvoorelkaar.nl •  
I-Mobiliteit • Mijn Accountant • GROEIfonds 
• Ondernemersimpuls • Economic Board 
Groningen

De economie trekt verder aan. Het bedrijfsleven maakt weer plannen en er is steeds meer 
durf om nieuwe projecten aan te gaan. Zoals gebruikelijk is het MKB de motor van de groei. 
Financiering is echter de brandstof die nodig is. Het vinden van financiering blijft voor het 
MKB een uitdaging. Middelen zijn er genoeg, maar er is weinig transparantie. Het nieuwe 
Financeplein op de Promotiedagen schept helderheid.



Foto: R
einier Treur

Ook voor ondernemers. Nu in de verkoop: kavels op het 
bedrijventerrein Nesciopark ter hoogte van het transferium aan de A28. 
Meer informatie: www.haren.nl/nesciopark of bezoek ons bij stand 6027.
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“Het MKB is de motor van de economie en de brandstof heet 
financiering. De uitdaging blijft om geld bij het MKB te krijgen,” 
zegt van Dijk. “We liften mee op internationaal herstel, maar 
de kredietverlening blijft achter. Nergens in Europa is het 
percentage afgewezen MKB-leningen zo hoog als in Nederland. De 
bankleningen nemen af, maar de alternatieven zijn nog niet goed 
ingericht. De aanzet om dat gat te dichten is gegeven. Er zijn genoeg 
middelen, kennis en platformen, maar dat moet bij elkaar gebracht 
worden. De ondernemer zelf en alle financiële partijen waarmee hij 
te maken heeft, hebben een toenemende behoefte aan openheid 
van zaken en laagdrempelige informatievoorziening. Er moet 
namelijk onderling vertrouwen zijn als het gaat om financiering en 

Hoe krijgen we geld bij het MKB?
Met Roeland van Dijk

financiële transacties. Degenen die dat het best voor elkaar hebben 
zullen sneller groeien.
Er liggen grote kansen voor zowel de investeerder als de 
ondernemer. Roeland van Dijk verwacht dat de wereld van 
financiering voor het MKB tegen 2020 totaal op zijn kop staat. “Die 
financier is in 2020 al lang niet meer alleen de bank, maar ook de 
crowd, een andere ondernemer of een vermogende particulier.”

Na afloop van de presentatie van Roeland van Dijk kunt u meteen 
in gesprek met de deelnemers van het Financeplein om de 
financiering van uw plannen te bespreken.

Promotiedagen Arena 
Woensdag 9 november: 13.30 - 15.00 uur

Promotiedagen 2016 |  Programma Financeplein

Hoe krijgen we geld bij het MKB om de motor van de economie draaiende te 
houden? Deze vraag staat centraal tijdens de bijeenkomst in de Promotiedagen 
Arena. Gastspreker is Roeland van Dijk, expert financieringen van de Dutch 
Network Group. Hij heeft gewerkt in alle mogelijke posities op het gebied 
van financieringen en is betrokken bij het opzetten van diverse directe 
financieringsvormen, start-ups en MKB bedrijven.
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Al enkele jaren spannen de betrokken overheden zich samen 
met het bedrijfsleven in om Groningen tijdens de bouw zo goed 
mogelijk bereikbaar te houden. Een pakket aan maatregelen 
moet ervoor zorgen dat het verkeer vooral in de spits niet 
vastloopt. Projecten en planningen zijn en worden op elkaar 
afgestemd. Ook zijn andere belangrijke verkeersaders in en om 
de stad al aangepakt. Op de noordelijke en oostelijke ringweg 
bijvoorbeeld is de doorstroming verbeterd door de kruispunten 
met verkeerslichten weg te halen. Deze wegen kunnen straks als 
omleidingsroute dienen. Ook de bouwer van de nieuwe zuidelijke 
ringweg, Combinatie Herepoort, zet zich door slim te bouwen en 
te plannen in voor een zo goed mogelijke doorstroming van het 
verkeer. 

De samenwerkingsorganisatie Groningen Bereikbaar zorgt voor 
de afstemming van alle projecten aan wegen en spoor. In de 
afgelopen jaren heeft Groningen Bereikbaar zich met vele partijen 
voorbereid op alle werkzaamheden. Er is onder meer geïnvesteerd 
in dynamische borden langs de weg, het goed instellen van de 
verkeerslichten en in de informatievoorziening aan reizigers. 

“De overheden halen alles uit de kast om de stad bereikbaar 
te houden”, vertellen directeur Wilko Huyink van Groningen 
Bereikbaar en Jan-Willem Lobeek, manager bij VNO-NCW Noord 
en MKB Noord, en lid van de Adviescommissie Bedrijfsleven van 
Groningen Bereikbaar. Maar slim plannen en slim bouwen alleen 
volstaat niet. Lobeek: “Het is een illusie om te denken dat het 
straks meevalt met de hinder. Dat komt vooral door de lengte: zo’n 
3, 4 jaar. Vergelijk het met druppels die op je hand vallen: de eerste 
druppel doet geen pijn, de duizendste wel. Hetzelfde gaat gelden 
voor de lengte van de werkzaamheden.”

Dus bereid je voor, raden de heren aan. Hoe? “Daar is geen 
algemene formule voor. Heb je als ondernemer veel auto’s op de 
weg? Dan kun je je afvragen: moeten ze allemaal tegelijk rijden of 
kan dat slimmer? Ook kun je kijken naar werktijden of logistieke 
routes, of je medewerkers stimuleren om vaker op de fiets naar het 
werk te gaan. Dat hangt van je bedrijf af. Dat is maatwerk.”
Vooral in de spits moet het aantal auto’s worden beperkt, willen we 

voorkomen dat het verkeer straks vaststaat. Groningen Bereikbaar 
wil forensen daarom verleiden om met de fiets, e-bike of het 
openbaar vervoer te reizen, op een ander tijdstip te vertrekken 
of anders, bijvoorbeeld thuis te werken. Daarover is Groningen 
Bereikbaar in gesprek met de grote bedrijven en organisaties, 
zoals scholen, ziekenhuizen en goederenvervoerders, en met 
bedrijvenparken in de stad Groningen. Samen kijken zij naar 
maatregelen om de werknemers uit de spits uit de auto te krijgen. 

Steeds meer werkgevers sluiten zich daarbij aan. Huyink: “Als 
ze horen wat er op ons af komt aan werkzaamheden, zeggen ze: 
Dat had ik me niet gerealiseerd. Daarna gaan we in gesprek over 
maatregelen. Ook melden ondernemers zich die juist kansen zien: 
bijvoorbeeld om mensen langer in de stad te houden. Dat is goed 
voor Groningen en voor bedrijven. Maar het peloton van aangesloten 
werkgevers moet groter worden. We gaan de bergen in.” Groningen 
Bereikbaar kan ondernemers ondersteunen bij het nemen van 
passende maatregelen. “Ook staan we open voor nieuwe ideeën.”

“Groningen blijft bereikbaar als je slim handelt”, zegt Lobeek. “De 
mate van overlast heb je deels zelf in de hand. Als je je niet aanpast, 
kun je in de problemen komen. Dat geldt ook voor je klanten, 
leveranciers en medewerkers. Niets doen is file rijden.” 

Meer informatie: www.groningenbereikbaar.nl  
Bezoek ook onze stand op de Promotiedagen, 
standnummer 2087

Groningen Bereikbaar
“Samen slim handelen om Groningen tijdens werk
aan weg en spoor bereikbaar te houden”

Wie regelmatig in de ochtend- en avondspits naar 
Groningen reist, krijgt vanaf 2017 te maken met 
grootschalige werkzaamheden aan wegen en 
spoor. Dan gaat de zuidelijke ringweg op de schop. 
Later volgt de ombouw van sporen, perrons en het 
stationsgebied. Deze werkzaamheden brengen voor 
jaren verkeershinder en overlast met zich mee.  
“Bereid je daar ook als ondernemer op voor. Niets 
doen is file rijden.”

Wilko Huyink en Jan-Willem Lobeek.
Foto: Jeroen van Kooten
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De gemeente, de provincie en het Rijk hebben samen een 
plan gemaakt voor de ombouw van de zuidelijke ringweg 
van Groningen. Het plan, met de naam Aanpak Ring Zuid, 
zorgt ervoor dat het verkeer vlotter doorstroomt en dat 
alle bestemmingen in de stad beter bereikbaar worden. 
De werkzaamheden staan op de planning voor 2017 tot 
2020/2021. In beide richtingen blijven steeds twee rijstroken 
beschikbaar. 
De zuidelijke ringweg is de belangrijkste verkeersader 
van de stad. Het plan moet vooral een einde maken aan 
de toenemende opstoppingen. De verkeerslichten op het 
Julianaplein verdwijnen. De ringweg krijgt extra rijstroken 
om meer verkeer te kunnen verwerken. Ook komen er andere 
op- en afritten, zoals bij Driebond/Eemspoort. Opvallend is 
de verdiepte ligging van de ringweg, vanaf de Hereweg tot het 
Oude Winschoterdiep. Hier bovenop komt een nieuw park: 
het Zuiderplantsoen. Verder wordt de weg veiliger en beter 
ingepast in de omgeving.
De werkzaamheden worden uitgevoerd door Combinatie 
Herepoort.

Groningen Bereikbaar
“Samen slim handelen om Groningen tijdens werk
aan weg en spoor bereikbaar te houden”

Aanpak Ring Zuid maakt Groningen beter bereikbaar

Om tegemoet te komen aan de wensen van 
de treinreizigers en om de uitbreiding van 
treinverkeer rond Groningen mogelijk te maken, 
wordt de komende jaren hard gewerkt aan 
het spoor en het Hoofdstation. De gemeente 
Groningen, de provincie Groningen, het Rijk, 
spoorinfrastructuurbeheerder ProRail en NS 
hebben daarvoor de handen ineen geslagen 
binnen het project Groningen Spoorzone. 
Groningen Spoorzone bestaat onder meer 
uit aanpassingen aan sporen en perrons en 
het aanleggen van een reizigerstunnel op het 
Hoofdstation. Hier komt ook een bustunnel onder 
de sporen door. Er komt een fietstunnel tussen 
het Stadsbalkon en een nieuwe ondergrondse 
fietsenstalling aan de zuidkant van het 
Hoofdstation. Naar station Groningen Europapark 
komt een vierde spoor en het opstelterrein wordt 
verplaatst naar de gemeente Haren. Ook wordt 

Groningen Spoorzone: meer treinen, minder overstappen 
en betere aansluitingen

de dienstregeling verder verbeterd en zorgen we voor een soepele overstap 
tussen trein en bus.  Het gehele project moet in 2021 zijn afgerond.
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Dinsdag 8 november

Technologiekring Noord 
Industrial Internet of Things en Big data

Programma

16.00 uur  Ontvangst
16.30 uur  Welkom en uitleg over het Project 
 I-Pro Intelligence producten 
 
16.45 uur  Inleiding over Internet of things en 
 Big Data in de industrie 
  Praktijkverhaal Mous Waterbeheer 
 
17.45 uur Zelf aan de slag met het onderwerp 
 
18.45 uur Afsluiting, maaltijd en bezoek 
 aan de Promotiedagen

Bert Faessen van Teqnow en Internet of things specialist Joris Castermans 
(Caesar Experets) nemen u mee op een korte ontdekkingsreis in de wereld 
van Industrial Internet of Things en Big data. Wat is het? Wat kun je er 
eigenlijk mee? Kan ik het in het Industriële MKB toepassen? Zou ik er zelfs 
geld mee kunnen verdienen? Hoe dan? Dit zijn zomaar een aantal vragen 
die tijdens de mini workshop aan de orde zullen komen. Vervolgens 
vertellen Hidde Kriele en Jacob Groeneveld van Mous Waterbeheer over 
hun ervaringen op het terrein van telemetrie en met Big Data. 

In een korte tijd maakt u kennis met Industrial Internet of Things en 
Big data en wordt u aan het denken gezet over de mogelijkheden voor 
bedrijf. U zet tijdens deze Technologiekring Noord bijeenkomst de eerste 
stappen: dus een en ander is praktisch en toepasbaar in uw eigen bedrijf. 
Daarnaast leert u van de mede-aanwezigen. De mini workshop wordt u 
aangeboden door Teqnow en Caesar Experts. 

Koninklijke Metaalunie, district Noord, organiseert samen met Kamer van Koophandel, 
TechnologieCentrum Noord-Nederland, Teqnow, Caesar Experts en Mous Waterbeheer een 
bijeenkomst over Internet of Things en Big Data in de industrie. 



De regio Eemsdelta bruist van de energie. Grote gascentrales, een 
poederkolencentrale, een afvalverbrandingsinstallatie, een biomassa-
fabriek en ca. 110 windturbines produceren in de Eemsdelta ruim één 
derde van alle Nederlandse energie (ca. 8000 MW). Maar ook bij de 
ontwikkeling van windparken op zee en de vestiging van datacenters 
speelt het gebied een voorname rol. In de Eemsdelta krijg je energie 
om te ondernemen en nieuwe ontwikkelingen op te pakken.

Niet alleen in de energiesector, ook in andere sectoren vinden er grote 
ontwikkelingen plaats. De chemiesector is flink aan het vergroenen: er 
is een sterk agrocluster (Avebe, Suikerunie, Friesland Campina) in het 
achterland, er is veel groene energie beschikbaar, afval wordt ingezet 
als grondstof voor de chemie en de ontwikkelingen bij de chemische 
bedrijven staan niet stil. Chemport Delfzijl is met recht de biobased 
locatie van Noordwest Europa.         

Verder loopt Nederland al jarenlang voorop op het gebied van circu-
laire economie. Maar om die voorsprong te behouden, zijn er goede 
locaties nodig om het ingezette beleid ten uitvoer te brengen. Delfzijl 
is zo’n locatie en ziet zichzelf als de circulaire hotspot van morgen. 
Er is ruimte, zowel fysiek als milieu, er zijn utiliteiten, Delfzijl is uit-
stekend ontsloten en beschikt over goede havenfaciliteiten voor de 
verwerking en aanvoer van grondstoffen. Geldt in de recyclingsector 
vaak nog het ‘nimby’-principe (not in my backyard), Delfzijl stelt juist 
haar voortuin beschikbaar voor recyclingactiviteiten! De bakermat van 
de circulaire economie in Delfzijl is de wierde Weiwerd. Vroeger stond 
op de top van de wierde een kerk en op de randen daaromheen lagen 
de akkers, die af en toe overstroomden. Daardoor werd slib afgezet 
wat de vruchtbaarheid bevorderde. Circulaire economie. Omdat we 
gezamenlijk willen dat dit stukje historie niet verloren gaat, wordt het 
herbestemd. Ook circulaire economie. Twee oude boerderijen worden 
er komend jaar herontwikkeld om kennisinstellingen, bedrijven met 
een link naar de industrie, laboratoria of starters die bezig zijn met 
duurzame oplossingen te kunnen faciliteren. Weer een vorm van cir-
culaire economie en nieuwe kansen voor u om zaken te doen.    

Zaken doen op het Eemsdeltaplein

Heeft u ook energie om in de Eemsdelta te ondernemen? Wilt u graag 
nieuwe contacten leggen in de Eemsdelta? Wilt u meer weten over 
chemie of circulaire economie? Of wilt u gewoon even bijgepraat wor-
den over wat er in de Eemsdelta gebeurt? Kom dan naar het Eemsdel-
taplein! Daar worden nieuwe contacten opgedaan en bestaande 
contacten onderhouden. Het Eemsdeltaplein is prima uitgerust om 
uitgebreid te netwerken en zaken te doen. Het is de plek voor onder-
nemers om elkaar te ontmoeten. U bent van harte welkom!    

Eemsdelta ontwikkelt 

DE EEMSDELTA IS EEN BLOEIENDE REGIO WAAR VOLOP 
KANSEN LIGGEN. WIJ MAKEN U DIT GRAAG INZICHTELIJK 
OP HET EEMSDELTAPLEIN TIJDENS DE PROMOTIEDAGEN. 

DUS KOM LANGS EN LEG NIEUWE VERBINDINGEN OP 
HET EEMSDELTAPLEIN.

•	 ACCUSERVICE LIJNEMA
•	 ALERT, fOCUS OP VEILIGHEID
•	 BK INGENIEURS
•	 BUS HANDELSMIJ
•	 COROCOR TECHNISCHE                          

RECONDITIONERING
•	 DELfTECHNIEK
•	 EEMSDELTA/EZ 
•	 fLExION
•	 GEBOUWENINSPECTIE NEDERLAND
•	 GEMEENTE APPINGEDAM
•	 GEMEENTE DELfZIJL
•	 GEMEENTE EEMSMOND
•	 GEMEENTE LOPPERSUM 
•	 GRONINGEN SEAPORTS

•	 HEUVELMAN G.S.O.
•	 HEUVELMAN IBIS
•	 HIJSSPECIALIST
•	 KOUDASfALT VAN DEN BROEK 

HETEREN
•	 PMf 
•	 STORK NOORD NEDERLAND
•	 THEO POUW GROEP
•	 VERTISOL OMGEVINGSBEHEER EN 

INRICHTING
•	 VERWATER INDUSTRIAL SERVICES 

NOORD OOST 
•	 WATUM SOLUTIONS
•	 WERKPLEIN EEMSDELTA
•	 WERKPLEIN NOORD GRONINGEN 

DEELNEMERS:

EEMSDELTA VERBINDT

#eemsdeltaplein

Beide dagen om 16.00 uur
NETWERKBORREL
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Eemsdelta ontwikkelt
De regio Eemsdelta bruist van de energie. Grote 
gascentrales, een poederkolencentrale, een 
afvalverbrandingsinstallatie, een biomassa-fabriek 
en ca. 110 windturbines produceren in de Eemsdelta 
ruim één derde van alle Nederlandse energie 
(ca. 8000 MW). Maar ook bij de ontwikkeling van 
windparken op zee en de vestiging van datacenters 
speelt het gebied een voorname rol. In de Eemsdelta 
krijg je energie om te ondernemen en nieuwe 
ontwikkelingen op te pakken.

Niet alleen in de energiesector, ook in andere sectoren vinden 
er grote ontwikkelingen plaats. De chemiesector is flink aan 
het vergroenen: er is een sterk agrocluster (Avebe, Suikerunie, 
Friesland Campina) in het achterland, er is veel groene energie 
beschikbaar, afval wordt ingezet als grondstof voor de chemie 
en de ontwikkelingen bij de chemische bedrijven staan niet stil. 
Chemport Delfzijl is met recht de biobased locatie van Noordwest 
Europa.         

Nederland loopt al jarenlang voorop op het gebied van circulaire 
economie. Om die voorsprong te behouden, zijn er goede locaties 
nodig om het beleid ten uitvoer te brengen. Delfzijl is zo’n locatie 
en ziet zichzelf als de circulaire hotspot van morgen. Er is ruimte, 
zowel fysiek als milieu, er zijn utiliteiten, Delfzijl is uitstekend 
ontsloten en beschikt over goede havenfaciliteiten voor de 
verwerking en aanvoer van grondstoffen. In de recyclingsector 
geldt nog vaak het ‘nimby’-principe (not in my backyard). Delfzijl 
stelt juist haar voortuin beschikbaar voor recyclingactiviteiten! 
De bakermat van de circulaire economie in Delfzijl is de wierde 
Weiwerd. Vroeger stond op de top van de wierde een kerk en op de 
randen daaromheen lagen de akkers, die af en toe overstroomden. 
Daardoor werd slib afgezet wat de vruchtbaarheid bevorderde. 

Circulaire economie. Omdat we gezamenlijk willen dat dit stukje 
historie niet verloren gaat, wordt het herbestemd. Ook circulaire 
economie. Twee oude boerderijen worden er komend jaar 
herontwikkeld om kennisinstellingen, bedrijven met een link naar 
de industrie, laboratoria of starters die bezig zijn met duurzame 
oplossingen te kunnen faciliteren. Weer een vorm van circulaire 
economie en nieuwe kansen voor u om zaken te doen.

