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Verbinden met bedrijven- verenigingen & netwerken voor
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Haal meer rendement uit je beursbezoek
met de Promotiedagen App

Android

IOS

Hoe het werkt:
• Download de App in de Play Store of de App Store
• Registreer met de code op je toegangskaart

• Krijg toegang tot alle informatie over deelnemers van de Promotiedagen
• Bekijk het programma en stel je eigen programma samen
• Scan een QR code en maak connectie met bezoekers en deelnemers
• Sla contacten op en voeg notities toe over gemaakte afspraken
• Maak afspraken op de beursvloer via de datefunctie
• Onderhoud contacten met de chatfunctie

L I C H T R E C L A M E

TRANSPORTMIDDELEN
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Promotiedagen 2018 | Voorwoord Joost van Keulen

Voorwoord

Joost van Keulen
Het gaat goed met Groningen. De economie groeit en er worden
volop nieuwe banen gecreëerd. Er zijn volop kansen en je merkt
dat bedrijven, kennisinstellingen en overheden steeds vaker in
zijn voor nieuwe, kansrijke ideeën en projecten. Als bloeiende
studentenstad met geweldig veel talent en gekwalificeerde
studenten ontstaan hierdoor voortdurend nieuwe initiatieven
en bedrijven. Innovaties en startups zijn vanzelfsprekend in
Groningen. Dit levert steeds weer nieuwe producten, diensten
en banen op. Dat is prachtig en goed nieuws voor zowel
ondernemers als de Stad zelf.
MKB is de ruggegraat van de regionale economie
Tegelijkertijd moeten we zeker het MKB en de maakindustrie
niet vergeten. Want dat is en blijft de ruggegraat van onze
regionale economie. De meeste innovaties worden ook
bedacht en geïmplementeerd juist bij deze bedrijven. Heel
veel mensen werken juist bij deze Groningse bedrijven
die soms ook Groningers zelf niet kennen. Juist voor hen
zijn deze Promotiedagen zo’n geweldige kans. Een kans
om te onderzoeken hoe zij door innovatie zich kunnen
doorontwikkelen. En een kans om zich te profileren.
Inspiratie Theater
Op een plek waar meer dan 600 deelnemers en meer dan
25.000 bezoekers samenkomen kunnen ook ondernemers uit
het MKB het podium pakken dat ze verdienen. Of met andere
bedrijven in contact komen en hierdoor hun netwerk verbreden.
Ik ben daarom blij met het nieuwe Inspiratie Theater waar
ondernemers kennis kunnen maken met prachtige verhalen
van succesvolle noordelijke ondernemers. En waar je nieuwe
inzichten en praktische tips krijgt om jouw doelen te bereiken
en je onderneming te laten doorgroeien.
Rico Verhoeven
En er is de kans om je te laten inspireren door niemand minder
dan Rico Verhoeven. Deze gentleman kickboxer verricht de
spectaculaire kick-off van de Promotiedagen. Het verhaal hoe
hij van jongs af aan geknokt heeft om de beste kickboxer van de
wereld te worden is een prachtig voorbeeld van wat er mogelijk
is als je talent aan wilskracht en slimheid koppelt. Bij de opening
van de Promotiedagen vertelt hij over zijn drive, zijn strategie, de
mentale aspecten van zijn sport, maar ook de balans tussen zijn
sportieve en commerciële activiteiten.

Kansen in bloeiende economie
Net als Verhoeven zijn Groningers zelfstandig en eigengereid.
Daarnaast zijn in onze stad de lijnen tussen ondernemers,
kennisinstellingen en de politiek kort en er is een open,
inclusieve sfeer. De economie bloeit en er liggen volop kansen
voor ondernemers. Pak dus uw kans en laat u de komende
dagen inspireren. Ik wens u allen prachtige Promotiedagen!
Joost van Keulen
Wethouder Economische Zaken en Internationalisering
van de gemeente Groningen

3

SMARTPRODUCTION
Partner in productieverbetering

SMARTMAINTENANCE
Proactief en smeertechnisch onderhoud

SMARTPEOPLE
Ontwikkeling en flexibel personeel

IJssel zet technische innovaties in om de concurrentiepositie van
productiebedrijven te verbeteren. Onze 500 mensen, van ingenieurs
en bedrijfskundigen tot technici, hebben de kennis en ervaring
om die innovaties door te voeren, die daadwerkelijk leiden tot
productieverbetering. In heel Nederland koppelen we state-of-theart kennis van Smart Industry aan inzicht in de manier waarop uw
mensen werken. Zo komen we altijd tot werkende oplossingen.

IJssel
Ommelanderwijk 136
9644 TP Ommelanderwijk
0598-364280
info@ijsseltechnologie.nl
www.ijssel.com

Promotiedagen 2018 | Voorwoord Michel Elzinga

Welkom

op de Promotiedagen!

Ambitie. Daar draait het om deze Promotiedagen. Ambitie om het beste uit jezelf te halen en te groeien met je
bedrijf. Maar ook ambitie om duurzamer te willen werken, een maatschappelijke bijdrage te leveren of om over
landsgrenzen heen te kijken. Niet in de laatste plaats gaat het over de ambitie en de toekomstvisie die we als
Noord-Nederland na willen streven.
Het thema loopt als een rode draad door deze editie van de
Promotiedagen.
Niet voor niets hebben we Rico Verhoeven gevraagd voor de
aftrap. Een man die als geen ander weet wat je moet doen
en laten om de top te bereiken. Nieuw op de beursvloer is
het Inspiratie Theater waar je je in een doorlopende reeks
van presentaties kan laten inspireren door coaches en
topondernemers als Stef van der Ziel en Mark Vletter. Andere
hoogtepunten zijn de presentaties van André Kuiper en de
voorstelling van acteur Marcel Hensema, die hij speciaal voor
de Promotiedagen gemaakt heeft.
En natuurlijk zijn er de 600 deelnemende bedrijven die laten
zien wat hen bezighoudt, waar hun doelstellingen liggen en die
graag het gesprek met je aangaan. Het aanbod is groot op een
bruisende beursvloer. Maar als je je tijd goed indeelt, heb je na de
Promotiedagen nieuwe kennis opgedaan en nieuwe kennissen
gemaakt waarmee je ook jouw ambitie waar kan maken.

Onze ambitie?
Om nu en in de toekomst het platform te zijn waar ondernemend
Noord-Nederland elkaar ontmoet, elkaar inspireert en zaken doet.
Met ons team werken we er ieder jaar hard aan om een
evenement neer te zetten dat een meerwaarde heeft. Het is een
grote klus voor een klein team. Maar het is weer gelukt, voor de
32e keer, en we zijn er trots op.
We wensen je een bijzonder inspirerende editie van de
Promotiedagen toe!
Groet,
Team Promotiedagen
Michel Elzinga, Christina Elzinga, Menno Pool,
Michiel van Ringelenstein, Jeroen Vledderman
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Afvalvrije beurs
U sorteert toch mee!

papier/karton

600 gr

etensresten

1 kg

petflessen

27

bekers

70

rest-

1 VERHUISDOOS

3 KM
ELEKTRISCH
RIJDEN IN
EEN E-GOLF

1 FLEECETRUI

1 WC-ROL

VERVUILING
DUS: SORTEER!

afval

Ook geïnteresseerd in Zero Waste?
Bezoek onze stand (2043)! Of kom naar de Zero Waste-presentatie op dinsdag 6 november van 16.30u tot 17.30u in de Promotiedagen Arena.

Industrial Services our concern

De Reym Groep is een grote vooruitstrevende dienstverlener op
het gebied van industriële reiniging, transport en afvalmanagement. Bij Reym werken ruim 750 medewerkers, die hun professionele talenten inzetten om onze opdrachtgevers een hoogwaardig
product te leveren. Reym verbetert continu om er voor te zorgen
dat werkzaamheden veiliger en efficiënter worden uitgevoerd én
minder belastend zijn voor mens en milieu.

Onze dienstverlening gaat verder dan alleen industriële reiniging,
transport en afvalmanagement. Door samenwerking met onze
zusterbedrijven kunnen wij een totaalpakket op het gebied van
milieudienstverlening voor u verzorgen.
Kwaliteit, veiligheid en milieu hebben bij Reym de hoogste prioriteit. Optimale dienstverlening, waarbij u als klant centraal staat,
is het uitgangspunt van alle projecten die wij uitvoeren.

Reym Veendam | De Zwaaikom 11, 9641 KV Veendam | tel: 0598 - 659500 | e-mail: veendam@reym.nl | www.reym.nl
Beursmagazine.indd 1
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Promotiedagen 2018 | Rico Verhoeven

Opening Promotiedagen

Rico Verhoeven
trapt Promotiedagen af!

Copyright James Law for GLORY

Rico Verhoeven, de King of KickBoxing, verricht op 6 november
de opening van de 32e editie van de Promotiedagen.

mensen over de hele wereld inspireren en in beweging krijgen
om hetzelfde na te streven.

Het belooft een inspirerende en spectaculaire kick-off van het
grootste ondernemersevent van het Noorden te worden. Als
geen ander weet Rico hoe je moet knokken om je ambities te
realiseren. Hij begon op 7 jarige leeftijd met de beoefening van
zijn sport en bleek al snel een natuurtalent. Hij maakte op zijn
16e zijn debuut in de ring en vocht sindsdien tegen ’s wereld
grootste vechters. In 2013 werd Rico Verhoeven voor het eerst
GLORY Heavyweight World Champion Kickboxing en stond die
titel sindsdien niet meer af.

Tijdens de opening van de Promotiedagen vertelt Rico aan
de hand van een beeldende presentatie hoe zijn carrière is
verlopen en wat zijn filosofie en invulling van het beroep van
topsporter inhoudt. Zijn drive, strategie, de mentale aspecten
van de sport, maar ook de balans tussen zijn sportieve en
commerciële activiteiten komen aan bod.

Rico staat bekend om zijn feilloze techniek, atletische bouw,
uithoudingsvermogen en sympathieke karakter. Een set van
eigenschappen die hem ook buiten de ring immens populair
maakt. Rico staat voor een gezonde en vitale levensstijl en wil

Theaterzaal
Di 6 november: 10.30 – 12.00 uur
De opening van de Promotiedagen, met de lezing van
Rico Verhoeven is alleen toegankelijk op uitnodiging.
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Verschillende beroepen,
allemaal afhankelijk van ICT.

Wij zijn Cloudteq, Cloudteq biedt zakelijke klanten simpele, veilige
en snelle (online) ICT werkplekken die maximaal bijdragen aan het
flexibel en zo efficiënt mogelijk functioneren van hun werknemers.

www.cloudteq.nl

Promotiedagen 2018 | André Kuipers

Gemeente Het Hogeland presenteert:

André Kuipers

Wat hebben de nieuwe gemeente Het Hogeland en astronaut
André Kuipers met elkaar gemeen? Ruimte!
Ruimte is ondernemen, kansen benutten, wonen, leven,
plannen maken en je eigen stempel drukken. Dat is waar de
nieuwe gemeente Het Hogeland voor staat. Het Hogeland
ontstaat na de herindeling van de gemeenten Bedum, Winsum,
De Marne en Eemsmond op 1 januari. Een gemeente met een
prachtig landschap en toeristische trekpleisters, aantrekkelijke
en leefbare dorpen met volop kansen voor het MKB, ruimte
voor visserij, akkerbouw, veeteelt en natuurlijke ruimte voor
technologische, duurzame en industriële ontwikkelingen in de
Eemshaven.
Logisch toch dat Het Hogeland en haar ondernemers je graag
kennis laten maken met de ruime mogelijkheden die de
nieuwe gemeente biedt. Ze verwelkomen je graag op Plein Het
Hogeland en dat doen ze met een hele bijzondere gids: André
Kuipers!
Op 6 november geeft hij, op uitnodiging van de nieuwe
gemeente, een gastcollege over zijn ervaringen in de ruimte. In
een lezing vol humor, interessante feiten en bijzondere verhalen
geeft hij een unieke kijk op zijn grote ruimtereis. Van de vele

uren aan trainingen, tot ‘hoe ga je eigenlijk naar het toilet’ en de
techniek van zo’n ruimtestation. Hij deelt zijn inzichten over de
kwetsbaarheid van onze planeet en zijn kijk op de toekomst van
de aarde.
Een unieke kans om de ruimte te verkennen!

Bio

André Kuipers is een van de meest gevraagde en hoogst
gewaardeerde sprekers van Nederland. André Kuipers
(1958) is de eerste Nederlander met twee ruimtemissies
op zijn naam. Zijn tweede missie brak het record van
de langste Europese ruimtevlucht tot dan toe. In totaal
bracht de ESA-astronaut 204 dagen in de ruimte door.
Hij liet de aarde regelmatig versteld zijn met zijn beelden
vanuit de ruimte. Zijn presentaties en de beelden van zijn
belevenissen in de ruimte laten zijn publiek, elke keer,
ademloos achter.

Theaterzaal
Di 6 november: 14.30 – 16.00 uur
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Midden-Groningen
Centraal
In het hart van de provincie Groningen ligt de nieuwe gemeente
Midden-Groningen. Goed bereikbaar via de A7 en gelegen aan het
Winschoterdiep, vlakbij de stad Groningen. Een prima thuisbasis voor
ondernemers en voor werknemers een fijne locatie om te wonen, te
werken en te recreëren.
De gemeente Midden-Groningen heeft een goede economische basis. Wethouder Jaap Borg: “De
gemeente vindt het belangrijk om het bedrijfsleven te stimuleren en te faciliteren. Midden-Groningen
hecht daarbij aan de veelzijdigheid in de bedrijvigheid die onze mooie gemeente kenmerkt. Daarbij
zoeken we steeds weer de samenwerking op, zowel gemeentelijk als regionaal.”
De bedrijvencontactfunctionarissen Hans Holtkamp en Otto Koetje faciliteren het lokale bedrijfsleven.
Zij zijn niet alleen aanspreekpunt voor de bedrijven, ze begeleiden ook ruimtelijke trajecten bij
bijvoorbeeld uitbreiding en nieuwbouw. Zij werken samen met de beleidsmedewerkers, die de
verbinding leggen tussen het bedrijfsleven en maatschappelijke en economische ontwikkelingen.
Wilt u de bedrijvencontactfunctionarissen ontmoeten? Zij zijn allebei te vinden op het beursplein van
Midden-Groningen, bij de stand van de gemeente.
De gemeente Midden-Groningen vervult graag een verbindende rol tussen organisaties en
ondernemers. Ook op deze beurs is de samenwerking zichtbaar. U vindt de gemeente met de bedrijven
aan het beursplein Midden-Groningen, waar zij zich presenteren rond een aantrekkelijk terras. U bent
van harte welkom om kennis te maken met bedrijven, organisaties en natuurlijk de gemeente MiddenGroningen. Komt u ook langs?
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Promotiedagen 2018 | Marcel Hensema

Marcel Hensema

Topacteur maakt speciale voorstelling voor de Promotiedagen

Wat maakt Noord-Nederlandse ondernemers zo bijzonder?
Ze zijn eigenzinnig, nukkig, nuchter, wars van kapsones, trots
maar toch bescheiden… Topacteur Marcel Hensema gunt ons
een blik in de spiegel, in een voorstelling die hij speciaal voor de
Promotiedagen heeft gemaakt.
Marcel Hensema werd geboren in Winschoten en groeide op
in Hoogezand. Als geen ander kent hij de Groningse volksaard.
Hij maakte een zegetocht langs de Groningse theaters met zijn
voorstellingen ‘Mijn Ede’, ‘Mijn Tweede’ en ‘Mijn Vrede’, waarin
hij vertelt over zijn jeugd in Hoogezand. “Theaterjuweeltje”
kopte het Dagblad van het Noorden over ‘Mijn Ede’, waarmee
Hensema uiteindelijk zelfs in Carré belandde.

Bio

Marcel Hensema is een van de meeste gewaardeerde
acteurs van Nederland. Je kunt bijna geen succesvolle
Nederlandse serie opnoemen, of hij heeft er een rol in
gehad. Van Pleidooi tot Baantjer, van Penoza tot, meest
recentelijk, de hoofdrol in Hollands Hoop. Hensema
won tweemaal een Gouden Kalf en is meermaals
genomineerd voor (inter)nationale prijzen, waaronder
een Emmy Award met de Netflix-serie Tokyo Trial.
Hensema wisselt moeiteloos tussen genres in film,
televisie en theater en wordt vaak omschreven als een
kameleontische acteur met veel gezichten.

Speciaal voor de Promotiedagen maakt Marcel Hensema een
korte voorstelling over alle mooie, bijzondere en hilarische
eigenschappen van de ondernemers in het Noorden.

Springerzaal
Wo 7 november: 10.30 11.30 uur

Een niet te missen start van de tweede beursdag!

Deze voorstelling is mogelijk gemaakt door
een samenwerking van MartiniPlaza en de
Promotiedagen.
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DUURZAAM
ONDER ÉÉN DAK

Nefkens Peugeot en Terwolde Renault
en Dacia verhuisd naar nieuwe locatie
In september 2018 zijn Terwolde Renault en Dacia en Nefkens Peugeot, beiden onderdeel van
PGA Nederland, naar een nieuw en duurzaam pand verhuisd dat is gevestigd op een mooie
zichtlocatie aan de Groningse ringweg. De bouw heeft precies één jaar geduurd.
Mobiliteit van de toekomst
Met het nieuwe pand, gelegen aan
knooppunt Euvelgunne op bedrijventerrein
Driebond, hebben beide bedrijven een
belangrijke investering in de toekomst van
de mobiliteit gedaan. Bij de bouw van het
pand is alvast decennia vooruitgekeken.
Zo is er bijvoorbeeld ruim baan gemaakt
voor de komst van meer elektrische auto’s.
Om alle klanten met elektrische voertuigen
optimaal te faciliteren worden er binnenkort
in totaal 44 laadpalen geïnstalleerd.
Duurzaam 3.0
Het pand is op meerdere vlakken
een pand van de toekomst. Op het
dak komen 2.100 zonnepanelen, die
de gehele stroomvoorziening voor
hun rekening nemen. Mede dankzij
energiezuinige ledverlichting wordt het

stroomverbruik gereduceerd. Daarnaast
zijn warmtepompen van de nieuwste
generatie geïnstalleerd, wat betekent
dat het pand operationeel is zonder
gasvoorziening.
Ultieme service en transparantie
Beide merken gaan hun klanten op
ultieme wijze bedienen. Bij binnenkomst
van een auto wordt allereerst een
Vehicle Health Check in de speciale
‘teststraat’ uitgevoerd. Deze teststraat
bestaat uit twee autobruggen waaraan
autotechnici voortdurend diagnoses
stellen. Deze diagnoses van de staat van
de auto worden meteen aan de klant
teruggekoppeld in een overzichtelijk
digitaal rapport. Deze transparante
werkwijze geeft extra inzicht en
controle aan de klant. Verder zijn de

openingstijden verruimd; klanten
kunnen bijvoorbeeld ook hun auto ’s
avonds binnenbrengen voor onderhoud
en reparatie. Beide bedrijven zijn elke
werkdag geopend van 7:00 uur tot
20:00 uur en hebben elke 3e zondag van
de maand koopzondag van 11:00 tot
16:00 uur.
Niet alleen in de werkplaats, maar ook in
de showroom gaan Nefkens en Terwolde
vernieuwend aan de slag. Naast de
individuele merk belevingswerelden
van Peugeots, Renaults en Dacia’s
komt er veel ruimte voor gebruikte
auto’s. Met een gevarieerde voorraad
van ruim 160 kwaliteitsoccasions
kunnen de occasionspecialisten in
het occasioncenter de klanten altijd
optimaal bedienen.

Groningen Osloweg 147
Telefoon Terwolde: 050 544 5711 | Telefoon Nefkens - 050 544 5500

Promotiedagen 2018 | Inspiratietheater

Inspiratie
Theater
Wat maakt iemand succesvol? Over welke eigenschappen beschikt
een succesvolle ondernemer? Hoe haal je het beste uit jezelf? Hoe realiseer je
jouw ambities? Deze vragen proberen we te beantwoorden in het nieuwe
Inspiratie Theater op de Promotiedagen.
In een doorlopend programma kun je kennismaken met prachtige verhalen
van succesvolle (noordelijke) ondernemers en krijg je nieuwe inzichten en
praktische tips om jouw doelen te bereiken en je onderneming te laten
groeien. Het Inspiratie Theater barst van de interessante presentaties.
Plan voldoende tijd in om er een aantal te bezoeken en laat je inspireren!

