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Innoveren, samenwerken, en inspireren. Dat is waar we hier 
in Noord-Nederland goed in zijn, en wat ook duidelijk terug 
te zien is op deze 31e editie van de Promotiedagen. Het gaat 
goed met het Noorden. Het is duidelijk merkbaar dat onze 
economie weer op volle kracht komt, en hier in de stad liggen 
er zowel in traditionele sectoren, maar zeker ook binnen de 
nieuwe economie volop kansen. Het is prachtig om te zien hoe 
we hier in het Noorden steeds maar weer sterker, uitdagender 
en innovatiever worden. En de Promotiedagen veranderen mee: 
met elk jaar een nog rijker programma waarin volop ruimte is 
voor vernieuwing, het uitwisselen van kennis en samenwerking.  
 
Want er valt wat te delen. Zoveel startups, jonge ondernemers 
en slimme onderzoekers vinden hier hun plek dat de 
Promotiedagen dit jaar een InnovationDome aan het 
programma heeft toegevoegd. Hier kunt u doorlopend van 
innovatieve presentaties leren en u ook laten inspireren. De 
innovatiekracht van Noord-Nederland wordt in 2017 nog verder 
onderstreept door niemand minder dan professor Dries Faems. 
Als hoogleraar Innovatie & Organisatie aan de faculteit Economie 
en Bedrijfskunde van de RUG, en coördinator van de Noord 
Nederlandse Innovatie Monitor, kan hij ons als geen ander laten 
zien waar de uitdagingen en kansen liggen om verder door te 
stomen als innovatieve topregio. 
 
Ook is de online sector en de mogelijkheden die de grote groei 
daarvan met zich meebrengen goed vertegenwoordigd. Zo deelt 
online-ondernemer en online businesscoach Alex van Ginneken 
zijn kennis over slimme strategieën voor het opbouwen van een 
goede relatie met klanten, en hen aan te zetten tot actie. Deze 
kennisuitwisseling is precies waarin we hier in Noord-Nederland 
in uitblinken, en wat de ijzersterke sprekers op deze editie van 
de Promotiedagen verder bekrachtigen. 
 
Steeds meer bedrijven weten hun weg naar de Promotiedagen 
te vinden en zien de kansen die hier liggen om met elkaar 
en ook van elkaar te leren. Op steeds meer stands verzorgen 
bedrijven hun eigen presentaties en dragen zo hun kennis 
en kunde bij. Want innoveren, dat betekent samenwerken. 
Een prachtig voorbeeld hiervan is Friesland Lease, vorig jaar al 
buren van Groningen Bereikbaar hier op de Promotiedagen. 
Groningen gaat wat het verkeer betreft de komende jaren een 
grote transformatie door om de bereikbaarheid ook voor de 
toekomst te verzekeren. Aangezien dit aardig wat ‘Mobilipijn’ 
op zal leveren, zet Friesland Lease hun specialiteiten in om u op 
interactieve wijze alvast wat Eerste Hulp Bij Mobiliteit te bieden.  
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Genoeg om van te smullen dus dit jaar. Hopelijk zult 
u zich in de komende dagen tot nieuwe ideeën en 
samenwerkingsverbanden laten verlokken waarmee u zo uzelf, 
elkaar en het noorden nog verder kunt versterken. Ik wens 
u een prachtige 31e editie van de Promotiedagen voor het 
bedrijfsleven Noord-Nederland!

Joost van Keulen 
Wethouder Economische Zaken en Internationalisering  
van de gemeente Groningen

Voorwoord 
Joost van Keulen

Promotiedagen 2017 |  Voorwoord Joost van Keulen
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op 7 en 8 november 
tijdens de promotiedagen  
op het Westerkwartier - 

Noordenveld plein  
in de MartiniPlaza

Kom ook woensdag 8 november om 16.30 uur 
naar de netwerkborrel met ‘de zware jongens’
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Welkom 
op de Promotiedagen!

Colofon

De technologische ontwikkelingen komen de laatste jaren 
in een stroomversnelling. Overal om ons heen zie je nieuwe 
technieken met het vermogen om de manier waarop wij leven 
en werken volledig te veranderen. Hoe je hier, als mens en als 
bedrijf, mee om moet gaan, is de grote vraag van vandaag. 
Geen wonder dat innovatie een thema is dat je overal op de 
Promotiedagen tegenkomt. Welke kansen en bedreigingen 
bieden de nieuwe ontwikkelingen? De Promotiedagen is een 
uitstekende gelegenheid om antwoord te vinden op dit soort 
vragen. Het is een platform om kennis te maken en kennis te 
delen. 

Op de beursvloer willen 600 bedrijven graag laten weten waar 
ze op dit moment mee bezig zijn. Ze staan klaar om kennis te 
maken en gesprekken aan te gaan: 1 op 1 en informeel. Het is een 
sfeer waarin je tot de beste gesprekken komt en je, zonder dat je 
het doorhebt, een nieuwe zakenrelatie aanknoopt, een nieuwe 
klant aan je bindt of een nieuw idee ontwikkelt.

Daarnaast staat een beursprogramma dat klinkt als een klok. 
Op en naast de beursvloer vinden meer dan 75 verschillende 
presentaties plaats. Belangrijkste plaatsen om kennis te delen 
zijn de nieuwe InnovationDome en de PD Arena. Onderwerpen 
die aan bod komen zijn bijvoorbeeld: drones, waterstof, healthy 
ageing, artificial intelligence, virtual reality, 3D printing, circulaire 
economie, vloggen, online media, grenzeloos zakendoen, serious 
gaming en cybercrime. Het zijn de thema’s van nu.

Als je je tijd goed indeelt heb je na de Promotiedagen nieuwe 
kennis opgedaan en heb je kennis gemaakt met ondernemers, 
met wie je kunt zakendoen en samenwerken. Misschien is er 
zelfs wel een idee ontstaan, een lampje gaan branden, een 
ontwikkeling in gang gezet die weer zal leiden tot nieuwe 
innovaties en nieuwe bedrijvigheid. Zo houden we de cirkel in 
stand.

Ik wens je bijzonder geslaagde Promotiedagen toe!

Michel Elzinga, organisator

Kennis maken en kennis delen

Het is innoveren of uitsterven, schreef Professor Dries Faems, 
hoogleraar Innovatie en Organisatie aan de RUG, onlangs in het 
Dagblad van het Noorden. Dat is waar, maar natuurlijk niet nieuw. 
Vanaf de allereerste handbijl, die 1,6 miljoen jaar geleden werd 
gemaakt, via duizenden andere innovaties naar de tijd van nu, is 
het de menselijke creativiteit en intelligentie die ons verder heeft 
gebracht. Mensen, en later ook bedrijven, innoveren, passen zich aan 
en ontwikkelen zich door. In een oneindige cirkel.

Promotiedagen 2017 |  Voorwoord Michel Elzinga

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.
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Opening Promotiedagen 

Arjen Lubach

De kersverse winnaar van de Televizier-Ring komt op  
7 november naar MartiniPlaza om de 31e editie van  
de Promotiedagen te openen.

Sinds 2014 presenteert Arjen het satirische programma 
Zondag met Lubach. Het programma trekt inmiddels 
wekelijks een miljoen kijkers. Zijn Trump-video werd 
ruim 30 miljoen keer bekeken en overal gekopieerd. Met 
zijn spraakmakende items bepaalt hij keer op keer het 
gesprek van de maandag. Behalve televisiemaker is Arjen 
ook succesvol DJ, schrijver en theatermaker. Alles wat hij 
aanraakt lijkt hem op dit moment te lukken.

Scherp en humoristisch behandelt hij tijdens de opening 
het thema ‘verandering’, aan de hand van voorbeelden 
uit zijn eigen leven. Met een focus op taal en een scherpe 
logische analyse, laat hij het publiek lachen en nadenken 
over de processen die de mens doormaakt als we een 
verandering ondergaan. 
Bio
 

Bio
Arjen Lubach is een geboren Groninger en groeide op in 
Lutjegast. Na een drietal studies aan de universiteit van 
Groningen scoorde Arjen samen met Janine Abbring als 
Slimme Schemer ft. Tido een nummer 2 hit in de Nederlandse 
top 40 met het nummer ‘Jelle’. Als schrijver heeft hij vier 
succesvolle romans op zijn naam staan, waarvan er twee op 
dit moment worden verfilmd. Arjen werkte als tekstschrijver 
voor een goot aantal televisieprogramma’s, hij deed mee aan 
‘Wie is de Mol’ en won in 2012 ‘De Slimste Mens’. Sinds 2014 
presenteert hij met ongekend succes het programma ‘Zondag 
met Lubach’. En niet in de laatste plaats is hij succesvol als DJ 
als onderdeel van The Galaxy. 

Theaterzaal 
di 7 november: 10.30 – 12.00 uur
De opening van de Promotiedagen, met de lezing van Arjen 
Lubach is alleen toegankelijk op uitnodiging.



Stork levert mono- en 
multidisciplinaire diensten voor 
een e�  ciënte 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

GEÏNTEGREERDE 
OPLOSSINGEN

MAINTENANCE | MODIFICATION | ASSET INTEGRITY

© 2017 Stork, A Fluor Company. All Rights Reserved.
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Programma BusinessWise College 

woensdag 8 november
10.00 – 10.30 uur  Ontvangst met koffie, thee en muffins

10.30 – 11.30 uur  Lezing Eric Smit

Deze lezing is mogelijk gemaakt door een samenwerking 
tussen MartiniPlaza en de Promotiedagen.

Eric Smit
Moraalridder met de vasthoudendheid van een bullterriër

Eric Smit is één van de beste onderzoeksjournalisten 
van Nederland. Hij is één van de oprichters, en tevens 
hoofdredacteur van Follow the Money, een multimediaal 
platform voor financiële onderzoeksjournalistiek. Mensen 
financieel slimmer maken, dat is wat Smit wil. Mensen moeten 
snappen wat de gevolgen zijn van economische ontwikkelingen 
voor hun eigen leven. Hij stelt misstanden in de zakenwereld 
aan de kaak met de vasthoudendheid van een bullterriër. 
Moraalridder beschouwt hij bijna als een eretitel.

Zelf zegt hij hierover: “Laat mij dan maar een idealist zijn, maar 
ik ben er eentje met een knoet. Ik kom je achterna!”

Eric Smit is een graag geziene gast bij programma’s als 
Pauw. En o ja, in 2016 won hij ook nog De Slimste Mens. Op 8 
november deelt Eric zijn denkbeelden en vertelt hij over het 
belang van onafhankelijke journalistiek.

Springerzaal 
Wo 8 november: 10.00 – 11.30 uur
De lezing van Eric Smit is alleen toegankelijk op uitnodiging.
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MCS transporteert sinds jaar en dag zeecontainers over water en we 
zorgen dat het vervoer over de weg daar naadloos op aansluit. 
Goed logistiek plannen is ons niet vreemd. MCS beschikt over eigen 
terminals en mede daardoor bent u zeker van effi ciënt transport tegen 
de beste prijs. Bel ons en ontdek waar ook úw transport en logistiek 
beter kan, (0512) 74 15 55. www.mcs-bv.nl

MCS. De grootste in slimme 
containerlogistiek

WatertransportMCS Op- en overslag VACLWegtransport

Full Service Container Logistics

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

Masterclass Vloggen

YouTube is booming. YouTubers en vloggers schieten 
als paddenstoelen uit de grond. Annic van Wonderen is 
sinds 2015 erg succesvol als YouTuber en vlogger op haar 
persoonlijke YouTube kanaal. Met haar ervaring weet ze precies 
wat de trends zijn, hoe je een kanaal kan laten groeien en wat 
de do’s and don’ts zijn. Droom jij al langer van een blog of eigen 
YouTube-kanaal? Ben jij al b(v)logger en wil je hiermee nu écht 
geld verdienen? Of blog jij zakelijk en wil je hier meer uit halen? 
Dan is deze Masterclass iets voor jou! 

Topvlogster Annic van Wonderen is het gezicht achter het 
business inspiratieplatform Annicvw.com. Elke zondagochtend 
een nieuwe vlog van Annic online waarin ze een kijkje in haar 
persoonlijke en zakelijke leven geeft, elke woensdag plaatst ze 
een business video met tips en interviews. 

Annic was werkzaam als styliste voor verschillende tv-
programma’s, toen ze ‘I Love Fashion News’ oprichtte. De 
site groeide al snel uit tot de grootste modenieuwssite 
van Nederland, met een bereik van 2,4 miljoen bezoekers 

per maand. Sinds september 2015 is ‘I Love Fashion 
News’ omgedoopt tot Annicvw.com en is ze haar eigen YouTube 
kanaal gestart. Ze is een veelgevraagd spreker en organiseert 
maandelijks masterclasses over ondernemen. 

Eind 2014 bracht Annic haar eerste boek ‘Masterclass 
Ondernemen’ uit. Hierin deelt Annic tips over ondernemen en 
haar ervaringen over het opzetten van haar succesvolle bedrijf 
en website. In haar boek inspireert ze niet alleen ondernemers, 
maar ook ambitieuze werknemers om hun doelen te bereiken 
en meer uit hun bedrijf, carrière en zichzelf te halen. Daarnaast 
heeft Annic een maandelijkse column in het blad Marie Claire 
waarin ze haar carrièretips deelt en is ze deskundige op BNR 
Nieuwsradio in het programma ‘FD Persoonlijk On Air’. 
Kortom: Een niet te missen Masterclass!

Promotiedagen Arena 
Wo 8 november: 16.00 – 16.45 uur

ARENA
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Jarno Duursma
Artificial Intelligence first,  
Humans second?

De ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie gaan 
razendsnel. Slimme computersystemen worden zelflerend 
en beschikken over vaardigheden die tot dusver enkel waren 
voorbehouden aan mensen, zoals kijken, luisteren en praten. 
Met de huidige ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie 
merk je online het verschil soms niet meer tussen mens of 
machine. Sneller dan je denkt zullen slimme bots tegen ons 
gaan praten en voor ons bedenken wat we op dat moment 
nodig hebben:

• Je verzekeringsclaim wordt binnen enkele seconden 
beoordeeld en betaald.

• Je digitale assistent wijzigt automatisch je agenda op basis 
van een binnengekomen e-mail of voicemail en stuurt een 
notificatie aan andere deelnemers.

• Software onderhandelt met je klant over zijn onbetaalde 
facturen en regelt het incassotraject.

Slimme software wordt onze digitale butler. Deze ontwikkeling 
zorgt ervoor dat we ons de hele dag kunnen laten helpen, 
thuis en op het werk. Jarno Duursma legt uit wat kunstmatige 
intelligentie is en hoe je ervan kunt profiteren. Als consument, 
maar ook als manager, ondernemer of professional. Wat kan de 
digitale butler al en wat voor gevolgen heeft dit voor jou, jouw 
organisatie en de arbeidsmarkt? En hoe ziet de toekomst eruit 
met de opkomst van de zelfdenkende smartphone, quantum 
computing en kunstmatige superintelligentie?

Jarno is gefascineerd door de disruptieve kracht van internet, 
sociale media en nieuwe technologie. In dat speelveld voelt hij 
zich als een vis in het water. Hij kijkt graag waar de bal zich in 
het spel bevindt, maar is nog meer geïnteresseerd in waar de 
bal naar toe gaat. De lezingen van Jarno op de Promotiedagen 
zijn altijd razend populair. Jarno publiceerde onlangs zijn 
nieuwe boek: De Digitale Butler. 

Innovation Dome 
Di 7 november: 20.00 – 20.45 uur

INNOVATION DOME



Promotiedagen 2017 |  InnovationDome

Zonder vernieuwing geen voorspoed, was altijd de slogan. Dries Faems, hoogleraar Innovatie en Organisatie aan 
de RUG deed er onlangs nog een schepje bovenop: “Geen innovatie, dan maar uitsterven”, liet hij onlangs in het 
Dagblad van het Noorden weten. “Als je anno 2017 nog niet innoveert, dan red je het niet meer.” Gelukkig leeft dit 
besef volop bij het bedrijfsleven in Noord-Nederland. Er is veel innovatiekracht in het Noorden, niet alleen in de 
start-ups en de technologiebedrijven, maar ook bij het reguliere MKB. De gloednieuwe InnovationDome op de 
Promotiedagen geeft aan de hand van een groot aantal innovatieve thema’s een beeld van Innovatief  
Noord-Nederland. De InnovationDome barst van de interessante lezingen door topinnovatoren. Plan voldoende 
tijd in om er een aantal te bezoeken!
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Dries Faems is hoogleraar Innovatie & Organisatie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hij is 
ook coördinator van de Noord Nederlandse Innovatie Monitor, een samenwerkingsproject 
tussen de RUG en SNN. 

In zijn presentatie, geeft Prof. Faems nieuwe inzichten over hoe Noord-Nederland 
kan uitgroeien tot een innovatieve topregio. Hiervoor maakt hij gebruik van de 
Noordnederlandse Innovatiemonitor, een samenwerkingsproject van de Rijksuniversiteit 
Groningen en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland. Voor de monitor worden 
jaarlijks een steekproef van Noord Nederlandse MKB-bedrijven bevraagd over hun innovatie-
activiteiten en presentaties. Op basis van de resultaten gaat Prof. Faems dieper in op de 
belangrijkste innovatie uitdagingen en kansen voor Noord Nederlandse ondernemers.