Zaken doen op het Eemsdeltaplein

Heeft u ook energie om in de Eemsdelta te 
ondernemen? Wilt u graag nieuwe contacten leggen 
in de Eemsdelta? Wilt u meer weten over chemie 
of circulaire economie? Of wilt u gewoon even 
bijgepraat wor-den over wat er in de Eemsdelta 
gebeurt? Kom dan naar het Eemsdel-taplein! Daar 
worden nieuwe contacten opgedaan en bestaande 
contacten onderhouden. Het Eemsdeltaplein is 
prima uitgerust om uitgebreid te netwerken en 
zaken te doen. Het is de plek voor onder-nemers om 
elkaar te ontmoeten. 
 
U bent van harte welkom! 

De regio Eemsdelta bruist van de energie. Grote gascentrales, een 
poederkolencentrale, een afvalverbrandingsinstallatie, een biomassa-
fabriek en ca. 110 windturbines produceren in de Eemsdelta ruim één 
derde van alle Nederlandse energie (ca. 8000 MW). Maar ook bij de 
ontwikkeling van windparken op zee en de vestiging van datacenters 
speelt het gebied een voorname rol. In de Eemsdelta krijg je energie 
om te ondernemen en nieuwe ontwikkelingen op te pakken.

Niet alleen in de energiesector, ook in andere sectoren vinden er grote 
ontwikkelingen plaats. De chemiesector is flink aan het vergroenen: er 
is een sterk agrocluster (Avebe, Suikerunie, Friesland Campina) in het 
achterland, er is veel groene energie beschikbaar, afval wordt ingezet 
als grondstof voor de chemie en de ontwikkelingen bij de chemische 
bedrijven staan niet stil. Chemport Delfzijl is met recht de biobased 
locatie van Noordwest Europa.         

Verder loopt Nederland al jarenlang voorop op het gebied van circu-
laire economie. Maar om die voorsprong te behouden, zijn er goede 
locaties nodig om het ingezette beleid ten uitvoer te brengen. Delfzijl 
is zo’n locatie en ziet zichzelf als de circulaire hotspot van morgen. 
Er is ruimte, zowel fysiek als milieu, er zijn utiliteiten, Delfzijl is uit-
stekend ontsloten en beschikt over goede havenfaciliteiten voor de 
verwerking en aanvoer van grondstoffen. Geldt in de recyclingsector 
vaak nog het ‘nimby’-principe (not in my backyard), Delfzijl stelt juist 
haar voortuin beschikbaar voor recyclingactiviteiten! De bakermat van 
de circulaire economie in Delfzijl is de wierde Weiwerd. Vroeger stond 
op de top van de wierde een kerk en op de randen daaromheen lagen 
de akkers, die af en toe overstroomden. Daardoor werd slib afgezet 
wat de vruchtbaarheid bevorderde. Circulaire economie. Omdat we 
gezamenlijk willen dat dit stukje historie niet verloren gaat, wordt het 
herbestemd. Ook circulaire economie. Twee oude boerderijen worden 
er komend jaar herontwikkeld om kennisinstellingen, bedrijven met 
een link naar de industrie, laboratoria of starters die bezig zijn met 
duurzame oplossingen te kunnen faciliteren. Weer een vorm van cir-
culaire economie en nieuwe kansen voor u om zaken te doen.    

Zaken doen op het Eemsdeltaplein

Heeft u ook energie om in de Eemsdelta te ondernemen? Wilt u graag 
nieuwe contacten leggen in de Eemsdelta? Wilt u meer weten over 
chemie of circulaire economie? Of wilt u gewoon even bijgepraat wor-
den over wat er in de Eemsdelta gebeurt? Kom dan naar het Eemsdel-
taplein! Daar worden nieuwe contacten opgedaan en bestaande 
contacten onderhouden. Het Eemsdeltaplein is prima uitgerust om 
uitgebreid te netwerken en zaken te doen. Het is de plek voor onder-
nemers om elkaar te ontmoeten. U bent van harte welkom!    

Eemsdelta ontwikkelt 

DE EEMSDELTA IS EEN BLOEIENDE REGIO WAAR VOLOP 
KANSEN LIGGEN. WIJ MAKEN U DIT GRAAG INZICHTELIJK 
OP HET EEMSDELTAPLEIN TIJDENS DE PROMOTIEDAGEN. 

DUS KOM LANGS EN LEG NIEUWE VERBINDINGEN OP 
HET EEMSDELTAPLEIN.

•	 ACCUSERVICE LIJNEMA
•	 ALERT, fOCUS OP VEILIGHEID
•	 BK INGENIEURS
•	 BUS HANDELSMIJ
•	 COROCOR TECHNISCHE                          

RECONDITIONERING
•	 DELfTECHNIEK
•	 EEMSDELTA/EZ 
•	 fLExION
•	 GEBOUWENINSPECTIE NEDERLAND
•	 GEMEENTE APPINGEDAM
•	 GEMEENTE DELfZIJL
•	 GEMEENTE EEMSMOND
•	 GEMEENTE LOPPERSUM 
•	 GRONINGEN SEAPORTS

•	 HEUVELMAN G.S.O.
•	 HEUVELMAN IBIS
•	 HIJSSPECIALIST
•	 KOUDASfALT VAN DEN BROEK 

HETEREN
•	 PMf 
•	 STORK NOORD NEDERLAND
•	 THEO POUW GROEP
•	 VERTISOL OMGEVINGSBEHEER EN 

INRICHTING
•	 VERWATER INDUSTRIAL SERVICES 

NOORD OOST 
•	 WATUM SOLUTIONS
•	 WERKPLEIN EEMSDELTA
•	 WERKPLEIN NOORD GRONINGEN 

DEELNEMERS:

EEMSDELTA VERBINDT

#eemsdeltaplein

Beide dagen om 16.00 uur
NETWERKBORREL
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In 100 meter van Stadskanaal naar Groningen naar de Eemsdelta  
Van Plein naar Plein...
De Promotiedagen kent 25 pleinen; themapleinen, regionale pleinen, pleinen van bedrijventerreinen of businessclubs. Het zorgt voor een 
levendige en bruisende beursvloer. Overal gebeurt er wat. Bovendien zorgt het voor een mooie dwarsdoorsnede van wat de verschillende 
regio’s te bieden hebben. In nauwelijks 100 meter hop je van Stadskanaal naar Groningen naar de Eemsdelta, en kun je je verdiepen in het 
ondernemende karakter van een regio. We helpen u graag op weg met het plannen van uw route door de pleinen kort met u door te nemen. 
De themapleinen Innovatie, Health & Work, Aardbevingsbestendig en Duurzaam Bouwen, Finance en Bereikbaarheid komen elders in dit 
magazine uitgebreid aan bod.

Oldambtplein
De gemeente Oldambt en Ondernemerskring Oost-Groningen organiseren 
ook dit jaar weer het Oldambtplein. Tijdens de beide beursdagen is de 
gemeente Oldambt gastheer van een netwerkborrel voor ondernemers. 
Burgemeester Pieter Smit en wethouder Laura Broekhuizen verwelkomen 
u graag, om gezamenlijk met de ondernemers uit Oldambt te netwerken 
en van gedachten te wisselen over gezamenlijke mogelijkheden. Op 
dinsdag wordt onder begeleiding van Jan van der Meide de aftrap 
gedaan voor het Ondernemersloket en zal door standhouder Wirtjo 
Molema de eerste Oldambtchampagne ten doop worden gehouden. Op 
woensdag staat de winnaar van de Ondernemersprijs Oost-Groningen 
2016 Fontana Resort te Bad Nieuweschans samen met  Klooster Reizen te 
Winschoten en PKF Post Pallets te Finsterwolde in de schijnwerpers.

Programma:
Di 8 november 16.30 - 17.30 uur:  Netwerkborrel met aftrap 
Ondernemersloket en introductie  van de eerste Oldambster 
Champagne

Wo 9 november 16.30 - 17.30 uur: Netwerkborrel rondom de 
Ondernemersprijs Oost-Groningen

Netwerkstand VBZO
VBZO vertegenwoordigt en behartigt de belangen van ruim 300 
ondernemers op het industrieterrein Zuidoost in Groningen. Dagelijks 
spant de vereniging zich in voor een optimaal ondernemersklimaat. De 
VBZO is een actieve vereniging met een barstensvolle activiteitenagenda, 
waar steeds meer leden met plezier aan deelnemen. Het VBZO Plein op 
de Promotiedagen is inmiddels een vast onderdeel van deze agenda. 
Leden van het VBZO presenteren zich gezamenlijk in een gezellige 
netwerkstand. Door het succes van de afgelopen jaren is besloten een 
nieuwe netwerkstand te ontwerpen, met een strakke uitstraling en meer 
ruimte voor deelnemende bedrijven. 

Midden Groningen i.o.
Midden-Groningen, zo gaat de gemeente heten 
waarin Hoogezand - Sappemeer, Slochteren en 
Menterwolde opgaan. Vanaf 1 januari 2018 gaat de 
gemeente officieel van start, dus tot die tijd heet 
het plein nog officieel Plein Midden-Groningen i.o. Het plein heeft een 
complete make-over ondergaan met een moderne, nieuwe inrichting van 
de bar en het terras. Nieuw is ook de stand ‘Smaakvol Midden-Groningen’ 
waar een aantal horeca-ondernemers de bezoekers laten zien, en ook 
vooral proeven, wat de regio culinair te bieden heeft.

BNI Netwerkstand
In 2015 hebben leden van BNI in Nederland elkaar 121.013 aanbevelingen gegeven 
die hebben geresulteerd in 125.536.872 euro extra omzet. Nee geen typefout - er staat 
echt meer dan 125 miljoen euro! BNI is een zakelijke en professionele aanbeveling 
marketingorganisatie die van elke branche of specialisatie slechts één afgevaardigde 
lid laat worden per chapter. Zodra leden in hun netwerk een koopsignaal 
herkennen dat interessant is voor een medelid dan proberen zij de mogelijke klant 
met desbetreffend lid in contact te brengen. Dit wordt een aanbeveling genoemd. De 
BNI is de grootste aanbeveling marketingorganisatie ter wereld. 

Ongeveer 50 leden van de BNI presenteren zich gezamenlijk in een prachtige, nieuwe 
netwerkstand. Maak kennis met de leden en kijk wat BNI voor u kan betekenen.

Van Plein naar Plein



Ondernemend Stadskanaal nodigt u van harte uit op 
het plein Stadskanaal tijdens de promotiedagen

Ondernemend Stadskanaal nodigt u van harte uit op 

8 & 9 November 2016
Martiniplaza - Groningen

Margriet Nieuwenhuis

Smeerling 15, Onstwedde

Smeerling 14, 9591 TX Onstwedde

0599-312611

www.gasterij-natuurlijk-smeerling.nl

info@gasterij-natuurlijk-smeerling.nl
Bezoekadres 

Postadres           

Telefoon

Website 

E-mail 

€ 3.850,- 

Geïnstalleerd op uw dak 

Alle prijzen zijn excl. BTW. 
(ook particulieren krijgen de BTW retour) 

Zwarte poly zonnepanelen!!  
DENIM black/blue poly panelen 
- poly panelen met zwarte rand
- Wifi voor uitezing op afstand
- 10 jaar all in garantie  

Set 1: 12x DENIM met solax omvormer 
                      2650KWh productie Besparing € 585,00 in eerste jaar  

 
Set 2: 14x DENIM met solax omvormer 
                      3120KWh productie Besparing € 685,00 in eerste jaar  

Set 3: 16x DENIM met solax omvormer 
                      3550KWh productie Besparing € 780,00 in eerste jaar  

€ 4.340,- 
€ 4.995,- 

Touwslager 12 | 9502 KD Stadskanaal

Innovatief Stadskanaal laat zich zien!
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Stadskanaal
Plein Stadskanaal is jaarlijks één van de grootste en levendigste 
pleinen op de beursvloer. Thema van het plein is dit jaar ‘Innovatief 
Stadskanaal laat zich zien’. Naast de gevestigde bedrijven zijn 
er dit jaar ook veel jonge en innovatieve bedrijven op het plein 
vertegenwoordigd. Nieuw dit jaar zijn o.a. Li & van Wieringen 
advocaten en Belastingadviseur, Onrust v.o.f., Postnned en Reno 
Systems

Traditioneel vindt op de woensdagavond vanaf 19.30 uur de 
haringparty plaats, waar ondernemend Stadskanaal samen komt om 
de laatste beursavond feestelijk af te sluiten onder het genot van een 
haring en een drankje. Op de eerste beursavond is er een proeverij 
van verschillende hapjes en ‘Knoalster’ drankjes waar ‘Innovatief 
Stadskanaal zich laat zien’. 

Programma:
Di 8 november 19.00 uur: Innovatief Stadskanaal laat zich zien

Wo 9 november 19.30 uur: Haringparty

Plein Westerkwartier Noordenveld
Op een strategisch perfecte locatie in de Borgmanhal is het 
plein Westerkwartier-Noordenveld uitgegroeid tot een vast 
ontmoetingspunt. Plein Westerkwartier-Noordenveld presenteert zich 
dit jaar met een nieuwe uitstraling. Het terras is rondom toegankelijk 
en krijgt een vintage, industriële uitstraling, verzorgd door Farrows 
Eventinrichters. Boven het terras prijken prominente banners en een 
opvallend scherm met de logo’s van de deelnemende bedrijven. De 
centrale bar op het terras wordt bemand door Beijk Catering die u 
tijdens een informeel gesprek graag van een hapje en drankje voorziet.

Programma:
Di 9 november 21.30 uur: Netwerkborrel

Ondernemersplein Winsum
De ondernemers uit Winsum hebben ambitie. Er zijn grote plannen 
op gebied van infrastructuur en voorzieningen in de maak. Winsum 
in de schijnwerpers, daar past een eigen plein op de Promotiedagen 
prima bij. Samen met de Gemeente laten de ondernemers zien wat ze 
in huis hebben. Het plein wordt gesitueerd in de midden-foyer, in het 
verlengde van Plein Bedum. 10 partijen hebben zich aangemeld voor 
een plek op het plein.

Netwerkstand VBNO
De Vereniging Bedrijven Noord Oost behartigt de belangen van de 
bedrijven in het noordoostelijk stadsdeel. De VBNO biedt onderdak 
aan een gevarieerd gezelschap van bedrijven en instellingen. 
De bedrijven vullen elkaar aan en leveren een breed pakket 
aan diensten en producten aan collega-bedrijven, overheden, 
instellingen en burgers. De VBNO neemt dit jaar voor de vijfde keer 
deel aan de Promotiedagen met een netwerkstand. Een vaste kern 
van 10-12 deelnemers die ieder jaar weer wordt aangevuld met 
nieuwe deelnemers. De stand van VBNO is gesitueerd naast de stand 
van de gemeente Groningen.

Programma:
Di 8 november 17.00 - 19.00 uur: Netwerkborrel VBNO

Van Plein naar Plein

Plein Oldenburg
Oldenburg en Groningen zijn al vele jaren partnersteden en werken 
samen op gebied van bestuur, economie en wetenschap. Het plein 
Oldenburg presenteert zich ieder jaar direct naast de Gemeente 
Groningen. Het Oldenburgplein geeft een goed beeld van de 
werkmogelijkheden in Oldenburg op de gebieden energie, ICT, 
telecommunicatie, medische organisatie, wetenschap, bouwen en 
onroerend goed, handel, banken en diensten en de creatieve industrie. 
Bovendien is het een goede gelegenheid om kennis te maken met de 
ontspannen Oldenburger ‘Way of life’.

Programma:
Di 8 november 14.00 - 14.45 uur:  Wie macht ihr das? De creatieve 
netwerken, podiumdiscussie met aansluitend kleine borrel

Di 8 november 18.30 - 20.00 uur: Ontvangst door Wirtschaftsförderung 
Stad Oldenburg met Oberbürgermeister J. Krogmann

Wo 9 november 13.00 - 14.00 uur: Ondernemersbrunch deelnemers 
Oldenburgplein en Enterprise Europe Network (EEN)

Wo 9 november 13.00 uur: Bijeenkomst van EEN: Enterprise Europe 
Network

Wo 9 november 15.00 - 15.20 uur: Kurz-Workshop door IHK, DNHK en KvK

Wo 9 november 16.30 - 18.00 uur: Shaping the Future of Smart Regions 
North



Meer waarde
aan ruimte
Roelofs maakt het mogelijk

Vestiging Stadskanaal

Tinnegieter 20

9502 EX Stadskanaal

T: +31 (0) 546 67 88 88

www.roelofsgroep.nl

info@roelofsgroep.nl

Den Ham - Stadskanaal - Sneek - Steenwijk - Veenendaal - Spijkenisse

Bezoek onze stand!
Plein StadskanaalStandnr. 2113
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Eemsdeltaplein
De Eemsdelta bruist van de energie. De regio produceert dan ook een 
derde deel van alle Nederlandse energie. Ook bij de ontwikkeling van 
windparken op zee, datacenters, chemie en de circulaire economie 
speelt het gebied een voorname rol. In de Eemsdelta krijg je energie 
om te ondernemen! Dat ie je op de Promotiedagen terug. 26 
deelnemers, met een nadruk op industrie en techniek, laten zien dat de 
Eemsdelta bloeit als nooit tevoren.
Heeft u ook energie om in de Eemsdelta te ondernemen? Of wilt u 
bijgepraat worden over wat er in de Eemsdelta gebeurt? Kom dan naar 
het Eemsdeltaplein.

Programma:
Di 8 november 16.00 - 17.00 uur: Netwerkborrel 

Di 8 november 19.00 - 20.00 uur: Netwerkborrel Eemshaven.info

Wo 9 november 16.00 - 17.00 uur: Netwerkborrel

Netwerkstand VBGW
De VBGW neemt voor de tweede keer deel aan de Promotiedagen. Vorig jaar werd de 
gezamenlijke stand dermate goed bezocht, dat voor deze editie van de Promotiedagen 
is gekozen voor een nieuwe, ruimere opzet van de stand. 10 leden van de vereniging 
presenteren zich deze keer op de beursvloer. De VBGW is een samenwerking van de 
bedrijvenparkverenigingen Peizerweg e.o., Hoendiep, Corpus den Hoorn Zuid, Zernike Campus 
Groningen, Hoogkerk/Westpoort en het Overlegplatform Kranenburg. Grofweg het gebied ten 
westen van de spoorlijn Assen-Roodeschool. De VBGW wil gesprekspartner zijn van de gemeente 
voor zaken die spelen op de economische agenda van de stad. Maar naast belangenbehartiging 
wil de vereniging ook concreet voordeel bieden voor haar leden. Daarom zijn er collectieve 
afspraken gemaakt op zaken als beveiliging, afvalinzameling, bewegwijzering en verzekeringen. 

Programma:
Di 8 november 16.00 - 17.00 uur: Netwerkborrel voor leden van de VBGW

Plein Veendam-Pekela
Het Plein Veendam-Pekela zit in de lift. Het aantal deelnemende 
bedrijven is gegroeid, mede omdat de gemeente Pekela met haar 
ondernemers dit jaar weer aansluit bij het plein. Aanjagers van 
de activiteiten zijn Jos Kraan (Gemeente Veendam), Gert Brouwer 
(Parkmanagement De Veenkoloniën) en Jakob Zwinderman 
(Ondernemersvereniging Pekela). Er is veel activiteit op het plein. Er 
is een netwerkborrel van het VOC, een diner show, uw kunt uw rug 
laten scannen en masseren, u kunt een fietsbureau testen. Kortom: 
Veendam-Pekela is een plein met een positieve, bruisende sfeer waar 
ondernemend Oost-Groningen laat zien wat ze te bieden heeft.