“You don’t learn to walk by following rules.
You learn by doing, and falling over”
Richard Branson
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Promotiedagen 2018 | Inspiratie Theater

De Beste Versie van Jezelf

William Hummel

William was op jonge leeftijd al succesvol, faalde vervolgens keihard en kwam
in de schulden. Door duizenden uren trial and error, vol beschamende, pijnlijke
en ongemakkelijke momenten, ontdekte hij wat wél werkte. Hij bestudeerde de
inzichten, strategieën en gewoonten van de meest succesvolle mensen. Hij testte ze
uit, paste ze toe en herstelde van zijn tegenslagen. In ‘De Beste Versie van Jezelf’ krijg
je toegang tot deze kennis en leer je hoe je succesprincipes toe kunt passen.
Je leert:
• wat de 3% van de mensen die hun doelen wel halen, anders doen
• hoe je van concurrenten met meer talent en ervaring wint
• hoe je effectief slechte gewoonten beëindigt en nieuwe gewoonten installeert
• waarom succes een lening is die je nooit kan bezitten
• hoe je de discipline opbrengt op momenten dat het er om gaat
• hoe de sleutel naar motivatie werkt
De training van William is direct, interactief, vol humor en toch serieus. Het is simpel
en het werkt. Een niet te missen workshop in Het Inspiratie Theater!
Di 6 november: 13.00 – 14.00 uur
Wo 7 november: 13.00 – 14.00 uur

Workshop: Hoe kom ik in de pers?

Loek Mulder en
Wendy Oude Veldhuis (RTV Noord)
Free publicity is een prachtig middel om je bedrijf, stichting
of initiatief onder de aandacht te brengen bij een groot
publiek. Zonder kosten! Maar hoe doe je dat precies? In drie
kwartier leer je aan de hand van een flink aantal tips hoe je
(op een positieve wijze) in de pers komt. Loek Mulder (business
journalist) en Wendy Oude Veldhuis (marketeer) gaan met je
aan de slag.
Di 6 november: 15.15 – 16.00 uur
Wo 7 november: 14.15 – 15.00 uur

Wat je kan leren van Jochem Myjer
en Youp van ’t Hek?

Gijs Nilessen

Tijdens deze energieke en inspirerende lezing leer je de
geheime lessen uit het theater. Hoe verras je je publiek?
Hoe houd je de aandacht vast? Hoe zorg je dat er bij de
koffieautomaat quotes uit jouw presentatie de revue
passeren? Gijs Nilessen stond jaren op de planken tussen
alle grote namen uit de cabaretwereld. Vanuit de coulissen
zat ie er met zijn neus bovenop. Hij ontdekte de wetten
uit het theater en vertaalde ze voor jou. Tien hands-on tips
van grootmeesters als Youp, Freek en Jochem. Na vandaag
wordt presenteren leuk!
Gijs Nilessen
“Waar verbinding ontstaat gaan mensen schitteren. En dat
vind ik het mooiste wat er is”. Was getekend: Gijs Nillessen.
Met zijn Speak Art helpt Gijs sprekers om dynamisch te
presenteren. Hij wordt geprezen om zijn luchtige stevigheid
en weet als geen ander hoe je een belangrijke boodschap
kunt verpakken in een boeiend verhaal. Gijs is niet alleen
bekend van zijn Speak Art, hij staat als bestuurslid bij
JNO, host bij noordz en co-founder en trainer bij 360Talk
middenin het Noord-Nederlandse zakenleven.
Di 6 november: 14.15 – 15.00 uur
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Promotiedagen 2018 | Inspiratie Theater

Marketing in Transitie

Peter Verhoef (Hoogleraar Marketing RUG)
De wereld om ons heen verandert razendsnel. Marketing zal daarin mee moeten.
Maar hoe doe je dat? En wat zijn nu belangrijke trends? In deze lezing zal Peter
Verhoef een aantal belangrijke trends behandelen, die ook invloed hebben hoe
bedrijven in Noord-Nederland hun marketingfunctie moeten invullen.
Peter Verhoef is hoogleraar Marketing aan de Rijksuniversiteit Groningen en directeur
van het Groningen Digital Business Centre. Zijn onderzoek richt zich op onder meer
op klantmanagement, klantloyaliteit en het koopgedrag van consumenten bij de
aanschaf van biologische producten.
Verscheidene publicaties van Verhoef hebben internationale erkenning gekregen
en zijn onderzoeksresultaten worden regelmatig gebruikt om problemen met
betrekking tot consumentengedrag aan te kaarten of daar een oplossing voor te
bieden. Zo heeft een van zijn onderzoeken aangetoond dat het eten en drinken van
light-producten niet leidt tot gewichtsverlies, maar juist een averechts effect heeft.
Naast zijn werkzaamheden als hoogleraar is Verhoef directeur van de University of
Groningen Business School en is hij voorzitter van de Adviesraad Klant Centraal van
de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).
Een niet te missen gastcollege in Het Inspiratie Theater!
Di 6 november: 16.00 – 16.45 uur

Jouw toekomst in de IT

Inspiratiesessie:

Op zoek naar een carrière in de IT? In het Inspiratie Theater
delen kandidaten en werkgevers hun ervaringen over het
omscholingstraject Make IT Work. Make IT Work maakt het
voor hoogopgeleiden zonder specifieke IT-achtergrond
mogelijk zich te laten omscholen naar een IT-functie
op hbo-niveau en direct in een baan van start te gaan.
Cursisten worden via een tool geselecteerd voor Make
IT Work. Werkgevers en kandidaat-cursisten ontmoeten
elkaar tijdens een werkgeversmarkt. Wanneer werkgever
en de kandidaat een akkoord hebben, kan de kandidaat
als cursist mee doen in de omscholing tot Software
Engineer, Cyber Security of Business Analytics. Deze sessie
is interessant voor werkzoekenden en organisaties.

InnoCore Pharmaceuticals won in 2017 de Groninger
ondernemersprijs Het juryrapport van destijds was vol lof. Het
bedrijf uit Groningen is als enige ter wereld in staat om uit
eiwit opgebouwde medicijnen te verpakken in een polymeer.
Bij injectie lost het polymeer langzaam op, waardoor het
geneesmiddel gedoseerd wordt afgegeven en de werking
ervan langer aanhoudt.

Ronald Kleijn (Make IT Work)
Robin van den Berg (IT Academy)

Di 6 november: 17.00 – 17.45 uur

Jaap Oostendorp (InnoCore)
Micro-oplossingen als medicijn

Met een internationaal team wordt bij InnoCore dagelijks
gewerkt aan de ontwikkeling van minuscule bolletjes en
staafjes die deze langdurige afgifte van medicijnen mogelijk
maakt. Door toepassing van de bio-afbreekbare polymeer
technologie, die door InnoCore is ontwikkeld, hoeven
patiënten veel minder vaak geïnjecteerd te worden. In zijn
presentatie zal Chief Operating Officer Jaap Oostendorp een
overzicht geven van de producten die InnoCore ontwikkelt.
Tevens zal hij stil staan bij de successen en uitdagingen van
een jong en groeiend bedrijf in de dynamische farmaceutische
industrie.
Deze bijeenkomst is alleen toegankelijk voor leden van de JCC

Wat kun jij bijdragen aan het
Rode Kruis?

Di 7 november: 19.00 – 20.00 uur

Fred Kremer, voorzitter
NRK Groningen

Het Rode Kruis staat in het hart van de
samenleving, als ondersteuning van
medisch professionals en burgers in tijden van nood. Om
burgers te ondersteunen in kwetsbare situaties, als ze er
zijn of dreigen te ontstaan. Zonder enig onderscheid voor
iedereen. Hoe kan jij daar, groot of klein, als individu aan
bijdragen? Fred Kremer, voorzitter NRK Groningen, vraagt
de hulp van ondernemers.
Di 6 november: 18.15 – 18.45 uur
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Inspiratiesessie:

Stef van der Ziel (Jet-Stream en Streamzilla)
“De kansen die in het Noorden in het verschiet liggen zijn fenomenaal. Al
die getalenteerde studenten in Groningen, de jongste stad van Nederland,
maken ons de regio van de toekomst”, aldus Stef van der Ziel.
Stef van der Ziel is een pionier op het gebied van videostreaming. Al
in 1994 verzorgde hij de eerste live-uitzending op internet. Inmiddels
is zijn bedrijf Jet-Stream een grote, internationale aanbieder van
videostreamingdiensten. Bezieling en betrokkenheid zijn de kernwoorden
van zijn ondernemerschap. Innoveren is zijn passie.
Stef is een ondernemer met ambitie en een visie. Niet alleen voor zijn eigen
bedrijven Jet-Stream en Streamzilla, maar ook voor het Noorden als geheel.
Hij was dan ook één van de initiatiefnemers van Top-Dutch. Overal waar
hij spreekt brengt hij de grote kwaliteiten van Noord-Nederland over het
voetlicht. “We mogen wel wat trotser zijn in het Noorden. Een beetje meer
bravoure mogen hebben,” beweert hij.
In deze inspiratiesessie vertelt hij over de grote kwaliteiten van NoordNederland en zijn eigen drive en energie als ondernemer.
Dinsdag 6 november: 20.15 – 21.00 uur

Blijham is beter dan
Serranoham

Willem Foorthuis
(Hanzehogeschool)
De agri-food sector is een van
de belangrijkste economische
dragers in onze regio. Maar de
sector staat onder druk. Dat
ligt vooral aan de mondiale
concurrentie.
Door schaalvergroting, kostprijsverlagingen, vergaande
efficiency en rationalisering overleven alleen de grootste
ondernemers. Ze produceren veel en goed, vooral bulk voor
de export. De veel duurdere consumptieartikelen worden
opnieuw geïmporteerd. Biggen uit Groningen komen terug
als Serrano-ham.
Er wordt binnen de regio geen waarde aan de primaire
productie toegevoegd. Waarom niet in de regio produceren
voor de eigen regio? Maar hoe ziet dit alternatieve model
eruit? En wat is de rol van de inkopers in de regio bij
het vormen van deze nieuwe korte keten? Er liggen
economische kansen in duurzame productie.
Willem Foorthuis is lector aan de Hanzehogeschool bij
het lectoraat Duurzaam Coöperatief ondernemen en
een stimulerende kracht achter de Gebiedscoöperatie
Westerkwartier.
Deze presentatie wordt aangeboden door Unive
Univé is Kenniskringpartner van het lectoraat Coöperatief
Duurzaam Ondernemen.
Woensdag 7 november: 15.00 – 15.45 uur

Happy and Healthy Lifestyle

Marleen Bosman
(vitaliteit- en lifestylecoach)
Vitaliteit- en lifestylecoach Marleen Bosman heeft een missie:
zoveel mogelijk mensen op weg helpen naar de gezondste
en gelukkigste versie van zichzelf. Dit bereik je door te zorgen
voor de juiste balans op alle gebieden die belangrijk voor je
zijn: thuis en op je werk.
Mensen die goed in hun vel zitten zijn fit en energiek. Ze
hoeven de werkdag niet ‘uit te zitten’ om vervolgens op te
springen zodra het vijf uur is. Nee, mensen die goed in hun
vel zitten hebben zin in de dag en in hun werk. Ze zijn meer
betrokken en dus ook productiever.
Maar hoe doe je dat? Hoe pak je dat aan? Tijdens deze lezing
heeft Marleen het antwoord voor je.
Marleen laat je zien hoe je, met de juiste mindset, gezond eten,
bewegen, ontspannen en het maken van slimme keuzes meer
balans in je drukke leven kan krijgen.
Woensdag 7 november: 16.00 – 16.45 uur
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Inspiratiesessie:

Mark Vletter (Voys)
FD Gazellen Awards, Deloitte Fast 50, NRC Next Beste Werkgevers,
Sprout Topchallenger; er zijn weinig lijstjes van succesvolle bedrijven in
Nederland, waar de naam Mark Vletter niet in voorkomt.
Mark Vletter is één van de boegbeelden van de Noordelijke IT Sector. Hij
is de oprichter van Voys, een telecomprovider die staat voor het nieuwe
bellen. Hij is tevens oprichter van succesvolle bedrijven als Devhouse,
Spindle, VoIPGRID en 48percent.org. Mark heeft bovendien een unieke kijk
op leiderschap: “Iedereen moet zijn ego opzijzetten, want dan bereik je
veel meer,” zegt hij. Hij is een voorvechter van een bedrijfscultuur zonder
managementlagen en zet vol in op het collectief.
Mark vertelt graag over het succesverhaal van zijn bedrijven, zijn visie op
ondernemerschap, toekomststrategie en windt zich graag een beetje op
over internetvrijheid.
Zo zien we het graag in het Inspiratie Theater!
Wo 7 november: 19.45 – 20.30 uur

Inspiratiesessie Vitaal Leiderschap

Alien Oelen (A Plus opleidingen)
Hoe haal je het beste uit jezelf en je medewerkers?
Inspirator en motivator Alien Oelens van A plus Opleidingen
neemt ons in deze sessie mee in haar definitie van Vitaal
Leiderschap. Met positieve en natuurlijke begeleiding wordt
een omgeving gecreëerd waar medewerkers zich kunnen
ontplooien en waar persoonlijke vitaliteit net zo belangrijk
is als inzetbaarheid. Tijdens deze Inspiratiesessie gaat Alien
in op persoonlijke ontwikkeling en teamontwikkeling door
middel van forward thinking en positief, vitaal en coachend
leiderschap.

Maak je ambities waar met behulp van event
technology

Kevin Paré (Bano)

Bano slaagt er al jaren in om Groningse ondernemingen
een werelds podium te bieden. Welke tools op het gebied
van event technology kun je als ondernemer inzetten
om je ambities waar te maken? Dit en meer komt ter
sprake tijdens de presentatie van Kevin Paré (Bano Event
Technology).
Woensdag 7 november: 19.00 – 19.30 uur

Woensdag 7 november: 17.00 – 17.45 uur
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Programma
Dinsdag 6 november
13.00 - 14.00 uur

14.15 - 15.00 uur

De Beste Versie van Jezelf
William Hummel
De principes van succes en hoe je deze
toe kunt passen
Wat je kan leren van Jochem Myjer en
Youp van ’t Hek?
Gijs Nilessen
Hoe verras je je publiek? Hands on tips
uit de school van Youp, Freek en Jochem

15.15 – 16.00 uur

Workshop: Hoe kom ik in de pers?
Loek Mulder en Wendy Oude Veldhuis
Tips en tricks om (positief) in de pers te
komen

16.00 – 16.45 uur

Marketing in Transitie
Peter Verhoef (Hoogleraar Marketing
RUG)
Belangrijke marketingtrends in een
veranderende wereld

17.00 – 17.45 uur

18.15 – 18.45 uur

13.00 - 14.00 uur

De Beste Versie van Jezelf
William Hummel
De principes van succes en hoe je deze toe
kunt passen

14.15 – 15.00 uur

Workshop: Hoe kom ik in de pers?
Loek Mulder en Wendy Oude Veldhuis
Tips en tricks om (positief) in de pers te
komen

15.00 – 15.45 uur

Blijham is beter dan Serranoham
Economische kansen in duurzame
productie Willem Foorthuis
(Hanzehogeschool)

Regionaal produceren voor de eigen regio
brengt nieuwe economische kansen

Jouw toekomst in de IT
Make IT Work – IT Academy NoordNederland
Omscholing voor hoogopgeleiden voor
een carriere in de IT

16.00 – 16.45 uur

Wat kun jij bijdragen aan het Rode
Kruis?
Fred Kremer, voorzitter NRK Groningen
Hoe kan jij, groot of klein, als individu
bijdragen aan het Rode Kruis?

Happy and Healthy Lifestyle
Marleen Bosman (FoodILove)
Lifestylecoach Marleen helpt je met het
bereiken van de gezonde en gelukkige
versie van jezelf

17.00 – 17.45 uur

Inspiratiesessie Vitaal Leiderschap
Alien Oelen (A Plus Opleidingen)
Hoe haal je het beste uit jezelf en je
medewerkers?

19.00 – 19.30 uur

Maak je ambities waar met behulp van
event technology
Kevin Paré (Bano)
Welke tools in event technology kun je
inzetten om je ambities waar te maken?

19.00 – 20.00 uur Inspiratiesessie:
Jaap Oostendorp (InnoCore)
Micro-oplossingen als medicijn
Successen en uitdagingen van een jong
en groeiend bedrijf in de farmaceutische
industrie
20.15– 21.00 uur

Woensdag 7 november

Inspiratiesessie:
Stef van der Ziel (Jet-Stream)
“Noord-Nederland is de regio van de
toekomst”

19.45– 20.30 uur Inspiratiesessie:
Mark Vletter (Voys)
De visie van een unieke Groningse
ondernemer
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Promotiedagen Arena

Welke bijeenkomsten ga jij bezoeken?

De Promotiedagen Arena is de plek voor inspirerende, actuele en interessante bijeenkomsten. Op het programma
staan onderwerpen als online marketing, maatschappelijk ondernemen, circulaire economie, energiebesparing en de
Brexit. Kortom; de zaken waar je als ondernemer nu mee te maken hebt. In de Arena ontvang je tips en tricks waar je
meteen mee aan de slag kunt en je goed voorbereid op pad gaat. Mis het niet!

Online Marketing: Afvallen of aansluiten

Jettie Boersma – daar[om]

Hoe krijg je online aansluiting met je markt? Veel ondernemers geven online
zichtbaarheid en digitalisering nog steeds geen prioriteit. Maar online marketing is
inmiddels onmisbaar om aansluiting te krijgen en te houden met je markt.
daar[om] is een online marketing bureau in Groningen met een missie: MKB
bedrijven helpen te groeien. Online zichtbaar worden is hierbij een belangrijk middel.
In het project ‘Versneld digitaliseren MKB’ wordt samengewerkt met het Ministerie
van Economische Zaken, de Gemeente Groningen, de Hanzehogeschool en de
Rabobank. Benieuwd of dit ook voor jou werkt? Of benieuwd of jij de aansluiting al
hebt gevonden met de (digitale) markt? Jettie helpt verschillende bedrijven met het
inzetten van diverse kanalen op het gebied van online marketing en vertelt er alles
over in haar presentatie.
Di 6: 12.45 – 13.30 uur
Wo 7: 14.00 – 14.45 uur

Workshop

Facebook Jobs en Digitale Marketing
In Nederland maken meer dan 8 miljoen mensen dagelijks
gebruik van Facebook en nog eens miljoenen van Instagram.
Hoe zorg je ervoor dat jouw bedrijf opvalt en hoe bereik
je de mensen die bij jou willen werken, of in jouw product
geïnteresseerd zijn. MKB Noord organiseert, samen met
Facebook, een bijeenkomst met praktische tips en tricks.
Trainers van Facebook geven uitleg over:
• Facebook Jobs; de nieuwe tool waarmee bedrijven
geschikte krachten kunnen vinden. Uit onderzoek van
vorige maand blijkt dat er nu al meer vacatures worden
verspreid via Facebook, dan via LinkedIn.
• Hoe vertel je jouw ondernemersverhaal op Facebook?
• Hoe kun je Facebook adverteren efficiënt inzetten?
We krijgen een inkijkje in de techniek om dit zelf te kunnen
doen. Er wordt afgesloten met een borrel waar je ervaringen
kunt delen en waar een Facebook trainer aanwezig is voor
de laatste vragen.
Di 6 november: 13.30 uur
Deze bijeenkomst wordt
mogelijk gemaakt door:
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Groningse Ondernemers Challenge
De Groningse Ondernemers Challenge daagt ondernemers
uit om een positieve impact te maken op de stad Groningen
en haar inwoners. De Challenge spoort ondernemers aan om
zich meer over lokale maatschappelijke kwesties te buigen. De
verkiezing wordt dit jaar voor de tweede keer georganiseerd,
en net als met de vorige editie vindt de prijsuitreiking op de
Promotiedagen plaats.
Dertig ondernemers starten een project waarmee ze
maatschappelijke impact gaan maken in de stad Groningen.
Hiervan komen er twaalf in de finale. De drie beste initiatieven
krijgen een geldbedrag om hun impact te vergroten. In totaal
zijn er drie geldprijzen van€ 5000,- te verdelen onder de twaalf
finalisten. De prijs wordt uitgereikt door wethouder Roeland
van der Schaaf. De winnaars van vorig jaar waren Erwin Grose
van Fietsvriend Fred, Sanne Jonkers van Werkpodium Kraack
en Nathan Slangen van Waterrijk Pioniers.
Di 6 november: 15.00 – 16.00 uur
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Groninger Retail Academy

Retail 2030; Met Frank Quix
(Q&A, Store of the Future)

Failliet of the Sky? Het levensverhaal van een
jonge software- ondernemer

Marijn Poelman (Qlic)

Dat de retail aan verandering onderhevig is, is niet nieuw.
Voor de consument wordt winkelen steeds leuker,
makkelijker en relevanter. Retail 2030 schetst twaalf
belangrijke Retail Shifts, veranderingen waar veel retailers
mee te maken gaan krijgen.

Op 14-jarige leeftijd begon Marijn vanaf zijn zolderkamer
met een internetbedrijf. Waar vriendjes geld verdienden met
vakkenvullen, deed hij dit vanuit zijn slaapkamer. In zijn verhaal
neemt hij je mee naar 2006, het jaar waarin hij samen met zijn
moeder bij de Kamer van Koophandel binnenstapte en hij de
eerste stappen zette op het ondernemerspad. Tot het moment
dat alles omsloeg. Geen opleiding, geen werk, en een stapel
aan openstaande facturen.