Di 7 november 14.00 – 14.45 uur

Prof. Dries Faems (RUG)
Hoe maken we van Noord-Nederland een innovatieve topregio?

Nieuw: 
InnovationDome

Privacy, wat is het 
probleem?
Jeroen Sprangers –  
Rein Advocaten
 
Privacy, wat is nou het probleem 
en waaraan moet je denken, wat 
gaat er veranderen? Is de soep 

zo heet of valt het allemaal wel mee?  Wat moet je doen? 
Jeroen Sprangers neemt je op eigen wijze mee in de wereld 
van de Privacy met het oog op de aanstormende wetgeving 
die vanaf volgend jaar een groot aantal spelregels oplegt 
voor alle bedrijven. 
Mr. Jeroen (J.M.) Sprangers is advocaat en partner 
bij Rein advocaten & adviseurs te Assen. Hij is zeer 
ervaren in herstructureringen en heeft als IT-specialist 
een voorliefde voor innovatie, startups en bijzondere 
samenwerkingsverbanden. Hij geeft veel trainingen en 
cursussen op het gebied van privacy en cybercriminaliteit. 

Di 7 november: 13.00 – 13.45 uur

Muziek als 
onderdeel van  
merkbeleving
Renger Koning - 
Soundbase
Renger Koning is een 
veelbekroond componist 

en sounddesigner. Hij is gefascineerd door muziek en 
geluid en de effecten daarvan op onze beleving. Renger 
Koning neemt je mee in de wereld van de audiologo’s. 
Hoe komt het dat we gezongen slogans beter onthouden 
dan gewone slogans? Waarom zou ieder merk ook een 
audiologo moeten hebben? Wil je weten hoe je een 
audiologo optimaal kunt inzetten? Neem dan deel aan zijn 
presentatie, waarin hij met een simpele quiz ook meteen 
jouw kennis op dit gebied test.

Di 7 november: 15.00 – 15.45 uur
Wo 8 november: 15.00 – 15.45 uur
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Hink Jan Apotheker
Ins en Outs van Vloggen
 
Video is in de moderne media de meest aansprekende 
vorm van communicatie. Bewegend beeld betekent veel 
meer dan een tekst of een foto. Maar hoe kom je aan 
videocontent, hoe maak je dat? In de praktijk blijkt dat je 
veel meer zelf kunt doen dan je in eerste instantie denkt.  
Hink Jan is een ervaren en creatieve communicatieve 
duizendpoot. In zijn presentatie leer je de ins en outs om 
zelf een vlog te maken.

Trends in Events 
Erwin Balkema - Bano
 
De mogelijkheden voor een ultieme bezoekersbeleving 
tijdens evenementen worden met de dag groter. Het 
aantal evenementen stijgt ook nog steeds. Dit leidt tot een 
belangrijke conclusie: Let’s raise the bar! Om de bezoekers 
van je evenement ook in 2018 een unieke ervaring te bieden, 
helpt Erwin Balkema van Bano je graag op weg met de 
presentatie: ‘Trends in Events’.

Di 7 november: 19.00 – 19.45 uur

Op weg naar een 
zero-emissie wereld 
Stefan Holthausen, Holthausen Groep
 
Een zero-emissie wereld. Toekomstmuziek? Volgens 
Holthausen Groep niet! Noord-Nederland heeft de ambitie 
één van de grootste waterstofnetwerken van Europa aan te 
leggen en samen met het bedrijfsleven de doorbraak van 
waterstof als schone brandstof te bewerkstelligen. Stefan 
Holthausen van de Holthausen Groep in Hoogezand heeft 
de handschoen opgepakt. “Er is zeker vraag naar”, zegt 
hij. “Het is wachten op de infrastructuur. En wij hebben 
besloten dat we daar antwoord op gaan geven.” Stefan is 
een visionair en duurzame ondernemer met oog voor veilig 
werken. Hij staat veel op het podium om over waterstof te 
spreken als koploper in de energietransitie. Deze regio ligt 
hem aan het hart, de energieregio van Europa.

Di 7 november: 17.00 – 17.45 uur
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Bas Wit
Univé UX - Bikepackingshop.nl - Ridez.cc
 
Bas is User Experience Designer bij Univé, en tevens eigenaar van Bikepackingshop.nls en Ridez.cc. 
Hij spreekt met passie over de IT uitdagingen voor de (verzekerings)markt. Wat betekenen termen als 
blockchain en machine learning voor uw bedrijf?

Stefan Vogelzang 
ViemR
 
VIEMR is specialist in Virtual Reality en Augmented Reality oplossingen en mag o.a. grote merken als ING, 
RedBull en Audi tot zijn klanten rekenen. Stefan neemt u mee in de Wondere Wereld van VR en innovatieve 
spraakmakende campagnes. Ervaar zelf wat VR voor uw bedrijf kan betekenen.

Doeko Welp 
GridCorn
 
Wat is er hip aan een biobased lichtgewicht bouwblok van 60 bij 30 bij 30 centimeter? Nou, alles. Gerecycled 
materiaal, CO2 uitstoot beperkend, aardbevingsbestendig, kortere bouwtijden en kostenbesparingen. Doeko 
overtuigt u binnen vijf minuten van dit revolutionaire product in de bouw. 

Univé: 3 innovatieve ondernemers stellen zich voor
Univé Verzekeringen zet de laatste jaren vol in op innovatie en de ontwikkeling van nieuwe producten. Daarom maakt het 
bedrijf dit jaar graag deel uit van de InnovationDome op de Promotiedagen. In een presentatie van 45 minuten geven zij 
3 innovatieve ondernemers de gelegenheid zichzelf en hun bedrijf voor te stellen. 

Di 7 november: 16.00 – 16.45 uur
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Jan Wiersma – Vliegend.nl
The Sky has no limits - Hoe drones uw 
bedrijf een lift geven
 
Jan Wiersma is de oprichter en directeur van vliegend.nl. Hij 
ontwikkelt, bouwt en verkoopt drones voor professionele 
toepassingen. De ontwikkeling van de kwaliteit van 
drones gaat met reuzensprongen vooruit en daarmee 
ook de mogelijkheden voor gebruik. Jan Wiersma ziet 
grote mogelijkheden voor toepassing in bijvoorbeeld de 
landbouw, de bouw of de veiligheidsbranche. Vakmensen 
zullen een drone steeds vaker als een uitbreiding van hun 
gereedschap zien. Op uitnodiging van Dronequest vertelt 
Jan Wiersma hoe drones ook uw bedrijf een lift kunnen 
geven.

Wo 8 november: 13.00 – 13.45 uur

Jarno Duursma 
Artificial Intelligence First, Humans Second?
 
De ontwikkelingen in kunstmatige intelligentie gaan 
razendsnel. Slimme computersystemen worden zelflerend 
en beschikken over vaardigheden die tot dusver enkel 
waren voorbehouden aan mensen, zoals kijken, luisteren 
en praten. Slimme software wordt onze digitale butler. 
Jarno Duursma legt uit wat kunstmatige intelligentie is en 
hoe je ervan kunt profiteren. Als consument, maar ook als 
manager, ondernemer of professional. Wat kan de digitale 
butler al en wat voor gevolgen heeft dit voor jou, jouw 
organisatie en de arbeidsmarkt? En hoe ziet de toekomst 
eruit met de opkomst van de zelfdenkende smartphone, 
quantum computing en kunstmatige superintelligentie?

De lezingen van Jarno op de Promotiedagen zijn altijd 
razend populair. Jarno publiceerde onlangs zijn nieuwe 
boek: De Digitale Butler. 

Innovation Dome 
Di 7 november: 20.00 – 20.45 uur
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Peter Rake 
(Economic Board Groningen)
5G verbindt Groningen met  de toekomst
 
In Noord-Groningen vindt een uniek experiment plaats. 
Topspelers uit de telecomwereld (KPN, Vodafone, Huawei, 
Ericsson) en gerenommeerde onderzoeksinstituten (TNO, 
RUG, Hanzehogeschool, SURF en Agentschap Telecom) 
ontwikkelen samen met Economic Board Groningen een 
proeftuin voor 5G, de nieuwste generatie mobiel internet. 
Dit rurale fieldlab is de enige ter wereld in zijn soort. Laat 
je meenemen in de wereld van drones, virtual reality, 
zelfrijdende auto’s en 360 graden camera’s. Beleef mee 
hoe innovatieve ondernemers uit onze provincie koploper 
worden met hun ‘ smart potato’, trillingsensoren voor 
aardbevingen, de virtuele dokter in een ambulance en de 
zelfrijdende bus.

Wo 8 november: 16.00 – 16.45 uur

Innovaties in Healthy Ageing
 
Healthy Ageing is één van de speerpunten van Noord-
Nederland. In het Noorden ontkiemen prachtige 
initiatieven. Maar wat doen deze bedrijven precies? Om 
hiervan een beeld te schetsen, stellen een aantal bedrijven 
zich voor op de Promotiedagen.

DOTS (Donor Organ Transplantation System)
DOTS creëert een digitale omgeving waarmee 
zorgprofessionals met elkaar kunnen communiceren. Door 
middel van een tijdlijn worden professionals op de hoogte 
gehouden van het logistieke traject van een donororgaan 
voor transplantatie. De berichten worden simultaan 
verstuurd en alle betrokken afdelingen zijn op elke moment 
van de dag up to date. 

BIOBTX
BioBTX heeft technologie ontwikkeld die biomassa omzet 
in dezelfde bouwstenen die we in aardolie aantreffen. Het 
proces waar de aarde miljoenen jaren over deed gebeurt 
nu in een fractie van een seconde. Met deze innovatie is 
het daarom mogelijk om alle producten uit de chemische 
industrie duurzaam te maken.  

Wo 8 november 14.00 – 14.45 uur
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Technische innovaties in het 
juridische landschap
Niels Winters – Juriblox
 
De juridische sector is allang niet meer van papier. Iedereen 
heeft het over de ontwikkelingen in de financiële sector, 
maar naast FinTech is nu ook LegalTech sterk in opkomst. 
Tijdens deze presentatie krijgt u een overzicht van legaltech 
ontwikkelingen in Nederland. 

Niels Winters is business manager bij JuriBlox B.V. Als jurist 
met een technische achtergrond is hij op zoek naar de juiste 
ICT-oplossing in de juridische branche. Met de kennis van 
de twee verschillende kennisgebieden is Niels bij JuriBlox 
verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de software 
evenals de technische implementatie bij klanten.

Wo 8 november: 19.00 – 19.30 uur

Tim Laning, Grendel Games
Serious Gaming
 
Serious Gaming kan kinderen leren rekenen, helpen met 
revalideren na een ongeluk, slachtoffers door verkeerd 
medicijngebruik voorkomen of de skills van een chirurg 
helpen trainen. Games werken motiverend, omdat je niet 
doorhebt dat je iets aan het trainen bent.
Tim Laning is medeoprichter van het bedrijf Grendal Games 
uit Leeuwarden. Het bedrijf ontwikkelt seriously entertaining 
games die zorgen voor een positieve verandering bij 
mensen. Het Universitair Medisch Centrum Groningen en 
De Friesland Zorgverzekeraar namen onlangs een belang in 
het bedrijf om samen, gericht, maatschappelijke problemen 
aan te pakken. In zijn lezing praat Tim u bij over zijn 
creatieve honger en de toepassingen van Serious Gaming

Wo 8 november: 19.45 – 20.30 uur

3D Printing
Winand Slingenbergh – Fablab
 
3D Printen komt recentelijk in een stroomversnelling. Onderzoek van 
Van Berenschot en ABN AMRO laat zien dat de 3D Printmarkt dit jaar 
met 20% groeit. Nederland loopt voorop in de ontwikkeling. Volgens de 
ING kan het zomaar zijn dat in 2040 de helft van de goederen ter plaatse 
wordt geprint. Tenminste als de 3D groei blijft versnellen, zoals dat eerder 
met het internet gebeurde. En net als bij de ontwikkeling van internet zal 
dit enorme gevolgen hebben voor de economie. Winand Slingenbergh is 
afgestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen waar hij onderzoek deed 
naar 3D printen op de nanoschaal. Sindsdien heeft hij het onderzoekslab 
ingeruild voor het Fabrication Laboratory Groningen (FabLab), een 
publiek toegankelijk lab dat zich richt op het toegankelijker maken van 
digitale fabricage apparatuur, waaronder ook 3D printers. Met kennis van 
zowel de hightech als de meer gangbare toepassingen kan hij aan de 
hand van voorbeelden toelichten hoe 3D printen voor nieuwe innovatie 
kan zorgen.

Wo 8 november: 17.00 – 17.45 uur



Milieudienst! Duurzaam op weg..ook voor úw bedrijf 

www.milieudienst.groningen.nl    t. 14 050

BEDRIJFSAFVAL?
MILIEUDIENST!  
IN ÉLK GEVAL!
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Dinsdag 7 november 

13.00 – 13.45 uur Privacy, wat is het probleem? 
Jeroen Sprangers, Rein Advocaten  
Jeroen Sprangers neemt je op eigen wijze 
mee in de wereld van de Privacy  

14.00 – 14.45 uur Hoe maken we van Noord-Nederland 
een innovatieve topregio?    
Prof. Dries Faems, RUG 
Nieuwe inzichten over hoe Noord-
Nederland kan uitgroeien tot een  
innovatieve topregio

 
15.00 – 15.45 uur Muziek als onderdeel van de 

merkbeleving 
Renger Koning, Componist en 
Sounddesigner 
Renger Koning neemt je mee in de 
fascinerende wereld van de audiologo’s  

16.00 – 16.45 uur  Univé presenteert: 
Gridcorn, Viemr en Unive innovations 
Univé Verzekeringen geeft 3 innovatieve 
ondernemers de gelegenheid zich voor 
te stellen

 
17.00 – 17.45 uur  Op weg naar een zero-emissie wereld 

Stefan Holthausen, Holthausen Groep 
Op naar de doorbraak van waterstof als 
schone brandstof 

19.00 – 19.30 uur Ins en Outs van Vloggen 
Hink Jan Apotheker 
Hoe maak je een vlog?

 
19.30 – 19.45 uur Trends in Events
  Erwin Balkema. Bano 

De ultieme bezoekersbeleving tijdens 
evenementen  

20.00 – 21.00 uur Artificial Intelligence first, Humans 
second? 
Jarno Duursma 
Jarno vertelt over de kansen en 
bedreigingen van Kunstmatige 
Intelligentie

Woensdag 8 november
13.00 – 13.45 uur Hoe drones uw bedrijf een lift geven 

Jan Wiersma, Vliegend.nl 
De grote mogelijkheden van drones

14.00 – 14.45 uur Innovaties in Healthy Ageing 
DOTS en BIOBTX 
Healthy Ageing is één van de speerpunten 
van Noord-Nederland. Maar wat doen 
deze bedrijven precies? 

15.00 – 15.45 uur   Muziek als onderdeel van de 
merkbeleving 
Renger Koning, Componist en 
Sounddesigner 
Renger Koning neemt je mee in de 
fascinerende wereld van de audiologo’s 

16.00 – 16.45 uur 5G verbindt Groningen met de toekomst 
Peter Rake, Economic Board Groningen 
Noord-Groningen is een proeftuin voor 5G, 
de nieuwste generatie mobiel internet  

17.00 – 17.45 uur 3D Printing 
Winand Slingenbergh, Fablab 
3D Printen komt in een stroomversnelling 
Wat zijn de gevolgen? 

19.00 – 19.30 uur Technische innovaties in het juridische 
landschap 
Niels Winters, Juriblox 
LegalTech is sterk in opkomst; een 
overzicht van de ontwikkelingen 

19.45 – 20.30 uur Serious Gaming 
Tim Laning, Grendal Games 
Hoe Serious Gaming voor een positieve 
verandering bij mensen kan zorgen
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 Promotiedagen Arena
 Welke bijeenkomsten ga jij bezoeken?
De Promotiedagen Arena is de plek voor inspirerende, actuele en interessante bijeenkomsten. Twee dagen lang 
kunnen ondernemers zich verdiepen in de onderwerpen die nu van belang zijn, gebracht door topsprekers. De editie 
van dit jaar besteedt onder andere aandacht aan online media, maatschappelijk ondernemen, cybercrime en virtual 
reality. Er zijn speciale programma’s voor de retail en zzp’ers, er is aandacht voor WK Wielrennen 2023 en topvlogster 
Annic van Wonderen geeft een niet te missen masterclass. Kortom: plan je tijd goed in!