Programma:
Wo 9 november 16.00 uur: Forum en borrel

Van Plein naar Plein

Ondernemend Assen
Ondernemend Assen is de parkmanagementorganisatie van de be-
drijventerreinen in Assen. Ondernemend Assen staat voor duurzaam 
Parkmanagement en zorgt voor een collectieve en duurzame aanpak 
voor ondernemers die zijn gevestigd in Assen. Daarnaast biedt zij 
haar leden een platform voor onderlinge ontmoeting en zakendoen, 
kennisdeling en gezamenlijke inkoop van producten en diensten. De 
organisatie is samen met haar leden altijd prominent aanwezig op de 
Bedrijven Contact Dagen Drenthe, maar maakt nu ook de oversteek 
naar de Promotiedagen. Dit jaar wordt een aanzet gegeven met 7 deel-
nemende bedrijven. Dit moet de opmaat zijn naar een groeiend plein in 
de komende jaren.

Programma:
Di 8 november  17.00 -19.00 uur: netwerkborrel Gemeente Assen,  
CCA en Ondernemend Assen

Netwerkstand Westerwolde
De gemeenten Bellingwedde & Vlagtwedde staan aan de vooravond 
van een gemeentelijke fusie naar de gemeente Westerwolde, die 
gerealiseerd zal zijn op 1 januari 2018. Westerwolde is gelegen in 
het zuidoosten van de provincie Groningen. De prachtige natuur, 
uitstekende huisvestingsmogelijkheden en grote verscheidenheid 
aan voorzieningen maken Westerwolde verrassend om in te 
werken, te leven en te ondernemen. De gemeenten Bellingwedde 
en Vlagtwedde zijn onderdeel van het Cittaslow netwerk. Cittaslow 
is het internationale keurmerk voor gemeenten die op het gebied 
van leefomgeving, landschap, streekproducten, gastvrijheid, milieu, 
infrastructuur, cultuurhistorie, behoud van identiteit en innovatie 
tot de top behoren. De gemeenten presenteren zich net als vorig jaar 
samen met lokale ondernemers in een sfeervolle netwerkstand om uit 
te dragen waar Westerwolde voor staat.

Programma:
Di 8 november 19.30 uur: Netwerkborrel Cittaslow

Wo 9 november 19.30 uur: Netwerkborrel  Westerwoldse Bedrijven



Feesten, partijen & uitgaan!

H O T E L   •   B U S I N E S S   •   E V E N T S   •   S P O R T

FEESTELIJKE BIJEENKOMSTEN
In onze unieke en sfeervolle locatie voelt iedereen zich 

direct thuis. Bij De Bonte Wever vindt u eindeloos 

veel mogelijkheden voor een gezellige avond uit met 

collega’s of zakenrelaties. Maar ook voor evenementen, 

bedrijfsfeesten, personeelsuitjes en themafeesten van 10 

tot 2000 personen bent u bij De Bonte Wever aan het juiste 

adres. Niet onbelangrijk is de ligging van De Bonte Wever. 

Nabij het stadscentrum en goed bereikbaar via de A28 en 

met het openbaar vervoer. Bovendien is er volop gratis 

parkeergelegenheid. Blijven slapen? 

Dat kan onder hetzelfde dak, in ons 

comfortabele viersterrenhotel.

BOWLING
U bent van harte welkom op één van de zes moderne 

bowlingbanen van offi  cieel wedstrijdformaat. Compleet met 

lichteff ecten, puntentelling, glow in the dark en natuurlijk een 

gezellige bar. Wij hebben verschillende arrangementen 

samengesteld voor diverse budgetten.

De mogelijkheden zijn eindeloos en wij denken graag met 

u mee over de mogelijkheden en vertalen uw ideeën in een 

spetterende bijeenkomst waarover nog lang wordt nagepraat!

Bowling-
arrangementen 

al vanaf

€ 15,-
p.p.

ALL-IN AVONDJE UIT
Beleef onze gezellige Caféstraat met z’n kroegjes en 

terrassen. Live-muziek, drankjes en lekkere hapjes mogen 

natuurlijk niet ontbreken. Al vanaf € 32,50 p.p.
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Feesten, partijen & uitgaan!

H O T E L   •   B U S I N E S S   •   E V E N T S   •   S P O R T

FEESTELIJKE BIJEENKOMSTEN
In onze unieke en sfeervolle locatie voelt iedereen zich 

direct thuis. Bij De Bonte Wever vindt u eindeloos 

veel mogelijkheden voor een gezellige avond uit met 

collega’s of zakenrelaties. Maar ook voor evenementen, 

bedrijfsfeesten, personeelsuitjes en themafeesten van 10 

tot 2000 personen bent u bij De Bonte Wever aan het juiste 

adres. Niet onbelangrijk is de ligging van De Bonte Wever. 

Nabij het stadscentrum en goed bereikbaar via de A28 en 

met het openbaar vervoer. Bovendien is er volop gratis 

parkeergelegenheid. Blijven slapen? 

Dat kan onder hetzelfde dak, in ons 

comfortabele viersterrenhotel.

BOWLING
U bent van harte welkom op één van de zes moderne 

bowlingbanen van offi  cieel wedstrijdformaat. Compleet met 

lichteff ecten, puntentelling, glow in the dark en natuurlijk een 

gezellige bar. Wij hebben verschillende arrangementen 

samengesteld voor diverse budgetten.

De mogelijkheden zijn eindeloos en wij denken graag met 

u mee over de mogelijkheden en vertalen uw ideeën in een 

spetterende bijeenkomst waarover nog lang wordt nagepraat!

Bowling-
arrangementen 

al vanaf

€ 15,-
p.p.

ALL-IN AVONDJE UIT
Beleef onze gezellige Caféstraat met z’n kroegjes en 

terrassen. Live-muziek, drankjes en lekkere hapjes mogen 

natuurlijk niet ontbreken. Al vanaf € 32,50 p.p.

De Bonte Wever | Assen   •   Stadsbroek 17   •   9405 BK  Assen   •   telefoon 0592-303 777   •   fax 0592-357 862   •   e-mail info@debontewever.nl

www.debontewever.nl
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Ostfrieslandplein (DE)
Sinds een aantal jaren is de regio Ostfriesland met een plein aanwezig 
op de Promotiedagen. De IHK Ostfriesland en Papenburg presenteert 
zich samen met bedrijven en organisaties op het Ostfrieslandplein 
waar netwerken en het leggen van nieuwe contacten centraal staat. 
Met meer dan 20 standhouders uit de regio wordt Ostfriesland in 
economische én in cultureel opzicht aan de bezoekers gepresenteerd. 
Op het plein treft u veel bekende gezichten, zoals de havens van 
Niedersachsen (N-Ports) en Greentech Ostfriesland. Dit is een 
innovatieplatform en schakel tussen kennisinstellingen (Hochschule 
Emden / Leer) en het MKB. Op het plein wordt een ‘Probiermeile’ 
ingericht waar u streekproducten kunt proeven. 

Programma:
Di 8 november 17.00 uur: Ontvangst Met dhr. Vogd, Honorarkonsul der 
Bundesrepublik Deutschland en Dhr. P. Detmers van Bunting Tee

FC Groningen Businessplein
Een bezoek aan het FC Groningen Businessplein in de tent is voor 
veel bezoekers vaste prik tijdens de Promotiedagen. Schrik niet als 
u het plein niet op de vertrouwde plaats terugvindt, want natuurlijk 
presenteert de Trots van het Noorden zich ook dit jaar op de 
beursvloer. Het plein heeft een volledige make-over ondergaan en is 
verplaatst naar de Borgmanhal, direct naast het Eemsdeltaplein. Een 
volledig nieuwe uitstraling, maar wel met een vertrouwde doelstelling: 
nieuwe relaties aangaan en onderhouden, veel interessante mensen 
ontmoeten en ondernemers beter leren kennen. Dat kan uitstekend bij 
FC Groningen. Dat kan door lid te worden van de businessclub, maar 
ook door een bezoek te brengen aan het FC Groningen Businessplein. 
Kom kennismaken en ervaar de kracht van het FC Groningen netwerk.

Netwerk Noord
Netwerk Noord is de LinkedIn groep voor ondernemers, 
werknemers, freelancers, ZZP-ers, functionarissen in overheid 
en onderwijs die het zakelijk klimaat van Noord Nederland 
beinvloeden.
De groep is erop gericht te stimuleren, een platform te bieden 
dat samenwerking bevordert, kortom om de noordelijke 
concurrentiefactor te verhogen. De groep heeft inmiddels meer dan 
30.000 leden. Een aantal van deze leden maakt ook graag offline 
kennis met elkaar en met de bezoekers van de Promotiedagen. Dat 
kan op het Netwerk Noordplein.

Van Plein naar Plein

Plein Bedum
Eén van de meest constante pleinen met jaarlijks terugkerende 
deelnemers is Plein Bedum. Rob van der Werf van Groenvoorziening 
A.J. van der Werf, pleincoördinator en deelnemer, zet zich jaarlijks met 
veel enthousiasme in voor een bruisend plein. Gevolg: voor de zomer al 
een uitverkocht huis! Naast de vele vaste deelnemers verwelkomen we 
dit jaar 4 nieuwe bedrijven: Hoeksema Schilders, Feddema architect / 
Adviesbureau van der Plas, Dijkstra BHV Support en HBakker Isolatie. 
Welkom op Plein Bedum!

Programma:
Di 8 november 12.00 uur: Opening van het Plein door Burgemeester 
Henk Bakker

Beursplein 1
Rustpunt op een hectische beurs 

De organisatie van de Promotiedagen is natuurlijk zelf ook op de 
beursvloer vertegenwoordigd. Samen met een drietal partners, 
met wie veel wordt samengewerkt staat de beursorganisatie 
op Beursplein 1. Die partners zijn United Visions, Doubble U en 
wijnhandelaar Jos Beeres. Beursplein 1 is de plek voor een goede 
ontvangst, een goed glas wijn of goede koffie, maar bovenal een goed 
gesprek! Een rustpunt op een hectische beurs. 

Programma: 
Doorlopend programma van goede koffie, goede wijn en nog betere 
gesprekken!



De nieuwe E 350 e 
PLUG-IN HYBRID.

Kijk ook op MB-Wensink.nl

De complete E 350 e Lease Edition rijdt u al 
vanaf € 60.395,-. Bestel nu de E 350 e en u 
profi teert dit jaar nog maximaal vijf jaar van 
de aantrekkelijke 15% bijtelling. Kom naar onze 
showroom en profi teer nu het nog kan!

De nieuwe E 350 e PLUG-IN HYBRID is er al vanaf € 60.395,-. Deze 
consumentenadviesprijs is inclusief BPM, BTW, geadviseerde kosten 
rijklaar maken, recyclingbijdrage en registratiekosten. Gecombineerd 
verbruik: 2,1 l/100 km, 47,6 km/l CO2-uitstoot 49 g/km. Voor kosten 
en leveringsvoorwaarden, zie mb-wensink.nl

 

 
STERONDERHOUD: 

GRIP OP 
ONDERHOUDSKOSTEN.

VAST, LAAG 
MAANDBEDRAG.

Groningen Bornholmstraat 42, 
9723 AX, tel. 050 - 3176464.
www.mb-wensink.nl, info@wensink.nl

15% bijtelling

FHV_95944_MB_Ekls350ePIH_185x135_Wensink.indd   1 12-10-16   11:40

Voor iedere uitdaging 
een bestelwagen van Mercedes-Benz.

Kiest u voor de Citan; een compacte bestelwagen, maar 
dan van Mercedes-Benz? De Vito; meer Mercedes-Benz 
dan ooit, en toch verrassend betaalbaar? Of wordt het 
de Sprinter; het krachtige en zuinige werkpaard, met 
een ongekend veiligheidsniveau? Wat uw voorkeur ook 
is, u kiest altijd voor de stijl, de kwaliteit en het 
rendement van Mercedes-Benz, de uitstekende service 
van Wensink Automotive en de op maat gesneden lease- 
oplossingen van Mercedes-Benz CharterWay.

Groningen Bornholmstraat 42, 9723 AX, 050 - 3176464.
www.mb-wensink.nl, info@wensink.nl
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Beursnieuws Beursnieuw
s

Mobiliteit van de toekomst:
De brandstofcelauto: Toyota Mirai

De revolutionaire en schone Toyota Mirai is vanaf nu 
ook beschikbaar in Nederland. De Mirai (Japans voor 
‘toekomst’) is volledig geconstrueerd als ultraschone 
brandstofcelauto. Tijdens de eerste beursdag heeft 
Toyota Louwman Groningen de primeur voor Noord-
Nederland. Daarbij geeft de dealer ook een heldere 
presentatie over waterstof:  
 
Mobiliteit van de toekomst   
De brandstofcelauto is een vorm van duurzame 
mobiliteit, die uitstekend binnen de langetermijnvisie 
van Toyota past. Toyota-topman Akio Toyoda: “De Mirai 
is een keerpunt in de automotive industrie en gaat écht 
het verschil maken. Met deze auto kunnen we de wereld 
oprecht beter maken. De toekomst is hier. En ze heet 
Mirai.”  
 
Gunstig in lease en bijtelling   
De Toyota Mirai is leverbaar vanaf € 66.107,- (excl. BTW). 
De leaseprijs is € 1.299,- per maand (excl. BTW), over 
een looptijd van 48 maanden en 20.000 km per jaar. De 
fiscale bijtelling is 4% en BPM is niet verschuldigd.

Programma:
Di 8 november 17.00 uur
Waterstof heeft de toekomst
Toyota Louwman Groningen

Archipunt - Werkum

Archipunt is een bouwkundig ontwerp- en adviesbureau 
dat verder kijkt dan het gebouw alleen.  Architecten, 
constructeurs en ingenieurs worden aangevuld door mensen 
met sterk uiteenlopende kennis en ervaring: van psychologen 
tot bedrijfskundigen. Dit zorgt ervoor dat Archipunt een 
bouwkundige opgave altijd in een bredere context bekijkt, met 
aandacht voor menselijke én economische aspecten. Daarmee 
komt Archipunt tot verrassend creatieve en effectieve 
oplossingen.

OEVERKRUID 10 
9738 AK GRONINGEN 
050 313 36 36 
INFO@ARCHIPUNT.NL

Wil je op korte termijn (tijdelijke) vacatures invullen met 
mbo, hbo of wo professionals of heb je behoefte aan hr 
advies op het gebied van hr interim, assessment, coaching & 
loopbaanbegeleiding?
Dan ben je bij Werkum aan het goede adres! Werkum is 
een detacherings- en hr adviesbureau voor bedrijven in 
de sectoren Bouw & Civiel en Ruimte & Duurzaamheid. De 
kracht van het bedrijf is dat snel, direct en effectief kan 
worden ingespeeld op vragen. Voor elke opdracht worden, 
in nauw overleg met de klant, de juiste ervaren professionals 
uit het netwerk van Werkum geselecteerd.

OEVERKRUID 10 
9738 AK GRONINGEN 
050 3119706 
INFO@WERKUM.NL



w w w.sava-assen.nl

ADVIES IN TIJDELIJKE
VERKEERSMAATREGELEN

Het volledig ontzorgen van onze opdrachtgevers. 
Dat is waar SAVA-Assen voor staat! 

Flexibel
Detachering is de fl exibele personeelsoplossing voor zowel tijdelijke als structurele functies. 
Dit biedt uitkomst als opdrachtgevers snel over extra kennis of capaciteit willen beschikken. 
Goed opgeleide en gecertifi ceerde specialisten in de wereld van de bouw, infra en techniek, 
in dienst van SAVA-Assen, worden voor een vaste of fl exibele periode en bepaalde 
werkzaamheden ingezet.

Oplossing
Een detacheringsoplossing biedt de mogelijkheid om op tijdelijke basis te beschikken 
over één of meerdere van onze ervaren specialisten. Sava-Assen kan bij onderbezetting, 
zwangerschap, ziekte of piekbelasting haar opdrachtgevers ondersteunen bij diverse kennis- 
en capaciteitsvraagstukken.

Seizoensgebonden
Wanneer er veel seisoensgerelateerde werknemers nodig zijn is het meer en meer 
gebruikelijk om naast een vaste kern van werknemers een fl exibele schil aan te leggen 
waaruit men de juiste kennis en capaciteit kan halen wanneer hier behoefte aan is.

Advies
SAVA-Assen is een Detacheerder die u kan adviseren wat het beste bij uw organisatie 
past. Wij houden er van om samen met u te zoeken naar de beste oplossing voor uw 
personeelsinvulling.
Wanneer u kiest voor een samenwerking met SAVA-Assen bepalen we samen wat het beste 
voor uw organisatie is.

Voor meer informatie of een vrijblijvende o�erte neem contact met ons op: 

Tel.  0592-201099 
Mail: info@sava-assen.nl

Detachering & Advies GWW
(grond-, weg-, waterbouw)
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Beursplein 1 
Rustpunt op een hectische beurs 

De Promotiedagen is natuurlijk zelf ook op de Promotiedagen 
vertegenwoordigd. Samen met een drietal partners, met wie veel 
wordt samengewerkt staat de beursorganisatie op Beursplein 1. 
Die partners zijn United Visions, Doubble U en wijnhandelaar Jos 
Beeres. Beursplein 1 is de plek voor een goede ontvangst, een 
goed glas wijn of goede ko ie, maar bovenal een goed gesprek! Een 
rustpunt op een hectische beurs.

Promotiedagen 2016 |  Beursnieuws
Beursnieuw

s

Van Dijk Relatiegeschenken
De nieuwste trends in give-aways 
Van Dijk Relatiegeschenken staat al sinds 1991 onafgebroken op 
de Promotiedagen. Niet te missen, direct links van de ingang. Het 
bedrijf begon in 1989 met de verkoop van relatiegeschenken. Orders 
schrijven en afleveren, dat was de gang van zaken in die tijd. Maar 
de branche is sinds die tijd nogal veranderd. Offertes, proefdrukken, 
voorraadbeheer en snelle levering zijn in de loop van de tijd een 
steeds grotere rol gaan spelen. Vandaar dat er in 2006 een groter 
pand moest worden betrokken op Industrieterrein Eemspoort. 
In 2013 is daar nog een opslaghal voor het voorraadbeheer 
bijgekomen. 

 Van Dijk heeft een 24 uur service voor diverse relatiegeschenken. 
Dat kan door de nieuwste druktechnieken door middel van een 
UV Printer. Maak op de Promotiedagen kennis met Van Dijk 
relatiegeschenken en zij laten u zien hoe gemakkelijk artikelen 
online of telefonisch kunnen worden besteld. Er zijn ook weer mooie 
beursaanbiedingen voor superprijzen. Of neem de catalogus mee 
met de nieuwste trends in relatiegeschenken. 

Voorterrein: Vrroom Truck
Ultimate Virtual Reality Experiences

De mogelijkheden van Virtual Reality (VR) zijn eindeloos. Een van de 
voorlopers van het creeren van VR content is de Groningse Startup 
Vrroom. Vrroom heeft de gaafste Escape Room VR van Europa 
ontwikkeld, de Mayan Jungle Room VR. De nieuwste technieken 
geven de gebruiker de mogelijkheid om daadwerkelijk in de virtuele 
wereld rond te lopen. Gebruikers kunnen kruipen, springen, buigen, 
dingen oppakken. Stress en druk kunnen worden gesimuleerd. 
Wat deze techniek met je doet is moeilijk uit te leggen. Dat moet je 
ondervinden. Dat kan in de Vrroom Truck op het voorterrein.  

MijnBedrijfsanalist.nl  

De online bedrijfsanalysetool
Worstelt u als ondernemer ook wel eens met strategische vragen 
als: Waar liggen mijn kansen? Waar sta ik ten opzichte van mijn 
concurrenten? Welke klanten moet ik meer aandacht geven zodat 
er meer omzet uit komt? Of hoe kan ik mijn organisatie verbeteren? 
Zijn dit voor u als MKB-ondernemer herkenbare vragen? 