Frank Quix is managing director bij onderzoeks- en
marketingbureau Q&A. Hij schreef het boek ‘Retail
Marketing’ en hij is initiatiefnemer van Store of the Future,
hét retail innovatielab van Nederland.
Frank Quix gaat in op het door Q&A ontwikkelde Retail
DNA Model en op de Drivers, de Needs en de Access die de
veranderingen in de Retail veroorzaken. Daarnaast vertelt
hij over de Store of the Future, waar je kunt ontdekken
hoe de fysieke winkelomgeving van de toekomst eruit kan
komen te zien, met een nadruk op de rol van
technologie. Ook krijg je antwoord op vragen
als “Hoe kan je je nog onderscheiden?” en
“Hoe maak je je winkel toekomstbestendig?”.
Di 6 november: 19.00 – 21.00 uur

Marijn vertelt openhartig hoe zijn bedrijf Qlic juist dankzij
een diep dal heeft kunnen uitgroeien tot een succesvol
softwarebedrijf en welke lessen hem daarbij hebben geholpen.
Daarnaast deelt deze 26-jarige ondernemer de basisprincipes
die volgens hem onmisbaar zijn bij het starten én behouden
van een succesvolle onderneming. Hij werkt dagelijks voor
talloze groeibedrijven in Nederland. Wat doen deze bedrijven
anders? Waarom groeien ze harder dan de rest? En waarom is
Qlic niet een “gewoon” bedrijf.
Wo 7 november: 13.00 – 13.45 uur

FEM: Female Entrepreneurs Meeting

De Kracht van Vrouwelijk
Ondernemerschap

Het aantal vrouwen dat onderneemt in
Nederland stijgt. In 2016 waren er voor het
eerst meer vrouwelijke parttime starters dan
mannelijke. Waar ligt de kracht van vrouwelijk
ondernemers? Bestaat er iets als vrouwelijk
ondernemerschap? Is er behoefte aan een groot
netwerk van vrouwelijke ondernemers in NoordNederland? Deze vragen komen aan de orde in
een inspirerende Female Entrepreneurs Meeting
in de PD Arena.
Drie vrouwelijke topondernemers uit het
Noorden: Yvonne Kooi (Royal Goedewaagen),
Xandra Groenewold (voormalig Pro-Time) en
Alien Oelens (APlus Opleidingen) vertellen hun
ondernemersverhaal en hun visie op vrouwelijk
ondernemerschap.
De bijeenkomst wordt georganiseerd in
samenwerking met diverse netwerken van
vrouwelijke ondernemers.
Wo 7 november: 15.00 – 16.00 uur
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MKB EnergieKafé

Energiewinst voor Ondernemers
Voor 2020 moeten zo’n 100.000 MKB Bedrijven verplicht
aangeven welke maatregelen zij gaan treffen om aan de
energiebesparingseisen uit de Wet Milieubeheer te voldoen.
Essent Zakelijk en Energiewacht kunnen ondernemers
hierbij helpen. Onder de noemer ‘Energiewinst voor
ondernemers’ worden ondernemers tijdens deze
bijeenkomst in de Arena geïnspireerd om energie te
besparen.
Zo kun je ontdekken dat de wettelijke verplichting van
energie besparen geen bedreiging, maar juist een kans
is. Met eenvoudige maatregelen, een EnergieFITscan
en stimulering vanuit de overheid maakt Essent van
energiebesparing een interessante businesscase.

Brexit: Business or No Business

Auke Doornbosch en Paul Suk
(Rein Advocaten en adviseurs)
Volgens onderzoek van de Kamer van Koophandel, is 15% van
de ondernemers die zakendoen met Engeland voorbereid op
de gevolgen van de Brexit. 40 % van de ondernemers denkt
dat het allemaal wel meevalt en 45% heeft er nog niet over
nagedacht.29 maart 2019 is de Brexit hoogstwaarschijnlijk
een feit. Auke Doornbosch en Paul Suk van Rein Advocaten
en Adviseurs leggen uit waarom ondernemers zich (beter)
voor moeten bereiden op de Brexit. Ze wijzen op de soms
onverwachte gevolgen die de Brexit kan gaan hebben voor
ondernemers die zakendoen met het Verenigd Koninkrijk.
Wo 7 november: 17.15 – 18.00 uur

Wo 7 november: 16.15 – 17.00 uur

Wat is de waarde van je netwerk?

Klaar Zeegers en Henriëtte Veenstra
Elke ZZP’er weet het: netwerken is belangrijk. Onze LinkedIn- en Facebookaccounts tellen soms wel honderden connecties.
Maar wat is eigenlijk de echte waarde van je netwerk? En hoe bouw je slim een waardevol netwerk op? Klaar en Henriëtte zijn
initiatiefnemers van ikonderneemhet.nl. Dit platform verbindt ondernemers met ondernemers, maar ook met onderwijs en
overheid om zo tot groei te komen in het ondernemerschap. In deze workshop krijg je waardevolle tips, die je meteen in de
praktijk kunt toepassen.
Aansluitend is er gelegenheid tot netwerken onder het genot van een drankje en een hapje.
Deze bijeenkomst wordt aangeboden door ZZP Nederland.
Wo 7 november: 19.00 – 21.00 uur
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Programma

Arena
Dinsdag 6 november

Woensdag 7 november

12.45 – 13.30 uur

Online Marketing: Afvallen of aansluiten
Jettie Boersma – daar[om]
Hoe krijg je online aansluiting met je
markt?

13.00 – 13.45 uur

Failliet of the Sky
Marijn Poelman (Qlic)
Wat zijn de basisprincipes van een
succesvolle onderneming?

13.30 – 14.45 uur

Facebook Jobs en Digitale Marketing
MKB Noord en Facebook
Praktische tips en tricks over Facebook
en het nieuwe Facebook Jobs

14.00 – 14.45 uur

Online Marketing: Afvallen of aansluiten
Jettie Boersma – daar[om]
Hoe krijg je online aansluiting met je
markt?

15.00 – 16.00 uur Groningse Ondernemers Challenge
Welk bedrijf maakt de meest positieve
impact op de stad en haar inwoners?

16.30 – 17.15 uur

Zero Waste: Niet Dromen maar Doen!
Gilbert de Raad (Renewi) en Wouter
Haan (Reclameland)
Slim afval scheiden is niet alleen
goed voor het milieu, maar loont ook
financieel!

19.00 – 21.00 uur Groninger Retail Academy
Retail 2030; Met Frank Quix
(Q&A, Store of the Future)
Hoe ziet de winkel van de toekomst eruit?

15.00 – 16.00 uur FEM: Female Entrepreneurs Meeting
De Kracht van Vrouwelijk
Ondernemerschap
16.15 – 17.00 uur

EnergieKafe
Energiewinst voor Ondernemers
De wettelijke verplichting van energie
besparen is geen bedreiging, maar juist
een kans

17.15 – 18.00 uur

Brexit: Business or no Business
Auke Doornbosch en Paul Suk
(Rein Advocaten en adviseurs)
Brexit? Good Preparation is half the work!

19.00 – 21.00 uur ZZP Nederland: Wat is de waarde van je
netwerk?
Klaar Zeegers en Henriëtte Veenstra
Wat is eigenlijk de echte waarde van
je netwerk? En hoe bouw je slim een
waardevol netwerk op?

ARENA
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Triff die Nachbarn!
Kennismaken met de Duitse buren op de Promotiedagen

“Noord-Nederland en Noordwest-Duitsland liggen zo dicht bij elkaar, we delen zoveel. Daar moeten we
nog veel meer uit halen. Ondanks dat er al veel gebeurt, liggen er nog zoveel kansen die niet worden
gepakt. En dan heb ik het vooral over het gebruik maken van elkaars talenten”, zo sprak honorair consul
Sieger Dijkstra onlangs tijdens de internationale handelsdag in Papenburg.
Internationaal zakendoen kan het MKB veel opleveren. Wie
denkt dat zijn afzetmarkt stopt bij Nieuweschans, mist een
grote kans! De exportprestaties van Noord-Nederland blijven
echter nog wat achter bij het landelijk gemiddelde. Er liggen
nog veel kansen, direct over de grens.
Op de Promotiedagen kan je op een laagdrempelige manier
kennismaken met de Duitse markt en Duitse ondernemers.
Even kennismaken met de buren, zeg maar. Duitse bedrijven
zijn zeer geïnteresseerd in samenwerking. Meer dan 40 (!)
Duitse bedrijven zijn op de Promotiedagen vertegenwoordigd.
Daarnaast worden er 4 busreizen voor ondernemers vanuit
Duitsland naar de Promotiedagen georganiseerd.

Plein Oldenburg

Al meer dan 10 jaar zijn Oldenburg en Groningen ‘partners in
business’. De innige samenwerking is uitgegroeid tot een goede
vriendschap die ook zijn vruchten afwerpt. Onlangs werd een
nieuwe overeenkomst getekend, samen met de stad Bremen.
Speerpunten van de samenwerking zijn digitalisering, mobiliteit
en duurzaamheid. De drie steden zijn daarmee in staat om
de actuele maatschappelijke en ecologische vraagstukken
het hoofd te bieden. Deze thema’s zie je ook op het Plein
Oldenburg terug, met een aantal topbedrijven uit de regio
en een aansluitend programma rondom de thema’s Energie,
Waterstof en Digitalisering.
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Deelnemers Plein Oldenburg
BTC Business Technology Consulting | Convey Gruppe
DENIES | DLR Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt
EnaQ | Fraunhofer Institut | ISE | Jade Hochschule
Lufthansa Industry Solutions | Stadt Oldenburg
Wirtschaftsförderung | OLEC Oldenburger Energiecluster
Wunderline
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Programma Plein Oldenburg

Dinsdag 6 november
14.00 uur Presentatieprogramma met:
SofaTalk
Gesprek met Oldenburger Start Ups: Homevoice, InProSens
New Work: Mehr als schöne Büros und Kicker
Kathrin Haas und Sebastian Seeger (einfach.effizient)
De eerste waterstof-powered veerboot ter wereld
DLR Deutsches Zentrum fur Luft- und Raumfahrt
19.00 uur Officiële Ontvangst Stadt Oldenburg
Ontvangst door Klaus Wegling (Hoofd EZ Stadt Oldenburg)
en gedeputeerde Henk Staghouwer (gedeputeerde
Provincie Groningen)

Woensdag 7 november
13.00 uur Plein Oldenburg Ondernemers Brunch
14.00 uur Presentatieprogramma met:
Der Mensch im Mittelpunkt eines vernetzten lokalen
Energiesystems Energetisches Nachbarschaftsquartier
Fliegerhorst Oldenburg
Wasserstoff als mobiler Energiespeicher
Holger Janssen, DLR – VE

Plein Ostfriesland
De regio Ostfriesland zet zich samen met Nederlandse
partners in voor grensoverschrijdende samenwerking op
vele gebieden. Speerpunten zijn bijvoorbeeld infrastructuur,
toerisme en arbeidsmarkt. De betrekkingen tussen de Duitse en
Nederlandse partners worden steeds nauwer. En dat zie je ook
op het Ostfrieslandplein terug.
“Met het Ostfrieslandplein als Ostfriesischer marktplaats en
meer dan 25 standhouders uit de regio willen we Ostfriesland
in economische én in cultureel opzicht aan de bezoekers
presenteren”, aldus Harmut Neumann, referent voor
vestigingsbeleid bij de IHK. Tijdens de Promotiedagen hebben
bedrijven de mogelijkheid om talrijke interessante contacten
te leggen met potentiële nieuwe klanten en zakenpartners in
Nederland. En ook de Nederlandse bedrijven kunnen de kans
grijpen om een eerste stap over de grens te wagen.

Deelnemers Plein Ostfriesland
AG Ems | Alter Brunsel GmbH | Anker Schiffahrt
Dirks Group | Ems Port Agency and Stevedoring
Ems region Immobilien | EVAG | Federation4Women
FriTec | Greentec | Heine Podchul Beratende Ingenieure
Hochschule Emden/Leer | IHK für Ostfriesland und
Papenburg | Logistikachse Ems | Niedersachsen Ports
OCEAN | Reinoud Bekkema Tekenstudio | Scanservice
Seaport Emden | Seehafenstadt Emden
Uw Eigen Secretariaat | Wachstumregion Emsachse Weets
Gruppe | Weindiele Kotzias | WoordenTalent | Zeutsche
GmbH | ZSP Solar

Programma Plein Ostfriesland

Wo 6 november
17.00 uur Officiële Opening Ostfrieslandplein
met aansluitend netwerkborrel
m.m.v. Peter den Oudsten (Burgemeester van Groningen),
Ilona Heijen (directeur Interreg/Emsdollart Regio) en
Joachim Wenke (Scan-Service Centrum Nord-West)

Wo 7 november
15.00 uur Proeverij streekproducten
Proeverij met diverse regionale hapjes en drankjes. Als
culinaire mbassadeur van Ostfriesland presenteert
Ostfriesen Eistee zich voor het eerst op de Nederlandse
markt.
De maritieme sector is ruim vertegenwoordigd op het
Ostfriesland Plein.

17.00 – 18.30 uur Internationaal Netwerkevent
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A TICKET TO TOMORROW

De Wunderline
verbindt en brengt
mensen verder.
Hoe?
Standnummer 6082 op
het Oldenburgplein.
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Promotiedagen 2018 | Samenwerkende Bedrijvenverenigingen

Vier samenwerkende bedrijvenverenigingen

Ontmoet het Groningse bedrijfsleven!

Rondom de stand van de Gemeente Groningen is in de afgelopen jaren een trefpunt ontstaan van het
Groningse bedrijfsleven. Netwerkstands van de bedrijvenverenigingen Zuid-Oost, VBNO, WEST en de GCC
staan hier gegroepeerd met ongeveer 50 van hun leden.
De verschillende bedrijvenverenigingen hebben
gemeenschappelijke doelstellingen. Ze zorgen voor een
bundeling van krachten van bedrijven, ze zijn gesprekspartner
van de gemeente en ze zorgen voor een gemeenschappelijke
aanpak van zaken als een veilig, verzorgd en bereikbaar
bedrijvenpark.

Bedrijvenvereniging ZO

ZO is een actief netwerk van circa 320 ondernemers en
organisaties op bedrijventerrein Zuid-Oost in Groningen. Om
succesvol te zijn als ondernemer heb je niet alleen een goed idee
en financiering nodig. Ook een goed netwerk, een geschikte
locatie en actieve belangenbehartiging zijn onontbeerlijk. Daar
zorgt ZO voor.

Deelnemers

Alfa College | Bedrijvenvereniging ZO | Bos Recycling B.V.
Bossers & Cnossen | CallvoipTelefonie | Croon Wolter
& Dros | Harrier Accountancy en bedrijfsadvies | Havik
Auto | Homij | Infotopics bv | Kumij BV | Kwint | Makro
Mathijssen - Ten Have Lichtreclame | MRM-Professionals
OTP Onderwijs Ontmoet Ondernemers | OVM Group | PTB
Transportmiddelen B.V. | VDNK | Voys | Yspeert Advocaten

WEST

WEST is een netwerkorganisatie voor bedrijven aan de westkant
van Groningen. De vereniging heeft als doel het economische
klimaat in Groningen te versterken. Bedrijvenvereniging WEST
is inmiddels een bekend gezicht op de Promotiedagen. Dit jaar
presenteert de vereniging zich in een nieuwe, frisse en compleet
ingerichte stand.

Deelnemers

VBNO

De VBNO is er voor bedrijven in de Noord Oostelijke Taartpunt
van de stad, begrensd door de Oostersingel/Bloemsingel en het
Damsterdiep/Eemskanaal. De vereniging presenteert zich al vier
jaar samen met haar leden op een gezamenlijk netwerkplein
op de Promotiedagen. De opzet slaat aan onder de leden, het
deelnemersaantal werd dit jaar zelfs verdubbeld.

Deelnemers

BENK Advocaten | Best Western Plus Hotel Restaurant
Aduard | Break Out Grunopark | MartiniBusiness | Mulder
loonbedrijf | Slagerij Hofman | Steamteq Nederland
Straalbedrijf Wieringa bv | van Dijk Metaalbewerking
BV | Van Dijk Tuinen Groningen | Vries Timber Agency
Intermediair BV | Van der Graaf Beveiligingstechniek
Cornelis Bedrijfsauto’s BV | Bouwman aanhangwagens
HMB-signaal | Rozenberg Reclame | Henk Evenement’n

Groningen City Club

De Groningen City Club is een moderne ondernemersvereniging
van en voor ondernemers in Groninger binnenstad. De
vereniging telt ongeveer 500 leden uit diverse branches. De GCC
doet voor de tweede keer mee aan de Promotiedagen. Op de
eerste beursavond organiseert de GCC samen met de Groninger
Retail Academy een bijeenkomst met als thema Retail 2030.

Programma
Di 6 november: 16.30 – 18.00
Di 6 november: 19.00 – 21.00
		
Wo 7 november: 16.30 – 18.00
		

Netwerkborrel leden VBNO
GCC en Groninger Retail 		
Academy: Retail 2030
Gezamenlijke Netwerkborrel 		
leden ZO, GCC, WEST, VBNO

Medity Medisch Instituut | OTP Onderwijs Ontmoet
Ondernemers | MTN Accountants en Adviseurs | Opmaat
3D | Deerns Nederland BV | Vevida BV | Opmaat 3D | Verno
Materieel Verhuur | Lamberink Makelaars en Adviseurs
Persbureau Tammeling
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Promotiedagen 2018 | De Nieuwe Bouw

De Nieuwe Bouw

Bouwen met het oog op de toekomst

De sterke economische groei in Nederland heeft en weerslag op de bouw. Tegelijkertijd verandert de
branche in rap tempo. Vrijwel ieder project dat in de huidige tijd wordt opgeleverd, is met het oog op
de toekomst gerealiseerd. Er zijn veel Energie-Nul projecten, vrijwel alles wordt aardbevingsbestendig
gerealiseerd en modulaire- en prefab bouwstijlen zijn populair. Begrippen als warmtepompen, gasvrij,
zonnepanelen, hernieuwbare grondstoffen en hoge isolatiewaardes komen in vrijwel ieder project
terug.
Toekomstbestendig bouwen is meer dan alleen het realiseren
van vernieuwende projecten. Ook een toekomstbestendige
infrastructuur, het vernieuwen en verduurzamen van huidige
woningen en bedrijfspanden, het integreren van ICT in de
bouw en het omscholen/opleiden van goed personeel zijn
zaken waar de bouwsector zich dagelijks over buigt. De
Promotiedagen presenteert De Nieuwe Bouw, een platform
waar vakgenoten met elkaar in contact worden gebracht en
verschillende spelers op de markt laten hoe ze inspelen op de
huidige ontwikkelingen.

Deelnemers
Plegt-Vos Noord

Plegt-Vos creëert slimme oplossingen voor behoeften van
mensen en organisaties. In de stad Groningen zijn ze prominent
zichtbaar op de Grote Markt, waar druk gewerkt wordt aan het
unieke woon- en horecaconcept Merckt. Op de Promotiedagen
presenteert het bedrijf het concept Boost®, een nul op de meter
concept waarmee corporatiewoningen een energie-, comfort en
waardeboost krijgen.
28

Archipunt

Archipunt is een ingenieursbureau dat het anders aanpakt.
Het team bestaat onder andere uit architecten, ingenieurs,
psychologen en bedrijfskundigen. Het bedrijf heeft een liefde
voor complexe vraagstukken, omdat daarin alle disciplines
samenkomen. Archipunt doorgrondt gebouwen, adviseert over
de mogelijkheden en staat aan je zijde bij de realisering van je
plannen.

Werkum

Werkum is een arbeidsbemiddelings- en human resource
adviesbureau. Het bedrijf detacheert professionals op het gebied
van bouw, installatietechniek en ICT. Werkum speelt snel, direct
en effectief in op vragen uit de markt en heeft de expertise in
huis om werving- en selectieprocedures van begin tot eind te
verzorgen.

AliusEnergy

Alius betekent ‘anders’ in het Latijn. AliusEnergy staat voor
andere, alternatieve energie. Bij het bedrijf kun je terecht voor
duurzame energietechniek, bijvoorbeeld op het gebied van
zonne-energie.

Promotiedagen 2018 | De Nieuwe Bouw

ModiQ

ModiQ is erin geslaagd om een uniek en geheel nieuw concept
te realiseren op het gebied van vastgoed. Door gebruik te maken
van uit panelen opgebouwde en schakelbare units kan het
bedrijf een breed scala aan woningen aanbieden. De woningen
zijn duurzaam, voorzien van degelijke materialen en kunnen
worden vormgegeven in iedere gewenste stijl.