Cybercrime is here to stay!
Jelmer Andela,  
Senior Underwriter bij Chubb

Van de bakker om de hoek tot en met de 
multinational. Ieder bedrijf loopt het risico slachtoffer 
te worden van cybercriminaliteit. Cybercriminaliteit is 
inmiddels lucratiever dan drugshandel. De jaaromzet 
bedroeg in 2016 wereldwijd $ 3.000.000.000.000 (3 
biljoen dollar). Hoe doen de cybercriminelen dat? Wat 
is de schade die ze aanrichten? En wat kun je ertegen 
doen? Cyberspecialist Jelmer Andela van Chubb geeft, 
op uitnodiging van De Witte Assurantiën, een inkijkje 
in een wereld waarmee ook uw organisatie vroeg of 
laat mee te maken krijgt, wat u ook doet om het te 
voorkomen.
Di 7 november: 15.15 – 16.00 uur

Versneld online groeien
Alex van Ginneken

Sneller online groeien dankzij doordachte strategieën en slimme 
tactieken. Bedrijven laten kansen liggen doordat vaak een paar 
‘kleine’ dingen niet gedaan worden. Hierdoor komt de boodschap 
wel aan maar blijft de actie bij de potentiële klant uit. In de 
presentatie van Alex gaat hij in op hoe je de potentiële klant in 
actie krijgt, een relatie opbouwt en aanzet tot actie (aankoop). 
Ook neemt hij je mee in diverse online groeistrategieën waarbij 
er wordt gestuurd op cijfers en resultaat. Alex van Ginneken is 
een succesvolle online-ondernemer. Hij verkocht zijn eerste ICT-
bedrijf van 22 professionals al in 2006. Sindsdien is hij als business 
partner betrokken in diverse online bedrijven. Altijd met de link 
naar ICT, innovatie en online marketing. Daarnaast is hij vooral 
een Online Business coach op managementniveau. Alex geeft 
regelmatig seminars en workshops en is gastdocent aan de RUG en 
Hanzehogeschool.
Di 7 november: 16.30 – 17.30 uur

De sleutel naar online succes bij Google
Dennis Pettinga en Wolter van der Weide 
(daar[om])

Afgelopen jaar heeft Google in samenwerking met 
daar[om] en MKB Noord 15 willekeurige bedrijven bij Google 
in Amsterdam uitgenodigd. Deze 15 bedrijven doen mee 
aan een pilot om middels hun website en online adverteren 
nieuwe business te genereren. Tijdens de presentatie zullen de 
eerste resultaten en de succesvolle aanpak gedeeld worden. 
In februari is er ruimte voor 50 nieuwe bedrijven die een 
vergelijkbaar traject willen starten. Wil je weten wat het voor 
jouw bedrijf kan betekenen? Kom dan langs en meld je aan. 
De presentatie wordt verzorgd door Dennis Pettinga en Wolter 
van der Weide van daar[om].

Di 7 november: 13.00 – 13.45 uur
Wo 8 november: 15.15 – 16.00 uur



Annic van Wonderen
Masterclass Vloggen

YouTube is booming. Annic van Wonderen is sinds 2015 erg 
succesvol als vlogger op haar persoonlijke YouTube kanaal. 
Met haar ervaring weet ze precies wat de trends zijn, hoe je 
een kanaal kan laten groeien en wat de do’s and don’ts zijn. 
Droom jij al langer van een blog of eigen YouTube-kanaal? 
Ben jij al b(v)logger en wil je hiermee nu écht geld verdienen? 
Of blog jij zakelijk en wil je hier meer uit halen? Dan is deze 
Masterclass iets voor jou! Topvlogster Annic van Wonderen is 
het gezicht achter het business inspiratieplatform annicvw.
com. Elke zondagochtend gaat een nieuwe vlog van Annic 
online waarin ze een kijkje in haar persoonlijke en zakelijke 
leven geeft, elke woensdag plaatst ze een business video 
met tips en interviews.  Annic is een veelgevraagd spreker en 
organiseert maandelijks masterclasses over ondernemen. 
Eind 2014 bracht Annic haar eerste boek ‘Masterclass 
Ondernemen’ uit. Hierin deelt Annic tips over ondernemen 
en haar ervaringen over het opzetten van haar succesvolle 
bedrijf en website. In haar boek inspireert ze niet alleen 
ondernemers, maar ook ambitieuze werknemers om hun 
doelen te bereiken en meer uit hun bedrijf, carrière en 
zichzelf te halen. Daarnaast heeft Annic een maandelijkse 
column in het blad Marie Claire waarin ze haar carrièretips 
deelt en is ze deskundige op BNR Nieuwsradio in het 
programma ‘FD Persoonlijk On Air’. 
Kortom: Een niet te missen Masterclass!
Wo 8 november: 16.15 – 17.00 uur

Groningse Ondernemers Challenge
 
De Groningse Ondernemers Challenge is dé uitdaging voor 
alle ondernemers in Groningen met een sociaal hart. Dit 
jaar zijn Groningse ondernemers uitgedaagd om iets terug 
te geven aan de stad; dit kon van alles zijn, zolang het maar 
uit het hart komt en bijdraagt aan een fijnere samenleving. 
Het gaat om sociale impact: hoe meer, hoe beter. 
Enkele tientallen goede ideeën werden ondersteund en 
medegefinancierd. Hiernaast kiest de vakjury uit twaalf 
finalisten de drie beste ideeën en worden deze beloond 
met een geldprijs. Op de Promotiedagen worden de drie 
winnende ideeën bekend gemaakt door wethouder Ton 
Schroor. Daarna is er gelegenheid voor het drinken van een 
borrel. Iedereen is welkom hierbij aanwezig te zijn!
Di 7 november: 14.00 – 15.00 uur

Groningen City Club
Visie op Retail, door Tom Kikkert 
en Bert Broekhuis

Mensen gebruiken hun smartphone 177 minuten per 
dag. Gemiddeld wordt 150 keer per dag op de telefoon 
gekeken. 91% van de mensen gebruikt zijn smartphone 
voor het opdoen van ideeën bij het uitvoeren van een 
taak. Kortom: we gaan niet langer online, we leven online. 
De customer journey wordt opgedeeld in steeds meer 
micro-momenten. 
Hoe ga je hier als bedrijf mee om? Hoe wordt je online 
gevonden? Twee prominente sprekers van Google 
Nederland vertellen een inspirerend verhaal over de 
trends van online zichtbaarheid. Marcel in ’t Veen (Head 
of Strategic Partnerships) en Floris van de Peppel (Senior 
Accountmanager Strategic Partnerships) laten zien dat er 
nog grote kansen liggen, vooral voor het MKB.
Di 7 november: 19.30 - 20.30 uur 
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In de race voor het WK wielrennen 2023!
Met: Renate Groenewold, Gerard 
Kemkers en Herbert Dijkstra

Na een succesvolle Gironingen en Vuelta wordt het 
weer tijd voor een nieuw groots sportspektakel in deze 
regio, het WK wielrennen. De provincies Groningen en 
Drenthe zetten gezamenlijk in op de organisatie van de 
WK wielrennen. Tijdens het afgelopen WK in Bergen zijn 
gesprekken gevoerd met de UCI. “We hebben het gevoel 
gekregen serieus kans te maken en nu is het aan ons om 
zo snel mogelijk een bidbook in te dienen”, zegt Renate 
Groenewold, die bestuurslid is van de Stichting Cycling 
Championships Northern Netherlands. Het WK beoogt 
meer te zijn dan een wielerfeest van 8 dagen in 2023. Het 
initiatief heeft als doel bestaande doelen en programma’s 
op de thema’s duurzaamheid, economie/toerisme, 
leefbaarheid, mobiliteit en healthy ageing te versterken. 
“We gaan gezamenlijk het hoofd boven het maaiveld 
steken om de wereld hopelijk te laten zien waartoe Noord-
Nederland in staat is met het organiseren van het WK. Het 
zou toch fantastisch zijn als dat lukt? We gaan er in ieder 
geval vol voor.” Hoe de stichting dit wil gaan doen en wat 
daarvoor nodig is, vertelt Renate Groenewold, kopvrouw 
van de werkorganisatie WK, samen met o.a. Gerard 
Kemkers en wielerverslaggever Herbert Dijkstra tijdens de 
Promotiedagen.
Wo 8 november: 14.00 – 15.00 uur

Workshop: Jouw unieke toegevoegde waarde
Klaar Zegers en Henriëtte Veenstra
 
De workshop: Jouw unieke toegevoegde waarde gaat over 
je positionering in de markt. Heb je ook zo’n hekel aan een 
prijsdiscussie met je klanten? Klaar Zegers en Henriëtte 
Veenstra laten je in 45 minuten zien hoe je ervoor zorgt dat 
de waarde van je product of dienst leidend wordt, en niet 
de prijs. Interactief, en met heldere tips krijg je inzicht hoe 
je van jouw dienstverlening een unieke ervaring maakt voor 
je klant! Klaar en Henriëtte zijn beide initiatiefnemer van 
Ikonderneemhet.nl. Dit platform verbindt ondernemers 
met ondernemers maar ook met onderwijs en overheid 
om zo tot groei te komen in het ondernemerschap. Deze 
workshop wordt aangeboden door ZZP Nederland.
Wo 8 november: 19.00 – 21.00 uur

Next Level VR Experiences
Schelte Meinsma (Vrroom)

 
Virtual Reality (VR) is booming. 
De ontwikkelingen volgen elkaar 
in hoog tempo op en zorgen voor 
toepassingen die tot voor kort niet 
voor mogelijk werden gehouden. 
Schelte Meinsma (VRRoom) is 
een koploper in het ontwikkelen 
van nieuwe VR content. Onlangs 
ontwikkelde hij bijvoorbeeld 
de Sensual VR, die vrouwen 

meeneemt in een wereld die lijkt op Fifty Shades of Grey. 
Schelte gaat niet voor de standaard toepassingen, maar 
wil VR-ervaringen naar the next level brengen. In zijn 
presentatie vertelt Schelte hoe hij de toekomst van Virtual 
Reality ziet.
Wo 8 november: 17.15 – 18.00 uur

103e Groningen Open Coffee Club 
Op de Promotiedagen

Bij de Groningen Open Coffee Club kun je lekker 
koffiedrinken met ondernemers, investeerders en andere 
mensen die geïnteresseerd zijn in ondernemerschap. Elke 
eerste woensdag van de maand wordt er een Open Coffee 
Club gehouden op een wisselende locatie. Het idee is dat 
er één plaats en tijd is waar mensen kunnen genieten 
van een goede kop koffie, interessante mensen kunnen 
ontmoeten en onverwachte gesprekken kunnen voeren. 
Dus geen programma, officiële presentaties, naambadges 
en voorzitters. Gewoon een uurtje koffiedrinken. Lekker 
toch?
Woensdag 8 november is de 103e Groningen Open Coffee 
Club. Voor de 7e keer doet de Groningen Open Coffee Club 
de Promotiedagen aan, deze keer in de Promotiedagen 
Arena. 
Wo 8 november: 12.30 – 13.30 uur
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Dinsdag 7 november 

13.00 – 13.45 uur De sleutel naar Online Succes met 
Google

  Dennis Pettinga en Wolter van der Weide 
(Daar[om])

  15 Groningse MKB-ondernemers kregen 
de sleutel naar online succes bij Google 
Amsterdam. Wil jij dit ook?

14.00 – 15.00 uur Groningse Ondernemers Challenge
  De Groningse ondernemers zijn 

uitgedaagd iets terug te doen voor de 
stad. De drie winnende ideeën worden in 
deze bijeenkomst bekend gemaakt

15.15 – 16.00 uur Cybercrime is here to stay!
  Jelmer Andela (Senior Underwriter 

Chubb)  
Van de bakker om de hoek tot en met 
de multinational. Ieder bedrijf loopt 
het risico slachtoffer te worden van 
cybercriminaliteit

  

16.30 – 17.30 uur Versneld online groeien
  Alex van Ginneken
  Sneller online groeien dankzij 

doordachte strategieën en slimme 
tactieken. Tips van online expert Alex van 
Ginneken

19.30 – 20.30 uur Groningen City Club: Visie op Retail
  Tom Kikkert en Bert Broekhuis
  Twee specialisten uit de Retail geven, op 

uitnodiging van de GCC hun visie op de 
toekomst

Woensdag 8 november
12.30 – 13.30 uur 103e Groningen Open Coffee Club
  Lekker koffiedrinken met ondernemers

14.00 – 15.00 uur In de race voor het WK wielrennen 2023!
  Met: Renate Groenewold, Gerard Kemkers 

en Herbert Dijkstra
  Noord-Nederland gaat vol voor het WK 

Wielrennen 2023!
  

15.15 – 16.00 uur De sleutel naar Online Succes met Google
  Dennis Pettinga en Wolter van der Weide 

(Daar[om])
  15 Groningse MKB-ondernemers kregen 

de sleutel naar online succes bij Google 
Amsterdam. Wil jij dit ook?

16.15 – 17.00 uur Masterclass Vloggen
  Annic van Wonderen
  YouTube is booming. Topvlogster Annic 

vertelt waar jouw kansen liggen. Een niet 
te missen masterclass!

17.15 – 18.00 uur Next Level Virtual Reality Experiences
  Schelte Meinsma (Vrroom)
  Schelte ontwikkelt next level VR-

experiences. Hij vertelt hoe hij de 
toekomst van VR ziet

19.00 – 21.00 uur Workshop: Jouw unieke toegevoegde 
waarde

  Henriëtte Veenstra en Klaar Zegers  
(ikonderneemhet.nl)

  Hoe zorg je ervoor dat de waarde van je 
product of dienst leidend wordt, en niet 
de prijs. Een interactieve workshop op

   uitnodiging van ZZP Nederland

 Programma Arena
Promotiedagen 2017 |  Programma Arena



Afval is een houding 
waar wij niet in geloven.

BEZOEK ONZE STAND!
Plein Stadskanaal
Standnummer xxx2042
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Promotiedagen 2017 |  Van Gansewinkel - Renewi

`Afval is een houding waar wij niet in geloven’, is de slogan 
van Renewi; het bedrijf dat voorkwam uit de overname van 
Van Gansewinkel door de Shanks Group. Renewi hanteert 
als grondbeginsel in een circulaire economie, dat afval niet 
bestaat. Door gebruikte materialen nieuw leven te geven helpt 
Renewi de wereld te beschermen tegen vervuiling, worden 
schaarse natuurlijke bronnen gespaard en worden klanten in 
staat gesteld om hun duurzaamheidsdoelstellingen te halen.

Veel bedrijven werken nog volgens de lineaire economie, 
waarbij producten worden gemaakt en na gebruik weggegooid. 
Gevolg? Waardevolle grondstoffen worden niet hergebruikt, 
maar verbrand en gestort. Als we doorgaan met deze manier 
van produceren en consumeren, zijn er in 2050 vier (!) aardes 
nodig om ons van grondstoffen te blijven voorzien. Het is dus 
een feit dat bedrijven aan de slag moeten met nieuwe circulaire 
businessmodellen om toekomstbestendig te worden. 

Renewi wil bijdragen aan de oplossing voor een aantal van de 
belangrijkste uitdagingen voor de samenleving vandaag de dag, 
zoals het reduceren van afval, het tegengaan van vervuiling en 
onnodig gebruik van schaarse grondstoffen. Het bedrijf wil ook u 
graag op weg helpen in de circulaire economie. Vandaar dat het 
bedrijf tijdens de Promotiedagen een gratis workshop aanbiedt.

Workshop Circulaire Economie  
Aangeboden door Renewi

Workshop Introductie  
in de Circulaire Economie

Waar liggen de kansen voor mijn 
bedrijf?

Tijdens de Workshop Introductie in de Circulaire 
Economie van Renewi leert u wat de Circulaire 
Economie inhoudt en welke kansen deze 
economie biedt voor uw bedrijf. De workshop 
is een combinatie van theorie en praktijk. U en 
de overige deelnemers krijgen de rol van een 
managementteamlid van een productiebedrijf, 
waarna u samen een aantal challenges op uw 
‘bordje’ krijgt. U krijgt zo snel inzichten en creatieve 
ideeën die ook voor uw eigen werkomgeving 
waardevol zijn.

Er zijn maximaal 40 plaatsen. Tijdens de 
Promotiedagen is deelnemen gratis. (Normaal 
bedragen de kosten 250 euro per deelnemer). 
Beursbezoekers die geïnteresseerd zijn kunnen zich 
melden bij de stand van Renewi, nummer 2042, 
Plein Stadskanaal.

Programma:
Data: 7 en 8 november 2017
Tijd: van 13.30 tot 16.00 uur
Zaal: 4



Een vaste partner in advies en uitvoering van na-isolatie. Dat is fijn samenwerken.

40 jaar ervaring

SKG-IKOB & ISO-VCA gecertificeerd

Betrokken bij het hele proces

Passie voor ons vak

Klant en gebruiker centraal

Met vestigingen in o.a. Veendam, 
Den Bosch, Apeldoorn, Zaandam en 

Zelhem. 

Onderdeel van

Meer informatie via:

www.takkenkamp-isolatie.nl of info@takkenkamp-isolatie.nl

Kijk snel op www.groningen-isoleert.nl
voor een collectief in gemeente Groningen!