Vind dan nu de antwoorden door het online maken van een 
strategische bedrijfsanalyse  met MijnBedrijfsanalist.nl. U 
krijgt inzicht in uw eigen bedrijfssituatie en kan met dit inzicht 
marktkansen ontdekken en verbeterpunten vaststellen. U krijgt 
meer inzicht in uw bedrijf!  Vervolgens kunt u een direct uit te 
voeren actieplan maken, waarmee u de omzet vergroot, de kosten 
verlaagt  en de organisatie verbetert. 
De volgende analyses zijn nu beschikbaar:

• Missie, visie en strategie
• Klantanalyse
• Concurrentie analyse
• Management en personeel

MijnBedrijfsanalist.nl is direct online beschikbaar.
Bekijk de demo van MijnBedrijfsanalist.nl op standnummer 2101 



0900 7474747 sijperdaverhuur.nl0900 7474747 sijperdaverhuur.nl

• Bouwmachines
Ook voor (Kwarts)stofvrij Werken

• Steigerbouw
Van Allround tot Maatwerk Steigers

• Toiletservice
Waaronder Mobiele Badkamers

• Klimaatbeheer
Voor een aangenaam en stabiel werkklimaat
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Templer online uitzendbureau
Vaste prijs voor flexibel personeel

Templer online uitzendbureau wil van toegevoegde waarde zijn 
voor het Midden en Klein bedrijf. Bedrijven in het MKB betalen vaak 
de hoofdprijs voor flexibel personeel, terwijl de economie het juist 
moet hebben van de ondernemers in het MKB. Dit kan anders! Tem-
pler hanteert een vaste lage prijs voor flexibel personeel. Geen mar-
ge per uur, maar een vast bedrag van € 39,- per week. Kandidaten 
zijn ten allen tijden kosteloos over te nemen. De klik tussen mens en 
bedrijf, daar draait het uiteindelijk om! Ook voor ZZP-ers blijkt Tem-
pler een uitkomst. Op www.templer.nl staat een rekentool waarmee 
gemakkelijk het totaalplaatje berekend kan worden.

RTV Noord  
Mis niets over zakelijk Groningen met Noordzaken

Afgelopen voorjaar lanceerde RTV Noord een nieuw online 
platform met nieuws en achtergronden over de economie en het 
bedrijfsleven in de provincie Groningen. RTV NoordZaken, zoals 
het platform heet, is dé plek voor nieuws over zakelijk Groningen. 
Trends, innovaties en ontwikkelingen in de provincie staan centraal. 
Actueel nieuws, opinies en verhalen voor en door ondernemers; 
u vindt het allemaal op Noordzaken. Alles op één plek. Op dit 
moment is er veel gaande in de provincie op economisch gebied. 
De ontwikkelingen gaan erg snel en als regionale omroep moet je 
daar bij zijn. Noordzaken zit daar bovenop. Noordzaken deelt haar 
nieuws via de website, de mobiele app en via Twitter. Wil je elke 
dag op de hoogte blijven van het Groningse economische nieuws? 
Download de RTV Noord-app en volg RTV Noord op twitter. Wilt u 
meer weten over de mogelijkheden om te adverteren bij RTV Noord? 
Neem dan contact op met één van de accountmanagers via (050) 
318 66 55 of mail naar commercie@rtvnoord.nl.

Netwerk Noord
Gratis maatwerk marketing campagne door PostNL 

Op het NetwerkNoord-plein wordt duidelijk dat NetwerkNoord 
zichzelf opnieuw heeft uitgevonden: niet alleen een uitgebreid digi-
taal netwerk (30.000 leden!) maar nu ook een echt, fysiek netwerk. 
Gericht op het MKB in Groningen, Friesland en Drenthe. Onder het 
motto ‘Maak Werk van je Netwerk’ presenteert men zichzelf. Onder-
nemers mogen een gratis video-pitch maken. De beste pitch wordt 
beloond met een gratis Maatwerk Marketing Campagne, aangebo-
den door NetwerkNoord Partner PostNL.

Doubble U Detacheert
Gastvrij, representatief, professioneel en flexibel. Daar staat 
de dienstverlening van Doubble U om bekend. Doubble U 
Detacheert biedt de mogelijkheid om hostesses en personeel 
tijdelijk in te zetten. Doubble U verdiept zich in haar 
opdrachtgevers: Welke wensen zijn er? Wat draagt het bedrijf 
uit? Welke eisen worden gesteld aan tijdelijke medewerkers? 
Zo worden hostesses daadwerkelijk een verlengstuk van het 
bedrijf. Niet voor niets is Doubble U al meer dan 15 jaar partner 
van de Promotiedagen.



Slimmer onderweg?

Kom voor meer informatie bij ons langs op standnummer 2009

 0512 384 060   info@frieslandlease.nl   De Lange West 96, 9201 CH Drachten

www.frieslandlease.nl

Dé voorloper in het ontdekken en 
praktisch toepassen van vernieuwende 
mobiliteitsoplossingen
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Crematorium Groningen 

Het crematorium biedt uitgebreide mogelijkheden om met
muziek en beeld een eigen sfeer te creëren die past bij de overledene 
en bij u als nabestaande. Zodat u in een passende omgeving en in 
alle rust afscheid kunt nemen. “Alle ruimtes in ons crematorium zijn 
zo ingericht dat onze gasten zich er snel op hun gemak en welkom 
voelen”, vertelt Suzanne Veenstra-Riegen, locatiemanager voor de 
regio Groningen. ‘De beide aula’s vormen een passende omgeving 
voor een sfeervol afscheid. Of er nou 3 of 300 belangstellenden zijn, 
wij kunnen vrijwel alles faciliteren.’ 

Tijd, rust en ruimte
‘Bij onze medewerkers staan de zorg en de aandacht voor de 
overledene en diens familie voorop. “Wij geven nabestaanden alle 
tijd en ruimte om afscheid te nemen van hun dierbare”, legt Suzanne 
Veenstra-Riegen uit. “Bijvoorbeeld met ons speciale arrangement 
‘Afscheid kent geen tijd’. Als een van de eerste crematoria in 
Nederland biedt Yarden Groningen nabestaanden onbeperkt tijd en 
ruimte om afscheid te nemen.” Op deze manier kunnen persoonlijke 
afscheidswensen, van zowel nabestaanden als overledene, beter 
worden vervuld. En dat is belangrijk, want een goed afscheid helpt 
mensen verder. 

Uitvaartcentrum Stad en Ommeland
In het uitvaartcentrum heerst een serene en intieme sfeer. “Onze 
medewerkers en uitvaartverzorgers stellen alles in het werk zodat 
u in alle rust afscheid kunt nemen op de manier zoals ú het wilt. 
Wij weten hoe belangrijk dit voor u is. Zorg en aandacht staan 
bij ons team voorop”, vertelt Wim Hogenkamp, teamcoach en 
uitvaartverzorger in Stad en Ommeland. Eigen wensen staan 
centraal. Wim Hogenkamp: “U denkt er misschien liever niet over 
na, maar ooit kan het gebeuren dat u afscheid moet nemen van een 
dierbare. Er komt dan veel op u af. In deze periode kunt u op mij én 
mijn collega’s rekenen.” “Het verzorgen van een persoonlijke uitvaart 
die zorgt voor een blijvende herinnering waarmee u verder kunt, dát 
is ons doel. Met respect, rust en inlevingsvermogen zijn wij er voor u. 
We nemen u alle zorg uit handen.

Samen bereiden we een persoonlijk afscheid voor. Hierbij staan uw 
wensen als nabestaande en die van de overledene centraal. Ook na 
de uitvaart kunt u op ons rekenen.”

Wij zijn er voor u 
Ook als u niet of elders verzekerd bent.

   Afscheid kent geen tijd
De uitvaartverzorger spreekt met de nabestaanden een datum en tijdstip 
af waarop de uitvaart plaats vindt. Er wordt een ruimte vrijgemaakt, 
exclusief voor dit ene afscheid. Als de nabestaanden aangeven er aan 
toe te zijn, dan nemen zij definitief afscheid. Op deze manier kunnen 
persoonlijke afscheidswensen, van zowel nabestaanden als overledene, 
beter worden vervuld.

   Crematorium Groningen beschikt over:
•  grote aula met 180 zitplaatsen en ruimte voor  
 300 belangstellenden;
•  kleine aula met 50 zitplaatsen en ruimte voor 70 belangstellenden;
•  familie aula om informeel samen te zijn;
•  uitgebreide cateringmogelijkheden;
•  gedenkpark met mogelijkheden voor asbijzetting en asverstrooiing;
•  uitvaartceremonie zonder eindtijd;
•  avondplechtigheden zijn mogelijk.

   Yarden Crematorium Groningen 
Crematoriumlaan 6 
9747 AM Groningen 
T 050 577 8241
cre.groningen@yarden.nl 
www.yarden.nl/groningen

Uitvaartverzorging Stad & Ommeland 
Crematoriumlaan 2 
9747 AM Groningen 
T 050 571 7244

Voor het melden van een overlijden bel onze Uitvaartzorg:  
050 571 7244. Dag en nacht bereikbaar.

In de stad Groningen vindt 
u twee prachtige locaties 
van Yarden. In de wijk 
Paddepoel, omgeven door 
groen, staat het onlangs 
verbouwde uitvaartcentrum. 
Op loopafstand bevindt 
zich in eenprachtig park 
het crematorium, onlangs 
uitgeroepen tot Rijks- 
monument. In een prettige 
omgeving worden diverse 
mogelijkheden geboden om 
in alle rust en op uw eigen 
manier afscheid te nemen.

Yarden Groningen: 
in alle rust afscheid nemen



ERVAAR DE SPANNING
VAN EEN ANDER SPEL

HET ENIGE ECHTE CASINO

HOLLANDCASINO.NL
VOOR MEER INFORMATIE EN ONZE VOORWAARDEN

IETS TE VIEREN OF OP ZOEK NAAR 
EEN ORGINEEL TEAMUITJE?

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN: 
050 317 2132

IETS TE VIEREN OF OP ZOEK NAAR 
EEN ORGINEEL TEAMUITJE?

VRAAG NAAR DE MOGELIJKHEDEN: 
050 317 2132

ERVAAR DE SPANNING
VAN EEN ANDER SPEL
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HET ENIGE ECHTE CASINO

jaar

Wij zien u 
graag op het 
FC Groningen 
plein!
FC Groningen staat samen met de 
onderstaande relaties op de Promotiedagen 
voor het bedrijfsleven Noord-Nederland.

Standnummer

5074



PERSONEELSCENTRUM RODEN
P&O-advies en ondersteuning binnen vooral het MKB. En dat in de ruimste zin van het woord. 

Het gaat daarbij vooral om ondersteuning. Wat concreet inhoudt dat wij samenwerken met 
ondernemers en zaken niet overnemen. Met als helder vertrekpunt:

Personeelscentrum Roden: parttime beschikbaar, fulltime betrokken!

1e Energieweg 14-C - 9301 LK Roden
Tel : 050-5016000 - Fax: 050-5020408

Mail: info@personeelscentrumroden.nl
Website: www.personeelscentrumroden.nl

ArbeidsHerstel
ArbeidsHerstel richt zich in de begeleiding van medewerkers niet op verzuim, maar op herstel. 

Vandaar onze toepasselijke naam: ArbeidsHerstel. We hebben het niet over 
verzuimbegeleiding, zoals vele Arbodiensten, maar over herstelbegeleiding. 

We werken niet probleemgericht maar oplossingsgericht. 

Verzuim werkt niet, herstel wel!

ArbeidsHerstel levert maatwerk op het gebied van arbo en herstelmanagement. Door 
aansluiting bij ArbeidsHerstel voldoet u aan uw wettelijke verplichtingen en bent u verzekerd 

van deskundige ondersteuning.

1e Energieweg 14-C - 9301 LK Roden
Tel : 050-8200281 - Fax: 050-5020408

Mail: info@arbeidsherstel.nl
Website: www.arbeidsherstel.nl



Matchpunt Werkt! maakt deel uit van www.werkinzicht.nl

Matchpunt Werkt! is een 
samenwerkingsverband tussen:
•	 de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, 

Noordenveld en Zuidhorn
•	 de WSW-organisatie Novatec 
•	 het UWV

Het doel van de samenwerking is het 
afstemmen van de vraag naar personeel en 
het aanbod van werkzoekenden.



Kijk voor de adressen van onze kantoren in Groningen, 
Meppel, Sneek én de andere 17 locaties op:

ZICHTADVISEURS.NL               

BedrijfsRisicoVerkenner
Wij brengen uw bedrijfsrisico’s in kaart en geven aan wat 
de (eventuele) financiële gevolgen daarvan zijn.

Diensten van Corocor:

➥ Salvage na calamiteiten

➥  Projectcoördinatie

➥  Droging (vriesdrogen archieven, vacuümdrogen, ruimtedroging, ontvochtigen) na waterschade

➥  Industriële en maritieme reinging

➥  Brand- en roetreiniging (ESD gecontroleerde ruimten aanwezig)

➥  Data Recovery en Erasure

➥  Preventief en Maintenance

➥  NEN 1010 en 3140 keuringen

➥  Ontgeuring

➥  Chlorideneerslag metingen / zuurmetingen

➥  Vochtmetingen / RVS metingen

Hulp nodig

bij brand- en

waterschade?

Bel Corocor!
0800 267 6 267

Hoofdkantoor: Hermes 4, 8448 CK Heerenveen.     T: 0513 767283, F: 0513 767284, M: 06 50122336, www.corocor.nl, info@corocor.nl

U kunt bij ons 

365 dagen 

per jaar en 

24 uur per dag

terecht!

Het reinigen en reconditioneren van elektrische, 

elektronische en mechanische apparatuur na brand-, 

water-, chemische schade en productievervuiling

Nevenvestiging: Nieuweweg 14, 9934 RC, Delfzijl.   T: 0596 792004, F: 0513 767284, M: 06 50122336, www.corocor.nl, info@corocor.nl

Diensten van Corocor:

➥ Salvage na calamiteiten

➥  Projectcoördinatie

➥  Droging (vriesdrogen archieven, vacuümdrogen, ruimtedroging, ontvochtigen) na waterschade

➥  Industriële en maritieme reinging

➥  Brand- en roetreiniging (ESD gecontroleerde ruimten aanwezig)

➥  Data Recovery en Erasure

➥  Preventief en Maintenance

➥  NEN 1010 en 3140 keuringen

➥  Ontgeuring

➥  Chlorideneerslag metingen / zuurmetingen

➥  Vochtmetingen / RVS metingen

Hulp nodig

bij brand- en

waterschade?

Bel Corocor!
0800 267 6 267

Hoofdkantoor: Hermes 4, 8448 CK Heerenveen.     T: 0513 767283, F: 0513 767284, M: 06 50122336, www.corocor.nl, info@corocor.nl

U kunt bij ons 

365 dagen 

per jaar en 

24 uur per dag

terecht!

Het reinigen en reconditioneren van elektrische, 

elektronische en mechanische apparatuur na brand-, 

water-, chemische schade en productievervuiling

Nevenvestiging: Nieuweweg 14, 9934 RC, Delfzijl.   T: 0596 792004, F: 0513 767284, M: 06 50122336, www.corocor.nl, info@corocor.nl
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Top Installatiegroep 
VELE WERKZAAMHEDEN ONDER ÉÉN DAK

Top Installatiegroep is een groep van drie bedrijven (vanPanhuis Hoogeveen, Drenth Installatietechniek,  
TOP Technisch Beheer) met vestigingen in Hoogeveen en Veendam. De drie bedrijven leveren een totaalpakket 
voor non-profit, zakelijke en particuliere opdrachtgevers, in de woningbouw, utiliteit, zorg en welzijn, retail en 
onderwijs. Top Installatiegroep verzorgt alle werkzaamheden voor het ontwerp, de aanleg en het beheer van alle 
werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties door heel Nederland. Totaal wil zeggen van advisering tot  
en met oplevering en jaarlijks beheer en onderhoud. Top Installatiegroep is een bedrijf dat staat voor kwaliteit en 
gezonde gebouwen. Het motto is dan ook: uw gebouw, onze zorg! 

VanPanhuis Hoogeveen
VanPanhuis Hoogeveen is gespecialiseerd in de aanleg van 
uitgebreide werktuigbouwkundige en elektrotechnische installaties. 
Dit soort geïntegreerde projecten voeren zij vooral uit voor 
opdrachtgevers in de zakelijke markt. Het is een no nonsense 
bedrijf, dat volgens het OBO-principe werkt (Ontwerpen, Bouwen 
en Onderhouden). Daarnaast is vanPanhuis gespecialiseerd in 
duurzame technieken waarbij energiebesparing hoog in het vaandel 
staat. Naast de zakelijke markt richt vanPanhuis Hoogeveen zich op
de klein zakelijke markt, particulieren en de non-profitsector.

Drenth Installatietechniek
Drenth Installatietechniek is al meer dan honderd jaar een 
vertrouwd adres voor aanleg en vernieuwing van elektrotechnische 
en werktuigbouwkundige installaties. Drenth Installatietechniek 
loopt voorop in het toepassen van duurzame technieken, 
bijvoorbeeld op het gebied van warmteterugwinning of biomassa 
gestookte installaties. Drenth Installatietechniek is gevestigd in 
Veendam en richt zich op de klein zakelijke markt, particulieren en 
de non-profitsector. 

Top Technisch Beheer
TOP Technisch Beheer is het onderhoud- en servicebedrijf binnen 
de Top Installatiegroep. TOP Technisch Beheer is gespecialiseerd 
in het onderhoud, service en technisch beheer van installaties 
voor energie en klimaat in de zakelijke en particuliere markt. Het 
bedrijf kan door het uitvoeren van een klimaatscan, op basis van 
no cure no pay, de huidige situatie van het klimaat in een gebouw 
in kaart brengen en aan de hand daarvan een plan opstellen om 
verbeteringen door te voeren en tot een duurzaam beheerd en 
onderhouden gebouw te komen. TOP Technisch Beheer draagt 
24 uur per dag en 7 dagen in de week zorg voor technische 
installaties. De kracht van het bedrijf is dat er goed geluisterd en 
teruggekoppeld wordt naar opdrachtgever en eindgebruiker, zodat 
vooraf helder is welke installatie het beste past. Het bedrijf denkt 
met de klant mee over oplossingen die bij de wensen, eisen en het 
budget passen. Door goed overleg en strakke monitoring tijdens de 
uitvoering kunnen problemen worden voorkomen en een project 

volgens planning worden afgeleverd. Top Installatiegroep heeft 
een platte organisatie, waardoor de lijnen kort zijn en snel kan 
worden geschakeld. Er wordt een no-nonsens-aanpak gehanteerd. 
De samenwerking is transparant en eerlijk. Het motto is: we zeggen 
wat we doen en doen wat we beloven. Het leveren van kwaliteit 
staat voorop.

Onze projecten
Vanuit de vestigingen wordt het hele land bediend. Dat blijkt ook 
uit de grootschalige projecten die zijn uitgevoerd, of nog worden 
uitgevoerd. Een greep uit deze projecten: na de Hornbach in Best, 
is nu gestart bij de nieuwe Hornbach in Den Haag,
Noorderpoortcollege te Groningen, Oranje Nutrition te Heerenveen, 
Faber Vlaggen te Amsterdam, diverse gymzalen in Apeldoorn.

Groene onderneming
Zoals op bovenstaande foto te zien is, draagt Top Installatiegroep  
een behoorlijk steentje bij aan duurzaamheid. Op het bedrijfspand 
liggen 186 zonnepanelen en er staat een windwand met 
9 molens. De stroom die zomers wordt overgeproduceerd door 
deze panelen en windturbines, wordt opgeslagen in de accu’s 
van de elektrische auto’s van het bedrijf.