3D Lab

3D Lab kan alles met 3D; laserscanning, visualisaties, 3D
Animatie, virtual reality, augmented reality, scan to BIM en 3D
Printen. 3D Lab is het vertrekpunt voor het werken met 3D.
Omdat het bedrijf alle facetten van het werken met 3D beheerst
kan het op meerdere manieren een meerwaarde creëren.

BMN Bouwmaterialen

BMN Bouwmaterialen biedt materialen en diensten voor
professionele bouwers. Met 83 vestigingen is het bedrijf
marktleider in Nederland. BMN werkt volgens 4 beloftes: beste
service, juiste voorraad, flexibele logistiek en vakkundig advies.
Met BMN | Bouwbewust werkt het bedrijf aan duurzaamheid,
door middel van onder andere duurzame materialen, afvalretour
en een online rekentool.

Bouwselect

Bouwselect bemiddelt in het hoger segment banen in de
sectoren bouw, civiel en cultuurtechniek. Arbeidsbemiddeling
is mensenwerk bij uitstek. Niet de computer maakt de match,
maar de mensen van Bouwselect doen dat. Persoonlijk, eerlijk
en nuchter zijn de kernwaarden van de dienstverlening.

Brink Management/Advies

Vastgoed, met al haar uitdagingen, is de grote liefde van Brink
Management/Advies. De mensen van Brink krijgen het warm
van vastgoedvraagstukken. Huisvesting, bouw, ontwikkeling,
opbrengstpotenties, transformaties, herbestemmingen… Geen
aspect blijft onbesproken als Brink mag adviseren.

Doe Maar Duurzaam

Doe Maar Duurzaam heeft als doel te zorgen dat je straks
geen energielasten meer hebt. Door middel van een eerlijk en
transparant advies wordt je besparing direct zichtbaar. Om
tot deze verduurzaming te komen, werkt Doe Maar Duurzaam
samen met een aantal strategische partners en subsidiefondsen.
Wat is er mooier dan een bijdrage te leveren aan een beter
milieu en er ondertussen ook zelf beter van te worden.

Koelplan Airconditioning Noord Oost

Uitdagende klimaatbeheersingsvraagstukken, Koelplan is er dol
op. In de loop der jaren zijn ze er bij Koelplan achter gekomen
dat eigenlijk niets onmogelijk is. Zo kun je met een maatwerk
klimaatplan, op basis van warmtepompen, zelfs nog in een iglo
een perfect binnenklimaat realiseren. En dan ook nog op een
manier die voldoet aan de nieuwe klimaatwetgeving.

Pdb|design

Pdb|design is een veelzijdig, kleurrijk en breed georiënteerd
bureau. Het team bestaat uit ontwerpers, bouwkundigen,
adviseurs en 3D specialisten en richt haar pijlen op het hele
bouwtraject. Het bedrijf werkt aan uiteenlopende bouwkundige
opdrachten. Verbouw en nieuwbouw. Vaak speelt 3D ontwerp
hierbij een belangrijke rol. Pdb|design ontwikkelt bouwplannen
en verzorgt het hele traject van visie tot bouwbegeleiding.

Programma
Boost® Nul-op-de-Meter Concept
Plegt-Vos

Het Boost® Nul-op-de-Meter Concept van Plegt-Vos zorgt voor
een energie-, comfort- én waardeboost bij bestaande bouw en
zorgt voor een frisse nieuwbouwwoning met een comfortabel
en gezond binnenklimaat, terwijl de energiekosten flink dalen.
Zowel voor bestaande- als nieuwbouw wordt voldaan aan de
maximale EPV eisen. Een echt huis van nu.
Di 6 november 19.00 uur

Circulaire Economie in de infra met het Roelofskompas
Tobias Strating (Roelofs roep)

Roelofs werd onlangs opgenomen in de MKB Innovatie
Top 100 met het Roelofs Kompas. Het Roelofs Kompas
maakt duurzaamheid meetbaar voor infrastructurele
projecten. Het kompas geeft concrete handvatten om
duurzaamheid en klimaatneutraliteit te integreren en
duurzaamheidsmaatregelen concreet te maken. Een project
wordt van begin af aan bedacht, uitgewerkt en gepland rond
de zeven pijlers van het kompas, te weten: biodiversiteit, smart
technology, energie, slim werken, leven lang leren, mobiliteit
en circulaire economie.
Di 6 november 19.45 uur

3D Modelling: Scan 2 BIM
Pdb|design

Scan to BIM is een verstandige eerste stap bij alle ombouwverbouw- of renovatieplannen. Originele bouwtekeningen zijn
meestal niet actueel. Bovendien wordt geen enkel pand exact
opgeleverd volgens de bouwtekeningen. Om verrassingen bij
bouwprojecten te vermijden kun je gebruik maken van Scan
to BIM. Laserscanners registreren de ‘as-built’ situatie. Hierdoor
krijg je een actueel inzicht in je object.
Wo 7 november 19.00 uur

Het startpunt voor alles wat met 3D te maken heeft
3D Lab Groningen
Introductie in de verschillende mogelijkheden van 3D, die
direct toepasbaar zijn voor nieuwe en bestaande bouw.
Wo 7 november 19.45 uur

Aardbevingsbestendig &
Duurzaam Bouwen Plein

Aardbe
Duurza
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GA OOK
FILEVRIJ!

Wil je geen tijd verliezen aan stilstaan in de avondspits rond
Groningen? Doe mee met Gafilevrij en spaar tot € 275 aan cadeaus!

Meld je
aan en spaar
tot € 275 aan
cadeaus
ZO DOE JE MEE:
1

Download de app TimesUpp.

2

Klik op ‘Ik doe mee’ en vul je gegevens in.

3

Mijd de avondspits rond Groningen en
spaar automatisch voor credits.
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Groningen Bereikbaar
“Maatregelen voor bereikbaarheid
leveren duurzaamheidswinst op”

In Groningen wordt volop gewerkt aan de vernieuwing van de
weg en het spoor. Deze werkzaamheden geven tijdelijk hinder
maar zorgen ervoor dat de stad en regio uiteindelijk beter
bereikbaar en aantrekkelijker worden. Groningen Bereikbaar
zet zich samen met het bedrijfsleven, overheid en vele andere
partners in om de stad tijdens deze werkzaamheden zo goed
mogelijk bereikbaar te houden.

Martin Dijkstra is mobiliteitsregisseur bij Groningen Bereikbaar
en is veel in gesprek met werkgevers over mobiliteit. Martin:
“Niet iedereen beseft het zich, maar als ondernemer kun je zelf
ook een bijdrage leveren aan de bereikbaarheid van de stad.
Dit is niet alleen aantrekkelijk voor jezelf, denk bijvoorbeeld aan
daardoor minder in de file te staan, maar draagt ook bij aan
gezondheid en het milieu. Het mooie is dat maatregelen voor
bereikbaarheid meteen ook een positieve invloed hebben op
vitaliteit van medewerkers en de duurzaamheid van bedrijven.”
Mobiliteit in Noord-Nederland heeft een relatief groot aandeel
in de CO2-uitstoot: maar liefst 20%. Daar draagt (bijna) iedereen

aan bij. Daarom hebben kleine veranderingen vaak al grote
impact. Martin: “Je kunt geen snellere duurzaamheidswinst
boeken door morgen een andere keus in reisgedrag te maken.
Door vandaag of morgen op de fiets of in het OV te stappen,
zorg je direct voor minder CO2-uitstoot. Of nog beter: een dagje
niet reizen. De niet gereden kilometer is nog altijd de beste
kilometer.” Welke maatregelen kun je als ondernemer nemen?
Martin: “Goede voorbeelden zijn fiets- en OV-stimulering. Dat
kan door het creëren van goede fietsvoorzieningen en een
aantrekkelijke reiskostenvergoeding. Maar ook het stimuleren
van flexibele werktijden en werklocaties dragen bij aan de
bereikbaarheid.”

Groningen Bereikbaar biedt acties voor anders reizen en
werken. Zo kun je een week gratis een e-bike of drie weken
het openbaar vervoer proberen. Bekijk de acties op de website
www.groningenbereikbaar.nl. Als ondernemer aan de slag met
bereikbaarheid en mobiliteit? Kom langs in onze stand (2082),
we helpen je op weg.
31

GEÏNTEGREERDE
OPLOSSINGEN
Stork levert mono- en
multidisciplinaire diensten voor
een efficiënte en duurzame
operatie van de assets van haar
klanten.
We bieden geïntegreerde
oplossingen voor het bouwen,
onderhouden, herstellen en
verbeteren van industriële
installaties tijdens de volledige
levenscyclus. Voortdurend streven
we naar nieuwe werkwijzen om
de prestaties van installaties te
verhogen en kosten te verlagen.
Deelt u dezelfde uitdagingen?
Dan kan Stork u helpen.
Stork – Noordoost Nederland
Euvelgunnerweg 12, Groningen
Tel: +31 (0)880 891200
www.Stork.com
mAINtENANcE | moDIFIcAtIoN | ASSEt INtEGrItY

TIjDENS DE PROmOTIEDaGEN 2018 ONTmOETEN
wE u GRaaG OP hET EEmSDELTaPLEIN: STaND 5042

© 2018 Stork, A Fluor Company. All Rights Reserved.

eemsdelta
Er kan veel in de Eemsdelta. Van de logistieke afhandeling van megawindparken
op zee tot het produceren van duurzame
patatbakjes en van het accommoderen
van demofabrieken op het chemiepark
in Delfzijl tot de vestiging van Europa’s
grootste datacenter in de Eemshaven.
En er kan nog veel meer. Er is ruimte.
Ruimte voor nieuwe bedrijven. Ruimte
voor logistiek, transport, synergie, het
milieu en er is ruimte om te experimenteren en te groeien. Vanzelfsprekend kunnen het midden- en kleinbedrijf en starters
ook uitstekend terecht in de Eemsdelta en
is er aandacht voor kennis en innovatie.

Binnen de Eemsdelta worden twee industriele havengebieden
geëxploiteerd, waar ondernemers kunnen ondernemen
en de ruimte hebben om hun bedrijven tot een succes te
maken. Vooral in de sectoren energie, data, chemie, circulaire
economie en logistiek. Voor bedrijven in de oﬀshore wind
business of datacenterbranche is de Eemshaven de beste
vestigingsplaats. Voor chemische bedrijvigheid of circulaire
economische activiteiten is Delfzijl de aangewezen locatie.
Daarnaast beschikt de Eemsdelta over hoogwaardige, duurzame mkb-terreinen, zoals Fivelpoort.
Bedrijven die vestiging of uitbreiding in de Eemsdelta overwegen, kunnen met hun business case, ontwerp en planning
terecht bij onze bedrijfsadviseurs. Zij zijn prima in staat om u
te helpen bij de verkenning van vestigingslocaties en kunnen
voorzien in een overzicht van de planologische, ecologische
en maatschappelijke kaders die hier van toepassing zijn, evenals van de terreingesteldheid. Eemsdelta stimuleert innovatie
en creativiteit en helpt u graag te groeien en uw kans op succes te vergroten. Eemsdelta denkt in kansen, staat open voor

ideeën en biedt op velerlei gebied ruimte. Voor nieuwe fabrieken, voor nieuwe faciliteiten, voor startende ondernemingen,
voor utiliteiten of infrastructuur. Gewoon omdat het kan!
Zaken doen op het Eemsdeltaplein!
Ook dat kan! Heeft u ideeën om in de Eemsdelta te ondernemen? Wilt u graag nieuwe contacten leggen in de Eemsdelta?
Wilt u meer weten over chemie, energie of circulaire economie? Of heeft u gewoon geen idee wat er allemaal in de
Eemsdelta gebeurt? Zorg dan dat u 6 of 7 november naar het
Eemsdeltaplein komt! Op het Eemsdeltaplein kunt u uitgebreid netwerken, kennis delen en zaken doen. Het is de plek
voor ondernemers om elkaar te ontmoeten en ideeën verder
te brengen. Alles kan!

alles kan.
eemsdelta

Ontmoet meer dan twintig bedrijven en overheden op het Eemsdeltaplein
Gemeente
Appingedam
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Ontdek de Ruimte
op het Hogeland Plein
Het Hogeland. Dat wordt de naam van
de nieuwe gemeente, die op 1 januari
ontstaat uit de fusiegemeenten
Bedum, De Marne, Winsum en
Eemsmond (BMWE). Het samengaan
is nodig om voldoende kracht te
hebben om gemeentelijke taken goed
uit te voeren. Maar dat niet alleen,
in een tijd van snelle veranderingen,
moet een gemeente in kunnen spelen
op vragen en behoeften van inwoners,
maatschappelijke organisaties en
bedrijven. De vorming van één grotere
gemeente biedt de kans om de lat
hoger te leggen. Het Hogeland moet
meer worden dan de optelsom van de
vier bestaande gemeenten.

Foto: Erwin Otten

Ruimte is het kernwoord van Het Hogeland. Ruimte is een kracht en een behoefte. Fysieke ruimte met een prachtig landschap
en bijzondere dorpen. Ruimte voor inwoners om hun leven vorm te geven en ruimte voor ondernemers om te groeien en
economische kansen te benutten. Het nieuwe Hogeland Plein op de Promotiedagen is een voorschot op de aanstaande fusie.
De Pleinen van Bedum, Winsum en een deel van de Eemsdelta werden samengevoegd tot een groot en prachtig nieuw plein.
Kom kennismaken met de Ruimte op Het Hogeland Plein!

Deelnemers
Groen Is Doen | EVAbits BV | Total Geo Service Instruments | RD&I Debiteurenbeheer en Incasso | Van Dijk Keukens en
Interieurbouw | Chris Slager Makelaardij | Gonnie Smit Hypotheekadvies | Kenders Bouw | Groenvoorziening A.J. van der
Werf B.V. | Autobedrijf Velting B.V. | ODN oil BV | Vaatstra B.V. Installatietechniek | Accountantskantoor Douma & Trox Atholl
Services | De Goede Bestuursrecht | Top Installatiegroep | Top Technisch Beheer | Kaas Notenhuysch Winsum
Compèl Computers | Sporthuis Winsum | SportsCom.nl | Timmerfabriek De Boer | Van Dijk Watersport | Pol Schoonmaak en
Glazenwasserij | vv Winsum | MKB Zorg | Duroflame BV | Dijkstra BHV Support | Woldendorp B.V. | VB Trailerbouw B.V.
Gonnie Smit Hypotheekadvies | Op Niehof | Gemeente Winsum | Gemeente Bedum | Gemeente Eemsmond
Gemeente De Marne | Gemeente Het Hogeland | Hijsspecialist | Jan Snel | Stichting Ondernemerschap Eemsdelta
PMF | Mobiliteit VanOns | Energie VanOns

34

Promotiedagen
Promotiedagen
2018
2017
| Het
| Friesland
Hogeland
Lease
Plein

Het Hogeland presenteert:
André Kuipers

Wat hebben de nieuwe gemeente Het Hogeland
en astronaut André Kuipers met elkaar gemeen?
Ruimte!
Ruimte is ondernemen, kansen benutten, wonen, leven,
plannen maken en uw eigen stempel drukken. Dat is waar
de nieuwe gemeente Het Hogeland voor staat. Logisch toch
dat Het Hogeland en haar ondernemers u graag kennis laten
maken met de ruime mogelijkheden die de nieuwe gemeente
biedt. Ze verwelkomen u graag op Plein Het Hogeland en dat

Duurzaamheid op Het Hogeland

doen ze met een hele bijzondere gids: André Kuipers!

Het stimuleren en faciliteren van de energietransitie is

Op 6 november geeft hij, op uitnodiging van de nieuwe

van het plein ingeruimd voor verschillende initiatieven

een speerpunt van Het Hogeland. Daarom is een deel

gemeente, een gastcollege over zijn ervaringen in de ruimte.
In een lezing vol humor, interessante feiten en bijzondere
verhalen geeft hij een unieke kijk op zijn grote ruimtereis. Van
de vele uren aan trainingen, tot ‘hoe ga je eigenlijk naar het

die de overstap van fossiele naar volledig duurzame
energiebronnen zoals zonne- en windenergie mogelijk
maken.

Deelnemers zijn:

toilet’ en de techniek van zo’n ruimtestation. Hij deelt zijn
inzichten over de kwetsbaarheid van onze planeet en zijn kijk
op de toekomst van de aarde.

Energie VanOns is een cooperatie, die lokaal groen
energie opwekt. Hoe dat precies wordt gedaan,

© ESA-NASA

beslissen de deelnemers zelf. De winst die gemaakt
wordt, vloeit terug naar de regio. Groen is Doen helpt
bedrijven groene stappen te zetten op 6 duurzame
thema’s: energie, mobiliteit, pand, personeel,
productie en voeding. Duurzame Haven Lauwersoog
en NG Shipyards laten voorbeelden zien van de
ontwikkelingen van het gebruik van waterstof in de
scheepvaart, zoals bijvoorbeeld het zeilschip Ecolution,
dat samen met Wubbo Ockels werd ontwikkeld. De
stichting WadDuurzaam heeft als doel de duurzame
innovatie in het havengebied te stimuleren.

Programma
Di 6 november
12.15 - 14.00 uur

Netwerkborrel op het Hogeland Plein

14.00 - 14.30 uur

Vertrek van het plein naar de theaterzaal

14.30 - 16.00 uur

Officiële opening Hogeland Plein en

		

gastcollege André Kuipers

Foto: Erwin Otten
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STANDNUMMER

6045

Wat verliefdheid
wel niet met een
mens kan doen.
Verliefd zijn, wie kent het niet. Je straalt onophoudelijk en doet soms gekke dingen.
Zo voelen wij ons nou ook. Wij zijn zelfs verhuisd voor de liefde. Groningen heet
ze. Bruisend, met haar prachtige ommelanden, mensen en uitdagingen. Vanuit
Rotterdam en Eindhoven adviseren wij al sinds 1972 vele organisaties met al hun
bouw-, vastgoed- en huisvestingsvraagstukken. Onze honderd specialisten zijn
expert in het in kaart brengen, adviseren, begeleiden en managen van projecten.
Van ontwikkelaar tot gebruiker en van bouwbedrijf tot overheid. Tja, onze kennis
is breed en onze liefde groot. Of u nu als fusiegemeente hulp nodig heeft bij het
beantwoorden van uw vragen over vastgoedorganisaties. Of als gebouweigenaar
hulp zoekt bij het verduurzamen van uw gebouw. Wij helpen u graag. Ook in het
prachtige noorden.
Aangenaam, Brink Management / Advies. Maak vrijblijvend kennis met ons,
bij stand 6045. Voor een gezellig praatje of voor - wie weet - een afspraak
in de toekomst. Wij kunnen niet wachten. Bellen kan ook naar John Vleugel:
06 12 35 40 37 of Jurgen van der Werf: 06 25 19 84 95
Wij zijn heimelijk verliefd op vastgoed.

Promotiedagen 2018 | Bijeenkomst EDRiT

Dinsdag 6 November

EDRiT: Kennismaken met
jonge professionals
Wil je kennismaken met jonge professionals die je bedrijf of instelling versterken? Een stage of
onderzoeksopdracht biedt die kans. In het project EDRiT worden studenten, bedrijven en overheden
in Noord-Nederland en Noord-Duitsland samengebracht. Bedrijven en overheden zijn op zoek naar
talent uit de regio en studenten willen meer weten over de kansen die de regionale arbeidsmarkt
hen biedt.

Innovatieplaats EDRiT

Innovatiewerkplaats EDRiT is een plek waar bedrijven en
organisaties, bewoners, en studenten en onderzoekers van
universiteiten en hogescholen elkaar ontmoeten, kennis
delen en kennis ontwikkelen. Doel is dat meer studenten
uit Nederland en Duitsland hun stage- of afstudeerperiode
doorbrengen in de regio, aan de Duitse of de Nederlandse
zijde van de grens.
Wethouder Laura Broekhuizen (gemeente Oldambt):
‘’Hartstikke mooi dat we in Winschoten een internationale
Kennis- en Innovatiewerkplaats hebben, waar we
samen met de Hanzehogeschool en partners studenten
interesseren voor kansen in de grensregio. Dat is hard
nodig want ons gebied vergrijst en jongeren trekken
weg. De Kennis- en Innovatiewerkplaats speelt daarop in
met stages en kennisdeling tussen studenten, onderwijs
en bedrijfsleven. Het is een vernieuwende manier van
samenwerken over grenzen, die bij uitstek toont dat hier
ontzettend veel mogelijk is.’’