De verduurzamer van het Noorden
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Het gaat goed met de bouw. De vraag in de branche overstijgt 
inmiddels weer het aanbod, en orderportefeuilles zijn goed 
gevuld. Daarnaast hebben technologische ontwikkeling en 
digitalisering grote impact op het bouwproces. Intelligent 
bouwen heeft de toekomst. Kennis en techniek ontwikkelen 
zich door, om duurzame en gezonde gebouwen te maken. In 
Noord-Nederland zorgt de aardbevingsproblematiek voor een 
extra stimulans voor innovaties en productontwikkeling. 

Aardbevingsbestendig bouwen
Hoe kun je woningen bouwen die beter bestand zijn tegen 
aardbevingen? En hoe pas je bestaande woningen aan? Het 
zijn vragen waar, tot een paar jaar geleden, weinig bouwers 
in Noord-Nederland een antwoord op wisten. Hoe vervelend 
de aanleiding ook, de aardbevingsproblematiek betekent 
een stimulans voor de innovatiekracht van de bouwsector 
in het Noorden. Er moet opnieuw gekeken worden naar 
zaken als constructie en materialen, vorm en fundering. Door 

Themaplein:  
Aardbevingsbestendig en Duurzaam Bouwen

samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs is er 
inmiddels in korte tijd een nieuwe expertise opgebouwd.

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

15 bedrijven met een expertise op het gebied van 
aardbevingsbestendig en duurzaam bouwen zijn op het 
themaplein vertegenwoordigd. Het bijeenkomstenprogramma 
zorgt voor verdere verdieping van het onderwerp.

Promotiedagen 2017 |  Aardbevingsbestendig en Duurzaam  Bouwen

Aardbevingsbestendig & 
Duurzaam Bouwen PleinAardbevingsbestendig & 

Duurzaam Bouwen Plein
Aardbevingsbestendig & 
Duurzaam Bouwen Plein

Aardbevingsbestendig & 
Duurzaam Bouwen PleinAardbevingsbestendig & 

Duurzaam Bouwen Plein
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Duurzaam Bouwen Plein
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Aardbevingsbestendig & 
Duurzaam Bouwen Plein

Aardbevingsbestendig & 
Duurzaam Bouwen PleinAardbevingsbestendig & 

Duurzaam Bouwen Plein
Aardbevingsbestendig & 
Duurzaam Bouwen Plein
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Aardbevingsbestendig & 
Duurzaam Bouwen Plein



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

Dan ben je bij Werkum aan 
het goede adres:

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

Werkum verzorgt het gehele 
werving & selectieproces. 
Neem gerust contact met 
ons op voor een vrijblijvend 
gesprek: (050) 311 97 06.

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

Werkum

Werkum detacheert 
professionals op het gebied 
van Bouw & Civiel en 
Ruimte & Duurzaamheid. 
Wij hebben de expertise 
in huis om werving- en 
selectieprocedures van 
begin tot eind voor je te 
verzorgen. 

Door onze grondige, 
planmatige maatwerkaanpak 
en de nauwe samenwerking 
met jou als opdrachtgever 
is de kans op een snelle en 
succesvolle invulling van een 
vacature zeer groot.

Je zoekt een medewerker?
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Promotiedagen 2017 |  Aardbevingsbestendig en Duurzaam  Bouwen

De kracht van mensen - Jaap Neijzen (Archipunt)

Of het nu om opdrachtgevers gaat 
of om medewerkers; wanneer je oog 
hebt voor een ander, kom jezelf ook 
verder. Dat is zoals Jaap Neijzen, 
eigenaar van Archipunt, het ziet. 
Hij heeft deze waardes overgebracht 

op zijn bedrijf met 75 medewerkers. Jaap vertelt hoe
zijn persoonlijke zoektocht heeft geleid tot een succesvol bedrijf 
en vertelt hoe belangrijk het is om te weten “waarom” je doet 
wat je doet. Wanneer je op zoek bent naar inspiratie, zorg dan 
dat je om 15 u aanwezig bent op het aardbevingsbestendig- en 
duurzaam bouwen plein. Jaap gaat daar graag met je in gesprek. 

Di 7 november: 15.00 uur
Wo 8 november: 15.00 uur

BuildinG zoekt partners voor BuildinG Digital.

BuildinG is hét kennis- en 
innovatiecentrum voor 
toekomstbestendig bouwen. In 
BuildinG komen ondernemers, 
onderzoekers en overheden samen 

om nieuwe producten te testen en te ontwikkelen die in 
Noord-Groningen en daarbuiten gebruikt kunnen worden. 
Aardbevingsbestendig, levensloopbestending en energiezuinig.

BuildinG start in 2018 met het project BuildinG Digital: het 
ontwikkelen, realiseren en exploiteren van een spannende 
werkplaats voor digitale bouwtechniek. Het wordt een plek 
voor leerlingen, studenten en professionals uit de bouw. 
3d-printfaciliteiten, virtual/augmented reality, bim, & robotics 
worden in het gebouw geïntegreerd. Geïnteresseerde 
eindgebruikers moeten het gebouw kunnen bezoeken. 
Het ontwerp- en bouwproces is een demoproject voor “de 
nieuwe keten”. Met technische innovaties, zoals parametrisch 
ontwerpen, nieuwe biobased materialen en een integraal 
solarroof. Maar het gaat evenzeer om sociale innovatie. 
Hoe veranderen de rollen in het bouwproces en hoe ziet 
de samenwerking eruit als we een systeemsprong maken 
met disruptieve innovatie? En wat betekent dat voor de 
competenties en skills in onze teams en dus de uitdagingen voor 
het scholenveld? Een 3d-luchtkasteel? Of gaan we het “gewoon” 
doen? Hierover gaat BuildinG op de Promotiedagen het gesprek 
aan.

Di 7 november: 19.00 uur

Innovatie: biobased bouwblok van Gridcorn
Doeko Welp, directeur Gridcorn

Gridcorn heeft een nieuwe 
bouwsteen ontwikkeld voor 
onder andere de woningbouw, 
gemaakt van gerecycled glas 
met een speciale bio-binder. In 

vergelijking met de standaard baksteen heeft deze bouwsteen 
een lage CO2 footprint. Bovendien is het bouwmateriaal 
lichter, goed isolerend, sterker en aardbevingsbestendiger dan 
een traditionele bouwsteen. Het blok vervangt in één keer de 
buitenmuur, isolatie en de binnenmuur. Met het bouwblok 
won Doeko Welp de eerste prijs bij de Startup Fast Track van 
de Energy Academy Europe. Hij overtuigt u in 5 minuten van 
de voordelen voor de architect, de bouwer en natuurlijk de 
eindgebruiker.

Wo 8 november: 17.00 uur

Wat doet aardbevingsbestendig bouwen  
en herstellen met je?
EPI-kenniscentrum

Het EPI-Kenniscentrum is 
het opleidingscentrum voor 
aardbevingsbestendig bouwen. 
De focus van het instituut ligt op 
Educatie, Praktijk en Innovatie. 

Gerke Brouwer (directeur woningcorporatie Marenland), 
Justin Richardson (onderzoeker Gronings Perspectief van 
Rijksuniversiteit Groningen) en Martin Franken (voorzitter 
huurdersvereniging de Maren) zijn door EPI-Kenniscentrum 
uitgenodigd voor een discussie over wat aardbevingsbestendig 
bouwen met je doet. En dan vanuit het perspectief als 
bewoner, bouwer en opdrachtgever.

 Wo 8 november 19.00 uur

Programma 
Aardbevingsbestendig en Duurzaam Bouwen

Aardbevingsbestendig & 
Duurzaam Bouwen Plein



w
w
w
.p
le
gt
-v
os
.n
l

w
w
w
.p
le
gt
-v
os
.n
l

SAMEN VORMGEVEN AAN 
WOON- WERK- EN LEEFPLEZIER

C O N C E P T U E L E  WO N I N G B O U W 

U T I L I T E I T S B O U W 

B E H E E R  E N  O N D E R H O U D 

I N F R A  &  M I L I E U 

VA S T G O E D O N T W I K K E L I N G

7 & 8 NOVEMBER 2017 - STAND 6060

GROOT GENOEG OM GROTE PROJECTEN 
AAN TE KUNNEN, KLEIN GENOEG OM 
PERSOONLIJKE AANDACHT 
TE KUNNEN GEVEN.

UNIWORK BEDRIJFSKLEDING
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Promotiedagen 2017 |  Groningen Bereikbaar

De gemeente, de provincie en het Rijk hebben samen een 
plan gemaakt voor de ombouw van de zuidelijke ringweg 
van Groningen (A7/N7). Dat plan heet Aanpak Ring Zuid. Het 
plan zorgt ervoor dat het verkeer vlotter doorstroomt en dat 
alle bestemmingen in de stad beter bereikbaar worden. De 
ringweg wordt beter ingepast in de omgeving. Dat verbetert 
de leefbaarheid. Ook wordt de weg veiliger ingericht. De 
voorbereidende werkzaamheden zijn al gestart, zoals het 
verleggen van kabels en leidingen. Het begin van de hinder 
door werkzaamheden op de ringweg zelf wordt in het voorjaar 
van 2018 verwacht. In het voorjaar van 2021 is alles klaar.

De zuidelijke ringweg van Groningen (A7/N7) is zo’n twaalf 
kilometer lang en loopt van west naar oost dwars door de stad 
Groningen, ongeveer van Hoogkerk naar Westerbroek. De weg is 
belangrijk voor het verkeer van en naar de stad, maar ook voor 
het verkeer dat Groningen passeert.

Waarom is het plan nodig?
Dagelijks reizen circa 160.000 mensen naar de stad Groningen, 
voor bijvoorbeeld werk, studie of ontspanning. Dat is merkbaar 
aan het verkeer op de zuidelijke ringweg. Vooral in de spitsuren 
kan de weg het verkeer niet aan. Op de hele zuidelijke ringweg 
komen opstoppingen voor. Ook ontstaat er vertraging op de 
wegen in de stad. Dat maakt het moeilijker om kantoren, 
bedrijventerreinen en wijken te bereiken. In de toekomst wordt 
het alleen maar drukker; in 2020 gaat het naar verwachting al 
om dagelijks 215.000 mensen. Het plan is dan ook gemaakt voor 
de lange termijn. De ringweg moet ook in 2030 of 2040 geschikt 
zijn om alle verkeer goed te verwerken.

Belangrijkste veranderingen
De meest in het oog springende verandering is de aanpassing 
van het Julianaplein, waar de A7 en de A28 elkaar kruisen. De 
verkeerslichten op het Julianaplein gaan verdwijnen. Hier komt 
een fly-over zodat de wegen elkaar straks niet meer kruisen. 

Zuidelijke ringweg van Groningen  
(A7/N7) op de schop

Ook het Vrijheidsplein, bij het kantoor van de Gasunie, wordt 
ongelijkvloers. De verkeerslichten bij de Gasunie en MartiniPlaza 
verdwijnen. Het verkeer kan straks gemakkelijker en sneller 
vanuit de richting Drachten naar de westelijke ringweg, en 
omgekeerd. Tussen de Hereweg en het Oude Winschoterdiep 
wordt de weg verdiept aangelegd. De weg verdwijnt hier dus uit 
het zicht. Over de weg komen drie ‘deksels’ (brede viaducten). 
Daar bovenop komt een nieuw park: het Zuiderplantsoen. 
Bedrijventerreinen Eemspoort en Driebond zijn straks sneller en 
eenvoudiger te bereiken. Ze krijgen eigen op- en afritten van de 
zuidelijke ringweg.

Aanleg in fasen
De werkzaamheden worden gefaseerd uitgevoerd. Via tijdelijke 
wegen kan het verkeer tijdens de werkzaamheden zo goed 
mogelijk doorrijden. Het verdiepte weggedeelte wordt gebouwd 
aan de zuidkant van de huidige weg. Daarvoor wordt over 
een lengte van ruim een kilometer de huidige zuidbaan van 
de ringweg afgebroken (de kant waar het verkeer vanaf het 
Julianaplein naar het oosten rijdt). Op de huidige noordbaan 
komt een tijdelijke weg, met in beide richtingen twee, 
versmalde, rijstroken. Vanaf de zomer van 2019 tot najaar 2020 
maakt het verkeer gebruik van een tijdelijk kruispunt aan de 
zuidoostkant van het huidige Julianaplein. Gedurende deze 
periode wordt het nieuwe Julianaplein gebouwd. Verder is in 
de zomer van 2018 bij de Euvelgunnebrug een stremming van 
zes weken op de noordbaan nodig, en in de zomer van 2019 een 
stremming op beide banen.

Gevolgen
De eerste gevolgen van Aanpak Ring Zuid zijn al zichtbaar. 
Bij afslag Hoogkerk is een op- en afrit aangelegd voor bussen 
die P+R Hoogkerk aandoen. Dit scheelt in de reistijd. Aan de 
zuidkant van de stad wordt gewerkt aan de aanleg van de 
Helperzoomtunnel, waardoor autoverkeer een verbinding 
behoudt tussen de wijk Helpman en het Europapark.

Meer informatie op www.aanpakringzuid.nl.



REISTIP#2
GEBRUIK 
EEN P+R 
Groningen vernieuwt weg en spoor
Houd rekening met hinder
Check voor vertrek groningenbereikbaar.nl 
Voor de actuele verkeerssituatie en reistips 

Parkeer je auto gratis op een van de P+R’s aan de  
rand van de stad. Ga verder met fiets of bus naar je  
bestemming. Een keer overstappen, vaak dubbel zo snel. 

P+R

P+R

P+R

P+R

HOOGKERK
 10 min.
 elke 5 min.
 4,6 km

MEERSTAD
 11 min.
 elke 10 min.
 4 km

KARDINGE
 10 min.
 elke 5 min.
 4,3 km

GRONINGEN 
CENTRUM

P+R

A7

A28
N372

N355 N361 N46

P+R

REITDIEP
 19 min.
 elke 15 min.
 5 km

LEGENDA
  afstand trein tot centrum
 afstand bus tot centrum
 afstand fiets tot centrum

 frequentie richting centrum

ZUIDHORN
  19 min.
 elke 30 min.
 13 km

HAREN
 13 min.
 elke 10 min.
 6,6 km

GBER ADV v3.indd   1 16-10-17   16:58
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Groningen wil ook in de toekomst een aantrekkelijke 
bestemming zijn. Daarom wordt er in en rond de stad fors 
geïnvesteerd in wegen, bruggen, stations, rails en fietspaden. 
Zo is de aanpak van de zuidelijke ringweg begonnen. Ook 
wordt de komende jaren het stationsgebied ingrijpend 
verbouwd. De werkzaamheden hebben tijdelijk nadelige 
gevolgen voor de bereikbaarheid van de stad. Door samen de 
verkeersdrukte te verminderen, houden we Groningen
bereikbaar.

Op diverse plaatsen in de stad wordt gewerkt aan de 
voorbereidingen voor de aanleg van de nieuwe zuidelijke 
ringweg. Hinder is daarom niet te voorkomen, zegt directeur 
Wilko Huyink van Groningen Bereikbaar. “Op weg naar je 
werk ondervind je mogelijk hinder van de werkzaamheden. 
Maar iedereen kan bijdragen aan een bereikbare stad. Pak 
bijvoorbeeld eens de fiets in plaats van de auto. En ga goed 
voorbereid op weg: houd de website van Groningen Bereikbaar 
in de gaten voor een overzicht van alle werkzaamheden, 
verkeershinder en reistips.”

Groningen Bereikbaar
Het bedrijfsleven, de overheid en vele andere partners houden 
de stad en regio tijdens deze werkzaamheden zo goed mogelijk 
bereikbaar. “Groningen Bereikbaar zorgt voor afstemming 
van projecten en werkzaamheden”, licht Wilko Huyink toe. 
“Daarnaast is Groningen Bereikbaar het aanspreekpunt voor alle 
informatie over verkeershinder en reisadvies.”

Werkgevers
Bereikbaar zijn en blijven is voor bedrijven en instellingen van 
groot belang. Veel van de reizen die mensen maken, gaan van 
of naar het werk, vaak tijdens de spits. Groningen Bereikbaar 
werkt daarom samen met de 82 grootste werkgevers in de stad 

Werkzaamheden zuidelijke ringweg:  
Groningen samen bereikbaar houden

Groningen - samen kijken ze naar oplossingen die werkgevers en 
de stad bereikbaar houden.

“Op de fiets naar het werk, buiten de spits reizen of een aantal 
dagen thuiswerken. Als werkgever heb je tal van mogelijkheden 
om het anders reizen voor medewerkers makkelijker te maken. 
Zo draag je bij aan een bereikbare stad en zet je tegelijkertijd in 
op thema’s als duurzaamheid, healthy ageing, kostenbesparing 
en aantrekkelijk werkgeverschap.”

Advies op maat
De specialisten mobiliteitsmanagement van Groningen 
Bereikbaar helpen ondernemers graag op weg. Ze geven advies 
op maat. Ook zijn er goede voorzieningen voor bedrijven zoals 
afgesloten fietsenstallingen op P+R-terreinen en acties als de 
fietscampagne Rij2op5 en drie weken gratis met de bus en trein 
via de OV-probeerkaart.