Stephensonstraat 145
7903 AS Hoogeveen 
Tel.: 0528-220 555

 
Top Installatiegroep

Installateurs met aanleg



Optimise your material 
handling operation

UniCarriers Netherlands 
Rijswijk ■ Enschede ■ Staphorst ■ Venlo
tel.: 070 413 55 55 / 053 484 84 84
www.unicarrierseurope.com

UNI-3423-Adv 185x270 360graden_v1.indd   1 01-08-16   16:30
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SIGHT Landscaping en BWRI:
Bloeiende samenwerking 
biedt groei en perspectief

SIGHT Landscaping is een hoveniersbedrijf dat al meer dan zestig 
jaar actief is in de aanleg en het onderhoud van terreinen en 
groenvoorziening in de regio Groningen. Voorheen werkte het 
bedrijf onder de naam De Punt Groenvoorziening in Groningen 
en omstreken. BWRI richt zich op mensen met een afstand tot 
de arbeidsmarkt. Mensen met fysieke, sociale en psychische 
problemen krijgen de kans om weer deel uit te maken van de 
maatschappij. De organisatie bemiddelt in werk op verschillende 
vlakken, waarvan groenvoorziening er een is.

BWRI had verschillende partijen uitgenodigd om zich in te 
schrijven op een aanbesteding. Belangrijkste selectiecriteria waren 
klanttevredenheid en ontwikkelmogelijkheden voor medewerkers. 
De voornaamste reden om voor SIGHT Landscaping te kiezen, is dat 
bij hen de mens centraal staat in het werk. Ze investeren in mensen, 
bieden hen ontwikkelingsmogelijkheden, zodat ze weer deel gaan 
uitmaken van de samenleving. Via BWRI worden werknemers 
gedetacheerd bij SIGHT Landscaping. Het gaat veelal om mensen 
met fysieke of psychische problemen, die op deze manier weer 
worden betrokken in het arbeidsproces. 

De teamcoördinator van SIGHT Landscaping vertelt dat een 
luisterend oor vaak het belangrijkste is. “Mensen komen naar je toe 
met een probleem, dit kan op allerlei vlakken zijn. Het is belangrijk 
dat je hen meteen aandacht geeft, dat je zo’n gesprek niet uitstelt.” 
Door de persoonlijke begeleiding en een goede werkvoorbereiding 
leren de SW-medewerkers veel. Het is de bedoeling dat waar 
mogelijk, ze uiteindelijk overstappen naar een reguliere werkgever. 
“Een van de jongens heeft sinds kort geleerd een ecotrack te rijden 
(soort kleine tractor, waarmee onkruid wordt weggebrand). Hij 
kan het werk nu al zelfstandig uitvoeren. Daarnaast is ook het 
gevoel ergens bij te horen erg belangrijk. Op de dag dat we ons 
voorstelden ergens begin februari, deelden we aan de werknemers 

mutsen met ons logo uit. De volgende dag droeg bijna iedereen 
de muts met SIGHT Landscaping erop.” De teamleider van BWRI 
vertelt: “De samenwerking kende wat aanloopperikelen, maar hier 
werd door SIGHT Landscaping snel op ingesprongen. Door interne 
veranderingen in werkzaamheden, sturing en begeleiding, wordt 
onze samenwerking steeds meer gestroomlijnd. Onze jongens 
geven aan dat ze zich thuis voelen bij SIGHT en dat ze goed begeleid 
worden. Ze voelen zich weer ergens verantwoordelijk voor en zijn er 
trots op dat ze bij een particulier bedrijf mogen werken, waardoor 
ze door de buitenwereld niet langer als medewerker van een SW-
bedrijf worden aangezien. Dat is wat je wilt voor je medewerkers.”

SIGHT Landscaping biedt een grote diversiteit aan werkzaamheden. 
Grote opdrachten worden door een voorman van SIGHT uitgezet, 
waarna in de werkvoorbereiding alles wordt uitgelegd. Ter 
plekke worden de SW-medewerkers ook begeleid. De opdrachten 
variëren van onderhoud van particuliere tuinen, fabrieksterreinen, 
gemeentegrond en begraafplaatsen, tot het aanleggen van 
groenvoorziening voor een winkelcentrum en onkruidbeheersing 
op verhardingen (onkruidbestrijding wegen red.). “Door het brede 
scala aan werkzaamheden bied je de SW-medewerkers meer 
variatie dan alleen maar schoffelwerk,” zegt de teamcoördinator 
van SIGHT. “Medewerkers kunnen zo hun vaardigheden ontwikkelen 
bij een gerenommeerd bedrijf. Aan de andere kant is het voor de 
klant ook interessant, omdat tegen voordeliger tarieven gewerkt 
kan worden.”

Het bedrijfsmotto ‘Wij maken de wereld mooier’ wordt door 
SIGHT Landscaping in de breedste zin van het woord gedragen. 
Het bedrijf wil niet alleen duurzaam werken, maar ook duurzaam 
samenwerken. Het opleiden en begeleiden van mensen wordt niet 
gezien als kostenpost, maar als investering in de toekomst.

www.sightlandscaping.nl 

Sinds januari dit jaar hebben SIGHT Landscaping 
en BWRI de handen ineen geslagen. Door deze 
samenwerking worden de sterke punten van 
beide organisaties op sociaal en vaktechnisch 
gebied samengebundeld.



BK ingenieurs is dichtbij; een onafhankelijk landelijk opererend 
allround ingenieurs- en adviesbureau met altijd een vestiging bij 
u in de buurt.
Vanuit onze kantoren in Delfzijl en Joure werken onze specialis-
ten dagelijks aan al uw plannen en wensen.

BK ingenieurs biedt alle denkbare diensten die u van een inge-
nieursbureau kunt verwachten. Op het gebied van asbest onder 
andere in Groningen, waar deskundige en erkende vakmensen 
doeltreffend en daadkrachtig de aardbevingsschades aanpak-
ken. Op het gebied van bodem, vergunningenmanagement, 
civiele techniek, detachering, arbo, veiligheid, bouw- en milieu-
advies, omgevingsmanagement, geluid en trillingen, sportac-
commodaties et cetera. Vastgoedmanagement en cursussen en 
opleidingen binnen de vakgebieden, maar ook het complete 
projectmanagement van uw multidisciplinaire projecten is bij 
BK in deskundige en vertrouwde handen.

Werken bij BK

Bent u toe aan een nieuwe carrièrestap bij een ambitieuze orga-
nisatie met mooie klantprojecten en oog voor persoonlijke ont-
wikkeling? Solliciteer dan bij BK ingenieurs. Kijk op onze web-
site www.bkingenieurs.nl en check onze vacatures. Vergeet niet 
meteen te kijken op de vacaturepagina’s van BK Professionals. 
Wie weet ontmoeten wij elkaar binnenkort in een oriënterend 
gesprek!

BK is praktisch georganiseerd, strategisch inzetbaar en telt in 
totaal tien vestigingen. Acht verspreid over het land, één in 
Suriname en één op Curaçao. 

088 321 25 00 
www.bkingenieurs.nl
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BK ingenieurs is dichtbij; een onafhankelijk landelijk opererend 
allround ingenieurs- en adviesbureau met altijd een vestiging bij 
u in de buurt.
Vanuit onze kantoren in Delfzijl en Joure werken onze specialis-
ten dagelijks aan al uw plannen en wensen.

BK ingenieurs biedt alle denkbare diensten die u van een inge-
nieursbureau kunt verwachten. Op het gebied van asbest onder 
andere in Groningen, waar deskundige en erkende vakmensen 
doeltreffend en daadkrachtig de aardbevingsschades aanpak-
ken. Op het gebied van bodem, vergunningenmanagement, 
civiele techniek, detachering, arbo, veiligheid, bouw- en milieu-
advies, omgevingsmanagement, geluid en trillingen, sportac-
commodaties et cetera. Vastgoedmanagement en cursussen en 
opleidingen binnen de vakgebieden, maar ook het complete 
projectmanagement van uw multidisciplinaire projecten is bij 
BK in deskundige en vertrouwde handen.

Werken bij BK

Bent u toe aan een nieuwe carrièrestap bij een ambitieuze orga-
nisatie met mooie klantprojecten en oog voor persoonlijke ont-
wikkeling? Solliciteer dan bij BK ingenieurs. Kijk op onze web-
site www.bkingenieurs.nl en check onze vacatures. Vergeet niet 
meteen te kijken op de vacaturepagina’s van BK Professionals. 
Wie weet ontmoeten wij elkaar binnenkort in een oriënterend 
gesprek!

BK is praktisch georganiseerd, strategisch inzetbaar en telt in 
totaal tien vestigingen. Acht verspreid over het land, één in 
Suriname en één op Curaçao. 

088 321 25 00 
www.bkingenieurs.nl

Door de energiehuishouding en comfort van uw bedrijf in beeld 
te brengen, krijgt u grip op uw energielasten. Vervolgens kunt 
u, samen met Invent aan de slag om het energieverbruik naar 
beneden te krijgen. Soms is dit eenvoudig, maar doorgaans iets 
ingewikkelder.

Gebouwbeheersysteem
Om de comfortbeleving te optimaliseren heeft Invent een eenvoudig 
regel- en monitoringsysteem ontwikkeld in samenwerking met het 
bedrijf Negotica. Dit systeem waarmee de prestatie op temperatuur 
(lucht en straling), luchtkwaliteit en gebruik gemonitord kan 
worden, is laagdrempelig in aanschaf en wordt gepresenteerd in 
ons eigen pand. Door gebruik van sensoren kunnen o.a. beweging, 
temperatuur op reflectiehoogte (bijvoorbeeld het bureau), 
luchtvochtigheid, CO² en VOC’s (vluchtige organische verbindingen) 
gemeten en geanalyseerd worden. Wanneer de verwarming of 
koeling met ditzelfde systeem geregeld wordt, is de klepstand 
ook zichtbaar, en weet men of er warmte of koude geleverd 
wordt. Door deze data met elkaar te vergelijken kan de installatie 
goed uitgebalanceerd worden. Voor deze analyse is een comfort-
prestatietool ontwikkeld die op basis van comfortgrenzen weergeeft 
hoe het gebouw presteert. Door het gebruik van live data kan men 

direct zien wat de situatie is, wat de invloed van wijzigingen is en 
hier prestatieafspraken aan relateren. 

Energieakkoord en Wet milieubeheer,  
een kans voor het MKB
Vanuit de Wet milieubeheer zijn bedrijven al verplicht om 
maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar door 
te voeren. Tot op heden was er weinig controle op naleving, maar 
dat gaat veranderen. Ook zijn in het energieakkoord afspraken 
gemaakt om deze bedrijven te stimuleren om energiebesparende 
maatregelen te nemen. Naast kostenbesparing en bewustwording 
geeft een goede profilering en aandacht voor Maatschappelijk 
Verantwoord Ondernemen (MVO) een goede uitstraling voor het 
bedrijf.

Energiescan op activiteitenbesluit
Invent heeft de ‘Energiescan op het activiteitenbesluit’ ontwikkeld 
waarbij bedrijven niet alleen aan de wettelijke verplichtingen 
voldoen maar eveneens een bedrijfspecifiek stappenplan 
aangeleverd krijgen. Dit bestaat uit o.a.: energienotacontrole, 
bouwkundige en installatie technische eigenschappen, ventilatie, 
verlichting en apparatuur, veiligheid, afval en duurzame 
energieopwekking. Na de opname kan er een CO²- footprint worden 
opgesteld met daaraan gekoppeld een investeringsplan. 
Samen met u kijkt Invent naar mogelijke subsidie- en 
financieringsmogelijkheden.

Invent
Ossenbroeken 26
Postbus 33, 9410 AA Beilen
T. 0593-541045 
www.invent.nl

Geld en energie besparen in het MKB
Het MKB bruist van energie. Veel ondernemers zijn continue bezig hun bedrijf beter op de kaart te zetten. 
Voor veel bedrijven zijn de maandelijkse energiekosten een post waar men wel graag op wil bezuinigen, 
terwijl de hoofdpost doorgaans de personeelskosten zijn. Hoe kan men op beide vlakken besparen?
Energiebesparing is belangrijk, maar er wordt vaak voorbijgegaan aan het comfort binnen gebouwen. 
Mensen functioneren het beste als ze zich comfortabel voelen. Diverse factoren hebben hier invloed op, 
maar een slecht binnen klimaat, kan leiden tot een productieverlies van wel 20%. 

Kosten omlaag, comfort omhoog
Besparen in het MKB

Comfort-prestatietool



Mede mogelijk gemaakt door: 
 
 

 

 

Binnen het koepelproject “Arbeidsmarkt Noord” 
slaan diverse partners in het Noorden de handen 
ineen om één gezamenlijke grensoverschrijdende 
onderwijs- en arbeidsmarktregio te creëren. Eén 
regio waarbij het gewoon is om stages en banen 
te vinden en kansen te verzilveren zonder dat de 
grens hierbij een rol speelt. 

Met partners uit het bedrijfsleven, onderwijs en lokale 
overheden bouwen wij in verschillende deelprojecten, 
onze bouwstenen, aan één grensoverschrijdende 
regio.  

Enkele deelprojecten: 
Werkgeversadvisering waarbij werkgevers in de grensstreek actief benaderd worden om personeel en studenten over de 
grens te vinden én te werven. Zorgen voor… Zorgen dat… is een samenwerking tussen zorginstellingen, onderwijs en 
bedrijfsleven om studenten in het buurland stage te laten lopen en praktijkervaring op te laten doen. Bij Praktitrans zijn 
vakkrachten, bedrijven en ondernemers in de grensstreek betrokken. Er wordt bijvoorbeeld een ‘Notfallplan’ ontwikkeld om 
bij grote reorganisaties werknemers in de grensstreek te herplaatsen.  

Ondernemen in de regio 
Bij GrensInfoPunt Eems Dollard Regio (GIP EDR) in Bad 
Nieuweschans kan iedereen die een stap over de grens zet, terecht 
voor gratis informatie en advies over wonen, werken, studeren en 
ondernemen. De adviseurs van GIP EDR zijn op dinsdag en 
donderdag telefonisch bereikbaar via: 0597-521818.   

Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Kom dan langs bij stand 2102 en ontdek uw mogelijkheden over 
de grens. Graag tot ziens! 

 

I www.arbeidsmarkt-noord.eu I Arbeidsmarkt Noord I edr@edr.eu I Eems Dollard Regio I 0031-(0) 597 521 818 
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Accountant als financiële huisarts voor de ondernemer
Ketelaar-Klip Accountants & Belastingadviseurs  
blijft doktertje spelen
“Een vertrouwenspersoon waar je op kunt rekenen 
en die je hulp biedt op al je financiële vragen. Dat is 
waar een ondernemer echt wat aan heeft. Als je dan als 
Accountant en Belastingadviseur pro actief met je klant 
optrekt word je daarvoor gewaardeerd”. 

Aan het woord is Hilco Ketelaar AA,
directeur van Ketelaar-Klip 
Accountants & Belastingadviseurs 
in Stadskanaal en het zusterkantoor 
Klip in Groningen. Hij ziet zich 
samen met zijn team graag als de 
‘financiële huisarts’ voor de klant. 
Een vraagbaak voor de klant op 
velerlei gebied. “Vanaf de start van de 
onderneming en het inrichten van de 
administratie, tot het samenstellen 
van de jaarrekeningen, alle vormen 

van belastingaangiften en advisering op een breed vlak. 
Welke ondernemingsvorm is voor mij het meest geschikt, hoe 
verander ik mijn ondernemingsvorm, wat weegt zwaarder: het 
afschermen van ondernemersrisico’s of de belastingdruk? Van 
welke loonkostensubsidies kan ik gebruik maken voor mijn 
personeel?”. Het voor de klant oplossen van deze vraagstukken 
klinkt als koren op de molen van Ketelaar-Klip. “Niet elke 

situatie is gelijk en dat maakt het ondernemen juist zo bijzonder.”, 
vervolgt Ketelaar. Op de vraag hoe hij de toekomst ziet gaat hij 
enthousiast verder. “Eén van de speerpunten voor het komende jaar 
is het verder uitrollen van een moderne salarisverwerkingsmodule. 
Wij beschikken over eigen salarisadministrateurs met jarenlange 
ervaring. Met de modernste programmatuur worden de salarissen 
van de klanten in eigen beheer kundig en tijdig verwerkt. Hiermee 
heeft de klant 24/7 online inzicht in zijn personeelsadministratie. 
Ik nodig werkgevers graag uit in onze stand (nummer 2049) bij het 
ondernemersplein van de gemeente Stadskanaal. Maar het zou zo 
maar kunnen dat men onze rondstruinende financiële huisarts al 
scharrelend op de beurs tegen het lijf loopt.” Dat laatste toont bij 
Ketelaar een brede glimlach tevoorschijn. Duidelijk is geworden 
dat we hier niet met een saai kantoor te maken hebben maar met 
een accountant met passie voor zijn vak waarvoor een ‘afspraak 
is afspraak-mentaliteit’ geldt. Hilco voegt nog snel zijn slagzin toe: 
“Ketelaar-Klip voor een klip en klaar advies!”
 Hilco Ketelaar

Liliënthalplein 1, 9501 XP Stadskanaal 
T 0599-621818 • E info@ketelaar-klip.nl • W www.ketelaar-klip.nl



Slimmer onderweg?