Op dinsdag 6 november kun je meer te weten komen over het
EDRiT project. Na de aftrap van wethouder Erich Wünker van de
gemeente Oldambt, gaat het gesprek over:
• Hoe wordt de regio aantrekkelijk voor studenten en
werkgevers?
• Hoe kan het project bedrijven en overheden in de regio
ondersteunen?
• En natuurlijk: welke kans bieden studenten jouw bedrijf?
Aansluitend ben je van harte welkom op de netwerkborrel op
het terras van plein Oldambt (2069 op de plattegrond) om
contacten te leggen en nog even na te praten voordat je een
rondje over de beursvloer maakt. Het belooft een leuke en
interessante middag te worden.
Zaal 5
Di 6 november • 15.00 uur

Samenwerkingspartners bij de eerste bijeenkomst EdRit

Samenwerkende partners EDRiT

Hanzehogeschool | Arbeidsmarkt Nord | Gemeente
Oldambt | Hochschschule Emden/Leer | IHK für
Ostfriesland und Papenburg | Landkreis Leer
IT-Netzwerk in der Ems-Achse | Rijksuniversiteit Groningen
Wachstumsregion Ems-Achse e.V. | MEMA Netzwerk
c/o Emsland GmbH | Wirtschaftsverband Emsland
e.V. | Stenden Hogeschool Emmen | VNO-NCW Noord
Technologietransferagentur Ostfriesland | Hochschule
Osnabrück | Agenda van de Veenkoloniën | Rijnland
Instituut | Noordelijke ROC’s
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www.plegt-vos.nl
C O N C E P T U E L E WO N I N G B O U W
UTILITEITSBOUW
BEHEER EN ONDERHOUD
INFRA & MILIEU
VA S T G O E D O N T W I K K E L I N G

DATA.COMPLETE
TELECOMMUNICATIE
NETWERKEN
CCTV
BEVEILIGING

info@datacomplete.nl - tel: 085-9020370

www.plegt-vos.nl

S A M E N VO R M G E V E N A A N
WO O N - W E R K - E N L E E F P L E Z I E R

Promotiedagen 2018 | Klimaatbestendig Euvelgunne - Yspeert Academy

Dinsdag 6 November
Bekendmaking subsidieregeling Klimaatbestendig Euvelgunne
door wethouder Joost van Keulen
Op het deel Rigaweg/Gotenburgweg van bedrijventerrein Euvelgunne leidt hevige regenval, als
gevolg van de klimaatverandering, tot wateroverlast op het terrein zelf en in de binnenstad. Het
afgelopen jaar is samen met de daar gevestigde bedrijven onderzocht welke maatregelen er kunnen
worden genomen.
De gemeente is enthousiast over de mogelijke oplossingen,
en wat die voor onze stad, voor het bedrijventerrein en voor
de individuele bedrijven kunnen betekenen. Zij wil daarom
graag overgaan tot het uitvoeren van maatregelen en het
ontwikkelen van een showcase. Daartoe is een subsidieregeling
samengesteld die het voor alle deelnemende bedrijven
aantrekkelijk maakt om daadwerkelijk in maatregelen te
investeren. De regeling is flexibel en zo opgezet dat de eigen
bijdrage altijd in verhouding staat tot de terugverdientijd en de
baten voor het bedrijf.
Tijdens deze bijeenkomst wordt de regeling nader toegelicht.
Zaal 5 en 6
Di 6 november: 19.00 – 19.50 uur
De mogelijke maatregelen blijken ruim voldoende om de
wateroverlast op het terrein van Euvelgunne en de belasting
van de riolering elders in de stad fors terug te brengen.
De maatregelen kunnen bovendien in belangrijke mate
bijdragen aan de beperking van hittestress, de vermindering
van het energie- en drinkwatergebruik van bedrijven en het
aantrekkelijker maken van de werkomgeving.

‘Klimaatbestendig Euvelgunne’
is een samenwerkingsproject van:

Yspeert Academy

Contracteren en hanteren van algemene voorwaarden
Vrijwel elke ondernemer hanteert algemene voorwaarden.
Het zijn ‘de kleine lettertjes’ die van grote invloed kunnen
zijn op uw bedrijfsvoering. Om die reden is het van wezenlijk
belang om alert te zijn op welke algemene voorwaarden van
toepassing zijn en is het van belang te weten hoe uw algemene
voorwaarden onderdeel kunnen worden van de overeenkomst.
Vragen die aan de orde zullen komen zijn onder andere: Wat is
het verschil tussen algemene leverings- en inkoopvoorwaarden?
Hoe kunt u zorgen dat uw algemene voorwaarden van
toepassing zijn op uw contracten? Hoe voorkomt u dat uw
contractspartij onder uw algemene voorwaarden uit kan
komen?
Yspeert advocaten adviseert zeer regelmatig grote en kleine
ondernemers over het contracteren en hanteren van algemene
voorwaarden. Voor alle ondernemers die leverings- en/of
inkoopvoorwaarden hanteren organiseert Yspeert advocaten
de speciale Academy “Contracteren en hanteren van algemene
voorwaarden”. Wouter Leerink en Dennis Koerselman zullen
deze Academy verzorgen.

Tijdens deze Academy krijgt u een antwoord op deze
vragen. Daarnaast wordt ingegaan op enkele algemene
aandachtspunten bij het contracteren en krijgt u praktische
tips.

Zaal 3
Di 6 november: 16.00 uur
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NEON - LED - ONVERLICHT - REPARATIE - ONDERHOUD

matthijssentenhave.nl

050 577 00 15

Promotiedagen Noord-Nederland

Kom langs op
onze stand en geef
een slinger aan het
rad van fortuin
Bezoek onze stand op nummer: 2015
Maak met een goed gesprek kans op:
+ Jaguar I-Pace Experience
+ Mobiliteitsscan
+ Vitaliteitscheck
+ Fitbit

0512 384 060

FL.Adv.185x270mm.Promotiedgn .indd 1

info@frieslandlease.nl
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Kom je ook?

Bezoek ‘ondernemend
Westerkwartier &
Noordenveld’
Op 6/7 november
tijdens de
Promotiedagen

Martiniplaza
Groningen

Dinsdag
6 november om
16.30 uur presentatie
Gerard Kemkers en
netwerkborrel gemeente
Noordenveld

Woensdag 7 november
om 16.00 uur
netwerkborrel gemeente
Westerkwartier

GROEN

BEZOEK HET ‘ONDERNEMEND
NOORDENVELD’ PLEIN OP
DINSDAG 6 NOVEMBER

DUURZAAM

STAND NUMMER 5027

PROGRAMMA:
• 12.00 - 16.30 uur: Inloop SNN
• 16.30 - 17.00 uur: Presentatie Gerard Kemkers
over de wereld van topsport en ondernemerschap
• 17.00 - 18.00 uur: Netwerkborrel

LEEFBAAR

TRANSPARANT

ONDERNEMEND

Netwerkborrel gemeente Westerkwartier
Kom woensdag 7 november van 16 - 18.00 uur naar de netwerkborrel
gemeente Westerkwartier met muziek van troubadour Sijtse Scheeringa
en een proeverij van Westerkwartbier. Deze bieren zijn speciaal
gebrouwen ter gelegenheid van het afscheid van de gemeenten
Grootegast, Leek, Marum en Zuidhorn en het opgaan in de nieuwe
gemeente Westerkwartier.

Live muziek van troubadour Sijtse Scheeringa

Proef het Westerkwartbier

Hé aanpakker!
Er is volop werk voor jou
in Groningen!

Of je nou alleen naar tijdelijk werk zoekt, of
liever voor vast; Timing Groningen groeit en
heeft die uitvoerende baan voor jou!
Ben jij de aanpakker die wij zoeken? Kom dan langs bij Timing
Groningen, let wel op: half december verhuizen wij van ons
huidige adres aan de Herestraat 101 in Groningen naar Het
Kwadraat: Lübeckweg 2 in Groningen.
Snel en makkelijk een baan vinden kan natuurlijk ook via onze
Timing app en op timing.nl.

Direct contact?
050 318 18 28
noord@timing.nl

Promotiedagen 2018 | Business in Style

Business as Usual
Of Business in Style

Je hebt maar één kans voor een eerste indruk. Het is een cliché, maar zoals zo vaak, ook een
realiteit. Je persoonlijke stijl zorgt – of je dat nou leuk vindt of niet – voor een oordeel. Dat zorgt
ervoor dat je uitstraling mede het succes van je bedrijf bepaalt.
Ondernemen met stijl is niet alleen
belangrijk, het is vooral erg aangenaam.
Goed gekleed ga je zelfverzekerd op pad
en werken is een stuk prettiger in een
inspirerende omgeving. Schoonheid
en smaak verrijken je leven. Kortom:
Business in Style is in alle opzichten
beter dan Business as Usual. Business in
Style is een plein op de Promotiedagen,
met stijlvolle stands en smaakvolle
presentaties. Een onmisbare stop voor
tips en tricks voor een succesvolle
uitstraling.

Deelnemers

Harvie | Lexus Groningen | Galerie
Muskee | Farrows | Museum

Harvie

Galerie Muskee

Een mooi passend pak is uiterst

“In de kunsthandel gaat het om kennis

belangrijk. Een maatpak ademt klasse

en smaak. Kunst kopen is een kwestie

en professionaliteit. Er zijn maar weinig

van prijs-kwaliteit. Ik let op de waarde van

mensen gemaakt voor de standaard

een kunstwerk en op de stijging van die

kledingmaten. Een maatpak garandeert

waarde. Kwaliteit overleeft de tijd!”, aldus

een perfecte pasvorm en een elegante

galeriehouder Thim Muskee. Muskee is de

uitstraling. Harvie uit Groningen heeft

topkunsthandelaar van Noord-Nederland

een passie voor mooie kleding. De zaak

en na 30 jaar spat de passie er nog af.

heeft een collectie van internationale

In de galerie in Groningen vind je een

allure. Kleding met de mooie snit en

brede collectie, van klassiek figuratief

styling, waar de Italiaanse kledingmakers

tot hedendaags mixed media-werk. Op

zo wereldberoemd om zijn. Eigenaar

de Promotiedagen krijg je alvast een

Rudolf Kort voorziet je tijdens de

voorproefje.

Promotiedagen graag van stijladvies,
gevraagd en soms ook ongevraagd….

De Buitenplaats | Bloomon | Jos
Beeres Wijnkoperij | United Visions
Promotiedagen | Martiniplaza
Doubble U
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Promotiedagen 2018 | Aan Tafel

Aan Tafel

Rustpunt op een hectische beurs
De Promotiedagen is een hectische beurs. De beursvloer is druk en je gaat van een inspirerende
bijeenkomst, naar een ontmoeting met een oude bekende, naar een nieuwe kennismaking. Soms is dat
een beetje ‘too much’. Midden op de beursvloer vind je dan een rustpunt op het plein ‘Aan Tafel’

Aan Tafel is een initiatief van vijf partijen die goed en graag met elkaar samenwerken: Promotiedagen BV, Martiniplaza, Doubble U,
Jos Beeres en United Visions. Op een stijlvol plein, met een knipoog naar de oude Hollandse gezelligheid, is er tijd en ruimte voor een
goed gesprek. Aan de stamtafel ben je van harte welkom voor een lekkere kop koffie of een uitstekend glas wijn. Jos Beeres heeft
zelfs wijnmaakster Marta Galamba van Herdade de São Miguel uit Portugal uitgenodigd. Zij vertelt je alles over haar wijnen uit de
Alentejo. Of misschien weet je wel een plek aan de dinertafel te bemachtigen, waar ter plekke vier gangen voor je worden bereid.
Je bent van harte welkom…. Aan Tafel!
Standnr. 3000

DE HOSPITALITY SPECIALIST VAN HET NOORDEN!
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BEDRIJFSAFVAL?
MILIEUDIENST!
IN ÉLK GEVAL!
Milieudienst! Duurzaam op weg..ook voor úw bedrijf
www.milieudienst.groningen.nl t. 14 050

Promotiedagen 2018 | Jos Beeres

Wietze en Anouschka Snaak
Een complete wijnbelevingswereld op de Beereshoeve

Wat begon als wijnkoperij is onder leiding van Wietze en Anouschka Snaak inmiddels uitgegroeid
tot een complete wijnbelevingswereld waar je eventjes helemaal tot rust kunt komen. Uiteraard is de
wijnkoperij nog steeds het kloppend hart en is alles voorhanden uit de oude en nieuwe wijnwereld.
Maar de Beereshoeve is meer. Je kunt er een kookcursus volgen, wijnen proeven, een kop koffie drinken
en overnachten in de bijbehorende Bed & Breakfast.
“Dingen lopen altijd anders dan gepland”, begint Wietze, ook
bekend van zijn rol in het programma van Harry Mens, het
opmerkelijke verhaal van de Beereshoeve. “Eigenlijk zag ik
mezelf helemaal niet in Noordbroek wonen. Maar je moet
jezelf niet beperken. Dat doen te veel mensen. Wij zaten met
de wijnhandel in de binnenstad van Groningen en ik dacht dat
ik daar niet weg zou gaan. Maar dit kwam op ons pad en we
hebben de kans gegrepen. Niet iedereen hoeft op de Zuidas in
Amsterdam te zitten. Wij zijn hier gelukkig. Anouschka en de
kinderen vinden het heerlijk en ik heb ze vaak om me heen. Als
hier mensen blijven slapen, wordt het ontbijt altijd door mijn
vrouw of mijzelf verzorgd. Vind ik leuk, mensen laten genieten.”
Jos Beeres Wijnkoperij is al decennialang een van de meest
gerenommeerde wijnkoperijen van het land en is gevestigd op
de Beereshoeve. Wijnen zijn gemakkelijk online te bestellen,
dan zijn ze de volgende dag al in huis. Minstens zo leuk is het
om langs te komen op de Beereshoeve en in de wijnwinkel te
verdwalen tussen honderden flessen.

Voor horecazaken is Jos Beeres de aangewezen wijnpartner.
Naast het leveren van wijn gaat de service namelijk veel
verder. Denk aan proeverijen, wijn-spijsadviezen, training van
personeel en het verzorgen van de wijnkaart. Bij Jos Beeres
heeft u keuze uit het beste assortiment van Nederland met
vele prijswinnende wijnen (Proefschrift en de Nationale
Huiswijncompetitie).
Speciaal voor de
Promotiedagen heeft
Jos Beeres wijnmaakster
Marta Galamba van Herdade
de São Miguel uit Portugal
uitgenodigd. Kom langs
en maak kennis met deze
heerlijke wijnen uit Alentejo
en het team van Jos!
Standnummer 3000
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UNIEK
DINER
WINNEN
DAT IS
Uw structurele vacature ook lastig in te vullen? Wij hebben een team
van experts op het gebied van werving & selectie die voor u actief
de markt benaderen. Zo vinden wij die nieuwe medewerker voor u!
Interesse?
Kom langs op onze stand nummer 6012 tijdens de promotiedagen en
wij vertellen u graag alles over wat ZEKER ® Werving & Selectie voor
u kan betekenen. U maakt dan tevens kans op een exclusief diner in
onze Scholtenskoepel voor 2 personen wanneer u uw visitekaartje
bij ons achterlaat.

(050) 309 73 42 | www.zekerwervingenselectie.eu

WERVING & SELECTIE

Samen op koers!
Ondernemend Stadskanaal nodigt u van
harte uit op het plein Stadskanaal tijdens
de Promotiedagen Noord-Nederland

Promotiedagen 2018 | Ronald McDonald Business Breakfast Club

De Ronald McDonald Business Breakfast Club
…warm aanbevolen

Stichting Ronald
McDonald Huis
Groningen
Als een kind in het ziekenhuis moet worden
opgenomen, is dat een ingrijpende gebeurtenis. Voor
het kind zelf, maar ook voor de ouders, broertjes en
zusjes. Dat geldt zeker als het ziekenhuis niet naast
de deur ligt en ouders lang moeten reizen om bij hun
zieke kind te kunnen zijn.
In het Beatrix Kinderziekenhuis van het UMCG worden
veel kinderen behandeld die een ernstige ziekte
hebben: een hart- of longaandoening, kanker of een
stofwisselingsziekte. Ook komen er in Groningen veel
kinderen die een long- of levertransplantatie moeten
ondergaan. Ze komen uit het Noorden, maar ook uit de
rest van Nederland en zelfs uit het buitenland. Gelukkig
kunnen hun ouders, broertjes en zusjes terecht in het
foto: Paul Meek

De Ronald McDonald Business Breakfastclub is een
maandelijkse netwerk-ontbijtbijeenkomst van ondernemers
uit de regio Groningen, die het Ronald McDonald Huis een
warm hart toedragen. Primair doel is de ondersteuning van het
Ronald McDonald Huis Groningen. De volledige opbrengst van
het lidmaatschap komt namelijk ten goede aan het huis. Maar
natuurlijk realiseer je tegelijkertijd ook een uitbreiding van je
netwerk en krijg je een kijkje achter de schermen bij andere
deelnemende bedrijven.
Circa tien keer per jaar krijg je een uitnodiging om, op steeds
wisselende locaties, tijdens een ontbijt te netwerken met andere
ondernemers uit Groningen en omgeving. Het netwerkontbijt
wordt elke tweede dinsdag van de maand gehouden. De
bijeenkomsten beginnen om 08.00 uur en eindigen stipt om
09.00 uur, dus er gaat geen werktijd verloren.
Lid worden?
Deelname aan het Ronald McDonald Business Breakfast staat
uitsluitend open voor leden en hun introducés. Deelname
kost slechts € 275,- per jaar. De gehele opbrengst gaat naar de
stichting Ronald McDonald Huis. Zoals je weet biedt het Ronald
McDonaldhuis een helpende hand aan ouders van zieke of te
vroeggeboren kinderen, die opgenomen zijn in het UMCG in
Groningen.

Ronald McDonald Huis Groningen. Het huis ligt vlakbij
het Kinderziekenhuis. Het is een onmisbare plek, waar
ze zich thuis kunnen voelen
In het Ronald McDonald Huis Groningen kunnen
vierentwintig gezinnen logeren. De inrichting is
huiselijk en compleet. Ieder gezin heeft een eigen
slaapkamer met douche- en toiletruimte. In de
gezamenlijke huiskamers is het licht en gezellig en
er is veel speelgoed. Wie dat wil kan er zelf koken en
er, alleen, of samen met anderen eten. Het Ronald
McDonald Huis is meer dan alleen een plek waar
ouders kunnen logeren. Ze ontmoeten er ook andere
ouders, die in dezelfde situatie zitten. Dat kan veel
steun geven in de zware tijd, die zij met hun zieke kind
doormaken.
Wil je weten wat jij kan bijdragen aan het Ronald McDonald
Huis Groningen? Of wil je lid worden van de Business
Breakfast Club Groningen? Ga dan het gesprek aan op stand
6020 op het FC Groningenplein.

Enthousiast geworden?
Schrijf je dan in op: www.businessbreakfastclubgroningen.nl
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’s Werelds
veiligste Volvo

De Volvo FH is de veiligste truck die we ooit hebben gebouwd. Met de cabine van de Volvo FH
heeft u een reële kans om een ongeval met een stilstaand object te overleven - zélfs bij 80 km/u.
We hebben de truck onderworpen aan de Zweedse veiligheidstest, de zwaarste die er is. 17 ton
druk op het dak en 29.4 kJ inslag aan de achterkant en de A-stijlen. Maar een stevige constructie
is niet afdoende als er zich ook vliegende voorwerpen in de cabine bevinden. Daarom hebben we
die onderdelen ook uitvoerig getest, steeds weer opnieuw.
Meer weten? Onze collega’s informeren u graag,
of kijk op www.nijwa.nl

Promotiedagen 2018 | Yarden

Yarden crematorium
en uitvaartcentrum Groningen:
Historie
koesteren
en blijven
vernieuwen

In de stad Groningen vindt u twee prachtige locaties van Yarden. In de wijk Paddepoel, omgeven door groen, staat het “Yardenhuis
van Groningen”. Op loopafstand bevindt zich in een mooi park het crematorium. Dit Rijksmonument staat aan de vooravond van
een ingrijpende restyling.
Sinds 1962 is het crematorium het
middelpunt van afscheid voor vele
Groningers. Suzanne Veenstra-Riegen,
locatiemanager: “Ons gebouw is veel
meer dan een verzameling stenen maar
een plek van rijke historie en waardevolle
herinneringen.
Families van diverse generaties hebben
ons al eens een bezoek gebracht en elk
afscheid, elke bezoeker heeft zijn eigen
unieke verhaal. Met de aanstaande
verbouwing willen wij graag die rijke
historie benadrukken en combineren
met moderne, multifunctionele
faciliteiten. In nauwe samenwerking met
Monumentenzorg is een plan gemaakt
om het gebouw zo veel mogelijk terug
te gaan brengen in originele staat. Wij
zijn trots op onze plek in de geschiedenis
van Groningen maar natuurlijk blijven wij
ook vernieuwen. Niet alleen het gebouw
zelf, ook ons prachtige gedenkpark met
vele oude bomen nemen wij mee in
de vernieuwing met bijvoorbeeld een
duurzame bloementafel. Onze nieuwe
buitenverlichting reageert op beweging
in de buurt, wanneer een bezoeker in
de buurt van de lantaarn komt gaat het
licht feller schijnen. Hiermee wordt de
bezoeker geholpen maar hebben wij ook
aandacht voor energieverbruik.
Na de verbouwing is een ieder natuurlijk
van harte welkom voor een rondleiding
om het resultaat te bekijken. Voor
onze beide locaties geldt dat wij met
ons team klaar blijven staan om bij elk
afscheid maatwerk te bieden zodat
persoonlijke afscheidswensen, van zowel
nabestaanden als overledenen beter
worden vervuld.
En dat is belangrijk, want een goed
afscheid helpt mensen verder.”