Stand Promotiedagen met maquette Ring Zuid
Wil je meer weten over wat Groningen Bereikbaar voor jouw 
bedrijf kan betekenen? Kennismaken met onze specialisten 
mobiliteitsmanagement? Of wil je met eigen ogen zien hoe de 
zuidelijke ringweg gaat veranderen? Kom dan langs in onze 
stand op de Noordelijke Promotiedagen.

Op de hoogte blijven
• Check www.groningenbereikbaar.nl
• Meld je aan voor onze nieuwsbrief via groningenbereikbaar.

nl/nieuwsbrief en ontvang informatie over verkeershinder, 
werkzaamheden en nieuwe acties voor anders reizen in je 
mailbox

• Voor contact met één van onze accountmanagers mobiliteit: 
bel (050) 316 43 70 of mail naar info@groningenbereikbaar.nl



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

Promotiedagen Noord-Nederland

Bezoek ons spreekuur op stand: 2009

+ Mobilipijnstillers van Friesland Lease

+ Spreekuur door onze mobiliteitsspecialisten

+ Win personal training door Renate Groenewold

Eerste Hulp bij Mobiliteit?   
Je blijft gezond onderweg 

met Friesland Lease!
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De komende jaren vinden in Groningen veel werkzaamheden 
plaats om de bereikbaarheid van de stad te optimaliseren. 
Zo wordt bijvoorbeeld de ringweg grondig aangepakt. Al die 
werkzaamheden geven ons ongemak of zelfs pijn: Mobilipijn! 
Reis je met de auto van en naar je werk dan zal je de komende 
jaren extra mobilipijn gaan ervaren. Wegen worden afgesloten, 
automobilisten worden omgeleid en sommige plekken worden 
moeilijk bereikbaar. Friesland Lease blikt vooruit en biedt EHBM: 
Eerste Hulp Bij Mobiliteit.
Voorkomen is beter dan genezen. Daarom staan op beide 
beursdagen specialisten klaar, die in een interactieve sessie alles 
rondom nieuwe mobiliteit behandelen. Ook is er tijd voor een 
persoonlijk consult.

De volgende specialisten staan voor u klaar:
Joan Boelens, bewegingsexpert
Tips voor een gezonde werkomgeving met gezonde 
medewerkers.
Nick de Groot, storemanager Stromer
Ontdek wat de Stromer, een snelle E-Bike, voor jouw 
medewerkers kan betekenen.
Hans Vooges, mobiliteitsmanager
Maak kennis met alternatieve mobiliteitsoplossingen voor de 
autoforens.

Bezoekers van het spreekuur maken bovendien kans op een 
vitaliteitscheck van personal trainer Renate Groenewold van 
Vitakompas.

Friesland Lease  
EHBM: Eerste Hulp Bij Mobiliteit 
op het Mobiliteitsspreekuur

Mobiliteitsspreekuur
Friesland Lease Stand: Nr.2009

Di 7 november:  16.00 uur
Wo 8 november:  16.00 uur

Bijsluiter

Deze mobilipijnstillers
Lees deze bijsluiter goed door, er staat namelijk belangrijke informatie in. Deze verpakking bevat  

10 stuks mobilipijnstillers. Reis je dagelijks met de auto van en naar het werk? Dan is het heel goed  

mogelijk dat je last hebt van afgesloten wegen, lange omleidingen en slecht bereikbare plekken. Al die 

werkzaamheden kunnen zorgen voor ongemak of zelfs pijn: de bekende mobilipijn! Deze mobilipijn- 

stillers zorgen voor verlichting op de plekken waar je het meeste pijn hebt.

Je blijft gezond onderweg met Friesland Lease
Elke pijn is anders, en daarom heeft Friesland Lease voor elke situatie een andere oplossing. Daar-

naast is in alle gevallen voorkomen beter dan genezen; we vinden het belangrijk om gezond on-

derweg te zijn. De mobiliteitsoplossingen die wij aanbieden helpen daarbij. Ongewoon actief als 

we zijn, onderscheiden we ons door elke soort van mobilipijn aan te pakken met maatwerk mobi-

liteitsoplossingen.

Mobiliteitsoplossingen

Elektrisch rijden heeft de toekomst: meer 

laadpunten, betere actieradius en natuurlijk 

goed voor het milieu! Friesland Lease heeft al 

jarenlang ervaring met elektrisch rijden.

 Goedkoop

 Aftrekpost

 Lagere bijtelling

 Geen directe CO2 uitstoot

 Milieuvriendelijk

Elektrisch leasen

Goedkoop en schoon rijden 
zonder directe uitstoot.

Lees verder op de achterzijde >

De NS-Business Card is de ideale manier van 

reizen: voor elk reisgedrag is er een passend 

abonnement. Ook een mooie aanvulling op 

een leaseauto of -fiets. 

 

 voor ZZP’ers, MKB en

 Grootzakelijke bedrijven

 Eén factuur achteraf

 Voor elk reisgedrag een oplossing

NS-Business Card

Dé ideale manier van reizen 
voor werkend Nederland.

Ook de mooiste e-bike rijden zonder die enorme 

aanschafkosten? Lease een fiets, dan ben je 

gezond en zonder zorgen onderweg. 

 Nooit meer in de file staan

 Geen grote aanschafkosten

 Geen parkeerproblemen

 Inclusief pechhulp en verzekering

Fiets leasen

Gezond onderweg naar uw werk.

Wij gaan en staan voor groen leasen: een be-

wuste keuze voor producten en diensten met 

rechtstreekse ‘groene’ effecten. De kans om 

een steentje bij te dragen aan een schoner 

milieu.

 Gratis advies voor uw wagenpark

 Milieuvriendelijk onderweg

 CO2-reductie

 Lage bijtelling

Groen leasen

Kies voor een schone en zuinige auto 
tegen een aantrekkelijk leasetarief.

>>> lees meer op de volgende pagina’s

Friesland Lease > Eerste Hulp Bij Mobiliteit
Promotiedagen Noord-Nederland, 7 en 8 november

www.frieslandlease.nl

Bezoek ons mobiliteitsspreekuur tijdens de Promotiedagen Noord-Nederland 

op 7 en 8 november, MartiniPlaza in Groningen

Stand nr. 2009
Je blijft gezond onderweg met 

de mobilipijnstillers van Friesland Lease

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



NIEUWE 
GEMEENTE 

MIDDEN-
GRONINGEN
Achter de schermen zijn de gemeenten 
Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en 

Menterwolde volop bezig met de  
gemeentelijlke herindeling.  

Vanaf 1 januari 2018 is de nieuwe  
gemeente Midden-Groningen een feit!

De gemeente Midden-Groningen 
bestaat uit vier wijken en 25 dorpen.  

Er wonen maar liefst 62.000 mensen in 
28.000 huishoudens. Midden-Groningen 

is dan ook de tweede gemeente 
van Groningen!

Wij ontmoeten 

u graag op 

 Plein Midden-Groningen

 Er zijn 4.100 bedrijven gevestigd en die   
 zijn  goed voor 22.000 banen.

 De gemeente heeft 38 basisscholen,  
 1 voor speciaal onderwijs en 
 3 voor voortgezet onderwijs.

 Midden-Groningen is goed bereikbaar: 
 via de weg (A7 naar Duitsland), per spoor  
 (van Groningen naar Bad Nieuweschans)  
 en via het water (Winschoterdiep).

 Volop recreatiemogelijkheden:

 - het Zuidlaardermeer, Schildmeer,  
  Botjeszwembaai, de Heemtuin,  
  natuurgebied ‘t Roegwold

 - Vue-bioscoop met zes zalen,  
  theater Kielzog

 - prachtige monumenten zoals de  
  Fraeylemaborg of het beschermde  
  dorpsgezicht van Kiel-Windeweer

 - diverse musea, zoals het Nationaal  
  Busmuseum

 - diverse winkelcentra zoals Winkel- 
  centrum Hooge Meeren (met meer 
  dan 100 winkels), winkelcentrum    
  Sappemeer en Martenshoek    
  en diverse winkels in de dorpen.

Komt u binnenkort eens buurten?

Graag tot ziens!
www.midden-groningen.nl

Wat heeft Midden-
Groningen ook voor u 
als ‘buren’ te bieden?
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Nieuw op Plein Midden-Groningen 

Veiligheidsstand

De deelnemers aan de Veiligheidsstand zijn: Holthausen 
Groep, Kroon Technische Groothandel, Munnik Advies en 
Wardenburg Beveiliging & Telecom. De bedrijven hebben een 
leuke actie in de stand, waarbij de bezoeker wordt uitgedaagd 
de code van de kluis te ‘kraken’.

Holthausen: Zero Emissie
Holthausen Groep levert energie en veiligheid. 
Vanuit verschillende businessunits worden gassen en 
gasbenodigdheden, maar ook kennis en middelen voor 
veiligheid op de werkvloer geleverd. Daarnaast biedt 
Holthausen schone technologie en duurzame energie aan 
bedrijven en overheden die duurzaam innoveren. Het grote doel 
is ‘zero-emissie.

Munnik Brandadvies: Iedereen heeft het recht  
brandveilig te zijn 
Munnik Brandadvies levert brandveilige gebouwen 
en gebouwbestanden voor zorginstellingen, 
scholengemeenschappen, industrie, wooncorporaties en 
overheden. Munnik ontwerpt, beheert, onderhoudt en 
begeleidt aanbestedingen voor brandveiligheid onder het 
motto ‘iedereen heeft het recht om brandveilig te zijn’. Munnik 
Brandadvies praat u op de Promotiedagen graag bij over 
nieuwe mogelijkheden, verse inzichten en ontwikkelingen in 
vastgoedland.

Kroon: Technische groothandel met breed aanbod
Kroon Technische Groothandel heeft alleen in het Noorden al 
10 filialen. Veiligheid is een belangrijk thema binnen het bedrijf. 
Kroon levert inbraakwerend hang- en sluitwerk dat voldoet aan 
de eisen van het PKVW en is voorzien van het SKG*** keurmerk. 
Als dealer van SecuCare biedt Kroon een compleet assortiment 
producten, met oplossingen voor ieder gevaar in huis. Voor alle 
persoonlijke beschermingsmiddelen kunt u terecht bij Kroon 
Safety. 

Wardenburg: 35 jaar partner in beveiliging en telecomzaken
Wardenburg Beveiliging & Telecom staat voor maatoplossingen 
op gebied van inbraak- en brandpreventie. Het bedrijf is ook 
specialist in alle vaste én mobiele telefonie. Wardenburg 
Beveiliging & Telecom onderneemt maatschappelijk 
verantwoord. MVO wordt gezien als onderdeel van het 
bedrijf, waarin mens, milieu en maatschappij centraal 
staan. Zo doet Wardenburg mee aan het Koploperproject 
Groningen waar een select aantal bedrijven elkaar motiveert 
om duurzaamheidsdoelstellingen te bereiken. Op de 
Promotiedagen is Wardenburg Beveiliging & Telecom een 
bekend gezicht, het ontbrak namelijk nog nooit. Een feestelijk 
tintje dit jaar; Wardenburg vier namelijk het 35- jarig jubileum.
 
 

Het Plein Midden-Groningen 
behoort tot de vaste waarden 
van de Promotiedagen. 
Ondernemers uit Hoogezand, 
Slochteren en Menterwolde 
presenteren zich jaarlijks in de 
hal van binnenkomst rondom 
een moderne bar en terras. 
Nieuw op het plein van dit jaar 
is de themastand Veiligheid, 
met meerder bedrijven uit de 
regio die zich bezighouden 
met veiligheid in- en rondom 
gebouwen. 



Ontwerp en
engineering tot
in detail

Aardbeving-bestendig bouwen
voor een veilig Groningen
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Plein Veendam/Pekela 
Vaste waarde 
in een innovatief jasje
Het Plein Veendam/Pekela is niet weg te denken van de 
Promotiedagen! Maar dat betekent niet dat alles altijd bij het 
oude blijft. De regio maakt een goede ontwikkeling door, met 
een krachtig en innovatief bedrijfsleven en met een aantal 
grote, nieuwe bedrijven in aantocht. Daarom wordt het plein 
dit jaar in een nieuw jasje gestoken, met als overkoepelend 
thema: Innovatie. 

Het plein is makkelijk herkenbaar aan de grote gloeilamp 
boven de stand. Er is een sterk deelnemersveld en er is een 
PitchPodium waar ondernemers uit de regio hun innovaties 
presenteren. Die zijn er volop in Veendam/Pekela! In het 
programma is aandacht voor onderwerpen als circulaire 
economie, online media, waterstof en nanotechnologie. 
Daarnaast wordt er een nieuw en innovatief AED Project 
gelanceerd en kun je op het plein waterstof produceren op 
een bijzondere fiets van de Gasunie.

Lancering project ‘Ondernemen vanuit je hart’
Parkmanagement De Veenkoloniën (PMDV), stichting 
Groningen HartVeilig en stichting Indoorsport Veendam 
hebben zich voorgenomen om er samen met het bedrijfsleven 
en inwoners van Veendam voor te zorgen dat er in de 
gemeente Veendam per vierkante kilometer AED’s in 24 / 7 
in openbaar bereikbare buitenkasten beschikbaar komen. 
Tijdens de Promotiedagen Noord-Nederland wordt het project 
gelanceerd. Elke dag sterven er in Nederland 35 mensen aan 
hartfalen. De kans op hartproblemen is in Oost-Groningen 
statistisch groter dan in de rest van het land. 5,3 procent van 
de Oost-Groningers loopt kans op hartfalen. In de rest van 
het land ruim 3 procent. De enige kans op overleven is als 
omstanders snel hulp bieden: direct 112 bellen, starten met 
reanimeren en een schok toedienen met een AED.

Plein Veendam Pekela - PitchProgramma 

Dinsdag 7 november
13.30 – 14.00 uur Opening Plein Veendam-Pekela
  Wethouders H.J. Schmaal en H. Hemmes 

14.00 – 14.15 uur Innovatief AED Project
  Stichting Groningen Hartveilig ism PMVD

14.45 – 15.15 uur Innovatieve ontwikkelingen in de 
maatschappij

  Bibliotheek Veendam ism PMVD
  Innovatief AED Project
  Stichting Groningen Hartveilig ism PMVD

15.45 – 16.15 uur Hergebruik Organisch Afval
 SUEZ ism PMVD
  De voordelen van Nano Coating voor de 

Industrie
  Nano Clean Coating

16.45 – 17.00 uur Het DNA van bestaansrecht/identiteit
  Ineke Keizer

19.00 – 19.30 uur Innovatiever met nieuwe media
  Internet Marketing ism Business Steps 4 

Ondernemers
  Inkoopcollectief voor groene energie uit de 

regio
  Holthausen – PMVD – PM Energy

19.45 – 20.15 uur Koffiepellets en koffiebekers
 SUEZ
  Innovatief AED Project
 Stichting Groningen Hartveilig ism PMVD

Woensdag 8 november
13.30 – 14.15 uur Innovatief AED Project
  Stichting Groningen Hartveilig ism PMVD
  Koffiepellets en koffiebekers
  SUEZ
  Energy Stock-New Energy Pitch over 

Waterstof
  Gasunie

14.45 – 15.15 uur Slimme camerabeveiliging
 Spyke Security 

Innovatieve ontwikkelingen in de 
maatschappij

  Bibliotheek Veendam ism PMVD

15.45 – 16.00 uur De voordelen van Nano Coating voor de 
Industrie

  Nano Clean Coating

16.00 – 17.00 uur VOC Borrel

19.00 – 19.30 uur Slimme camerabeveiliging
  Spyke Security 

Het DNA van bestaansrecht/identiteit
  Ineke Keizer

19.45 – 20.15 uur Koffiepellets en koffiebekers
  SUEZ
  Innovatief AED Project
  Stichting Groningen Hartveilig ism PMV



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

de Promotiedagen Noord-Nederland

7 & 8 November 2017
Martiniplaza - Groningen

Innovatie in de gemeente Stadskanaal
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Leeuwarden Culturele Hoofdstad 
van Europa 2018 
Gastspreker: Tjeerd van Bekkum

Kosteloze Workshop:

Grenzeloze kansen  

Leeuwarden-Fryslân is in 2018 de Culturele Hoofdstad van 
Europa. Een jaar lang laten de Friezen zien hoe zij het leven 
vieren en daarbij een gezonde planeet achterlaten voor de 
generaties die nog komen. Cultuur is niet het doel, maar 
het middel waarmee Leeuwarden-Fryslân haar eigenwijze 
manieren aan de wereld wil laten zien. Tjeerd van Bekkum 
is directeur van de organisatie van Culturele Hoofstad van 
Europa 2018 Leeuwarden. Tjeerd brengt de leden van de 
Commerciële Club op de hoogte van de aanpak en de 
programmering van dit grootse culturele evenement.

Programma:
Locatie: Terras Middenhal (hal van entree)
Dinsdag 7 november: 19.00 – 21.00 uur

Deze bijeenkomst is uitsluitend toegankelijk voor leden van 
de CCG en de JCC.