Kom voor meer informatie bij ons langs op standnummer 2009

 0512 384 060   info@frieslandlease.nl   De Lange West 96, 9201 CH Drachten

www.frieslandlease.nl

Dé voorloper in het ontdekken en 
praktisch toepassen van vernieuwende 
mobiliteitsoplossingen

Drachten

Assen

Veendam

Veenhuizen

Norg

Roden
Peize

Leeuwarden

Groningen

Bezoek onze stand 
op plein Noordenveld-Westerkwartier

stand nummer 5008
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 A
123Ontstopper.com SLOCHTEREN Ontstoppen, camera inspectie, riolering 5010
24/7 fitnescentrum Ron Haans WINSCHOTEN Fitnesscenter 2071
2Bflex NIEKERK Uitzendbureau 5041
2join GRONINGEN Licht, geluid, en entertainment 2037
365Werk BV GRONINGEN Payroll, uitzenden  2035
A & I Kwant VEENDAM Engineering en bouwbegeleiding 5003
A plus opleidingen GRONINGEN Opleidingen en trainingen 4023
A7Logistics VEENDAM Transport 5006
Aanpak Ring Zuid GRONINGEN Projectorganisatie 2087
ABC Hekwerk Noord-Oost STADSKANAAL Hekwerkspecialist 2040
ABC live Support NIEUWE PEKELA ARBO gerelateerde opleidingen 2008
Abiant Technische Vakopleidingen WINSCHOTEN Technische Vakopleidingen 2080
Abiant Uitzendgroep GRONINGEN Uitzenden, detacheren, payroll 5086
ABU-Afbouw VEENDAM Afbouwprojecten 2008
Accountantskantoor Douma & Trox WINSUM Accountancy voor het MKB 3025
Accuservice Lijnema BV ROODESCHOOL Groothandel in accu’s 5033
Ad-mini GRONINGEN Administratieve ondersteuning 6093
Administratiekantoor BalanZ BEDUM Administratiekantoor 3016
Administratiekantoor Woldendorp BEDUM Administratiekantoor 3016
Adviesburo van der Plas BV GRONINGEN Adviesbureau 3012
Advis Experts GmbH D-OLDENBURG Erneuerbare Energien 6066
AEA Amsing Energie Advies BUINEN Advisering en realisering energiebesparingen 4023
Aerolite HOOGEZAND ICT 2008
Afier Accountants + Bedrijfsadviseurs TYNAARL0 Accountants + Bedrijfsadviseurs 6009
Agentur für Arbeit Oldenburg-Wilhelmshaven D-OLDENBURG Arbeid 6062
Agin Pranger ASSEN Dienstverlening 6026
Alert, focus op veiligheid FARMSUM Bedrijfsveiligheid 5048
Algemeen Belang GRONINGEN Uitvaartverzorging en Uitvaartverzekering 5072
Alledaags GRONINGEN Digitale product ontwikkeling 6055
Alpha Adviesbureau ZUIDLAREN Facilitair adviesbureau 2008
Alraf BV TER APEL Aluminium en stalen ramen fabrikant 5071
Anker Shiffahrts Gesellschaft D-EMDEN Maritiem 6082
Anton Pensioen Planning ADUARD Pensioenen 5026
Anura Webdevelopment & Consultancy  BEDUM Webdevelopment 3016
ArbeidsHerstel Nederland BV RODEN Arbodienstverlening en verzuimbegeleiding 5009
Arbeidsmarkt Noord BAD NIEUWESCHANS Onderwijs- en arbeidsmarkt  2102
Archipunt BV GRONINGEN Ontwerp en bouwtechnisch adviesbureau 6044
Arends Techniek STADSKANAAL Zonnepanelen 2046
Argo Schoonmaakbedrijf RODEN Schoonmaak 5073
Arnauld Geschenken NIEUW-BUINEN Relatiegeschenken & Kerstpakketten 2063
Arox Logistics IT HOOGEZAND Logistieke software 2064
Arriva Touring GRONINGEN Touringcar bedrijf 5007
ARSU GmbH D-OLDENBURG Zakelijke dienstverlening 6064
Assurant & Partners GRONINGEN Schadeverzekeringen 2008
Assurantiebedrijf Intermediair GRONINGEN Assurantiebedrijf 6061
Autobedrijf Velting BV BEDUM Autobedrijf 3009
AVIA Weghorst ENSCHEDE Tankstations 3021

 B
Baltic TechGewebe GmbH D-KIEL Machine-industrie 6095 
Bano & Event Technology GRONINGEN Audiovisueel, standbouw 6086
Bastion Hotels UTRECHT Nederlandse hotelketen 2006
Bedrijven Contact Dagen Drenthe BV GRONINGEN Evenementen 5093
Bedrijvenpark De Gouden Driehoek ZUIDBROEK Bedrijvenpark 2020
Bedrijvenvereniging Gemeente Bedum BEDUM Ondernemersvereniging 3005
beepRoger GRONINGEN Web & app ontwikkeling 2035
Beijk Catering LEEK Catering 5024
Bend CRM GRONINGEN Micosoft Dynamics CRM specialist 6004
 

BEDRIJFSNAAM PLAATS BRANCHE STANDNR.
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Site:	www.dok-4.nl	 telefoon:		0599-588017	 mail:	info@dok-4.nl		

	

	

-GAP	ACADEMY-	

PRAKTIJKTHEORIE	DOOR	VAKMENSEN!!!	

	

	

	

Wat	wij	voor	u	kunnen	doen:		

• www.techniektest.nl	
• Praktijk	assessment	techniek	(praktijkbeoordeling)	
• Voorschakeltrajecten:	Verspaning,	mechatronica,	constructie,	installatie-elektrotechniek	
• Werkinstructies	gekoppeld	aan	de	opleiding	via	het	ROC		
• BBL	trajecten	
• Aanvullende	praktijkdagen	
• Opleiding	middels	praktijktheorie	

Nieuwsgierig	naar	hoe	dit	eruit	ziet?	Bezoek	ons,	samen	doorlopen	we	de	Academy!	

Werving	/	
Techniektest.nl	

PrakQjk	
Assessment	

Techniek	(PAT)		

Voorschakel-
traject	

Training	on	the	
job	
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BenDit Isolatietechniek GRONINGEN Isolatie-Brandwerend 5078
Best Western Hotel Restaurant Aduard ADUARD Hotel, restaurant 2095
Bewegingscentrum Leeuwarden LEEUWARDEN Bewegingscentrum 4022 
Bij Thijs VLAGTWEDDE Drankenspecialist 2008
Bio-exact GRONINGEN Wetenschapsjournalistiek 2008
BK Energy Efficiency SNEEK Energiemonitoring en Kostenbesparing 2008
BK Ingenieurs IJMUIDEN Ingenieurs- en adviesbureau ruimtelijke ordening 5056
Bloemsma + Faassen Assen BV ASSEN Accountants en Belastingadviseurs 6025
BMN GRONINGEN Handelaar in bouwmaterialen  6045
BMSdesign STADSKANAAL Reclame- en belettering 2047
BNI Nederland en Vlaanderen STADSKANAAL Netwerkorganisatie 2008
Boks Internet DOKKUM Bouwen van Websites 2051
BooST GRONINGEN Verbinder op snijvlak van privaat/publiek 6061
Borgerswold Experience VEENDAM Activiteitenpark 5015
Borgerswoldhoeve VEENDAM Horeca, recreatie en toerisme 5015
Bos Incasso BV GRONINGEN Incasso- en deurwaarder 3007
Bos Recycling BV GRONINGEN Metaalverwerkende industrie 2035
Bossers & Cnossen GRONINGEN ICT, informatietechnoglogie  2035
Boter maakt bijzonder GIETEN Reclame, standbouw 6106
Bouwbedrijf Blokzijl BLIJHAM Bouwbedrijf 2011
Bouwbedrijf Gervas VEENDAM Bouwbedrijf 2008
Bouwbedrijf Jurriens Noord BV GRONINGEN Restauratie en bouw 6056
Bouwbedrijf Speelman ALTEVEER Bouwbedrijf 2041
Bouwborg GRONINGEN Bouw 6056
Bouwman BV GRONINGEN Aanhangwagens 6061
Bouwservice Scholten BV STADSKANAAL Industriële reiniging, bouwactiviteiten 2040
Brands Bouwgroep BV GRONINGEN Aannemer 6056
Breman Service Drachten DRACHTEN Service en onderhoud cv en mv 6037
Bremer Kantoorcentrum EMMEN Office Supplies, projectinrichting, document Solutions 6020
Brouwbroeders  GRONINGEN Bierbrouwerij  6055
Buo Facilitair STADSKANAAL Schoonmaakbedrijf 2050
Bus Handelmij GRONINGEN Technische groothandel 5059
Buss Office Solutions ADUARD Kantooroplossingen 4022 
BWRI SAPPEMEER Gemeentelijke instelling 2022

 C
Café ‘t Mingelmous STADSKANAAL Café 2055
Camping Marenland WINSUM Camping, recreatiecentrum 3025
Catering Oldambt WINSCHOTEN Catering 2076
Catering Alter Brunsel D-RHAUDERFEHN Catering 6096
Cazemier Verhuur en Evenementen LEEK Verhuur licht, geluid en beeld 5018
Centric ASSEN ICT 3008
Centrum Veilig Wonen APPINGEDAM Herstel aardbevingsschade, veilig wonen 6060
Chocoladedroom NIEKERK Chocoladeworkshops 2008
Cijntje Personal Fit VEENDAM Personal Training 2008
CJ2 Hosting BV GRONINGEN Data Center dienstverlening 2016
Cloudteq online werken BV STADSKANAAL Online werken en bellen 2008
 

BEDRIJFSNAAM PLAATS BRANCHE STANDNR.

De Groninger Ondernemers Courant is een 
communicatieplatform van en voor ondernemend 
Groningen. Het laat de vele verrassende  
initiatieven zien die in Groningen ontstaan. 
De courant kent naast de website een  
periodieke papieren editie en een digitale  
nieuwsbrief.
De GROC meldt uw nieuws graag en geeft  
lezers een positieve kijk op de Groningse  
economie.

Groninger Ondernemers Courant: 
Platform voor ondernemend  
Groningen

Dat de GROC zeer goed wordt bekeken, bleek onlangs  
weer eens na de publicatie over de komst van Kiko Milano 
naar Groningen: het bericht bereikte via Facebook zo’n 
80.000 mensen! 
Heeft u ook interessant nieuws? Laat het de redactie weten 
en stuur een mail aan: info@groc.nl
De GROC wordt mogelijk gemaakt met steun van de  
bedrijvenverenigingen VBNO, VBGW, VBZO en Groningen
City Club, en met steun van de gemeente Groningen.  
U wordt abonnee door u aan te melden. Aanmelden voor  
de digitale nieuwsbrief kan via: www.groc.nl

Groninger 
Ondernemers Courant

/groc050

@groc050



Wij zijn er voor u!

Bloemsma+Faassen Accountants en belastingadviseurs 
wil graag duidelijkheid scheppen. Wij zijn er om 
ingewikkelde vraagstukken te vertalen naar 
begrijpelijke oplossingen. We doen dat al sinds 1925, 
door u te adviseren en te begeleiden op financieel en 
fiscaal gebied.

Bloemsma+Faassen heeft twee vestigingen in 
Noord-Nederland: Assen en Groningen.

Meer weten? Ga naar www.bloemsmaenfaassen.nl

VESTIGING ASSEN 0592-312652 (STATIONSSTRAAT 29)

VESTIGING GRONINGEN 050-3183232 (TROMPSINGEL 37A)

B+F Adv. PNN 2016 185x135mm.indd   1 27-09-16   09:30

KOFFIE
THEE

AUTOMATEN

FOOD
NON-FOOD
FRISDRANK

PROFESSIONELE 
SCHOONMAAK-

ARTIKELEN

KANTOOR-
ARTIKELEN

Stephensonstraat 66 | 7903AW, Hoogeveen | 0528 - 26 29 21 | www.foox.nl

De totaalleverancier voor het 
bedrijfsleven, sportverenigingen, 
zorg en onderwijs!
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Collé Rental & Sales SITTARD Verhuur en Verkoop machines 2028
Collin Crowdfund OISTERWIJK Finance 6031
Comfort Payroll ASSEN Payroll 6050
Conntact Klantenwerving BUITENPOST Klantenwerving 6093
Contract Bouwservice BV  STADSKANAAL Uitzendorganisatie voor de bouw 2050
Coops & Nieborg Hijstechniek ZUIDBROEK Hijs-en hefmiddelen, zeilmakerij 2032
Cornelis Bedrijfsauto’s BV GRONINGEN Bedrijfsauto’s 6061
Corocor Technische Reconditionering BV HEERENVEEN Facilitaire dienstverlening 5057
Cre8 Oldenburg D-OLDENBURG Netwerkorganisatie 6062
Cresa Groningen GRONINGEN Advieskantoor zakelijk onroerend goed 6051 
Croonwolter&dros GRONINGEN Installatietechniek 2035
Cultuurhuis de Klinker WINSCHOTEN Non-profitorganisatie 2074
CZDG GIETERVEEN Zorg 2008

 D
Daar Online Media GRONINGEN Online Marketing 6098
Dak Montage Noord BEDUM Dak- Zinkwerkzaamheden 2008
De Amshoff KIEL-WINDEWEER Restaurant 2021
De Boer Groothandel & Schuur Kantoorcentrum BV VEENDAM Groothandel in food, nonfood en kantoorinrichting 5012
De Bonte Wever ASSEN Zakelijke- en leisuremarkt 6048
De Compagnons WINSCHOTEN Stichting voor Regiocampagne Z.O.- Groningen 2042
De Deurzetter OLDEKERK Garagedeuren en industriedeuren 5041
De Friesland Zorgverzekeraar LEEUWARDEN Zorgverzekeraar 4018
De Goede Bestuursrecht WINSUM Advocatuur, consultancy 2008
De Kapitaalfabriek GRONINGEN Intermediair crowdfunding 6033
De Rue Financieel Maatwerk VEENDAM Financiële dienstverlening 2008
De Schilder Ed Rees HOOGEZAND Schildersbedrijf 2008
De Uitzendmakelaars GRONINGEN Uitzendbureau 6084
Defibrion GRONINGEN Exclusief importeur HeartSine AED 6091
Delftechniek BV DELFZIJL Technische groothandel 5052
Denies Deutsch-Nederlands Plus D-OLDENBURG Training, advies & projectbegeleiding 6070
DePrint WINSUM Grafisch bedrijf 3025
Dienst Vervoer en Ondersteuning ASSEN Detachering beveiligingsmedewerkers 5068
Digibord ICT VEENDAM Digitale borden 2008
Dijk Relatiegeschenken, van GRONINGEN Relatiegeschenken 2094
Dijkstra BHV Support BEDUM Verzorgen van BHV-EHBO-VCA opleidingen 3014
Dirks Group D-EMDEN Industriële dienstverlening 6082
Doeke van Duinen Bouwadvies NIEKERK Bouwadvies 5041
Dok 4 Detacheren Opleiden Kampioenen STADSKANAAL Opleiden, detacheren 2061
Dommerholt Advocaten GRONINGEN Advocatuur 6051
Doubble U detacheert GRONINGEN Detachering, hostesses, receptiediensten 5093
Double Lux Lighting BV APPINGEDAM Led-verlichting 5079
Drenth Installatietechniek BV VEENDAM Installatietechniek, beheer & onderhoud  3025
Drenthe Tours ASSEN Touringcar verhuur 5094
Drents Museum ASSEN Musea 6103
Duroflame Pelletkachels BEDUM Pelletkachelfabrikant en groothandel 3003

BEDRIJFSNAAM PLAATS BRANCHE STANDNR.
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Op een toplocatie bij Groningen komt Businesspark Ter Borch. 
Een hoogwaardige locatie op het kruispunt van stad en land. 
Kernkwaliteiten zijn: groen, ruimte en architectonische 
uitstraling. In een parkachtige omgeving is er volop ruimte 
om te ondernemen. Ook is er ruimte voor stijlvolle woon/
werk-combinaties. De kwaliteitswoonwijk Ter Borch en het 
stadscentrum liggen op steenworp afstand.

Bereikbaarheid: Via de afslag A7 (transferium Hoogkerk) is het 
Businesspark gemakkelijk te bereiken. Vanaf het transferium 
bent u met het OV binnen 10 minuten in het centrum van 
Groningen. Tevens zijn er uitstekende fietsverbindingen met 
Groningen en de regio.

Businesspark Ter Borch
Ondernemen op de grens van stad en land

Eenvoudig op de hoogte blijven?
www.businessparkterborch.nl

U bent van harte welkom

 in onze stand tijdens de Promotiedagen Noord 
Nederland op 8 en 9 november in Martiniplaza 

te Groningen.
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 E
Economic Board Groningen GRONINGEN Ondernemersfonds aardbevingsschade 6042
Ecoreest ZUIDWOLDE Milieu 5058
EemsdeltaEZ FARMSUM Ondernemersloket Eemsdelta 5050
EGR Entwicklungs-Gesellschaft Rheiderland mbH D-LEER Industrie en bedrijventerreinen 2103
Einfach Effizient GmbH & Co KG D-OLDENBURG Zakelijke dienstverlening 6067
Ekamper licht & adviesbureau WINSCHOTEN Adviesbureau verlichting  2008
ELA Container Nederland BV GRONINGEN Verhuur units en containers 6084
Emder Hafenförder Gesellschaft D-EMDEN Maritiem 6082
Energie-besparings-advies.nl BAD NIEUWESCHANS Duurzaamheidsadvies, besparingsadvies 4023
Energiewacht ASSEN Verwarmingstechniek 6054
Energy Expo GRONINGEN Duurzame mobiliteit 4025
ePersonality DALEN Persoonlijke ontwikkeling 4008
Equiwise VRIESCHELOO Coaching 4023
Erenpack GRONINGEN Fulfilment 4023
EVAG Emder Verkehrs und Automotive Gesellschaft D-EMDEN Maritiem, Logistiek 6082
Ewald Jansen GRONINGEN Psychosociale therapie 6093
Exportclub Drenthe ASSEN Netwerkclub 3024
Exportclub Friesland LEEUWARDEN Netwerkclub 3024
Exportclub Groningen GRONINGEN Netwerkclub 3024

 F
Factory4work.nl TER APEL Uitzendbureau en payroll  2057
Farrows LEEK Verhuur, verkoop van evenementenmateriaal 5036
FC Groningen GRONINGEN Betaald voetbalorganisatie 5074
Feddema Architect BEDUM Bouwtoelevering 3012
Federation4Women SIDDEBUREN Netwerkorganisatie 6096
Firmo GRONINGEN Verzekeringen, adviseurs 6051
FirstClass Couriers & Transport WINSCHOTEN Vervoer en communicatie 2027
fit20 Groningen GRONINGEN Welness, fitness, sport 6001
fit20 Stadskanaal STADSKANAAL Welness, fitness, sport 2008
Fitclub Rodenburg LEEK Fitness, sportschool 5018
Fletcher Hotels NIEUWEGEIN Hotelgroep 4010
FlexExpert GRONINGEN Zakelijke en personele dienstverlening 6012
Flexion Uitzendbureau BV DELFZIJL Uitzendbureau 5054
FlexVirtual GRONINGEN Informatietechnologie 5080
Florijn Incasso ASSEN Incasso, creditmanagement 6012
Fooddrop GRONINGEN Maaltijdbezorging thuis of op locatie 6055
FOOX Groothandel Hoogeveen HOOGEVEEN Groothandel 6104
Fox Support DE KIEL Zakelijke dienstverlening 2008
Fraunhofer -Institut für Digitale Medientechnologie D-OLDENBURG Toegepast Onderzoek 6069
Frey Oogzorg VLAGTWEDDE Oogzorg 2011
Friedrich Kuhnt GmbH D-OLDENBURG Zakelijke dienstverlening 6075
Friese Exportclub MARSUM Netwerkclub 3024
Friesland Beweegt JOURE Stichting 2008
Friesland Lease DRACHTEN Leasemaatschappij mobilteitsoplossingen 2009
Friso Bouwgroep BV SNEEK Aannemingsmaatschappij  6056

BEDRIJFSNAAM PLAATS BRANCHE STANDNR.
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FriTec GmbH D-EMDEN Bouw, isolatie 6095
Fruitkracht DRACHTEN Bezorging van fruit 6052

G
Gebouwen Inspectie Nederland BV ZUIDWOLDE Zakelijke dienstverlening 5058
Geertsema Slaapcomfort WINSUM  Ondernemersvereniging 3025
GEFCO Benelux - Automotive OOSTERHOUT Automotive 5064
Gemeente Appingedam APPINGEDAM Overheid 5050
Gemeente Assen ASSEN Overheid 6055
Gemeente Bedum BEDUM Overheid 3005
Gemeente Delfzijl DELFZIJL Overheid 5050
Gemeente Eemsmond UITHUIZEN Overheid 5050
Gemeente Groningen GRONINGEN Overheid 6055
Gemeente Haren HAREN Overheid 6027
Gemeente Hoogezand Sappemeer HOOGEZAND Overheid 2025
Gemeente Leek LEEK Overheid 5035
Gemeente Loppersum LOPPERSUM Overheid 5050
Gemeente Menterwolde MUNTENDAM Overheid 2025
Gemeente Noordenveld RODEN Overheid 5008
Gemeente Oldambt WINSCHOTEN Overheid 2078
Gemeente Pekela OUDE PEKELA Overheid 5014
Gemeente Slochteren SLOCHTEREN overheid 2025
Gemeente Stadskanaal STADSKANAAL Overheid 2065
Gemeente Tynaarlo VRIES Overheid 6008
Gemeente Veendam VEENDAM Overheid 5014
Gemeente Westerwolde i.o. SELLINGEN Overheid 2011
Gemeente Winsum WINSUM Overheid 3025
GemeenteCollege GORINCHEM Dienstverlening 2015
Gemeinde Bunde D-BUNDE Overheid 2103
Gemeinde Jemgum D-JEMGUM Overheid 2103
Generatoren Nederland BV STADSKANAAL Noodstroom installaties 5046
Gerechtsdeurwaarders & Incassokantoor WINSCHOTEN Incasso, advisering, debiteurenbeheer 2081
Gers Ezelstal BELLINGWOLDE Recreatie, cultuur 2011
Glas om Lood GRONINGEN Online marketing 6023
Glasatelier Honebeek VEENDAM Glasatelier 5011
Gouden Karper WINSUM Restaurant, Eetcafé  3025
Greentech Ostfriesland D-EMDEN Hochschule 6081
Grip op Innovatie GRONINGEN Innovatie 6055
Gripple Europe OBERNAI - FRANCE Aardbevingsbestendig beugelen 6056
GroeNoord AG en Turf GRONINGEN Mechanisatie Ag & Turf 6036
GROEIfonds  GRONINGEN Investeringsfonds 6042 
Groenvoorziening A.J. van der Werf BV BEDUM Groenvoorziening en hoveniers branche 3001
Grondstoffen Noord Nederland BOERAKKER Handel en levering van zand en bouwstoffen 5028
Groningen Bereikbaar GRONINGEN Projectorganisatie 2087
Groningen Seaports DELFZIJL Zeehavens  5049
Groningen Spoorzone GRONINGEN Vervoer 2087
GSO Delfzijl DELFZIJL Grond- en slibverwerking 5060
Guy Strijbosch | Business Coach EMMEN Coaching en training social media 2008

 H
Haarsma Advocaten PATERSWOLDE Advocatuur 6056
Hampshire Hotel - Plaza Groningen GRONINGEN Hotel, congres/vergaderlocatie, restaurant 6051
Hansa Green Tour DRACHTEN Duurzame mobiliteit 4025
Hapimag (Holland) BV AMSTERDAM Woonrechtproduct op puntenbasis 4017
Harrier accountancy - bedrijfsadvies GRONINGEN Accountancy, bedrijfsadvies 2035
Harvie GRONINGEN Maatpakken 2014
Harwig BV EMMEN Installatietechniek 6006
Hazenberg Schoonmaakbedrijf TER APEL Schoonmaakdiensten 2011
HBakker Isolatie BEDUM Bouw  3013
Healthy Ageing Network Northern Netherlands GRONINGEN Gezondheid 4022 
Health Hub Roden RODEN Medische technologie 5008
Health2Work SURHUISTERVEEN Ergonomie  4007
HENK Evenement’n GRONINGEN Organisatie van evenementen 2008
Hessels Tuinen  OLDEKERK Groenvoorziening 5041
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Heliconweg 52, 8914 AT Leeuwarden   (058) 294 16 10   wtcleeuwarden.nl

Uw export structureren?
Uw internationale netwerk uitbreiden?
Uw exportkennis vergroten?