Wilt u op de hoogte gehouden
worden van onze activiteiten en de
ontwikkelingen rondom de restyling?
Kijk op:
www.yarden.nl/groningen
of schrijf u in voor
onze nieuwsbrief via
cre.groningen@yarden.nl

Bloementafel
‘Elk afscheid is het begin van een
herinnering.’ Deze bloementafel
is gemaakt van materialen die
zijn hergebruikt of duurzaam zijn
geproduceerd. Zo zijn de staanders
afkomstig van diverse oude bomen van
andere Yarden locaties. Door deze oude
stammen toe te passen krijgt de boom als
het ware een nieuw leven. De bestrating
die u ziet is elders vrijgekomen van dit
terrein, het gebruik van deze bestrating
betekent dat er minder transport
nodig is en er geen onnodig materiaal
geproduceerd en verspild wordt.
Op deze manier hopen wij de bloemen
van uw overleden dierbare een waardige
plek te bieden.
Yarden Crematorium Groningen
Crematoriumlaan 6 • Groningen
T 050 577 8241
cre.groningen@yarden.nl
www.yarden.nl/groningen
Uitvaartzorg Groningen
Crematoriumlaan 2 • Groningen
T 050 571 7244
Voor het melden van een overlijden:
050 571 7244.
Dag en nacht bereikbaar. Ook voor niet
leden en elders verzekerden.
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A plus Opleidingen

Zakelijk presenteren kun je leren

Iedereen kent het wel. Je bent ondernemer of accountmanager
en moet voor een volle zaal je bedrijf presenteren. Of je moet
in vijf minuten een product pitchen. De een doet het met
speels gemak, de ander ziet er als een berg tegenop. Maar
in beide gevallen is de belangrijkste vraag of de boodschap
op een juiste manier overkomt. Niet alleen offline, maar in
toenemende mate ook online. Een goede presentatie is dan
allesbepalend.

Alien Oelen-Jurjens weet dat als geen ander. De directeur
van opleidingsinstituut A plus Opleidingen (GezondheidVitaliteit) uit Groningen is al jaren een veelgevraagd spreker,
motivator en trainer. Ze springt in op behoeften van bedrijven,
scholen en zakenrelaties, met effectieve incompanytrajecten gericht op vitaliteit en positieve gezondheid
van medewerkers, timemanagement, leefstijlcoaching en
communicatietechnieken. Sinds kort ook met modules
om de presentatievaardigheden van ondernemers en hun
medewerkers te verbeteren.
Alien bruist van energie én ambitie, zoals ook zichtbaar is
in de groei van A plus Opleidingen. Sinds dit jaar opereert
het opleidingsinstituut zelfs landelijk. “Dat deden wij al
met onze workshops, maar inmiddels hebben we ook vaste
opleidingslocaties in Den Bosch, Utrecht en sinds kort ook in de
regio Hengelo/Almelo.”
“Daarnaast zijn we heel druk met workshops voor scholen,
ziekenhuizen en zorgcentra en zijn we ook actief in het zuiden

van Nederland én in België. Bijvoorbeeld met de module
slaapcoaching en de hbo-opleidingen leefstijlcoach en Mentaal
Coachen vanuit Positieve Psychologie. Op die manier bouwen
wij het netwerk steeds verder uit en dat zie je ook terug in het
aantal studenten.”
10.000 studenten
A plus Opleidingen biedt jaarlijks opleidingen aan ruim 1000
vaste studenten. Dit aantal mag vertienvoudigd worden
als de deelnemers van verdiepingsdagen, workshops en
nascholingscursussen worden meegerekend. “Aantallen
waar ik heel trots op ben. Helemaal als je bedenkt dat we
ooit zijn begonnen met twee opleidingen, stresscounseler
en gewichtsconsulent, en twee klassen van zes deelnemers.
Daar was ik toen al heel blij mee. Nu zijn we vele malen groter.
Uitgegroeid tot een CRBKO-erkend opleidingsinstituut voor
beroepsgerichte opleidingen, cursussen en workshops op het
gebied van Gezondheid, Vitaliteit & Veiligheid. Maar nog altijd
persoonlijk, betrokken en benaderbaar. Je bent bij ons geen
nummer; wij proberen je echt verder te helpen. Met service,
maatwerk en vooral goede opleidingen. Voor particulieren én
bedrijven!”
www.aplusopledingen.nl
info@aplusopleidingen.nl
Standnummer: 141
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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.

Matchpunt Werkt! maakt deel uit van

www.werkinzicht.nl

Promotiedagen 2018 | Bossers en Cnossen

Bossers en Cnossen
30 jaar Sharing Ideas & IT

In een tijd waarin
eindgebruikers steeds beter
weten wat er digitaal mogelijk
is, is het de uitdaging voor
organisaties om daarop in
te spelen door in de juiste
middelen te faciliteren. Ook
Bossers & Cnossen ziet deze
uitdaging.

“Bossers & Cnossen is nooit een uitdaging uit de weg gegaan:
we pakken het op en we maken er iets moois van!”
Jeroen Bos, woordvoerder Bossers & Cnossen

Je kan vandaag de dag werken ín de IT en je kan werken mét
IT. Dat eerste is een keuze, maar de tweede, daar ontkomt
niemand meer aan. Eindgebruikers stellen steeds meer eisen
aan IT-middelen, het moet je werk efficiënter, effectiever
en dus ook leuker maken. Hoe ga je daar als oorspronkelijk
traditioneel IT bedrijf mee om?
Bossers en Cnossen doet dit door het ontwikkelen en aanbieden
van IT-middelen, die het mogelijk maken om efficiënter,
effectiever én leuker te werken! In het DNA van Bossers &
Cnossen zit een enorme klantgerichtheid en veerkracht: ze
willen het goed doen voor de klant, leggen de lat hoog en
vinden niet snel dat ze het goed genoeg doen. Bossers en
Cnossen kan veranderen: dat bewijzen ze al 30 jaar.

Na iedere eerdere transitie is het bedrijf er sterker en mooier
uitgekomen. Met haar ideeën, producten en diensten zorgt
Bossers en Cnossen dat haar klanten voorop lopen in de markt.
Bossers & Cnossen: Sharing ideas & IT. Nu en in de toekomst!
Benieuwd?
Bezoek Bossers en Cnossen op de netwerkstand ZO (nr. 6043)
of kom langs op onze Experience Day: www.experience-bnc.nl
www.bnc.nl

In 1988 werd Bossers & Cnossen opgericht als softwarebedrijf.
Er werd software ontwikkeld door twee programmeurs, al
na een paar jaar werd er overgestapt op het bouwen van
kloon-PC’s. Na 2000 maakte het bedrijf een transitie door.
Er werden meer merk-PC’s verkocht en ook de eerste servers
gingen naar de klant. Er werd personeel aangetrokken met
andere vaardigheden, mensen die meedachten over nieuwe
dienstverleningsvormen.
Vanaf 2010 deed ‘de cloud’ zijn intrede en werden de eerste
klanten in een virtuele omgeving ondergebracht. Anno 2018
bereidt Bossers en Cnossen zich voor op een nieuwe toekomst.
Eén die gaat over meer dan alleen technologie, die toekomst
gaat over mensen en hoe zij IT kunnen inzetten om het leven
makkelijker, mooier en leuker te maken.
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Meer werk voor 50 plussers
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• Duurzaam inzetten

“FOCUS OP TALENTEN”
Meer 50-plussers op de arbeidsmarkt
Expeditie050 wil de groep 50+ onder uw aandacht brengen. De aftrap van het project Expeditie050 was op
8 februari 2018. Inmiddels zijn er al veel initiatieven ontwikkeld door en met 50-plussers en is het project
een mooie proeftuin geworden waarin de verbinding tussen ondernemers en talenten de sleutel is.

We willen meer
We willen projecten initiëren die bijdragen aan een leeftijdsvriendelijke arbeidsmarkt waarbij jong en
oud elkaar versterken op de werkvloer. Een diversiteit waarin we naast elkaar staan. Waarin we elkaar
versterken. Met deze pilot willen wij werkgevers en 50-plussers dichter bij elkaar brengen. Wij streven
naar duurzame inzetbaarheid. Doet u mee?

Wat vragen wij van u
Het doel is netwerken te ontsluiten. Daarover willen wij u informeren, interesseren en uiteraard
netwerken. Wij doen daarom een beroep op u om ons verhaal bespreekbaar te maken binnen uw
organisatie.
Wij gaan graag met u het gesprek aan!
Oude Ebbingestraat 59
9712 HC Groningen

contact@exp050.nl
www.exp050.nl

Rein 06 44871320
Tinke 06 42734524

Expeditie050 is een project van link050 & MJD met steun van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

ONTMOET ONS
BIJ STAND:

6020

PROMOTIEDAGEN
6 & 7 november 2018
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WIJ ZIJN JOUW
EIGEN TEAM HR
Expertise HR professionals
Vanaf € 18,95 per maand, per medewerker
Complete software, dashboards en tools
15 jaar ervaring

Wij zijn er om je te helpen met jouw complete HR & Salaris.
Nieuwe medewerker

Actieve medewerker

Exit medewerker

Online inschrijving, opstellen
van de overeenkomst, controle
CAO, check loonkostenvoordelen,
beheer laptops, uitreiken
personeelshandboek, e-trainingen.

Mutaties, urenregistratie,
salarisverwerking, loonbeslagen,
cao’s en wetgeving, pensioenen,
signaleringen contractdata, jubilea,
verjaardagen, verlofregistratie,
opleiding & ontwikkeling,
functioneringsgesprekken.

Dossieropbouw,
beëindiging overeenkomst,
vaststellingsovereenkomsten,
controle en bewaking verstrekkingen,
mediation, begeleiding rechtszaken,
juridisch advies.

Zieke medewerker

Kennisbank

Maatwerk/in-house

Verzuimregistratie, contacten
UWV, arbodienst en
verzuimverzekeraar, bewaking Wet
van Poortwachter, beoordeling
en begeleiding plannen van
aanpak en probleemanalyses,
deskundigenoordeel, tweede
spoor, mediation.

Met onze online kennisbank
heeft u toegang tot veel
voorkomende vragen betreft diverse
onderwerpen, praktijkvoorbeelden,
checklists en voorbeeld
documenten. Alle informatie in onze
kennisbank is inbegrepen in ons
abonnement.

Werving & selectie, spreekuur
op uw kantoor, loongebouw,
personeelshandboeken, huisregels, diverse
trainingen, teamrollen (DISC, rollen van
Belbin), medewerkerstevredenheid,
vitaliteit, employee journey, begeleiding
functioneringsgesprekken, keuze arbodienst,
verzuimverzekeraar, advisering omtrent
software pakketten, vervanging HR, etc.

Bezoek ons op stand 5013
Slimme en heldere
software

expertise van
hr professionals

Waardevolle
inzichten in hr data

Tel. 085 - 130 44 41
www.teamhr.nl

Promotiedagen 2018 | Tesla - BVG

Tesla
Model X

Tesla is opgericht om te laten zien dat er geen concessies
hoeven te worden gedaan om elektrisch te rijden. Dat elektrische
voertuigen zelfs beter, sneller en leuker kunnen zijn dan benzine
auto’s. De Model X past perfect in deze gedachte.

Daarnaast biedt de Model X voldoende ruimte voor zeven
volwassenen en hun bagage. Daarnaast is deze SUV ongelooflijk
snel: hij versnelt van 0 naar 100 kilometer per uur in 3,1 seconden.
Model X is een SUV zonder compromis.

Het Model X is de snelste en meest capabele SUV ooit. De auto
was bovendien de eerste SUV die een veiligheidsscore van
vijf sterren US NCAP behaalde. De Model X heeft standaard
vierwielaandrijving en 100 kWh batterij, voor een actieradius van
565 km (NEDC).

Bewonder de Model X en vraag naar de mogelijkheden bij
stand 1001, direct bij de entree.

Business Veiligheids Groep (BVG)
De Business Veiligheids Groep (BVG) bestaat uit vier
gerenommeerde, regionale partijen die de handen ineen
hebben geslagen om bedrijven te ondersteunen op het gebied
van brandbeveiliging, alarmopvolging, inbraakbeveiliging
en verzekeren. De partijen zijn Cruon, Firmo, Holthausen en
Wardenburg.

Door het regionale karakter, korte lijnen en een goede
onderlinge samenwerking sluit de dienstverlening van de
vier bedrijven goed op elkaar aan. Zo voorkom je hiaten,
waaruit aansprakelijkheid kan ontstaan of extra schade kan
worden geleden. Kwaliteit, continuïteit en zekerheid zijn de
kernbegrippen waar de Business Veiligheids Groep voor staat!
Standnummer 2018
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DE NIEUWE:

OPEL COMBO
International Van of the Year 2019
Maximaal laadvermogen 1.000 kg
3,3 m3 / 3,9 m3 laadruimte met ruimte voor 2 pallets
Tot 18 innovatieve veiligheids- en assistentiesystemen

Vanaf:

€ 13.599
Lease vanaf € 269/mnd

Rostockweg 12, 9723 HG Groningen, 050 - 588 5600
Nieuwe naam, vertrouwd gezicht!

www.havikauto-opeldealer.nl

Gemiddeld brandstofverbruik en CO2-uitstoot: liter/100 km 4,6 - 4,2; kms/liter 21,7 - 23,8; CO2 gr/km 109 - 123.
Prijs excl. btw/bpm en kosten rijklaar maken. Full Operation Lease via Opel Leasing o.b.v. 60 mnd/20.000 km per jaar. Kijk voor meer info en verkoopvoorwaarden op opel.nl.

Dé noodstroom
specialist van
het noorden

nieuw
adres!

Steenhouwer 8, 9502 ET Stadskanaal • T. 0599-658403 • www.generatorennederland.nl

ALLÉÉN BIJ BOERHOF
SCOORT U ALTIJD
NISSAN QASHQAI

Nissan Boerhof
Sint Petersburgweg 7, Groningen Tel. 050 - 20 72 310

www.nissanboerhof.nl, info@nissan-boerhof.nl
QASHQAI

99 -134 G/KM

3,8- 5,8 L/100 KM (NEDC)

NISSAN.NL
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Deelnemerslijst 2018
A
2join
3DLAB
A & I Kwant
A plus opleidingen
A&S Vancare
A7 Logistics
ABC Hekwerk
ABC Live Support
Abiant Uitzendgroep
Accountantskantoor Douma & Trox
Aditech
Adviesburo van der Plas BV
Afeer
Afier Accountants + Bedrijfsadviseurs
AG EMS
Agentur für Arbeit Emden-Leer
Aggreko
AGIN Pranger Gerechtsdeurwaarders
ALBA Metaal Recycling Nederland BV
Alert, focus op veiligheid
Alfa College
AliusEnergy
Alraf Aluminium Ramen Fabriek
Alraf BV
Anker-Schiffahrts-Gesellschaft mbH
Ansing Stucadoorsbedrijf
Arbeidsmarkt Noord
Archipunt
Argo Schoonmaakbedrijf
Arnauld Geschenken
Arriva Touring
Atholl Services
Audittrail
Auf Kurs Marketing
Ausma Vorkheftrucks BV
Autobedrijf Groenewold & Dijkhuizen BV
Autobedrijf Velting BV
AutoHuiz BV
AVIA Weghorst

BEDRIJFSNAAM

PLAATS

BRANCHE

STANDNR.

GRONINGEN
GRONINGEN
VEENDAM
GRONINGEN
KOLHAM
VEENDAM
STADSKANAAL
NIEUWE PEKELA
GRONINGEN
WINSUM
GRONINGEN
GRONINGEN
WINSCHOTEN
VRIES
D-EMDEN
D-LEER
MOERDIJK
ASSEN
GRONINGEN
FARMSUM
GRONINGEN
EERSEL
TER APEL
TER APEL
EMDEN
RODEN
BAD NIEUWESCHANS
GRONINGEN
RODEN
NIEUW-BUINEN
GRONINGEN
WINSUM
LEIDERDORP
D-PAPENBURG
HEERENVEEN
DELFZIJL
BEDUM
WINSCHOTEN
ENSCHEDE

Verhuurbedrijven
Ingenieursbureaus
Ingenieursbureaus
Onderwijs, opleidingen en cursussen
Mobiliteitsbranche
Transport en logistiek
Bouwtoelevering
Onderwijs, opleidingen en cursussen
Uitzendbureaus en personele dienstverlening
Financiële dienstverlening
Elektrotechnische Industrie
Ingenieursbureaus
Culturele en maatschappelijke organisaties
Financiële dienstverlening
Transport en Logistiek
Overheid
Elektrotechnische Industrie
Financiële dienstverlening
Agrarische sector
Facilitaire dienstverlening
Onderwijs, opleidingen en cursussen
Elektrotechnische Industrie
Bouwnijverheid
Bouwnijverheid
Transport en logistiek
Bouwnijverheid
Overheid
Ingenieursbureaus
Facilitaire dienstverlening
Groothandel
Transport en logistiek
Facilitaire dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Reclamebureaus
Agrarische sector
Mobiliteitsbranche
Mobiliteitsbranche
Mobiliteitsbranche
Mobiliteitsbranche

6003
6066
2000
6020
2024
2008
2039
2013
6034
5088
6042
6013
2012
6005
6090
2077
2022
2084
5053
5057
6043
6046
5077
5077
6090
5027
2078
6048
6001
2056
6055
5088
5032
6073
5027
5059
5083
2072
2087

B
B2B Tonerinktshop
Bano BV
Bedrijvenvereniging West
Bedrijvenvereniging ZO
Belco BV
BeleefWad
BENK Advocaten
Best Western Plus Hotel Restaurant Aduard
Bierbrouwerij Westerwolde
Bloomon
BMN bouwmaterialen
BMWE gemeenten
Boels Verhuur BV
Bonsema Verpakking
Bos Recycling BV
Bossers & Cnossen
Boter maakt bijzonder
Bouwman Aanhangwagens
Bouwselect
Bouwservice Scholten BV
Brandmerck
Break Out Grunopark
Breman Drachten BV
Breman Service Drachten
Breman Utiliteit BV

APPINGEDAM
GRONINGEN
GRONINGEN
GRONINGEN
LEEUWARDEN
ANJUM
GRONINGEN
ADUARD
VLAGTWEDDE
AMSTERDAM
GRONINGEN
UITHUIZEN
ZWOLLE
GRONINGEN
GRONINGEN
GRONINGEN
GIETEN
GRONINGEN
GRONINGEN
STADSKANAAL
SNEEK
HARKSTEDE
DRACHTEN
DRACHTEN
ZWOLLE

Groothandel
Licht, geluid, beeld
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Automatisering en ICT
Horeca, cultuur en recreatie
Rechtskundige / administratieve diensten
Agrarische sector
Brouwerij
Horeca, cultuur en recreatie
Bouwtoelevering
Overheid
Grond- weg- en waterbouw
Transport en logistiek
Energie en Milieu
Automatisering en ICT
Reclamebureaus
Mobiliteitsbranche
Uitzendbureaus en personele dienstverlening
Bouwbedrijf
Automatisering en ICT
mobiliteitsbranche
Installatie- en elektrotechniek
Installatie- en elektrotechniek
Bouwnijverheid

6025
6074
6041
6043
5015
5010
6075
6075
2016
3002
6029
5073
6100
6011
6043
6043
6031
6075
6063
2039
6030
6075
6056
6056
6056

69

Maak kennis met de specialist
onder de kranen, Freddy Pertien

Als sinds 1978 leveren wij maatwerk.
Wij denken niet in problemen maar in
oplossingen!
Kraanwerk in verschillende branches:
• Chemische industrie
• Voeding industrie
• Olie en gas industrie
• Bouw
Onze speciale machines zijn door ons zelf ontwikkeld
zodat wij u op alle mogelijke manieren van dienst
kunnen zijn. Van een 2 ton/m kraan op rupsen
tot een kantelbare 150 ton/m kraan bieden wij
oplossingen op maat. Ook voor het transporteren
van uw materiaal bent u bij ons aan het juiste adres.
Dochteronderneming Diana Pertien Transport verzorgt
deze transporten om uw equipment veilig van A naar B
te transporteren.
Kom gerust eens langs bij ons in Slochteren voor een
kopje koffie en een vrijblijvend gesprek.