Koepelproject Arbeidsmarkt Noord organiseert op 
beide beursdagen de workshop ‘Grenzeloze kansen’. 
Centraal staat het grensoverschrijdend wonen, werken, 
ondernemen en studeren. Kortom: één gemeenschappelijke, 
grensoverschrijdende onderwijs- en arbeidsmarktregio. Dat 
is waar Koepelproject Arbeidsmarkt Noord, aan werkt binnen 
de Eems Dollard Regio. En daar betrekken zij u graag bij!

De grensregio Noord-Nederland – Noordwest Duitsland 
biedt veel kansen voor ondernemers. Arbeidsmarkt Noord 
maakt deze kansen zichtbaar en tastbaar met verschillende 
bouwstenen, elk met hun eigen thema. Van ‘Vroege 
Buurtaal!’, waarbij ingezet wordt op het aanbieden van Duitse 
les en activiteiten op Nederlandse basisscholen tot het gratis 
adviseren en ondersteunen van het MKB in de grensregio 
door GrensInfoPunt EDR.  

Bezoek de workshop om te ontdekken wat 
grensoverschrijdende samenwerking in de praktijk inhoudt 
en wat het voor u kan betekenen. U kunt ook de stand van 
het EDR op het Oldambtplein bezoeken, standnummer 2088

Locatie:  Zaal 3
Di 7 november: 14.00- 15.00 uur
Wo 8 november: 14.00 – 15.00 uur
 
Spontane inloop mogelijk, vol=vol



Businesspark Ter Borch, 
ondernemen op het kruispunt van stad en land

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

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

U bent van harte welkom

in onze stand tijdens de Promotiedagen Noord 
Nederland op 7 en 8 november in Martiniplaza 

te Groningen.

GROEN,
RUIMTE,

UIT-
STRALING

GOED
BEREIK-

BAAR

AAN DE A7

19

6 WOON/
WERK

MOGELIJK-
HEDEN

WERKEN

WONEN/
WERKEN

BINNEN-
KORT

BOUW-
RIJP

Eenvoudig op de hoogte blijven?
www.businessparkterborch.nl



ONTMOET ONS 

BIJ STAND:

century
AUTOGROEP

PROMOTIEDAGEN 7 & 8 NOVEMBER 2017

6022 

Promotiedagen advertentie A4.indd   1 27-10-17   13:19



44

Hotel Restaurant Aduard 

200220012000

2009

2011

2010

2013

2012 20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03208020812082

2079 2078
PLEIN BEREIKBAARHEID

2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077

2069

20682066 2067

2065

2070

2061

2058 2059

2063

2060

2064

2011

2029

2030

2033

2032

20
25

20
26

2015 2016

2017 2018

2019 2020
2023

2046
2047 2048

2049 2050
2051

2052 2053
2054 2055

2042 2043
2044

2056

2034
2035

2037

2036

20
38

20
39

20
40

20
41

20
90

20
89

20
88

20
87

20
86

20
85

20
84

20
83

30
20

3019

3006

TOILETTEN

3005

3004

3003

3002

3001

3000

30
08

30
09

30
10

30
11

30
12

30
13

30
146116

6115
6114

6113
6112

6111
6110

61096108610761066105
6104

61036102

6044

6043

6042

6041

6040

6039

6038

6037
6036

6021 6020 6019 6018 6017
60

29 6030
6027
6028

60266024

6025

6023

6035
6034

6050

6051
6046

6045 6049

6065 6064

6066

6068

6070

60
73 6074

6075

6076

6063
6061
6062

HORECA

6053

6033

6032 6031

6059 6058 60
57

60
56

60
54

60
55

6098 6099 6100

61016082

6081

6080

6079

6085

60
90

60
94

60
97

60
96

60
95

60
77

60
78

6016

3015

6015

60146013601260116010600960086007600660056002

6001

6000

50865085508450835081HORECA

5079

5078

5077

5076

5075

5089
5088 5087

50
66

50
67

50
65

50
64

50
71

50
70

50
68

50
69

5072
5074

5073 5042 5041 5040 5039 5038 5031 5030 5029 5028 5027 5026 5000 3017

3018500150025003

50135014

5018
5019

5017

500450055006500750085009501050115012

5022

5023
5020

50215043
5044

5045

5046
5047

503250335034503550365037

5051 5050

5049 504850635062

50
61

50
6050595058

5057

5056

5055 5054 50
53

2062

2045

30
16

5052

5025 5024

6022

6052

6060

2027

5090

1001

WORKSHOPS

ZAAL 1 ZAAL 2

ZAAL 3

ZAAL 4 ZAAL 6

ZAAL 5

W
OR

KS
HO

PS

SPRINGERFOYER

SPRINGERZAAL
BIJEENKOMSTEN

TERRAS OLDAMBTPLEIN

TERRAS PLEIN STADSKANAAL

BAR MARTINIPLAZA

TERRAS

TRAP NAAR: EXPO 2

PROMOTIEDAGEN
ARENA

LOUNGE

AARDBEVINGS-

VBZO

PLEIN OLDENBURG

TERRAS

Terras

TERRAS

TERRAS PLEIN

TERRAS EEMSDELTAPLEIN

INNOVATIE
DOME

NETWERK NOORD

BA
R

BNI 
NETWERKSTAND

WESTERWOLDE

THEMA VEILIGHEID

CIRCULAIRE ECONOMIE BAR / TERRAS 
MIDDEN GRONINGEN

TERRAS

BAR

ORGANISATIE
KANTOOR

PLEIN
WINSUM

WESTERKWARTIER
NOORDENVELD

TERRAS
FC 

GRONINGEN

VBGW
NETWERK

STAND

BESTENDIG
& DUURZAAM

BOUWEN

OST-
FRIESL.
PLEIN

NETWERKSTAND

VBNO
NETWERK

GRONINGEN ASSEN

STAND PLEIN
BEDUM

PLEIN VEENDAM/PEKELA

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

NETWERK
STAND
GEM.

NOORDEN
VELD

ENTREE

RESTAURANT

Promotiedagen 2017 |  Beursplattegrond



45

Hotel Restaurant Aduard 

200220012000

2009

2011

2010

2013

2012 20
08

20
07

20
06

20
05

20
04

20
03208020812082

2079 2078
PLEIN BEREIKBAARHEID

2071 2072 2073 2074 2075 2076 2077

2069

20682066 2067

2065

2070

2061

2058 2059

2063

2060

2064

2011

2029

2030

2033

2032

20
25

20
26

2015 2016

2017 2018

2019 2020
2023

2046
2047 2048

2049 2050
2051

2052 2053
2054 2055

2042 2043
2044

2056

2034
2035

2037

2036

20
38

20
39

20
40

20
41

20
90

20
89

20
88

20
87

20
86

20
85

20
84

20
83

30
20

3019

3006

TOILETTEN

3005

3004

3003

3002

3001

3000

30
08

30
09

30
10

30
11

30
12

30
13

30
146116

6115
6114

6113
6112

6111
6110

61096108610761066105
6104

61036102

6044

6043

6042

6041

6040

6039

6038

6037
6036

6021 6020 6019 6018 6017

60
29 6030

6027
6028

60266024

6025

6023

6035
6034

6050

6051
6046

6045 6049

6065 6064

6066

6068

6070

60
73 6074

6075

6076

6063
6061
6062

HORECA

6053

6033

6032 6031

6059 6058 60
57

60
56

60
54

60
55

6098 6099 6100

61016082

6081

6080

6079

6085

60
90

60
94

60
97

60
96

60
95

60
77

60
78

6016

3015

6015

60146013601260116010600960086007600660056002

6001

6000

50865085508450835081HORECA

5079

5078

5077

5076

5075

5089
5088 5087

50
66

50
67

50
65

50
64

50
71

50
70

50
68

50
69

5072
5074

5073 5042 5041 5040 5039 5038 5031 5030 5029 5028 5027 5026 5000 3017

3018500150025003

50135014

5018
5019

5017

500450055006500750085009501050115012

5022

5023
5020

50215043
5044

5045

5046
5047

503250335034503550365037

5051 5050

5049 504850635062

50
61

50
6050595058

5057

5056

5055 5054 50
53

2062

2045

30
16

5052

5025 5024

6022

6052

6060

2027

5090

1001

WORKSHOPS

ZAAL 1 ZAAL 2

ZAAL 3

ZAAL 4 ZAAL 6

ZAAL 5

W
OR

KS
HO

PS

SPRINGERFOYER

SPRINGERZAAL
BIJEENKOMSTEN

TERRAS OLDAMBTPLEIN

TERRAS PLEIN STADSKANAAL

BAR MARTINIPLAZA

TERRAS

TRAP NAAR: EXPO 2

PROMOTIEDAGEN
ARENA

LOUNGE

AARDBEVINGS-

VBZO

PLEIN OLDENBURG

TERRAS

Terras

TERRAS

TERRAS PLEIN

TERRAS EEMSDELTAPLEIN

INNOVATIE
DOME

NETWERK NOORD

BA
R

BNI 
NETWERKSTAND

WESTERWOLDE

THEMA VEILIGHEID

CIRCULAIRE ECONOMIE BAR / TERRAS 
MIDDEN GRONINGEN

TERRAS

BAR

ORGANISATIE
KANTOOR

PLEIN
WINSUM

WESTERKWARTIER
NOORDENVELD

TERRAS
FC 

GRONINGEN

VBGW
NETWERK

STAND

BESTENDIG
& DUURZAAM

BOUWEN

OST-
FRIESL.
PLEIN

NETWERKSTAND

VBNO
NETWERK

GRONINGEN ASSEN

STAND PLEIN
BEDUM

PLEIN VEENDAM/PEKELA

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

NETWERK
STAND
GEM.

NOORDEN
VELD

ENTREE

RESTAURANT

Promotiedagen 2017 |  Beursplattegrond



Zet in op een gezellig avondje uit met vrienden 
of collega’s in Holland Casino Leeuwarden. 

Kijk voor meer informatie over onze arrangementen 
op hollandcasino.nl of bel 058 - 750 22 63

WEDDEN DAT HET IN 
LEEUWARDEN OOK 

EEN FEESTJE WORDT!

HC_LWD_ARRANGEMENTEN_SEP-2017_OD_ADV-MAGAZINE_185x270.indd   1 26/09/2017   11:35
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Wasaweg 3    9723 JD Groningen    T +31 (0)50 850 69 00    E info@bnc.nl    bnc.nlSharing ideas & IT

We zijn sterk in IT-oplossingen. Van narrowcasting tot het inrichten van complete werkomgevingen in de cloud.  

Het IT-landschap verandert voortdurend en wij veranderen mee. We bieden opdrachtgevers dan ook altijd state of 

the art oplossingen zodat ze verder kunnen groeien. We ontzorgen opdrachtgevers. We voegen waarde toe in het 

 gebruiksgemak, maar ook in het halen van de bedrijfsdoelstellingen. Met kennis van zaken en innovatie als tweede 

 natuur. We geloven in samen delen. Omdat delen belangrijker is dan hebben. IT is van ons allemaal en moet voor 

 iedereen toegankelijk zijn vinden we; net als water uit de kraan. Zo draagt het bij aan persoonlijk gemak en geluk.  

En zo dragen wij op onze manier bij aan de maatschappij. Wij zijn Bossers & Cnossers. En we delen graag met u.

ONTWIKKEL
Wij ontwikkelen 
IT-oplossingen 
die zorgen dat u 
mee blijft doen.
Of liever, voorop 
loopt.



ACCOUNTANCY - BEDRIJFSADVIES

WWW.HARRIER.NU

Graag tot ziens!

                        

L I C H T R E C L A M E
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gezamenlijke inkoop van diensten en kan worden gezorgd voor 
een goede uitstraling van het bedrijventerrein. VBNO doet dit 
jaar voor de 6e keer mee aan de Promotiedagen.

Deelnemers 
Van Dijk Tuinen Groningen BV - Cornelis Bedrijfsauto’s BV - 
HMB Signaal – Assurantiebedrijf- Intermediair BV - Rozenberg 
Reclame - Van der Graaf Beveiliging - Bouwman BV - Van Dijk 
Metaalbewerking - Best Western PLUS Hotel Restaurant Aduard

Groningen City Club (GCC)
De Groningen City Club is een moderne 
ondernemersvereniging van en voor ondernemers in de 
Groninger binnenstad. De vereniging telt circa vijfhonderd 
leden uit vrijwel alle branches: detailhandel, horeca, hotels, 
banken, verzekeringen, accountancy, notarissen, makelaardij, 
woningbouwcorporaties, aannemers, recreatie, reclame en 
marketing, vermaak, evenementen, cultuur, (semi-)overheden, 
toeleveranciers, informatietechnologie, enz. Het lidmaatschap 
levert kennis en kennissen op, maar ook kortingen bij 
diverse aangesloten specialisten. Daarnaast is de GCC de 
gesprekspartner voor de Gemeente Groningen voor het 
‘binnenstadsmanagement’.

De GCC doet voor de eerste keer mee aan de Promotiedagen. 
Op de eerste beursavond organiseert de vereniging een 
bijeenkomst voor de Retail in Noord-Nederland; Visie op Retail, 
met Tom Kikkert en Bert Broekhuis.
 
 

Promotiedagen 2017 |  Groningse Bedrijvenverenigingen

Nieuw: 
Trefpunt van vier Groningse 
Bedrijvenverenigingen
In de grootste beurshal van de Promotiedagen, 
de Expo 1, is dit jaar een trefpunt ontstaan voor 
het Groningse bedrijfsleven. Vier Groningse 
bedrijvenverenigingen presenteren zich naast 
elkaar, samen met een groot aantal van haar 
leden. 

VBZO
VBZO vertegenwoordigt en behartigt de belangen van 
ondernemers op het industrieterrein Zuidoost in Groningen. 
De vereniging heeft 350 leden. De vereniging behartigt de 
belangen van de ondernemers in de politiek en zorgt voor een 
veilig, verzorgd, aantrekkelijk en bereikbaar bedrijvenpark. De 
VBZO is ook een actief ondernemersnetwerk met een volle 
activiteitenagenda, waar steeds meer leden met plezier aan 
deelnemen. De netwerkstand op de Promotiedagen is een vast 
onderdeel van deze agenda.

Deelnemers
Bossers & Cnossen - Croonwolter & Dros - Datas Kantoor 
Kompleet - dB Audiovisueel - Groninger VOP Recycling - Harrier 
Accountancy en bedrijfsadvies – Homij - Kumij BV - Louwman 
Groningen - Matthijssen-Ten Have Reclame - OTP Onderwijs 
Ontmoet Ondernemers - OVM Group – Payrollplaats - Staples 
Office Centre Groningen – Uniwork – VBZO - VH ict - Yspeert 
Advocaten

Bedrijvenvereniging West
Bedrijvenvereniging WEST is een actieve netwerkorganisatie 
voor bedrijven aan de westkant van de stad Groningen. De 
vereniging behartigt de belangen van ondernemers die 
gevestigd zijn in de gemeente Groningen, ten westen van de 
spoorlijn Assen – Roodeschool. Het bestuur heeft de ambitie 
om voor de gemeente Groningen gesprekspartner te zijn voor 
zaken die spelen op de economische agenda van de Stad. 
Zoals bijvoorbeeld: arbeidsmarktproblematiek, economische 
beleidskaders, promotie van Groningen en nationale en 
internationale samenwerkingsverbanden. Bedrijvenvereniging 
West heeft momenteel 200 leden.

Deelnemers
Dommerholt Advocaten - Medity Medische Diensten - Firmo 
Risico Adviseurs – Cresa - OTP (Ondernemers Treftpunt 
Groningen)- Unica -4D in vision - Opmaat3D – DeFine - 
Hampshire Hotel Plaza Groningen - MTN Accountants & 
Adviseurs

VBNO
De Vereniging Bedrijven Noord Oost (VBNO) behartigt de 
belangen van de bedrijven in het noordoostelijk stadsdeel. Sinds 
kort vallen ook de bedrijven in Meerstad onder de vereniging. 
De VBNO biedt onderdak aan een gevarieerd bedrijfsleven. 
Door de bundeling van krachten geeft de vereniging een stem 
aan haar leden in gemeentelijke besluitvorming, voordeel door 
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Delen & Vermenigvuldigen op het Eemsdeltaplein

Het Eemsdeltaplein op de Promotiedagen heeft dit jaar als thema: ÷ + x. Het draait in het bedrijfsleven name-
lijk allemaal om Delen & Vermenigvuldigen. In het bedrijfsleven staat het voor het delen van kennis, ervaring 
en ideeën om zo gezamenlijk een sneeuwbaleffect te creëren. Dat zien wij in de Eemsdelta terug. Op het 
Eemsdeltaplein tijdens de Promotiedagen hanteren wij deze formule ook: deel uw business case en wij hel-
pen u uw succes te vermenigvuldigen. Ga met ons sparren en vraag om onze input. Onze bedrijfsadviseurs 
helpen u uw businessplan te optimaliseren om zo uw kans op succes verder te vergroten.