World Trade Center Noord-Nederland ondersteunt bedrijven  
met internationale ambities!

Wij bieden u
• contacten en kennis via ons wereldwijde netwerk en  

de WTC Business Academy
• kosteloze coaching voor het structuren van uw export  

(Starters International Business programma – RVO)

Bezoek ons op standnummer: 6053

mede mogelijk door:
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Het NIC ZWOLLE Inkoopadvies en -dienstverlening 2012
Heuvelman Ibis BV DELFZIJL Waterbouw 5047
HiHaHo ASSEN Video (producent interactieve video)  6055
Hijsspecialist UITHUIZERMEEDEN Keuren van veiligheidsmiddelen  5030
Hilti Nederland BV BERKEL EN RODENRIJS Bouw, toelevering 6047
HLB Nannen Accountants & Belastingadviseurs GRONINGEN Accountants en belastingadvieskantoor 6074
HLB Treuhand Oldenburg GmbH D-OLDENBURG Accountancy, juridisch bedrijfsadvies 6074
HMB Signaal GRONINGEN Audiovisueel 6105
HOC Opleiding & Training BV ZUIDLAREN Opleidingen transport, logistiek, veiligheid 6011
Hochschule Emden/Leer D-EMDEN Hogeschool 6081
Hoeksema Schilders BV BEDUM Schildersbedrijf 3013
Hoeksemaprint BEDUM Sign produkten 3016
Holland Casino Groningen GRONINGEN Het enige echte Casino 5076
Holthausen Gassen, Brandbeveiliging en Opl. HOOGEZAND Gassen, brandbeveiliging, veiligheidsopleidingen 2019
HOMIJ GRONINGEN Installatietechniek 2035
Hoormann Projectinrichting/projectverlichting ZUIDLAREN Projectinrichting, Projectverlichting 6056
Hotel Parkzicht VEENDAM Hotel, Grand-Café, Restaurant 5004
Hotel van der Valk Groningen Zuidbroek ZUIDBROEK Hotel 2021
HTX Automatisering LEEK ICT 5040
Hummel Tuintotaal NOORDHORN Hoveniersbedrijf 2008
Huisman Warmtetechniek STADSKANAAL Warmtetechnieken 2066
Huiswerkbegeleiding Exact GRONINGEN Huiswerkbegeleiding 2008
Hulotech 3D Printing & Engineering STADSKANAAL 3D Printing & Engineering 2056
HW Reinigingstechniek V.O.F. DRACHTEN Reinigingstechniek 6092

 I
I Mobiliteit ASSEN Mobiliteitsadvies 6034
ID Care Products ZUIDWOLDE Ergonomie, medische groothandel 4019
Idee101 ASSEN Software ontwikkeling 6055
IHK für Ostfriesland und Papenburg D-EMDEN Dienstverlening 6094
Ineke Keizer VEENDAM Zorg 2008
Infotopics GRONINGEN Business Intelligence 4013
Interfit installatietechnieken WINSCHOTEN Installatietechniek 2069
Interoffice Kantoorinrichting BV WINSCHOTEN Kantoorinrichting, projectinrichting 2070
Intervema bv EELDE Tuinbouwtoelevering 5081
Invent BEILEN Energieadviesbureau 2000
Isoper Engineering Services ASSEN Detachering op het gebied van engineering 6101
Italia in Olanda FROOMBOSCH Kookstudio 2021
iWink/Kirra GRONINGEN Full service internet bureau  6089

 J
Jade Hochschule D-OLDENBURG Onderwijs 6068
Jager & Zn. BV SAPPEMEER Handel in emballage  6084
Jager Holland BV EMMEN AGF 6076
Johan Wilgenburg Installatiebedrijf  NIEKERK Installatiebedrijf 5041
Jos Beeres Wijnkoperij NOORDBROEK Relatiegeschenken / Wijngeschenken 5093

 K
KAM Adviseur HOOGEVEEN Certificeringstrajecten 2008
Kampen Industrial Care HOOGEZAND Werktuigbouwkundig industrieel onderhoud 2007
Kassanet Nuus ASSEN Kassa oplossingen  5089
Kenders Bouw BEDUM Bouwbedrijf, aannemer, projectontwikkeling 2008
Kenneth Smit ZUIDBROEK Trainingsbureau, opleiden, begeleiden 6021
Kerbof -Schilders BV DELFZIJL Schilders en afwerkingsbedrijf 5069
Ketelaar-Klip Accountants & Belastingadviseurs STADSKANAAL Accountantskantoor, belastingadvieskantoor  2049
Kikstra Zonwering NOORDHORN Zonwering 2008
KIWA group GRONINGEN Adviesbureau veiligheid, gezondheid, milieu 6059
Kijk op Uitgevers DRACHTEN Uitgeverij 2003 
Kleur je Dag FINSTERWOLDE Loopbaan- en imagocoach 2076
Klijnstra Steigerbouw BV / Klijnstra Verhuur BV GRONINGEN Steigerbouw & verhuur 6084
Klimacom BV GRONINGEN Klimaattechniek 2067
Klok Onderhoud- en Afbouwgroep BV ASSEN Afbouwprojecten, vastgoedonderhoud 6002
Koen Leerink GRONINGEN Filmproducties 6055
Koetshuis Veendam VEENDAM Horeca, restaurant 5015
Koert.nu BLAUWESTAD Relatiegeschenken 2076

BEDRIJFSNAAM PLAATS BRANCHE STANDNR.
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MCS transporteert sinds jaar en dag zeecontainers over water en we 
zorgen dat het vervoer over de weg daar naadloos op aansluit. 
Goed logistiek plannen is ons niet vreemd. MCS beschikt over eigen 
terminals en mede daardoor bent u zeker van effi ciënt transport tegen 
de beste prijs. Bel ons en ontdek waar ook úw transport en logistiek 
beter kan, (0512) 74 15 55. www.mcs-bv.nl

MCS. De grootste in slimme 
containerlogistiek

WatertransportMCS Op- en overslag VACLWegtransport

Full Service Container Logistics

30.153_MCS_adv_A4_FC.indd   1 09-05-12   11:41



81

MCS transporteert sinds jaar en dag zeecontainers over water en we 
zorgen dat het vervoer over de weg daar naadloos op aansluit. 
Goed logistiek plannen is ons niet vreemd. MCS beschikt over eigen 
terminals en mede daardoor bent u zeker van effi ciënt transport tegen 
de beste prijs. Bel ons en ontdek waar ook úw transport en logistiek 
beter kan, (0512) 74 15 55. www.mcs-bv.nl

MCS. De grootste in slimme 
containerlogistiek

WatertransportMCS Op- en overslag VACLWegtransport

Full Service Container Logistics

30.153_MCS_adv_A4_FC.indd   1 09-05-12   11:41

Koerts Dakwerken BV NIEUWE PEKELA Dakwerken, isolatiewerken, dakbedekkingen 5005
Kompas indoor & outdoor reclame OENTSJERK Vlaggen, masten, spandoeken 6007
Koudasfal van den Broek Heteren B.V. HETEREN Producent en leverancier asfaltreparatiemiddel 5062
Kredietunie GRONINGEN Finance 6031
Krikke Realisatie HEERENVEEN Vastgoed 6003
Kroon B.V. HOOGEZAND Technische groothandel 2026
Kumij BV GRONINGEN Kunststof kozijnen, ramen en deuren 2035
Kumoweld ASSEN Metaalindustrie, gasindustrie 6050

 L
Lamberink Bedrijfsmakelaars GRONINGEN Bedrijfsmakelaar 5090
Landwinkel Oldiek NIEUWOLDA Streekpakketten en wijnen 2079
Lavant Office Solutions WINSUM ICT leverancier en dienstverlener 3025
Leger des Heils 50 50 Workcentre GRONINGEN Maatschappelijke dienstverlening 6061
Li & Van Wieringen B.V. STADSKANAAL Advocatuur en Belastingadvies 2044
Lichtpunt GRONINGEN Verkoop en verhuur innovatief licht 2035
LinQhost managed hostingdiensten ZUIDBROEK ICT online dienstverlening 2008
Logistikachse Ems D-EMDEN Logistiek 6082
Louwman Groningen GRONINGEN Autobedrijf 4025
Loxam GRONINGEN Materieelverhuur 6029

 M
Machielsen GRONINGEN Communicatie, marketing, vertalingen 6071
MAIN Energie AMSTERDAM Energie 6039
Makro GRONINGEN Zelfbedieningsgroothandel 2035
Manege Veendam VEENDAM Manege 5015
Marianne Kremer, Loopbaan- en Imagocoach FINSTERWOLDE Loopbaan- en imagocoach 2076
Martini Reclamemakers BV LEEK Reclame 2008
Matchpunt Werkt! RODEN Personele dienstverlening 5042
Matthijssen-Ten Have Reclame GRONINGEN Reclame 2052
Maxxum Media GmbH D-OLDENBURG Internet 6063
MCS  B.V. DRACHTEN Full Service Container Logistics 2031
Medity Medische Diensten GRONINGEN Bedrijfs- en beroepsgeneeskundige keuringen 6051
Meilof Riks bv VEENDAM Bouw 5021
Mijn Accountant GRONINGEN Accountancy 6042
MijnBedrijfsanalist HOOFDDORP Online strategische bedrijfsanalysetool voor MKB 2101
Milieudienst GRONINGEN Afvalinzameling 6058
Ministerie van Defensie STIENS Defensie 5070
MKB+ Advies en Bemiddeling  NIEKERK Advies en bemiddeling 5041
MKB5 STADSKANAAL Organisatieadvies 2008
MKB Zorg BEDUM Zakelijke dienstverlening 3004
ML Bauwerksabdichtungen D-SÜDBROOKMERLAND Bouwspecialismen 6079
M-Ployee GRONINGEN Intermediair voor vakspecialisten 2089
MTN Accountants en Adviseurs GRONINGEN Accountancy 6051
Mulder Loonbedrijf GRONINGEN Loonbedrijf 6061
Mulder’s Meubeldorp VRIESCHELOO Meubelhandel 2011
Munnik Brandadvies KOLHAM Brandpreventie 2018
MW Bedrijfskleding B.V. LEEK Bedrijfskleding /  B2B 5075
MXR Podoblock B.V MIDLAREN Opvouwbare mobiele werktafel 4020
My Facilities BV GRONINGEN Audiovisuele dienstverlening 2010

 N
Natuurlijk Textiel OUDE PEKELA Ontwerpen en vervaardigen van (bedrijfs)kleding 2076
Nauta Verzuimadviseur & Coach GRONINGEN Verzuimadviseur 2008
NC Websites WINSCHOTEN Webdesign 2082
NoordZ GRONINGEN Ondernemersplatform 6010
Nefkens Noord Groningen GRONINGEN Mobiliteit 5064
Negotica Development Projects GRONINGEN Hardware en software oplosingen 6051
NEO Noordelijk Expeditiebedrijf Overzee BV WINSCHOTEN Expeditiebedrijf transport, import en export 2075
NetwerkNoord GRONINGEN Netwerkclub 4023
New Nexus Mobile TYNAARLO Mobiele Apps  6041
New Northern Industries GRONINGEN Duurzame digitale fabricatie 6055
Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG D-EMDEN Maritiem 6082
Niedersächsische Landgesellschaft D-AURICH Overheid 2013
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VRIJBLIJVEND MEER INFORMATIE

0594 64 80 80 

info@remon-waterontharders.nl

www.remon-waterontharders.nlMarum I Dalfsen I Ospel

Investeer in comfort en een duurzaam milieu!

Kies voor een Remon waterontharder
In uw regio is er sprake van hard leidingwater. Hard water 

heeft een teveel aan kalkvormende deeltjes. De gevolgen 

laten zich raden: torenhoge energierekeningen, vlekken 

op kranen en vloeren, een droge, schilferige huid en 

overbelasting van elektrische apparatuur met verwarmings-

elementen. Vervelend en onnodig.

Met een waterontharder van Remon bent u al die hardheid 

in een handomdraai kwijt! Onze waterontharders verwij-

deren kalkvormende deeltjes uit het water en zijn een 

waardevolle investering in uw huis, uw persoonlijke comfort 

en in het milieu!

Een selectie uit onze mooie serie waterontharders
voor elke toepassing een geschikte!

Altijd de beste keus!

Gratis montage
t/m 31-12-2016

Remon is op zoek naar wederverkopers voor de waterontharders.
Meer informatie op onze stand 5025

Als Internationaal Expediteur (AEO gecertificeerd) willen 
wij ons graag aan u voorstellen.

Wij zijn graag bereid met U in gesprek te gaan over de 
mogelijkheden inzake het transport Europees en 
Wereldwijd, zowel per zee- als ook luchtvracht.

Ook op het gebied van opslag en distributie in container 
en auto hebben wij alle mogelijkheden die men zich kan 
wensen als expediteur. Tevens kunnen wij als douane 
expediteur aan uw wensen voldoen.
N.E.O. bestaat intussen 30 jaar en is door de zeer goede 
relaties, zowel opdrachtgevers, de vervoerders en de 
contacten in de Scheepvaart/Luchtvracht sector in 
staat te voldoen aan de eisen die gesteld worden in de 
transportwereld.

Onder verwijzing naar onze geheel vernieuwde website 
www.neowin.nl hopen wij van u een reactie te mogen 
ontvangen en hieruit voortvloeiend een persoonlijk 
gesprek.

Wij zien uw reactie met interesse tegemoet.
Hoogachtend,

TEAM N.E.O. B.V.
NEO Noordelijk Expeditiebedrijf Overzee BV
Papierbaan 50/A1 9672 BH Winschoten
Telefoon : 0597-422288 Website: www.neowin.nl
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NIJWA Groep RIJSSEN Bedrijfswagens 6051
Nivoba VEENDAM Fabrikant van machines voor de zetmeelindustrie 5022
NK Schilders en Glasservice GRONINGEN Schilderwerken en Glasservice 6084
NLInvesteert GRONINGEN Finance 6031
NNK Concept RODEN Marketing & communicatie, consultancy 4023
NNZ bv GRONINGEN Verpakkingen 2005
Noord Nederlands Schoonmaakbedrijf GRONINGEN Schoonmaakbedrijf 6099
Noord Nederlandse Reinigingsdienst NNRD DRACHTEN Afval 5001
Noorda Accountants GRONINGEN Accountant 2008
Noordcoach GRONINGEN Training, coaching, organisatieadvies 4023
Noorder Betonpompen Centrale LEEK Betonpompen 5034
Noordhof Interieurbouw  NIEKERK Interieurbouw 5041
NoordPRoof BEDUM Communicatiebureau, Reclamebureau 3016
NPEX DEN HAAG Finance 6031
NVT Onderhoudsgroep BV GRONINGEN Vastgoedonderhoud 2035

 O
OCEAN D-EMDEN Ingenieursbureau 6095 
ODNoil BV BEDUM Oliehandel 3002
Oldenburg Tourismus und Marketing GmbH (OTM) D-OLDENBURG Toerisme 6062
Oldenburger Fritom VEENDAM Logistiek 5023
ON AIR Event Support NIEUW BUINEN Bedrijfsactiviteiten 5015
Ondernemend Assen ASSEN Parkmanagement 6049
Ondernemend Friesland DRACHTEN Ondernemersmagazine 2003
Ondernemers en Handelsvereniging Mercurius TER APEL Ondernemersvereniging 2011
Ondernemersimpuls Noord-Groningen GRONINGEN Fonds 6042
Ondernemersvereniging Winsum WINSUM Ondernemersvereniging 3025
one2keep.nl GRONINGEN Marketing, communicatie 6088
Onrust Handelsonderneming V.O.F. NIEUW BUINEN Detailhandel, groothandel 2042
Ontwikkelingsbureau Veenhuizen VEENHUIZEN Ontwikkelingsbureau  5008
OOG SCHEEMDA Ondernemerskring 2076
OOG Omroep Groningen GRONINGEN Regionale tv 6100
Oostenbrug Inrichten en Advies ZUIDHORN Project- school- en kantoorinrichting 2008
Oosting Administraties NIEKERK Administratiekantoor 5041
Op Niehof STEDUM Zakelijke dienstverlening, tekstschrijver 3005
Optilease GRONINGEN  Leasemaatschappij 2008
Optimal Coffee MUNTENDAM Koffie en toebehoren 2008
OTP GRONINGEN Stagebemiddelingsbureau 6051
OV-bureau Groningen Drenthe ASSEN Openbaar vervoer 2087
Overwijk Koffiesystemen GORREDIJK Koffieautomaten voor het bedrijfsleven 2097