Freddy Pertien

Korenmolendreef 3 • 9621 TK Slochteren • 0598-351500
www.freddypertien.nl • info@freddypertien.nl
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Bright Access
Brink Management / Advies
Broekhuis Volvo Groningen
Brouwerij Westerwolde
BTC Business Technology Consulting AG
Buitengewoon Events
Buo Facilitair
BUO Facilitair BV
BUO Uitzendorganisatie
Bus Handelsmij
BWRI
Bytesnet Groningen BV

PLAATS
ENSCHEDE
GRONINGEN
GRONINGEN
VLAGTWEDDE
D-OLDENBURG
ANJUM
ZADELMAKER
STADSKANAAL
STADSKANAAL
GRONINGEN
SAPPEMEER
GRONINGEN

BRANCHE
Automatisering en ICT
Bouwnijverheid
Mobiliteitsbranche
Horeca, cultuur en recreatie
Zakelijke dienstverlening
Horeca, cultuur en recreatie
Facilitaire dienstverlening
Facilitaire dienstverlening
Uitzendbureaus en personele dienstverlening
Groothandel
Zakelijke dienstverlening
Automatisering en ICT

STANDNR.
2091
6045
5002
2016
6110
5010
2045
2045
2045
5069
2032
6049

C
Café Salento
Cafe ‘t Mingelmous
CallvoipTelefonie
Cazemier Verhuur en Evenementen
Centercom Groningen
Chris Slager Makelaardij
City Hotel Stadskanaal
CJ2 Hosting BV
Cloudteq Online Werken BV
Compèl Computers
Complies Logistics
Contract Bouwservice BV
ConveyGroup
CopyRight
Cornelis Bedrijfsauto’s BV
Croonwolter&dros
Cruon Beveiliging BV

GORREDIJK
STADSKANAAL
GRONINGEN
LEEK
GRONINGEN
BEDUM
STADSKANAAL
GRONINGEN
STADSKANAAL
WINSUM
TYNAARLO
STADSKANAAL
D-OLDENBURG
GRONINGEN
GRONINGEN
GRONINGEN
GRONINGEN

Groothandel
Horeca, cultuur en recreatie
Telecommunicatie
Licht, geluid, beeld
Reclamebureaus
Makelaardij en Onroerend Goed
Horeca, cultuur en recreatie
Automatisering en ICT
Automatisering en ICT
Automatisering en ICT
Automatisering en ICT
Bouwnijverheid
Zakelijke dienstverlening
Grafische Branche
Mobiliteitsbranche
Installatie- en elektrotechniek
Facilitaire dienstverlening

2085
2038
6043
5047
3023
5080
2038
6109
2061
5088
6033
2045
6083
6067
6075
6043
2018

D
Daar Online Media BV
Datacenter Groningen BV
De Bonte Wever
De Compagnons
De Goede Bestuursrecht
De Groot - grootsgedrukt.nl
De Handelsfabriek
De Kompanjie
De Loopbaanwinkel
De Man BV
De Rolsteiger Specialist
De Witte Assurantiën
Deerns Nederland BV
Delftechniek BV
Denies Deutsch-Nederlands Plus
Devhouse Spindle
Dienst Uitvoering Onderwijs
Dienst Vervoer en Ondersteuning
Dijk Relatiegeschenken, van
Dijkstra BHV Support
Dirks Group Emden
DLR Institut für vernetzte Energiesysteme
Doe Maar Duurzaam
Dok 4
Dolmans
Doubble U
Drenth Installatietechniek
Drenthe College
Drenthe Tours
Drents Museum
DroneQuest
Drukkenenverspreiden.nl
DUO
Duroflame BV
Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek BV

GRONINGEN
ZUIDBROEK
ASSEN
WINSCHOTEN
GRONINGEN
GOUDRIAAN
TOLBERT
VEENDAM
WILDERVANK
LEEK
TER APEL
ASSEN
RIJSWIJK
DELFZIJL
D-OLDENBURG
GRONINGEN
GRONINGEN
ASSEN
GRONINGEN
BEDUM
D-EMDEN
D-OLDENBURG
GRONINGEN
STADSKANAAL
IJSSELSTEIN
GRONINGEN
VEENDAM
EMMEN
ASSEN
ASSEN
PEIZE
VEENDAM
GRONINGEN
BEDUM
TOLBERT

Automatisering en ICT
Automatisering en ICT
Horeca, cultuur en recreatie
Culturele en maatschappelijke organisaties
Rechtskundige / administratieve diensten
Uitgeverijen en drukkerijen
Detailhandel nonfood
Overheid
Zakelijke dienstverlening
Detailhandel nonfood
Bouwnijverheid
Verzekeringswezen
Energie en Milieu
Groothandel
Zakelijke dienstverlening
Automatisering en ICT
Overheid
Overheid
Groothandel
Onderwijs, opleidingen en cursussen
Transport en Logistiek
Zakelijke dienstverlening
Energie en Milieu
Uitzendbureaus en personele dienstverlening
Facilitaire dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Installatie- en elektrotechniek
Onderwijs, opleidingen en cursussen
Transport en logistiek
Horeca, cultuur en recreatie
Bouwtoelevering
Grafische Branche
Automatisering en ICT
Detailhandel nonfood
Bouwnijverheid

6037
2022
6014
2055
5088
5038
3014
2014
2013
5006
2016
6038
6041
5054
6081
6042
3019
5052
2083
5095
6090
6077
6021
2054
5021
3000
2013
6042
6020
6111
5051
5038
3019
5094
5036

E
Eemsdelta\EZ
EGR Entwicklungs-Gesellschaft Rheiderland mbH
Ekamper licht&adviesbureau

FARMSUM
D-LEER
WINCHOTEN

Overheid
Overheid
Energie en Milieu

5067
2092
2069
71

NHL Stenden Hogeschool
Bepaal je eigen leerroute!
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STANDNR.

Ekowarmte
El Mundo Creative Agency
Emder Hafenförderungsgesellschaft e.V.
EMMTEC Services
ENaq / Energetisches Nachbarschaftsquartier Fliegerhorst
Energie VanOns
Energiewacht
Engine2Repair
EPAS Ems Ports Agency & Stevedoring
Eqin
EVAbits BV
EVAG Emder Verkehrs und Automotive Gesellschaft mbH
Expeditie 050

GRONINGEN
GRONINGEN
D-EMDEN
DELFZIJL
D-OLDENBURG
GRONINGEN
ASSEN
DELFZIJL
D-EMDEN
FARMSUM
BEDUM
D-EMDEN
GRONINGEN

Energie en Milieu
Automatisering en ICT
Transport en Logistiek
Chemische en kunststofindustrie
Zakelijke dienstverlening
Energie en Milieu
Energie en Milieu
Industrie
Transport en logistiek
Installatie- en elektrotechniek
Automatisering en ICT
Transport en Logistiek
Uitzendbureaus en personele dienstverlening

6070
5010
6090
5040
6080
5072
6040
2022
6090
5042
5075
6090
3017

F
Fabrieksuitje.nl
Factory4work.nl
Farasi-Rafiki
Farrows
FC Groningen
FEB for Business | Rijksuniversiteit Groningen
Federation4WoMen
Felix Röben Herenmode
Financieel Online
Firmo Risico Adviseurs
fit20 Groningen
Fitclub Rodenburg
Fleet Complete
FlexExpert
Flexible Workplace
Flexion
FlexVirtual
Flinc
Florijn Incasso
Fourstar
Fraunhofer Institut für Digitale Medientechnologie
Freddy Pertien De Hijsspecialist
Frericks Bus Betriebs GmbH
Friesland Lease
FriTec GmbH
Funfactory050 BV
FX King

ZWOLLE
TER APEL
WATEREN
DRACHTEN
GRONINGEN
GRONINGEN
SIDDEBUREN
WINSCHOTEN
SCHEEMDA
GRONINGEN
GRONINGEN
LEEK
UTRECHT
GRONINGEN
ASSEN
DELFZIJL
GRONINGEN
GRONINGEN
ASSEN
RIJEN
D-OLDENBURG
SLOCHTEREN
D-EMDEN
DRACHTEN
D-EMDEN
ZUIDBROEK
GRONINGEN

Horeca, cultuur en recreatie
Uitzendbureaus en personele dienstverlening
Gezondheid en Welzijn
Verhuurbedrijven
Horeca, cultuur en recreatie
Culturele en maatschappelijke organisaties
Horeca, cultuur en recreatie
Detailhandel nonfood
Financiële dienstverlening
Financiële dienstverlening
Gezondheid en Welzijn
Gezondheid en Welzijn
Mobiliteitsbranche
Uitzendbureaus en personele dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Uitzendbureaus en personele dienstverlening
Automatisering en ICT
Financiële dienstverlening
Rechtskundige / administratieve diensten
Uitzendbureaus en personele dienstverlening
Automatisering en ICT
Bouwtoelevering
Transport en logistiek
Mobiliteitsbranche
Industrie
Horeca, cultuur en recreatie
Licht, geluid, beeld

5010
2089
3016
3001
6020
5016
6097
2068
2069
2018
6010
5047
5010
6017
3016
5068
6024
6042
6017
3021
6078
2023
6071
2015
6105
3009
5019

G
Galerie Muskee
Gemeente Appingedam
Gemeente Assen
Gemeente de Marne
Gemeente Groningen
Gemeente Loppersum
Gemeente Midden-Groningen
Gemeente Noordenveld
Gemeente Oldambt
Gemeente Pekela
Gemeente Stadskanaal
Gemeente Tynaarlo
Gemeente Veendam
Gemeente Westerkwartier
Gemeente Westerwolde
Gemeente Winsum
Gemeinde Bunde
Generatoren Nederland BV
Geotrack Telematics BV
Gerechtsdeurwaarders & Incassokantoor Winschoten
Goflex Young Professionals BV en Vakwijs Opleidingen
Gonnie Smit Hypotheekadvies
Greenledwalls
greentech Ostfriesland
GroenisDoen
GroeNoord BV
Groenvoorziening A.J. van der Werf BV
Groningen Airport Eelde

GRONINGEN
APPINGEDAM
ASSEN
LEENS
GRONINGEN
LOPPERSUM
HOOGEZAND
RODEN
WINSCHOTEN
OUDE PEKELA
STADSKANAAL
VRIES
VEENDAM
LEEK
SELLINGEN
WINSUM
D-BUNDE
STADSKANAAL
HEERENVEEN
WINSCHOTEN
GRONINGEN
BEDUM
ASSEN
D-EMDEN
BEDUM
GRONINGEN
BEDUM
EELDE

Detailhandel nonfood
Overheid
Overheid
Overheid
Overheid
Overheid
Overheid
Overheid
Overheid
Overheid
Overheid
Overheid
Overheid
Overheid
Overheid
Overheid
Overheid
Installatie- en elektrotechniek
Mobiliteitsbranche
Financiële dienstverlening
Elektrotechnische Industrie
Financiële dienstverlening
Reclamebureaus
Energie en Milieu
Zakelijke dienstverlening
Agrarische sector
Groenvoorziening
Luchthaven

3004
5067
6042
5072
6042
5067
2033
5027
2071
2013
2059
6015
2013
5044
2016
5088
2092
2050
6062
2079
5046
5080
2084
6094
5072
6058
5082
6015
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Recruitment & personal development specialist
Sinds 2010 is VDNK Consultancy B.V.
recruitmentspecialist in de vakgebieden engineering,
sales en management binnen de technische sector.
\VDNK\ staat voor Value, Drive, Network en
Knowledge. Onze dienstverlening is gericht op waarde
creëren en toevoegen, voor onze klanten, talenten en
opdrachtgevers. Dit doen wij door nét een stap extra
te zetten. Onze drive halen wij uit de verbinding te
leggen tussen talent en organisatie en daardoor voor
elkaar van waarde te zijn. Door de jaren heen hebben
wij inmiddels een kwalitatief hoogstaand netwerk
met technische kandidaten op MBO/HBO/WO niveau
opgebouwd met daarnaast een eigen team van
engineers die werkzaam zijn binnen de industriële en
energiesector. Wij werken dagelijks aan onze eigen
kennis van de werkvelden waarin wij actief zijn en
daarnaast van onze klanten. Groeien door kennis toe
te voegen. Wilt u meer weten?
Bezoek ons op de VBZO stand: 6043
www.vdnk.nl

\VDNK\ is NEN-4400-1 gecertificeerd
en actief binnen de volgende vakgebieden

\ Engineering
\ Sales
\ Management

“Een gebouw dat blijft staan is het meest duurzame gebouw”
In 1987 is Syplon ontstaan vanuit een vraag van een
schoolbestuur. Zij misten deskundigheid op het
gebied van huisvesting. Ruim 30 jaar later is het
inspecteren van schoolgebouwen nog steeds een
groot deel van onze werkzaamheden, maar wij doen
inmiddels veel meer.
Syplon bouwmanagement & huisvestingsadvies is
een 100% onafhankelijk technisch adviesbureau uit
Groningen. Wij verrichten coördinatie en begeleiding van bouw- en verbouwprojecten, voeren
onderhoudsinspecties uit en stellen meerjaren onderhoudsplannen op. Daarnaast zijn we gespecialiseerd
in energie-, contractbeheer en binnenklimaatadvies.
Met onze dienst Energiemonitoring zijn flinke
besparingen te realiseren, zonder investeringen.

Met het uitvoeren van een Energiescan krijgen onze
klanten meer inzicht in hun energiekosten en besparingsmogelijkheden. Tevens stellen wij rapportages
op die voldoen aan de Wet milieubeheer.
In het kader van duurzaamheid hoeft een nieuw
gebouw (nul-op-de-meter of gasloos) niet de beste
optie te zijn. Er zijn ook goede resultaten te behalen
door te besparen in het energieverbruik, door goed
onderhoud of het renoveren van een gebouw.
“Een gebouw dat blijft staan is het meest duurzame
gebouw.” Aldus Alexander Bleker, directeur Syplon.
Wij kijken altijd waar voor onze klanten haalbare én
betaalbare mogelijkheden liggen.
U vindt ons op het Duurzaamheidsplein (stand 6052)

Beheerbare, betrouwbare
én betaalbare huisvesting
onderwijs  overheid  mkb
retail  zorg  industrie

Koningsweg 35a Groningen - 050 5735672
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BRANCHE

STANDNR.

Groningen Bereikbaar
Groningen City Club
Groningen Seaports
Groningen Spoorzone

GRONINGEN
GRONINGEN
DELFZIJL
GRONINGEN

Mobiliteitsbranche
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Mobiliteitsbranche

2082
6044
5058
2082

H
Harrier Accountancy en bedrijfsadvies
Harvie
Havik Auto
Health2Work
Heine.Podchul.Ingenieure
Heineken
Hempflax
Henk Evenement’n
Hesseling Kunststoffen & Displays
Heuvelman Ibis BV
Hijsspecialist.nl
HMB Signaal
HMB Signaal
HOC Opleiding & Training BV
Hochschule Emden
Hochschule Leer
Hof van Saksen
Holthausen Veiligheid
Homij
Huisman Warmtetechniek
Hulst Innovatie

GRONINGEN
GRONINGEN
GRONINGEN
SURHUISTERVEEN
D-LEER
DRACHTEN
NIEUWE PEKELA
GRONINGEN
EELDE
DELFZIJL
UITHUIZERMEEDEN
GRONINGEN
GRONINGEN
ZUIDLAREN
D-EMDEN
D-LEER
ROLDE
HOOGEZAND
GRONINGEN
STADSKANAAL
WESTEREMDEN

Financiële dienstverlening
Detailhandel nonfood
Mobiliteitsbranche
Facilitaire dienstverlening
Ingenieursbureaus
Detailhandel Food
Industrie
Zakelijke dienstverlening
Chemische en kunststofindustrie
Grond- weg- en waterbouw
Bouwtoelevering
Facilitaire dienstverlening
Facilitaire dienstverlening
Onderwijs, opleidingen en cursussen
Onderwijs, opleidingen en cursussen
Onderwijs, opleidingen en cursussen
Horeca, cultuur en recreatie
Onderwijs, opleidingen en cursussen
Installatie- en elektrotechniek
Installatie- en elektrotechniek
Agrarische sector

6043
3003
6043
5010
6093
6007
2009
6075
5023
5056
5062
6075
6114
6018
6094
6094
6112
2018
6043
2060
5070

I
ICTRecht Noord-Nederland BV
Ifmec
IHK für Ostfriesland und Papenburg
IJssel Technologie BV
Infotopics
Interfit
Intermediair Assurantien
Interoffice Kantoorinrichting BV
ISDNVERDWIJNT.NL
ise Individuelle Software & Elektronik GmbH
IT Academy Noord-Nederland

GRONINGEN
RODEN
D-EMDEN
ZWOLLE
GRONINGEN
WINSCHOTEN
GRONINGEN
WINSCHOTEN
DEDEMSVAART
D-OLDENBURG
GRONINGEN

Internet en webdesign
Facilitaire dienstverlening
Overheid
Elektrotechnische Industrie
Automatisering en ICT
Installatie- en elektrotechniek
Financiële dienstverlening
Automatisering en ICT
Automatisering en ICT
Automatisering en ICT
Automatisering en ICT

6088
5048
6091
2013
6020
2063
6075
2063
5022
6110
6042

J
Jaap Tempel
Jade Hochschule
Jan Snel
Jos Beeres Wijnkoperij

GRONINGEN
D-OLDENBURG
EEMSHAVEN
NOORDBROEK

Bouwtoelevering
Gezondheid en Welzijn
Bouwnijverheid
Detailhandel Food

6102
6079
5061
3000

K
Kaas- Notenhuysch Winsum
Kampen Industrial Care
Kartracing & Bowling Groningen
Kenders Bouw
Ketelaar Klip Accountants & Belastingadviseurs
klimacom
Klok Onderhoud- en Afbouwgroep BV
Koelplan Airconditioning Noord-Oost BV
Koert.nu/Kerstmetkoert.nu
Kredietunie Veenkoloniën & Oostermoer
Kredietunie Westerkwartier
Kroon BV
Kuipers Bouwmaterialen en Steenhandel
Kumij BV
KWINT BV

WINSUM
HOOGEZAND
GRONINGEN
BEDUM
STADSKANAAL
GRONINGEN
ASSEN
HOOGEVEEN
BLAUWESTAD
STADSKANAAL
GRIJPSKERK
HOOGEZAND
VEENDAM
GRONINGEN
GRONINGEN

Detailhandel Food
Industrie
Horeca, cultuur en recreatie
Bouwbedrijf
Financiële dienstverlening
Installatie- en elektrotechniek
Bouwnijverheid
Installatie- en elektrotechniek
Grafische Branche
Financiële dienstverlening
Financiële dienstverlening
Groothandel
Bouwtoelevering
Bouwnijverheid
Bouwnijverheid

5088
2031
6085
5081
2044
2060
6009
6064
2069
2090
5024
2019
2005
6043
6043

L
L. Kielstra Kraanverhuur BV
LA College
Laan Kantoorefficiency, van der
Lamberink Makelaars & Adviseurs
Laserworx BV
Ledcurves
Ledwall Holland
Leerbouwen.nl

HEERENVEEN
WINSCHOTEN
STADSKANAAL
GRONINGEN
LEEK
ZUIDBROEK
SPIJK
GRONINGEN

Transport en logistiek
Onderwijs, opleidingen en cursussen
Groothandel
Makelaardij en Onroerend Goed
Industrie
Industrie
Licht, geluid, beeld
Onderwijs, opleidingen en cursussen

2022
2013
2042
6041
5011
3009
6084
5067
75

Wat wij voor u kunnen doen:
•

Werving

•

Praktijk assessment techniek (praktijkbeoordeling)

•

Voorschakeltrajecten: Uw eigen training ontwikkeld

•

Werkinstructies gekoppeld aan de opleiding via het ROC

•

BBL trajecten

•

Aanvullende praktijkdagen

•

Opleiding middels praktijktheorie

We zien u graag op standnummer 2054 op het plein Stadskanaal
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STANDNR.