DEElnEmERs EEmsDEltaPlEIn:

101 bHV.nl | bIEsHEuVEl tEcHnIEk | bus HanDElsmIj | DElftEcHnIEk |  
EEmsDElta/Ez | flExIOn | GEmEEntE aPPInGEDam | GEmEEntE DElfzIjl | 
GEmEEntE EEmsmOnD | GEmEEntE lOPPERsum | GROnInGEn sEaPORts | 
HEuVElman G.s.O. | HEuVElman IbIs | HIjssPEcIalIst | kansRIjk bEROEP | 
munckHOf busInEss tRaVEl | Pmf | stORk nOORD nEDERlanD | tHEO 
POuw GROEP | VERtIsOl OmGEVInGsbEHEER En InRIcHtInG | wERkPlEIn 
abIlItY | wERkPlEIn fIVElInGO

#eemsdeltaplein



51

Eemsdelta 
ruimte 
voor ideeën

Klik voor een g
ratis ticket!

Fivelingo
Werkplein

Promotiedagen 
7-8 november
MartiniPlaza  
  
+ Plannen en 
ideeën meenemen!

Eemsdeltaplein

#eemsdeltaplein

Zaken doen op het Eemsdeltaplein

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? Creëer dan ruimte in de agenda op 7 of 8 no-
vember en kom naar het Eemsdeltaplein! Daar worden nieuwe contacten opgedaan,  bestaande 
contacten onderhouden en nieuwe, verfrissende ideeën uitgewisseld. Het Eemsdeltaplein is prima 
uitgerust om uitgebreid te netwerken, kennis te delen en zaken te doen. Het is de plek voor on-
dernemers om elkaar te ontmoeten en ideeën verder te brengen. Delen en vermenigvuldigen. 
U bent van harte welkom!    

Promotiedagen

7-8 november

MartiniPlaza 

 Eemsdeltaplein 

+  P lannen en 

ideeën meenemen!

Voor bedrijven die vestiging of uitbreiding in de Eemsdelta overwegen, is het van 
belang te weten waar zij in hun business case, ontwerp en planning rekening mee 
moeten houden. Bij de verkenning van vestigingslocaties geven onze bedrijfsad-
viseurs hen een overzicht van de planologische, ecologische en maatschappelijke 
kaders die hier van toepassing zijn, evenals van de terreingesteldheid. Daarnaast 
wordt in vroegtijdig stadium contact gelegd met partnerorganisaties, om eventuele 
gevoeligheden tijdig te onderkennen. Eemsdelta denkt mee, staat open voor ideeën 
en biedt op velerlei gebied ruimte.  

Binnen de Eemsdelta worden twee industriële havengebieden geëxploiteerd, waar 
ondernemers de ruimte hebben om hun bedrijven tot een succes te maken en sa-
men te werken. Vooral in de sectoren energie, data, chemie, recycling en logistiek. 
In 2030 wil Eemshaven/Delfzijl tot de meest duurzame haven- en industriegebie-
den van Europa behoren. Een vooruitstrevend vestigingsbeleid plaveit de weg naar 
een duurzame circulaire economie. Ondernemers die duurzaamheid hoog in het 
vaandel hebben staan, krijgen hier alle kansen om hun economische doelen op de 
groenst mogelijke manier te behalen. Zij genieten keuzevrijheid binnen een breed 
spectrum aan mooie locaties met state-of-the-art faciliteiten en infrastructuur en 
beschikbaarheid van duurzame energiebronnen. 

In de Eemsdelta is er nog volop ruimte voor nieuwe bedrijven. Voor bedrijven in 
de offshore wind business of datacenterbranche is de Eemshaven de beste vesti-
gingsplaats. Voor chemische bedrijvigheid of circulaire economische activiteiten is 
Delfzijl de aangewezen locatie. Vanzelfsprekend is er ook ruimte voor mkb, starters, 
kennis en innovatie, want in de Eemsdelta bevinden zich hoogwaardige, duurzame 
mkb-terreinen, zoals Fivelpoort en Weiwerd. En verder is er ruimte voor logistiek, 
transport, synergie, het milieu en is er ruimte om te experimenteren en te groeien.   

De Eemsdelta biedt eveneens ruimte om een idee verder te brengen. De regio barst 
van de ideeën. Veel plannen zijn er in ontwikkeling, veel plannen liggen al op de te-
kentafel en veel plannen zitten nog in de hoofden van de vaak innovatieve onderne-
mers in de Eemsdelta. Zo zijn er - soms vergevorderde - voornemens voor nieuwe 
fabrieken, nieuwe faciliteiten, utiliteiten en infrastructuur. Natuurlijk zijn er ook veel 
plannen waarbij het nog afwachten is of het succesvol zal zijn. Maar zonder ideeën 
geen business case. Alles begint met een idee. Eemsdelta stimuleert innovatie en 
creativiteit en roept u van harte op vooral ideeën te blijven ontwikkelen en deze te 
delen. Wij bieden de ruimte en helpen u graag om uw ideeën verder te brengen en 
uw kans op succes te vergroten.    

Ideeënbus

Eemshaven

Delfzijl

Weiwerd

Ideeënbus
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Delen & Vermenigvuldigen op het Eemsdeltaplein

Het Eemsdeltaplein op de Promotiedagen heeft dit jaar als thema: ÷ + x. Het draait in het bedrijfsleven name-
lijk allemaal om Delen & Vermenigvuldigen. In het bedrijfsleven staat het voor het delen van kennis, ervaring 
en ideeën om zo gezamenlijk een sneeuwbaleffect te creëren. Dat zien wij in de Eemsdelta terug. Op het 
Eemsdeltaplein tijdens de Promotiedagen hanteren wij deze formule ook: deel uw business case en wij hel-
pen u uw succes te vermenigvuldigen. Ga met ons sparren en vraag om onze input. Onze bedrijfsadviseurs 
helpen u uw businessplan te optimaliseren om zo uw kans op succes verder te vergroten.

DEElnEmERs EEmsDEltaPlEIn:

101 bHV.nl | bIEsHEuVEl tEcHnIEk | bus HanDElsmIj | DElftEcHnIEk |  
EEmsDElta/Ez | flExIOn | GEmEEntE aPPInGEDam | GEmEEntE DElfzIjl | 
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Poetsen én kleuren bij  
SchoenenZaken
SchoenenZaken, met een splinternieuwe vestiging 
aan de Zwanestraat in Groningen, demonstreert op de 
beurs het inkleuren van schoenen. Het kleuren is uniek 
in Nederland en ter plekke kunnen schoenen worden 
besteld. Kleurspecialist Paul Vetter is beide beursdagen 
aanwezig om schoenen te poetsen en stelt naar wens 
unieke exemplaren samen met bijvoorbeeld het logo van 
uw bedrijf. Er staat een pas-serie van maat 38 tot 48.

Deze actie is een samenwerking met het Nederlandse 
merk Greve schoenen uit Waalwijk.
Standnummer: 6090

B
eursnieuw

s

De Holthausen Groep is één van de drie bedrijven die dit 
jaar meedingt naar de Groninger Ondernemingsprijs. De 
jury, die haar keus moest maken uit 10 genomineerden 
liet weten gekozen te hebben voor bedrijven die een 
actieve bijdrage leveren aan belangrijke maatschappelijke 
vraagstukken. Andere finalisten zijn InnoCore 
Pharmaceuticals en Team 4 Architecten.

Bij de Holthausen Groep gaat het over ‘zero-emissie’. 
Voor velen toekomstmuziek, maar voor Holthausen niet. 
Door hun innovatieve karakter en maatschappelijke 
verantwoordelijkheid ontpopte dit familiebedrijf zich 

rond de eeuwwisseling van traditioneel gasleverancier tot 
kartrekker van een duurzame toekomst. De sleutel daarvoor 
is waterstof.

Kennisuitwisseling speelt daar een grote rol bij. Holthausen 
Groep werkt onder andere samen met de Hanzehogeschool 
en heeft sinds 2015 zitting in de Noordelijk Innovation 
Board. Verder timmert Holthausen samen met de 
gemeente Groningen hard aan de weg om de stad in 2035 
energieneutraal te maken. Maak kennis met Holthausen op 
stand 2015, plein Midden-Groningen.

Holthausen Groep 
Finalist Groninger Ondernemingsprijs



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

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

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

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

bezoek ons op
 stand

5024
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Vevida
Snelle, veilige websites
  
Je wilt een veilige website, één die snel laadt en waar-
van alle data staat opgeslagen op Nederlandse servers 
en je wilt Daarnaast wil adequate ondersteuning door 
een deskundige helpdesk. Misschien moet je dan eens 
kijken op vevida.com.

Vevida zorgt er al 20 jaar voor dat de websites van 
klanten altijd bereikbaar zijn en razendsnel laden. 
Bovendien staan haar servers in hometown Groningen. 
Vevida onderscheidt zich door hoge deskundigheid 
te combineren met scherpe prijzen. De ervaren en 
goed opgeleide klantenservice is telefonisch zeer goed 
bereikbaar en reageert snel op vragen. Daardoor is 
het bedrijf uitgegroeid tot één van de belangrijkste 
spelers in de Benelux op het gebied van webhosting, 
domeinregistratie en e-mail.

Veiligheid, gemak en het delen van kennis staat 
voorop. WordPress Hosting is standaard inclusief SSL. 
Hiermee bescherm je de privacy van je klanten. De 
Nederlandse wet eist SSL en Google beloont je in de 
zoekresultaten. Vevida verzorgt ook trainingen over 
Google, Online Marketing en SEO, Google Analytics en 
Wordpress. Daarnaast plaatst Vevida geregeld handige 
instructiefilmpjes op haar YouTube-kanaal en de 
Facebookpagina.

Kortom… genoeg om over te praten op standnr 6065.

www.vevida.com | www.vevida.academy 

Zelf een virtuele hijsactie uitvoeren?
Beleef het bij Wagenborg!
Wagenborg Nedlift is specialist op het gebied van horizontaal, verticaal en zwaar transport. In combinatie met 
vakkundige engineering en projectmanagement biedt Wagenborg Nedlift een compleet pakket aan
diensten voor hijswerk, zwaar transport en montage.

Wagenborg Nedlift biedt een compleet pakket aan logistieke diensten. 
Van verhuur van kranen op uurbasis tot de uitvoering van een complete 
fabrieksverhuizing. Wij leveren de juiste, meest efficiënte en veilige oplossing!

Zelf een (virtuele) hijsactie uitvoeren op 7 & 8 november
Ervaren hoe het is om zelf een (virtuele) hijsactie uit te voeren? Dat kan! Op 
de stand van Wagenborg kun je kennis maken met een unieke Virtual Reality 
Experience. Je kunt zelf in een kraan stappen en een complexe hijsactie zo 
goed mogelijk proberen uit te voeren en een schaalmodel van de Sennebogen 
5500 Starlifter winnen. Dus kom naar de Wagenborg stand en beleef het!

Standnummer: 6101
www.wagenborg.com 

Van Mossel Autolease 
Van Mossel Autolease is specialist in het financieren en 
beheren van wagenparken. Met een rijke kennis van de 
automarkt, autofiscaliteit en financiële kennis
kunnen ze uw mobiliteitswensen vertalen naar een 
passende leasevorm. Hun klantenportefeuille hebben 
ze sinds 1994 opgebouwd door helder en eerlijk advies, 
scherpe prijzen en een hoogstaand serviceniveau. Door 
een intensief contact met hun relaties komen ze tot de 
essentie van autoleasing: ‘Het terugdringen van de kosten 
waarbij de gewenste mobiliteit gewaarborgd blijft, met
behoud van maatwerk. Van Mossel biedt meer dan 
u verwacht’. Ze hebben in Noord-Nederland vier 
vestigingen: Leeuwarden (verantwoordelijk Jan Willem 
van Beem ), Groningen (verantwoordelijk Martijn Roorda), 
Zwolle (verantwoordelijk Peter Bruntink) en Hengelo 
(verantwoordelijk Hans van Deventer). Voor deze vier 
vestigingen is Marnix van Dijk commercieel directeur.
Van Mossel Autolease Groningen is een toonaangevende 
speler op de noordelijke leasemarkt. “Door onze no 
nonsense en open benadering van leasing richten
wij ons op een langdurige samenwerking waarbij naast 
de relatie een optimaal wagenparkbeheer centraal staat”, 
zegt Van Dijk. “We doen wat we zeggen en
zeggen wat we doen. Noem het noordelijke nuchterheid.”

Standnummer: 6017

VIRTUAL 
R E A L I T Y
EXPERIENCE

STAND NR. 6101



Graag 

verwelkomen
wij je in 

de VBZO stand

6060

NEON - LED -  ONVERLICHT - REPARATIE - ONDERHOUD

| matthijssentenhave.nl | 050 577 00 15 | 

L I C H T R E C L A M E
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Data B. Mailservice B.V.
Combineert de kracht  
van digitale en fysieke  
communicatie
De communicatie en interactie met uw klanten, burgers 
of cliënten is iets waar u constant mee bezig bent. Of 
het nu om een betalingsverzoek of een reclame-uiting 
gaat; het is belangrijk dat de boodschap op de juiste 
wijze wordt ontvangen. De specialisten van Data B. 
ondersteunen u graag bij deze uitdaging!

De kracht van fysieke  
& digitale communicatie
Data B. combineert het beste van twee werelden. Wij zijn 
ervan overtuigd dat digitale en fysieke communicatie 
elkaar niet bijten, maar juist versterken. Dat is de reden 
dat we klanten ontzorgen in zowel fysieke als digitale 
communicatie. Niet alleen in de uitvoer, maar ook bij 
het uitwerken van een krachtige kanaalstrategie. De 
snelheid en het gemak van digitale communicatie, al dan 
niet gecombineerd met de vertrouwde en opvallende 
kwaliteiten van fysieke post. Wij zijn er trots op dat 
zowel het mkb, gemeentes, overheidsinstellingen, 
woningbouwcorporaties, banken, pensioen- en 
verzekeringsmaatschappijen sinds jaar en dag op de 
kennis en expertise van Data B. vertrouwen. Wilt u meer  
informatie?

Welkom!
Op Standnummer: 5009

Faber Telecom & Data 
Nuchter, betrouwbaar 
en eerlijk
Faber Telecom & Data is al meer dan 25 jaar hét bedrijf 
in Noord Nederland als het gaat om communicatie 
installaties. Nuchter, betrouwbaar en eerlijk advies 
kenmerken het bedrijf. 
 
Sinds de oprichting in 1990 heeft het bedrijf al vele 
technieken en situaties langs zien komen. De huidige 
ontwikkelingen in de IP wereld is het volgende hoofdstuk 
daarin. Met professionals die zorgen voor de aanleg en 
onderhoud van data netwerk structuren, camera en WiFi 
systemen, communicatie apparatuur en alles wat er mee 
samenhangt weet u zeker dat uw installatie in goede 
handen is. Faber Telecom & Data richt zich uitsluitend op 
het Noorden van Nederland.
Service is belangrijk. De noordelijke no-nonsense aanpak 
heeft zich in de loop van de jaren vertaald in een groot 
aantal vaste, tevreden relaties. Dat is het bewijs dat de 
aanpak wordt gewaardeerd.

Nieuwsgierig geworden? Neem contact op voor een 
vrijblijvend advies.
www.faber-telecom.nl

Of bezoek onze stand: 5064

B
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Op een kruispunt van wegen, tussen de stad Groningen en de 
Duitse grens en tussen Eemshaven en Assen ligt het Datacenter 
Groningen. Dit datacentrum in Zuidbroek combineert hoogstaande 
techniek met gebruiksgemak voor haar klanten en uitstekende 
dataverbindingen met hoogstaande beveiliging. Het datacentrum 
voldoet aan ISO 27001 en NEN 7510 normeringen. Uw data is dus 
veilig. En onze uptime? Maar liefst 6 jaar achteréén 100%!

Maar Datacenter Groningen is zoveel meer dan 
dataruimte!

Duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen 
zitten in ons bloed. Dit ziet u ten eerste terug in de techniek van 
het datacentrum, in het bijzonder in de koelingstechniek. Door 
free-cooling en cold corridors wordt het energieverbruik belangrijk 

beperkt. De energie wordt opgewekt door een windmolen met een 
maximale capaciteit van 3 Megawatt. 

Met zijn moderne faciliteiten en innovatieve systemen borgt 
Datacenter Groningen een optimale internetverbinding voor 
bedrijven in de regio en ver daarbuiten. Hiermee faciliteert het 
datacentrum  groei en continuïteit voor ondernemers.

Daarnaast ondersteunen we graag met kennis en kunde op 
het gebied van ICT. We organiseren regelmatig evenementen, 
waarbij u de meest actuele informatie en relevante tips krijgt over 

bijvoorbeeld cybercrime en het verzekeren van uw data. Houdt onze 
website in de gaten!