 P
P & P Projects GRONINGEN Specialist in promotionele producten 2035
P.B. Software & Internet GRONINGEN Online software & mobiele apps 6108
Pander en Lier WINSCHOTEN Arbeidsbemiddeling 2084
Panterra Consultants BAFLO Kwaliteits- en Veiligheidssystemen 6093
Paul Elzinga Promotions GRONINGEN Beursorganisator 5093
Paystaff HRM TILBURG Payroll, werving & selectie, HRM 2096
Peinemann Heftrucks Veendam VEENDAM Industrie 5002
Personeelscentrum Roden RODEN Personeel & organisatie 5009
Persoonality Payroll HEERENEVEEN Payroll 6005
Peter Kuil Reinigingsservice BV GRONINGEN Schoonmaak, ontstopping, rioleringsbedrijf 6011
Peter’s Party & Event Service HEERENVEEN Catering 6056 
Pezy Group GRONINGEN Innovatie 6040
PH7 makelaardij ASSEN Makelaars & Taxateurs, onroerend goed 4023
Plopsa Indoor Coevorden DALEN Leisure & MICE 6018
PMF UITHUIZEN Industrie 5063
Polichlo Safety & More GRONINGEN Groothandel PBM’s, werkkleding 6011
Portakabin BV SLIEDRECHT Leverancier tijdelijke huisvesting 4009
Postnned STADSKANAAL Postbedrijf 2048
Preventief GRONINGEN Beveiligingsbedrijf 0001
Pro Motion Pictures WINSCHOTEN Communicatie 2086
Pro Ontwerp LEEK Reclame en drukwerk 2008
ProCoatings BV GRONINGEN Verfgroothandel 6056
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Prokan BV GRONINGEN Kantoorbenodigdheden 5084
Promotie-plaza WESTERBORK Standbouw 3017
Promotiedagen vh bedrijfsleven Noord Nederland GRONINGEN Evenementen 5093
Prostuc BV ASSEN Afbouw 6011
PuurIDee STADSKANAAL Marketing, communicatie 2058

 Q
Qlic BV BORGER Websites, webshops en maatwerk 6015
Q-PRO Aurich D-AURICH Kwaliteitsmanagement 6093
QuakeShield GRIJPSKERK Woningbouw, bouw 6046
Quality ICT BV EMMEN ICT,  cloud oplossingen 6020

 R
R. Meertens Stukadoors & Afbouwbedrijf GRONINGEN Stukadoors en afbouw 6084
Rabobank Stad en Midden Groningen GRONINGEN Bank 6031
Rabobank Zuid en Oost Groningen STADSKANAAL Bank-en verzekeringswezen 2060
Ramos Spaans GRONINGEN Onderwijs en Toerisme 4023
RBO GRONINGEN Opleidingsintermediair 6051
Red Audio HAREN Audiovisueel 2088
RedFoxBlue HOOFDDORP Sales optimalisatie 2099
Regelink Ecologie & Landschap MHEER Ecologische adviesbureau 5085
Rein advocaten & adviseurs ASSEN Juridische dienstverlening 6012
Reisiger Glas en Schilderwerken VEENDAM Glas- en Schilderwerken 3022
Remon Waterbehandeling MARUM Waterbehandeling 5025
Renkema Warmtetechniek  OLDEKERK Warmtetechniek 5041
Reno Systems STADSKANAAL Asbestsanering 2045
Rensel Metaal WINSCHOTEN Abiant technische vakopleiding, metaal 2080
Resp Showproductions HARKSTEDE Showproduction 2029
Riool Techniek Pals BV TER APEL Riooltechniek 2011
Ristorante Pizzeria Contini GRONINGEN Italiaanse keuken, catering en afhaal 2008
Ritsma Total Engineering STADSKANAAL Ingenieursbureau, adviesbureau 6056
Riwal Hoogwerkers bv LEEK Verhuur/Verkoop hoogwerkers, verreikers, heftrucks 6035
Rodenburghal Leek LEEK Sporthal, evenementenlocatie, fitnesscentrum 5018
Roel Peeters Microsoft Training en Advies ORVELTE Microsoft trainingen 2008
Roelofs DEN HAM GWW 2043
Roommade GRONINGEN Vloeren en projectinrichting 6019
Roona International Expeditiebedrijf BV EMMEN Internationale Expeditie 2001
Rozenberg Reclame GRONINGEN Reclame 6061
RSE Telecom en ICT GRONINGEN Telecom en automatisering 2072
RSM DPI AG D-LEER Audit Tax Consulting 6078
RTV Noord GRONINGEN Media-rtv 0001
Rwin Showtechniek GRONINGEN Showtechniek 3020

 S
S & P Clever Reinforcement Company Benelux bv AALSMEER Versterken van beton, asfalt en staalconstructies 6043
S&K Swieringa Kunststof MARUM Verkoop en Reiniging van Kunststof Pallets 6084
SAFE-IT TER APEL IT, Cyber security 2011
Santibri-Axender VEENDAM Ontwerpen, drukken en verspreiden 5006
Scan-Service Centrum Nord-West D-WEENER Digitalisering van bewijsstukken 6096
Schildersbedrijf de Graaf GRONINGEN Schilders 6011
Schildersbedrijf Sikkens NORG Glas- en schildersbedrijf 2008
Score Production TOLBERT Producent van metaalgerelateerde producten 6024
ScreenCom STADSKANAAL Narrowcasting & Digital Signage   2058
Scrolla! DRACHTEN Websites & Online Marketing 3023
Secretaresse Platform Noord GRONINGEN Verenigingen 4023
SEG Reclame, Ontwerp en Fotografie GRONINGEN Reclame, ontwerp en fotografie 2008
Segafredo Zanetti Nederland BV GRONINGEN Koffieproducent 6038
Sellian GRONINGEN Marketing 5044
SIGHT Landscaping EELDE Ontwerp, aanleg en onderhoud van buitenruimte 6102
Sijperda Verhuur BV SNEEK Verhuur van bouwmachines, steigers, hangbruggen 6057
Simone FM EMMEN Radiostation 5067
Smaakvol Midden-Groningen SLOCHTEREN Horeca, cultuur en recreatie 2021
Smaakvol Slochteren SLOCHTEREN Horeca, cultuur en recreatie 2021
Smeding BV LEEK Technische groothandel 5027
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KERSTPAKKETTEN

Showroom Nieuw-Buinen

Drentse Poort 12 B

NL-9521 JA Nieuw-Buinen

Telefoon: (0599) 61 56 65

E-mail: verkoop@arnauld.nl

Internet: www.arnauld.nl

Showroom Groningen

Katt egat 6/3

NL-9723 JP Groningen

Met ruim 30 jaar ervaring kunnen we 
professionals in kerstpakkett en worden genoemd.

Maak nu een afspraak! Bel (0599) 615665

Nieuw-Buinen & Groningen

KERSTPAKKETTEN

Bezoek de stand
van Westerwolde!
De gemeenten Bellingwedde en Vlagtwedde zijn
samen vertegenwoordigd op de Promotiedagen met 
de netwerkstand Westerwolde.

In de stand kunt u terecht bij vertegenwoordigers van de beide 
gemeenten, maar ook bij diverse  Westerwoldse bedrijven.

Netwerkborrel
Graag nodigen wij u uit voor een netwerkborrel in onze stand.

Datum: dinsdag 8 november

Thema: Cittaslow Westerwolde

Tijdstip: 19.30 uur

De gemeente Westerwolde i.o. vindt u in stand nr. 2011

Datum: woensdag 9 november 

Thema: Westerwoldse bedrijven 

Tijdstip: 19.30 uur

BV AD promotiedagen FC-Groningen krant.indd   1 12-10-16   10:34
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Sortimo Noord GRONINGEN Bedrijfswageninrichtingen 2038
SOXS.co ASSEN Hippe sokken 5092
Spijker Logistics en koeriersdiensten WINSCHOTEN Transport en koeriersbedrijf 2076
Sporthuis Winsum WINSUM Sportzaak 3025
Spotcap Nederland AMSTERDAM Zakelijke kredietverlening 6032
Stadt Emden D-EMDEN Overheid 6082
Stadt Leer D-LEER Promotie van de Stad Leer  2085
Stadt Oldenburg, Wirtschaftsfoerderung D-OLDENBURG Economische Zaken 6062
Stadt Weener (Ems) D-WEENER Overheid 2103
Steakhouse Amigo Ranch VEENDAM Restaurant 5015
Steelcare BV HOOGEZAND Straal-conservering bedrijf 2008
Stichting FC Groningen in de Maatschappij GRONINGEN Stichting 5087 
Stichting VrouwenVisie Magazine BEDUM Magazine 3016
Stork GRONINGEN Olie & Gas, chemie, power, water en food 5031
Strating Steenindustrie OUDE PEKELA Bouw, steenindustrie 2104
Subsidiepartner/WBSOEasy TJERKWERD Subsidies 6087
SUEZ Recycling & Recovery Netherlands HEERENVEEN Recycling en terugwinnen van grondstoffen uit afval 5029
SvdB Nano Coatings OUDE PEKELA Nano coating 5000
Syplon bouwmanagement & huisvestingsadvies GRONINGEN Adviesbureau bouw/energie 6107

 T
‘T Raadhuys + BEST WESTERN Hotel Stadskanaal 4* STADSKANAAL Hotel, restaurant 2055
TBA Reclame MARUM Reclame 5020
TCNN GRONINGEN Projectmanagement 6022
Templer BV TERKAPLE Uitzenden en payrolling 4014
The Steamcompany GRONINGEN Schoonmaakbedrijf 5091
The Travel Club Groups & Incentives ASSEN Groepsreizen & Incentives 4023
Theo Pouw Groep EEMSHAVEN Toeleverancier GWW 5053
Ticom Tools NIEKERK Bouwtoelevering 6056
Timing GRONINGEN Uitzendorganisatie 6005
Timmerfabriek/Timmerbedrijf de Boer WINSUM Bouw 3025
Top Installatiegroep HOOGEVEEN Installatietechniek, beheer en onderhoud 3025
TOP Technisch Beheer HOOGEVEEN Technisch beheer & onderhoud  3025
TOP Technisch Personeel MIDWOLDE Uitzendbureau voor technici 2008
Totaal Groep Groningen BV GRONINGEN Verbouw, onderhoud en renovatie 6084
Total Drentse Poort bv NIEUW BUINEN Tankstation en carwash 2042
Total Geo Service Instruments BEDUM Bouwlaser, theodolieten, totalstation, GPS  3015
TraSec BV RODEN Fleetmanagement 5017

 U
Ucility DEN HAAG Huisvesting, facilitaire vraagstukken 4023
Unica Installatietechniek GRONINGEN Gebouwgebonden technische installaties 6051
UniCarriers Netherlands BV RIJSWIJK Intern transport,  magazijninrichting, automatisering 6030
United Visions Group DE PUNT Verhuur, video, beeld, licht, geluid 5093
Univé Noord Nederland ASSEN Verzekeringen 5082
Uw Eigen Secretariaat SIDDEBUREN Secretariële dienstverlening 6096

 V
Vaatstra BV Installatietechniek BEDUM Installatietechniek 3000
Vaillant Group Netherlands BV AMSTERDAM Klimaattechniek, cv ketelks, warmtepompen 6056
Vakwijs Opleidingen BV GRONINGEN Technische training en opleiding 5038
Van der Graaf beveiligingstechniek GRONINGEN Electronische beveiliging 6061
Van der Valk Hotel Assen ASSEN Hotel, restaurant, zalenverhuur 6028
Van der Velden rioleringsbeheer - Groningen BV GRONINGEN Rioleringsbeheer 2035
Van Dijk Keukens en Interieurbouw BEDUM Keukens, interieurs en montage 3011
Van Dijk Tuinen Groningen GRONINGEN Aanleg en onderhoud van bedrijfstuinen 6061
Van Dijk Watersport WINSUM Watersport 3025
Van Gansewinkel STADSKANAAL Milieudienstverlening 2053
Van Hussel Advies & VeiligheidsTrainingen OLDEKERK BHV - VCA opleidingen 5041
vanPanhuis Hoogeveen B.V. HOOGEVEEN Installatietechniek, beheer & onderhoud  3025
Vastenburg BouwAdviesBureau MARUM Bouwadviesbureau 2008
VB Trailerbouw BV RIJSSEN Trailerbouw 3006
VBGW GRONINGEN Bedrijvenvereniging 6051
VBNO (Vereniging Bedrijven Noord Oost) GRONINGEN Belangenbehartiging 6061
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Lucie Rita

Een spannend en niet alledaags initiatief om ons zelf op een beurs te 
profileren. Meestal bewegen wij ons in de kantoorruimtes van onze 
klanten. Richten wij ons op de ontwikkeling van medewerkers, teams 
en leidinggevenden. We analyseren, motiveren en inspireren. We 
ondersteunen mensen om zelf te laten zien wie ze zijn. Dat is ons 
specialisme en dat doen we al vele jaren naar volle tevredenheid van 
onze klanten. 

Als team vullen wij elkaar aan en vAls team vullen wij elkaar aan en vragen door bij elkaars opdrachten. 
Het houdt ons scherp en effectief. We sparren over oplossingen en 
zetten hiervoor diverse methodieken in. Trainen, coachen, interactieve 
workshops, begeleiding, advies en interim management. Nieuwe 
oplossingen voor lastige vraagstukken. 

Wij, Rita en Lucie, zijn specialisten in het 
ontwikkelen van mensen en organisaties. We 
zetten de klant in de schijnwerper en zijn 
bescheiden in het bescheiden in het vertellen wat wij goed kunnen. 
Liever laten we dat onze klanten doen. Het 
meeste werk komt via mond-tot-mondreclame 
naar ons toe. Maar dit keer willen wij ons ook 
laten zien aan onbekenden. Aan u!

Ontwikkeling is mensenwerk.
Het vergt slechts één moedige eerste stap. Wij 
vragen dat dagelijks van onze klanten en nu 
zetten wij zelf die eerste stap door de 
schijnwerpers op te zoeken tijdens de 
Promotiedagen. Promotiedagen. Wij hopen u op 8 of 9 november 
te ontmoeten op het Netwerk Noord Plein.

Puur mensenwerk

Maar hoe ontmoeten we u?
Door ons te laten zien… dus op naar de 
Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord 
Nederland! 

Gaan we dit nou echt doen? 
We zijn al zolang bezig in dit werkveld. Eerst via het 
bureau Jansse en Koekkoek en nu alweer meer dan tien 
jaar samen als Noordcoach. Natuurlijk willen wij ook 
graag in contact komen met nieuwe opdrachtgevers.

Teamontwikkeling

Leiderschap

Management Development

Samenwerking

Persoonlijke effectiviteit

Communicatie

Contact
Email: info@noordcoach.nl
Telefoon: 06 58 91 31 65
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VBZO GRONINGEN Bedrijvenvereniging 2035
Veenstra Fritom HEEG Logistieke dienstverlening, warehousing 5023
Veenstra-Expo RODEN Standbouw 5019
Ventilatietechniek Noord ZUIDBROEK Ventilatietechniek 2062
Verbidak WINSCHOTEN Dakdekker 2068
Verbion vloeren WINSCHOTEN Vloerenapplicatie bedrijf 2077
Verhuisbedrijf Nobbe WINSCHOTEN Verhuisbedrijf 2083
Verno Materieelverhuur BV GRONINGEN Materieel- en machineverhuur  4023
Vertisol Omgevingsbeheer en Inrichting BV WAGENBORGEN Groenvoorziening 5032
Verwater Industrial Services Noord Oost BV EMMEN Industriële en petrochemische installaties 5061
VerzuimWeg B.V. HAREN Arbodienst  5077
Virol BV SCHEEMDA Afvalverwerkingsbranche 2073
Visie op SUCCES DRACHTEN Bedrijfsadvies ZZP en MKB(+) 2008
Visser Communicatie GRONINGEN ICT 5088
Voys GRONINGEN Telecommunicatie 6090
Vriesendijk, Martinistad en Dijker BMW en MINI GRONINGEN Dealer voor BMW, MINI en BMWi automobielen 6013
VrijdagOnline GRONINGEN Websites, webdesign 2098

 W
W.P. Highlights GmbH & Co D-PAPENBURG Reclamebureau 6080
Wachstumregion Ems-Achse e.V. D-PAPENBURG Netwerkorganisatie Duitsland 6077
Wagenborg Nedlift BV GRONINGEN Logistieke dienstverlening, zakelijke dienstverlening 6072
Wander GRONINGEN Automotive 2034
Wander Schilders TOLBERT Schildersbedrijf 5026
Wardenburg Beveiliging & Telecom KOLHAM Beveiliging & telecom 2017
Watersport Centre Veendam VEENDAM Watersportcentre 5015
Watum Solutions BV GRONINGEN IT, telecom  5051
WBA brandwerende applicaties FOXHOL Brandwerend isoleren 6047 
Weindiele WESTERSTEDE Groothandel bio wijn 6097
Wensink Automotive/Ford ZWOLLE Automotive 5016
Wensink Automotive/Mercedes-Benz ZWOLLE Automotive 5065
Werk en Vakmanschap GRONINGEN Personele dienstverlening 2100
WerkmaX VEENDAM Uitzendorganisatie  2008
Werkplein Eemsdelta DELFZIJL Werkplein 5050
Werkplein Noord-Groningen WINSUM Werkplein 5050
Werkum BV GRONINGEN Bouw & civiel, ruimte & duurzaamheid 6044
WeSeeDo GRONINGEN Realisatie van digitale communicatiemiddelen 6055
Weser-Ems Halle Oldenburg GmbH & Co. KG D-OLDENBURG Event 6065
Westerkwartier Coaching SEBALDEBUREN Coaching 3016
WFM Taxatie en Consultancy BELLINGWOLDE Taxatie en consultancy 2011
Wm Veenstra Druk Print Sign Mail GRONINGEN Fullservice Grafimedia 6011
WoordenTalent FINSTERWOLDE Vertaler en tekstschrijver 6096
World Trade Center Noord-Nederland LEEUWARDEN Landenkennis & begeleiding, handelsbemiddeling 6053

 Y
Yarden GRONINGEN Uitvaartzorg en crematoria 5043
Yspeert Advocaten GRONINGEN Advocatuur 2035
Yvonne Arnst BV WINSCHOTEN Zakelijke en persoonlijke dienstverlening 2076

 Z
Zakenkring Niekerk Oldekerk Faan NIEKERK zakenkring 5041
Zakenmasseurs ASSEN Stoelmassages bij bedrijven 4021
ZENN Advocatuur 3.0 GRONINGEN Advocatuur 2008
Zicht, risico- en verzekeringsadviseurs GRONINGEN Financiele dienstverlening 2004
Zijlstra Controle & Administratie TER APEL  Administratiekantoor  2057
Zijlstra Schilders BV TER APEL Glas- en schildersbedrijf  2054
Zorgfactory TER APEL Onderaannemer in de zorg  2057
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www.scholma.nl     www.veeew.com

De Veeew App brengt de wereld van DRUKWERK op een 
perfecte manier samen met de digitale wereld. 
Vernieuwend, effectief en direct.

Veeew geeft:
extra beleving aan brochures en programmaboekjes,
extra achtergrondinformatie,
een gezicht aan statische informatie,
registratie van bezoekersgedrag. 

Download de app en scan deze pagina.

De  van Scholma

Veeew biedt extra mogelijkheden voor uw 
marketing en communicatie. Kijk op www.veeew.com 
Of neem contact met ons op: 050-3013636
en vraag naar de mogelijkheden. 





Als je iets wilt bereiken

Riwal is sinds 1968 gespecialiseerd in veilig en efficiënt werken op hoogte en is in 
de afgelopen decennia uitgegroeid tot kennispartner en totaalleverancier.

Naast het verhuren en verkopen van hoogwerkers, verreikers en heftrucks, kunt 
u ook bij ons terecht voor eersteklas onderdelen en technische diensten voor 
machines. Riwal heeft eigen (indoor) opleidingscentra met opleidingen voor het 
werken met hoogwerkers, verreikers en heftrucks.

Altijd bij ú in de buurt!
Riwal heeft het aantal vestigingen uitgebreid en daarom altijd bij uw project in 
de buurt. Met de vestiging in Groningen bedienen wij sinds 2 jaar met succes 
Noordoost-Nederland.

HOOGWERKERS 
VERREIKERS

huren - kopen - onderhouden  
onderdelen - opleidingen

T 050 - 201 17 00
E verhuurgroningen@riwal.com

www.riwal.com

Veilig en efficiënt 
werken op hoogte

Bezoek Riwal
op stand 6035

Groningen

Amsterdam

Dordrecht

Antwerpen

Eindhoven

Genk

Hengelo