LEXUS Groningen
Lignostone
Locus People
Logistikachse Ems
Loxam
Lufthansa Industry Solutions

GRONINGEN
TER APEL
GRONINGEN
D-EMDEN
GRONINGEN
D-NORDERSTEDT

Mobiliteitsbranche
Bouwtoelevering
Zakelijke dienstverlening
Transport en Logistiek
Bouwtoelevering
Industrie

3006
2016
5010
6090
6028
6110

M
Makro
Manitou Center Nederland
Marenland Recreatie
Marianne Kremer, Coach
Mark Climate Technology
Marketing Midden Groningen
MartiniBusiness
MartiniPlaza
Matchpunt Werkt!
Matthijssen-Ten Have Lichtreclame
Medity Medische Diensten BV
Meilof Riks bv
Miko Coffee
Milieudienst Gemeente Groningen
MKB Zorg
Mobiliteit VanOns
ModiQ BV
MRM Professionals
MSG
MTN Accountants & Adviseurs
Mulder loonbedrijf
Multicopy Noord-Nederland
Munckhof Business Travel
Museum de Buitenplaats
My Facilities BV

GRONINGEN
STAPHORST
WINSUM
FINSTERWOLDE
VEENDAM
SLOCHTEREN
GRONINGEN
GRONINGEN
RODEN
GRONINGEN
GRONINGEN
VEENDAM
GIETEN
GRONINGEN
BEDUM
GRONINGEN
TYNAARLO
GRONINGEN
ENSCHEDE
GRONINGEN
GRONINGEN
ALMERE
DELFZIJL
EELDE
GRONINGEN

Groothandel
Transport en logistiek
Horeca, cultuur en recreatie
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Horeca, cultuur en recreatie
Zakelijke dienstverlening
Detailhandel Food
Overheid
Grafische Branche
Gezondheid en Welzijn
Bouwtoelevering
Groothandel
Energie en Milieu
Verzekeringswezen
Mobiliteitsbranche
Bouwnijverheid
Uitzendbureaus en personele dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Financiële dienstverlening
Groenvoorziening
Grafische Branche
Mobiliteitsbranche
Horeca, cultuur en recreatie
Licht, geluid, beeld

6004
5045
2088
2069
2004
2020
6075
3000
5027
6043
6041
2007
6113
6065
5093
5072
6023
6043
2048
6041
6075
5009
5064
3002
6059

N
Nano Clean Coating
NDC Mediagroep
Nedelko
Nederlands Rode Kruis
Nedmag B.V.
Netwerk Noord
NG Shipyards
Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG
Noord Nederlandse Reinigingsdienst NNRD
Noorder Isolatie Beton

STADSKANAAL
GRONINGEN
BARENDRECHT
GRONINGEN
VEENDAM
GRONINGEN
LAUWERSOOG
D-EMDEN
DRACHTEN
LEEK

Machine-industrie
Reclamebureaus
Energie en Milieu
Culturele en maatschappelijke organisaties
Agrarische sector
Zakelijke dienstverlening
Machine-industrie
Transport en logistiek
Energie en Milieu
Bouwnijverheid

2002
6086
6051
3018
2006
5010
5072
6090
2081
5043

O
Ocean
OCN Noordenveld
ODN oil BV
Office Centre
Offis e.v.
Oldenburger Energiecluster OLEC e.V.
Oldenburger Fritom
Omgevingsdienst Groningen
Ondernemend Assen
Ondernemers Organisatie Pekela
Ondernemerskring Oost Groningen
Onrust v.o.f.
Op Niehof
OpMaat 3D
OTP Onderwijs Ontmoet Ondernemers
Overwijk Koffiesystemen Noord Nederland BV
OVM |Group

D-EMDEN
RODEN
BEDUM
GRONINGEN
D-OLDENBURG
D-OLDENBURG
VEENDAM
VEENDAM
ASSEN
OUDE PEKELA
WINSCHOTEN
NIEUWE BUINEN
STEDUM
GRONINGEN
GRONINGEN
GORREDIJK
GRONINGEN

Ingenieursbureaus
Zakelijke dienstverlening
Industrie
Groothandel
Automatisering en ICT
Zakelijke dienstverlening
Transport en logistiek
Overheid
Zakelijke dienstverlening
Facilitaire dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Groothandel
Reclamebureaus
Automatisering en ICT
Onderwijs, opleidingen en cursussen
Groothandel
Agrarische sector

6105
5027
5084
6008
6080
6077
6002
6099
6042
2013
2069
2040
5078
6041
6043
2085
6043

P
P.B. Software & Internet
Pander en Lier
Parkingware BV
Partycentrum De Meet
Payt
pdb/design
Perdok Services & Engineering BV

GRONINGEN
WINSCHOTEN
ASSEN
BELLINGWOLDE
GRONINGEN
GRONINGEN
ASSEN

Automatisering en ICT
Uitzendbureaus en personele dienstverlening
Automatisering en ICT
Horeca, cultuur en recreatie
Financiële dienstverlening
Ingenieursbureaus
Industrie

6115
2075
5010
2016
6006
6066
6026
77

De totaalleverancier voor het
bedrijfsleven, sportverenigingen,
zorg en onderwijs!

KOFFIE
THEE
AUTOMATEN

FOOD
NON-FOOD
FRISDRANK

PROFESSIONELE
SCHOONMAAKARTIKELEN

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

KANTOORARTIKELEN
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Peter Kuil Reinigingsservice BV
Petra Sanders Schoonmaakdiensten
Pitch to work
Plegt-Vos Noord
PMF
Pol Schoonmaak en Glazenwasserij
Powersound Sales & Rent
Preventief Veiligheidsdiensten BV
Pro Motion Pictures
Pro Ontwerp
ProCoatings BV
Project Support BV
Prokan veelzijdig voor kantoor
Promotiedagen voor het bedrijfsleven Noord Ned. BV
Promotie-plaza
Prowareness
PTB Transportmiddelen BV

GRONINGEN
STADSKANAAL
TOLBERT
ASSEN
UITHUIZEN
WINSUM
GRONINGEN
GRONINGEN
BLAUWESTAD
LEEK
GRONINGEN
VEENDAM
GRONINGEN
GRONINGEN
WESTERBORK
DELFT
GRONINGEN

Industrie
Facilitaire dienstverlening
Uitzendbureaus en personele dienstverlening
Bouwbedrijf
Energie en Milieu
Facilitaire dienstverlening
Licht, geluid, beeld
Facilitaire dienstverlening
Internet en webdesign
Internet en webdesign
Bouwtoelevering
Grafische Branche
Facilitaire dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Reclamebureaus
Zakelijke dienstverlening
Machine-industrie

6018
2049
3016
6068
5076
5088
5019
6020
2074
3014
6035
2010
5012
3000
3008
5049
6043

Q
Qlic Internet Solutions BV

GRONINGEN

Internet en webdesign

6037

R
Rabobank Zuid en Oost Groningen
RCG Grafimedia
RD&I Debiteurenbeheer en Incasso
Reclameland
Re-Horeca
Rein advocaten & adviseurs
Reisiger Glas en Schilderwerken
Renewi
Reno Systems
Resp Showproductions
Reym BV
Rietveld Groep
Rijksuniversiteit Groningen
Rikst Accountants
Riool Techniek Pals
Riwal Hoogwerkers BV
Rode Kruis
Roelofs
Rolloek.nl
Ronald McDonald Huis
Rondvaartbedrijf Kool
Rozema Coatings BV
Rozenberg Reclame
RSE Telecom en ICT
RTV Noord
Rwin Showtechniek
Rwinshowtechniek

STADSKANAAL
GRONINGEN
BEDUM
WESTERBROEK
BELLINGWOLDE
ASSEN
VEENDAM
STADSKANAAL
STADSKANAAL
HARKSTEDE
VEENDAM
GIESSENBURG
GRONINGEN
GRONINGEN
TER APEL
LEEK
GRONINGEN
DEN HAM
TER APEL
GRONINGEN
GRONINGEN
FARMSUM
GRONINGEN
GRONINGEN
GRONINGEN
GRONINGEN
GRONINGEN

Financiële dienstverlening
Grafische Branche
Financiële dienstverlening
Grafische Branche
Horeca, cultuur en recreatie
Zakelijke dienstverlening
Schildersbedrijven
Energie en Milieu
Bouwtoelevering
Culturele en maatschappelijke organisaties
Industrie
Mobiliteitsbranche
Onderwijs, opleidingen en cursussen
Financiële dienstverlening
Grond- weg- en waterbouw
Verhuurbedrijven
Culturele en maatschappelijke organisaties
Grond- weg- en waterbouw
Zonwering
Culturele en maatschappelijke organisaties
Horeca, cultuur en recreatie
Bouwtoelevering
Reclamebureaus
Telecommunicatie
Reclamebureaus
Licht, geluid, beeld
Facilitaire dienstverlening

2047
5031
5078
2021
2016
6017
2001
2043
2052
2035
2043
5035
5016
5030
2016
6057
3018
2053
2016
6020
2088
5065
6075
2062
3012
3014
3014

S
Sales Hunter Team
Santibri Axender
Scan-Service Centrum Nord-West

GRONINGEN
VEENDAM
D-WEENER

Uitzendbureaus en personele dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening

6042
2010
6098

79

Bestel al uw drukwerk op

scholmaonline.nl
Actie

Bureau onderlegger
100 bloks à 50 stuks € 380,–

Ideaal om weg te geven aan relaties.
Kalender, bedrijfsinfo en notitieblok in één!
Met de onderleggers 365 dagen lang bij relaties en klanten.
(Formaat 594 x 420mm, 80 gr/m HVO schrijf)

Kijk op: SCHOLMA.NL/ACTIE

> grafisch
ontwerp

w w w. i n t i v o r m . n l
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Schildersbedrijf de Graaf
Schoonmaakbedrijf Hazenberg
Seaport Emden
Seehafenstadt Emden
Ship2Supply BV
SIGHT Landscaping
Sijperda Verhuur BV
Simplicate Software BV
slagerij Hofman
Slimmer wifi
Smeding BV
SmiLease BV
Smiled Lighting
Smits Expo
Solar Noord
Sommerauer Trucks BV
Sortimo Noord
Soundlink
Spedition Jakob Weets e. K.
SPIE Nederland Industry services BV
Sporthuis Winsum
SportsCom.nl
Stadt Leer
Stadt Oldenburg
Stadt Weener (Ems)
Standard Fasel
Steamteq Nederland
Stichting FC Groningen in de Maatschappij
Stichting Ondernemerschap Eemsdelta
Stork
Straalbedrijf Wieringa BV
Strating Steenindustrie
Striethouldt Catering
SUEZ Recycling & Recovery Netherlands
Sustainable Buildings BV
Syplon bv Bouwmanagement & huisvestingsadvies

GRONINGEN
TER APEL
D-EMDEN
D-EMDEN
DELFZIJL
HARDERWIJK
SNEEK
GRONINGEN
GRONINGEN
GRONINGEN
LEEK
LEEK
TYNAARLO
RODEN
STADSKANAAL
HOOGEZAND
GRONINGEN
RODEN
D-EMDEN
SAPPEMEER
WINSUM
WINSUM
D-LEER
D-OLDENBURG
D-WEENER
VEENDAM
GRONINGEN
GRONINGEN
DELFZIJL
GRONINGEN
GRONINGEN
OUDE PEKELA
WESTERBORK
VEENDAM
GRONINGEN
GRONINGEN

Schildersbedrijven
Facilitaire dienstverlening
Transport en Logistiek
Transport en Logistiek
Groothandel
Agrarische sector
Verhuurbedrijven
Automatisering en ICT
Detailhandel Food
Automatisering en ICT
Groothandel
Mobiliteitsbranche
Groothandel
Reclamebureaus
Installatie- en elektrotechniek
Mobiliteitsbranche
Mobiliteitsbranche
Licht, geluid, beeld
Transport en Logistiek
Automatisering en ICT
Detailhandel nonfood
Facilitaire dienstverlening
Overheid
Overheid
Overheid
Machine-industrie
Energie en Milieu
Culturele en maatschappelijke organisaties
Zakelijke dienstverlening
Installatie- en elektrotechniek
Agrarische sector
Bouwnijverheid
Horeca, cultuur en recreatie
Energie en Milieu
Energie en Milieu
Energie en Milieu

6018
2016
6090
6090
2022
5014
6019
6042
6075
6042
5037
5026
6033
5027
2060
2024
2037
5027
6090
2022
5088
5088
2076
6076
2092
5071
6075
6020
5063
5042
6075
2093
3009
6027
6042
6052

T
Team HR
Ten Stripes
Teqoia
Terwolde Autobedrijf Groningen
Tesla
Theater Geert Teis
Timing
Timmerfabriek De Boer
Top Installatiegroep
Top Technisch Beheer
Totaal onderwijs
Total Geo Service Instruments
TraSec BV
TravelCamp VOF
TriStar Industries Nederland BV

EMMEN
LEEK
ASSEN
GRONINGEN
AMSTERDAM
STADSKANAAL
GRONINGEN
WINSUM
HOOGEVEEN
HOOGEVEEN
AMSTERDAM
BEDUM
RODEN
TER APEL
ROOSENDAAL

Uitzendbureaus en personele dienstverlening
Internet en webdesign
Elektrotechnische Industrie
Mobiliteitsbranche
Mobiliteitsbranche
Horeca, cultuur en recreatie
Uitzendbureaus en personele dienstverlening
Bouwnijverheid
Installatie- en elektrotechniek
Installatie- en elektrotechniek
Onderwijs, opleidingen en cursussen
Bouwnijverheid
Automatisering en ICT
Mobiliteitsbranche
Industrie

5013
6042
6108
6089
1001
2059
6020
5088
5088
5088
3021
5078
5035
2016
5055

U
UNET
Unit4Security BV
United Visions
Unive Noord-Nederland
Uw Eigen Secretariaat

ALMERE
LEEK
DE PUNT
ASSEN
SIDDEBUREN

Automatisering en ICT
Facilitaire dienstverlening
Facilitaire dienstverlening
Financiële dienstverlening
Zakelijke dienstverlening

6039
5017
3000
2036
6097

V
Vaatstra B.V. Installatietechniek
Vakwijs Opleidingen
Van de Bond Pictures
Van der Flier Groep
Van der Graaf Beveiliging
Van der Kolk-Zwolle
Van Dijk Keukens en Interieurbouw
van Dijk Metaalbewerking BV
Van Dijk Tuinen Groningen
Van Dijk Watersport
van Mossel Autolease Groningen
VB Trailerbouw BV

BEDUM
GRONINGEN
STADSKANAAL
WINSCHOTEN
GRONINGEN
ZWOLLE
BEDUM
GRONINGEN
GRONINGEN
WINSUM
GRONINGEN
BEDUM

Installatie- en elektrotechniek
Onderwijs, opleidingen en cursussen
Reclamebureaus
Grond- weg- en waterbouw
Installatie- en elektrotechniek
Bouwnijverheid
Hout- en meubelindustrie, interieurbouw
Industrie
Facilitaire dienstverlening
Detailhandel nonfood
Mobiliteitsbranche
Mobiliteitsbranche

5085
5046
2041
6096
6075
6036
5079
6075
6075
5088
6016
5097
81

Waarom een
Broekhuisauto
anders is...

Omdat onze manier van werken
opvallend onderscheidend is.
Wanneer uw keuze op Volvo valt, kiest u voor een

Onze persoonlijke benadering is de kern van plezierig

betrouwbare auto. Als u kiest voor Broekhuis Volvo,

zaken doen. Zo willen wij de dealer zijn waar u zich

dan kiest u niet alleen voor een mooie auto, maar ook

thuisvoelt én waar u kunt rekenen op professionaliteit.

voor kwaliteit en de beste service die u zich kunt

Uw enthousiasme is voor ons de belangrijkste drijfveer.

wensen. Daarnaast bent u ervan verzekerd dat u met

Daar maken wij het verschil: Broekhuis is meer dan

Broekhuis, zowel als particuliere als zakelijke rijder,

auto’s.

zeer scherp zaken doet. Maar er is nóg meer dan dat.
Bij ons komt u als klant op de eerste plaats.

Broekhuis Volvo Assen
Industrieweg 42
(T) 0592 - 34 40 46
assen@eenbroekhuisauto.nl

Broekhuis Volvo Emmen

Wij heten u van harte welkom in ons bedrijf!

Broekhuis Volvo Harderwijk

Broekhuis Volvo Hoogeveen

Broekhuis
Volvo Groningen
- Koldingweg
30 -Buitenvaart
9723 HK
Groningen
Nijbracht 59
Zuiderbreedte
40
1113-1115
(T) 0591 - 63 13 00
(T) 0341 - 75 14 00
(T) 0528 - 26 94 81
050 5492000 - groningen@broekhuis.nl
emmen@eenbroekhuisauto.nl volvoharderwijk@eenbroekhuisauto.nl hoogeveen@eenbroekhuisauto.nl

Broekhuis Volvo Zeist
Pijlstaartlaan 1
(T) 030 - 699 99 00
zeist@eenbroekhuisauto.nl
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VDNK Consultancy BV
Veendammer Ondernemers Compagnie
Veilig Verkeer Nederland
Ventilatietechniek Noord
Verbidak
Verbion vloeren
Vereniging Bedrijven Noord-Oost
Verhuisbedrijf Nobbe
Verizon Connect
Verno Materieelverhuur BV
Vertisol Omgevingsbeheer en Inrichting BV
Vevida
VH ict
VideoDesign.online
Virol
Voys
Vries Timber Agency
vv Winsum
VVD Groningen

GRONINGEN
VEENDAM
GRONINGEN
ZUIDBROEK
WINSCHOTEN
WINSCHOTEN
GRONINGEN
WINSCHOTEN
UTRECHT
GRONINGEN
SIDDEBUREN
GRONINGEN
GRONINGEN
RODEN
SCHEEMDA
GRONINGEN
EELDE
WINSUM
GRONINGEN

Energie en Milieu
Zakelijke dienstverlening
Mobiliteitsbranche
Installatie- en elektrotechniek
Bouwnijverheid
Bouwtoelevering
Zakelijke dienstverlening
Transport en logistiek
Automatisering en ICT
Bouwnijverheid
Groenvoorziening
Automatisering en ICT
Automatisering en ICT
Automatisering en ICT
Energie en Milieu
Telecommunicatie
Bouwtoelevering
Voetbalvereniging
Overheid

6043
2013
2030
2029
2065
2070
6075
2080
6032
6041
5066
6041
5029
5010
2066
6043
6075
5088
5010

W
Wachstumsregion Ems-Achse e.V.
Wardenburg Beveiliging & Telecom
Wedeka
Weindiele
Werkpalet
Werkplein Ability
Werkplein Fivelingo
Werkum
Wirtschaftförderung Stadt Oldenburg
WiSe Verzekeringen
Wiseconn
Wm Veenstra Druk Print Sign Mail
Woldendorp BV
Woodpackaging
WoordenTalent
WTC Noord-Nederland - Center for Export & Import
Wunderline

D-PAPENBURG
HOOGEZAND
STADSKANAAL
D-WESTERSTEDE
TOLBERT
UITHUIZEN
DELFZIJL
GRONINGEN
D-OLDENBURG
ASSEN
TYNAARLO
GRONINGEN
BEDUM
DRACHTEN
FINSTERWOLDE
LEEUWARDEN
GRONINGEN

Culturele en maatschappelijke organisaties
Installatie- en elektrotechniek
Culturele en maatschappelijke organisaties
Detailhandel Food
Mobiliteitsbranche
Culturele en maatschappelijke organisaties
Culturele en maatschappelijke organisaties
Uitzendbureaus en personele dienstverlening
Overheid
Verzekeringswezen
Automatisering en ICT
Grafische Branche
Rechtskundige / administratieve diensten
Industrie
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening

6095
2018
2059
6097
3016
5067
5067
6047
6076
2084
6033
6018
5096
6103
6097
6072
6082

X
XXL Hosting

LEEUWARDEN

Automatisering en ICT

5015

Y
Yarden
Yspeert Advocaten
Yvonne Arnst

GRONINGEN
GRONINGEN
BEERTA

Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening
Zakelijke dienstverlening

5020
6043
2069

Z
ZEKER Groningen
Zeutschel GmbH
Zijlstra Controle & Administratie
Zijlstra Schilders BV
Zorgfactory
ZSD Solar
ZZP Collectief Noordenveld

GRONINGEN
D-TÜBINGEN
TER APEL
TER APEL
TER APEL
D-EMSBÜREN
RODEN

Verzekeringswezen
Automatisering en ICT
Rechtskundige / administratieve diensten
Schildersbedrijven
Uitzendbureaus en personele dienstverlening
Installatie- en elektrotechniek
Zakelijke dienstverlening

6012
6098
2089
2057
2089
6092
5027

Openingstijden

Promotiedagen magazine

Acquisitie

6 november 12.00 - 22.00 uur

Oplage 7.000 exemplaren

FC Groningen Media

Redactie:

Grafische vormgeving

Michel Elzinga

Inti Vormgeving Leek

Menno Pool

Drukwerk

7 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

Christina Elzinga
Michiel van Ringelenstein
Jeroen Vledderman

Scholma Druk

STANDNR.

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.
83
83

Probeer ritregistratie
30 dagen gratis en
ontdek de voordelen
Kijk voor meer informatie op
fleetcomplete.nl/ritregistratie
of bel 088 20 30 100

Voldoet aan alle
eisen van de fiscus

Real-time op
de kaart

Identificatie
bestuurder en
bijrijders

Inzicht in de
bewegingen van
uw wagenpark

Bewaakt onderhoud van uw
wagenpark

Inzicht in
rijgedrag

Beheer uw wagenpark
en ontzorg uw
personeel met ons
alles-in-een platform
Bezoek ons op het
Netwerk Noord Plein stand 5010

BEZOEK ONS
OP STAND 6057

10E0CT%
RIC
EL

Duurzaam werken op hoogte
Duurzaam en efficiënter
• van diesel naar elektrisch
• reductie uitstoot CO2 en fijnstof
• besparing tot duizenden liters diesel per
machine per jaar

• minder milieubelasting en energiekosten
• maatwerkoplossing mogelijk
• diesel aangedreven materieel gebruikt
schonere brandstof met Shell GTL Fuel

HOOGWERKERS • VERREIKERS • HEFTRUCKS
huren - kopen - onderhouden - onderdelen - opleidingen

www.riwal.com