Datacenter Groningen is duurzaam, veilig en 
klantgericht

•  CO2 neutraal
•  Volledig carrier- en provider neutraal
• Gegarandeerde UPS (Uninterruptible Power Supply)
• N+1 redundancy
• 4 x 7 x 365 bereikbaar
• Temperatuur en luchtvochtigheid volledig conform Ashrae   
 2008 normering
• Early warning branddetectiesysteem VESDA

• Noodstroomaggregaat 16 uur standaard zaal + koeling
• Bekabeling op datavloer in iedere kast naar centrale (meter)   
 kast
 
Meer weten? Neem vrijblijvend contact met ons op ;

De verborgen 
parel van 
Groningen

Datacenter Groningen
Beneluxweg 4, 9636 HV  Zuidbroek
tel. 050 - 7630515
info@datacentergroningen.nl
www.datacentergroningen.nl
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Draag bij aan het grootste kunstproject van de 
Promotiedagen! Op het Eemsdeltaplein creëren wordt 
een kunstobject gecreëerd van beursweggevers.
Lever je weggever (nieuw of oud) in en zorg dat 
je onderdeel wordt van dit unieke project. Twee 
kunstenaars van Academie Minerva, Abel Bravo en Kara 
Noble, kunnen alles gebruiken om te komen tot een 
indrukwekkend object van minimaal 3 meter hoog! Het 
wordt een kleurrijk geheel van ons allemaal, door ons 
allemaal.

Doosjes en tasjes met een bonte verzameling 
beursweggevers kunnen worden neergezet op het 
Eemsdeltaplein in de stand van Groningen Seaports. 
Er wordt op de standhouders gerekend!

Eemsdelta, 
ruimte voor ideeën.
  
Standnummer: 5052

Uniek kunstproject op het Eemsdelta Plein
Oproep aan alle standhouders!
  

Technisch Service Center Perdok is door Bosch 
officieel benoemd tot exclusief servicepartner van 
Rexroth. Hiermee verstevigt Perdok haar positie als 
superspecialist op het gebied van hydrauliek. Slechts 4 
andere partijen in Nederland mogen dit label voeren.

Directeur Wim Jaap Perdok: “We zijn trots op de 
samenwerking met Rexroth. Het is een erkenning 
dat een gerenommeerde partij voor ons kiest als 
vertegenwoordiging van hun merk in Noord-Nederland. 
Door dit label kunnen we service aan Rexroth klanten 
verlenen en verkopen we het originele Rexroth 
assortiment zoals pompen, motoren en filters aan 
de mobile sector. Daarnaast hebben we toegang tot 
alle technische kennis over hydraulische systemen 
die Rexroth door de jaren heen heeft opgebouwd. Zo 
analyseren we hydraulische systemen door het nemen 
van een oliemonster en weten we direct waar het 
probleem zit. Door deze samenwerking verstevigen we 
onze positie als superspecialist op het gebied van
hydrauliek.”

Perdok: standnummer 5050

Perdok benoemd tot 
exclusief Rexroth Service Partner



DÉ CATERAAR VOOR 
UW KERSTBORREL

BELEVEN EN GENIETEN DAAR GAAT HET OM BIJ EEN GOED FEEST. 
LAAT DE ORGANISATIE VAN UW FEEST DAAROM AAN EEN SPECIALIST OVER.

 www.peterspartyservice.com • www.vananaarpeter.com
0513-653486

U vindt ons op het 

Aardbevingsbestendig & 

Duurzame Bouw Plein
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Wasaweg 3    9723 JD Groningen    T +31 (0)50 850 69 00    E info@bnc.nl    bnc.nlSharing ideas & IT

We zijn sterk in IT-oplossingen. Van narrowcasting tot het inrichten van complete werkomgevingen in de cloud.  

Het IT-landschap verandert voortdurend en wij veranderen mee. We bieden opdrachtgevers dan ook altijd state of 

the art oplossingen zodat ze verder kunnen groeien. We ontzorgen opdrachtgevers. We voegen waarde toe in het 

 gebruiksgemak, maar ook in het halen van de bedrijfsdoelstellingen. Met kennis van zaken en innovatie als tweede 

 natuur. We geloven in samen delen. Omdat delen belangrijker is dan hebben. IT is van ons allemaal en moet voor 

 iedereen toegankelijk zijn vinden we; net als water uit de kraan. Zo draagt het bij aan persoonlijk gemak en geluk.  

En zo dragen wij op onze manier bij aan de maatschappij. Wij zijn Bossers & Cnossers. En we delen graag met u.

ONTWIKKEL
Wij ontwikkelen 
IT-oplossingen 
die zorgen dat u 
mee blijft doen.
Of liever, voorop 
loopt.

Bossers en Cnossen 
Van digitale transformatie tot aan  
de perfecte digitale werkplek 

Bedrijven worden geconfronteerd met uitdagingen 
waar andere manieren van denken, samenwerken en 
communiceren nodig zijn om creativiteit, wendbaarheid 
en flexibiliteit te faciliteiten. Al jaren richt Bossers 
& Cnossen zich op ICT-oplossingen en beheersen en 
beheren het hele speelveld. 

Narrowcasting: 
Nog nooit zo makkelijk uw boodschap op de juiste plek 
op het juiste moment. Een netwerk van schermen dat 
centraal wordt aangestuurd vanuit een webapplicatie. 
Hierdoor kunt u vanuit elke willekeurige locatie content 
op de schermen aanpassen, verwijderen en toevoegen. 

Social business: 
Efficiënter werken, kennisdeling verbeteren, minder 
e-mail. Hoe doet u dat? Door slimmer samen te werken! 
Met klanten, partners, leveranciers en in de eerste plaats 
met collega’s. Online tools spelen hierin een faciliterende 
rol, vooral als mensen in plaats of tijd van elkaar 
gescheiden zijn. Met de mogelijkheden van kunstmatige 
intelligentie kunnen veel processen op de werkvloer 
worden geautomatiseerd. Medewerkers worden behoed 

tegen een overload aan informatie door personalisatie, 
workflow automatisatie, recruitment verbetering en de 
voorspellende kracht van kunstmatige intelligentie. 

Cloud: 
Cloud Computing neemt voor bedrijven een steeds 
grotere rol in. Gegevens die op elk moment en vanaf 
elke plek kunnen worden bereikt heeft immers grote 
voordelen. Via een beveiligde internetverbinding 
is uw werkplek altijd en overal vanaf al uw devices 
beschikbaar. Doordat u niet meer hoeft te investeren 
in het onderhoud van uw servers, worden veel kosten 
bespaard en zijn de capaciteiten van de servers flexibel. 
Hierdoor zullen deze nooit meer energie verbruiken dan 
nodig en bent u nog duurzaam bezig ook!

U kunt Bossers en Cnossen vinden op het VBZO-plein 
(standnr. 6060) waar wij u graag meer vertellen over 
het brengen van uw organisatie naar de cloud, social 
intranet, digitale werkplek en Narrowcasting 



Voor al uw voorraadtellingen!

Groningen
050-7901043

Uden
0413-330940

www.crito.info

Snel, accuraat, scherpe prijs.

Sinds 1989 zijn wij specialist in het inventariseren 
van voorraden. Dit doen wij o.a. bij supermarkten, 
bouwmarkten, drogisterijen, kleding- en sportzaken.

Wij werken al jaren samen met meerdere grote, 
landelijke ketens en vele lokale ondernemers. 

Ook direct inzicht in uw voorraden? Ook direct inzicht in uw voorraden? 
Wij maken graag kennis met u!

Crito BV Balans- en adviesbureau

Ook bovenaan

#1
in Google?

www.brandmerck.nl

Standnummer:
6027

VOOR: KANTOREN | VERGADERZALEN | AUDITORIA 
ZORGCENTRA | KERKEN | UITVAARTCENTRA

geluid vergader

informatie

beeld

presentatie

dB audiovisueel 
Kattegat 14 
9723 JP  Groningen 
tel. 050-5257777 
www.dbaudiovisueel.nl
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In de stad Groningen vindt u twee prachtige locaties van 
Yarden. In de wijk Paddepoel, omgeven door groen, staat het 
onlangs verbouwde uitvaartcentrum. Op loopafstand bevindt 
zich in een mooi park het crematorium. In een prettige 
omgeving worden diverse mogelijkheden geboden om in alle 
rust en op uw eigen manier afscheid te nemen.

Crematorium Groningen 

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

Tijd, rust en ruimte 

Wij geven nabestaanden alle tijd en ruimte om afscheid te 
nemen van hun dierbare. Bijvoorbeeld met ons arrangement 
‘Afscheid kent geen tijd’. Op deze manier kunnen persoonlijke 
afscheidswensen, van zowel nabestaanden als overledenen, 
beter worden vervuld. En dat is belangrijk, want een goed 
afscheid helpt mensen verder. 

Uitvaartcentrum Groningen

In het uitvaartcentrum heerst een serene en intieme sfeer. 
Zorg en aandacht staan bij onze medewerkers voorop. Om 
u nog beter van dienst te zijn hebben we begin dit jaar onze 
openingstijden verruimd. Doordeweeks kunt u bij ons terecht 
van 9.00 tot 19.30 uur en in het weekend van 11.00 tot 18.00 
uur om uw dierbare te bezoeken. Onze gastvrouw staat voor 
u klaar. Ook buiten de reguliere openingstijden zijn er volop 
mogelijkheden voor bezoek, een plechtigheid of informeel 
samenzijn.”

Activiteiten 2017

7 en 8 november 2017
12.00 tot 22.00 uur
‘Promotiedagen Groningen MartiniPlaza’,
bezoek de stand van Yarden*
MartiniPlaza, Leonard Springerlaan 2, Groningen

21 november 2017
19.30 uur tot 22.00 uur
‘Uitvaartwensenavond’, rondleiding crematorium
en informatiebijeenkomst 
Yarden Crematorium Groningen

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

Yarden crematorium en uitvaartcentrum Groningen: 
In alle rust afscheid nemen



ONTDEK DE VERNIEUWDE DE BONTE WEVER

Grenzeloze mogelijkheden!

Wij breiden uit en dankzij de toevoeging van een congrescentrum, nieuwe zalen, 

vergaderruimtes, restaurants, extra hotelkamers en meer, zijn we vanaf eind dit jaar nog 

completer dan dat we al waren op het gebied van hospitality, events en zakelijke ontmoetingen. 

Tijdens de promotiedagen presenteren we met trots wat we u kunnen bieden. Dus kom langs, 

maak kennis, laat u verbazen en oordeel zelf of we echt zo grenzeloos zijn als we beweren!

STANDNUMMER 6007
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SIGHT Landscaping en BWRI:
Bloeiende samenwerking 
biedt groei en perspectief

Sinds januari 2016 hebben SIGHT Landscaping en BWRI de 
handen ineen geslagen. Door deze samenwerking worden 
de sterke punten van beide organisaties op sociaal en 
vaktechnisch gebied samengebundeld. 

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

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

De teamcoördinator van SIGHT Landscaping vertelt dat een 
luisterend oor vaak het belangrijkste is. “Mensen komen naar 
je toe met een probleem, dit kan op allerlei vlakken zijn. Het is 

belangrijk dat je hen meteen aandacht geeft, dat je zo’n gesprek 
niet uitstelt.” Door de persoonlijke begeleiding en een goede 
werkvoorbereiding leren de SW-medewerkers veel. Het is de 
bedoeling dat waar mogelijk, ze uiteindelijk overstappen naar 
een reguliere werkgever. “Een van de jongens heeft sinds kort 
geleerd een ecotrack te rijden (soort kleine tractor, waarmee 
onkruid wordt weggebrand). Hij kan het werk nu al zelfstandig 
uitvoeren. ”De teamleider van BWRI vertelt: “De samenwerking 
kende wat aanloopperikelen, maar hier werd door SIGHT 
Landscaping snel op ingesprongen. Door interne veranderingen 
in werkzaamheden, sturing en begeleiding, wordt onze 
samenwerking steeds meer gestroomlijnd. Onze jongens geven 
aan dat ze zich thuis voelen bij SIGHT en dat ze goed begeleid 
worden. Ze voelen zich weer ergens verantwoordelijk voor en 
zijn er trots op dat ze bij een particulier bedrijf mogen werken, 
waardoor ze door de buitenwereld niet langer als medewerker 
van een SW-bedrijf worden gezien. Dat is wat je wilt voor je 
medewerkers.”

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

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

www.sightlandscaping.nl 





67

powerpoint je eigen presentatie. Voor een monitor, training of 
staffel, kun je op onze website kijken.
We nodigen je van harte uit tijdens de promotiedagen op 
stand 5090 van het Netwerk Noord Plein. Wij laten een live 
demonstratie zien en willen graag met jouw praten over de 
mogelijkheden.

Mooie promotiedagen gewenst namens We Cast.

Promotiedagen 2017 |  WeCast

Standnummer: 4000, Netwerk Noord Plein Fullstory presentatie

Story Box

Website

We Cast voor winkeliers
“Je draait de deur van de winkel op slot en denkt terug aan een geweldige 
dag. Je loopt naar je pc om de foto’s van die dag te uploaden naar het 
informatiescherm in de winkel. Je was in een half uur klaar en nu kunnen de 
klanten morgenvroeg al de foto’s zien van deze mooie dag.”

Het scherm vertelt jouw verhaal aan de klanten

We Cast helpt winkeliers hun persoonlijke verhaal te vertellen en praktische 
informatie te delen met de klanten via een informatiescherm in de winkel. 
Hiermee vertel je waarom jouw zaak zo uniek is, hoe jij duurzaam werkt 
en waarom jouw product zo onderscheidend is. Natuurlijk kun je zo ook je 
extra openingstijden of sluitingen aankondigen, aanbiedingen presenteren, 
evenementen aankondigen en alle andere informatie aanbieden die jij graag wil 
delen met je klant. Jij als winkelier krijgt hierdoor meer tijd. Die extra tijd komt ook 
jouw klanten ten goede en kan worden gebruikt voor het verlenen van nog betere 
service of productontwikkeling.

Presentatie of website aanpassen via My Cast

Op het online platform van We Cast vind je de persoonlijke omgeving My 
Cast. Je kunt daarmee zelf de inhoud van de presentatie wijzigen. Hier kan ook 
de informatie van de website worden aangepast en heb je toegang tot ons 
serviceportal. Dit geeft jouw controle over de informatie en je hebt altijd toegang 
tot ondersteuning van professionals.

Compleet pakket voor startende winkeliers of alleen basispakket

Speciaal voor startende winkeliers hebben wij nu een compleet pakket voor 495 
euro. Je krijgt hiervoor de Story Box, een presentatie en een basis website. Naast 
deze eenmalige kosten betaal je 14 euro per maand. Je kunt ook instappen met 
het basispakket, deze kost 85 euro eenmalig per Story Box en 8 euro per maand. 
Je maakt dan zelf met een programma als powerpoint je eigen presentatie. Voor 
een monitor, training of staffel, kun je op onze website kijken.

We nodigen je van harte uit tijdens de promotiedagen op stand 4000 van het 
Netwerk Noord Plein. Wij laten een live demonstratie zien en willen graag met 
jouw praten over de mogelijkheden.

Mooie promotiedagen gewenst namens We Cast.

€ 495,-   +  € 14,- p/m

* Fullstory presentatie
* Story Box
* Website

www.wecast.nl

Combinatiepakket

06 30666089

Standnummer: 4000, Netwerk Noord Plein Fullstory presentatie

Story Box

Website

We Cast voor winkeliers
“Je draait de deur van de winkel op slot en denkt terug aan een geweldige 
dag. Je loopt naar je pc om de foto’s van die dag te uploaden naar het 
informatiescherm in de winkel. Je was in een half uur klaar en nu kunnen de 
klanten morgenvroeg al de foto’s zien van deze mooie dag.”

Het scherm vertelt jouw verhaal aan de klanten

We Cast helpt winkeliers hun persoonlijke verhaal te vertellen en praktische 
informatie te delen met de klanten via een informatiescherm in de winkel. 
Hiermee vertel je waarom jouw zaak zo uniek is, hoe jij duurzaam werkt 
en waarom jouw product zo onderscheidend is. Natuurlijk kun je zo ook je 
extra openingstijden of sluitingen aankondigen, aanbiedingen presenteren, 
evenementen aankondigen en alle andere informatie aanbieden die jij graag wil 
delen met je klant. Jij als winkelier krijgt hierdoor meer tijd. Die extra tijd komt ook 
jouw klanten ten goede en kan worden gebruikt voor het verlenen van nog betere 
service of productontwikkeling.

Presentatie of website aanpassen via My Cast

Op het online platform van We Cast vind je de persoonlijke omgeving My 
Cast. Je kunt daarmee zelf de inhoud van de presentatie wijzigen. Hier kan ook 
de informatie van de website worden aangepast en heb je toegang tot ons 
serviceportal. Dit geeft jouw controle over de informatie en je hebt altijd toegang 
tot ondersteuning van professionals.

Compleet pakket voor startende winkeliers of alleen basispakket

Speciaal voor startende winkeliers hebben wij nu een compleet pakket voor 495 
euro. Je krijgt hiervoor de Story Box, een presentatie en een basis website. Naast 
deze eenmalige kosten betaal je 14 euro per maand. Je kunt ook instappen met 
het basispakket, deze kost 85 euro eenmalig per Story Box en 8 euro per maand. 
Je maakt dan zelf met een programma als powerpoint je eigen presentatie. Voor 
een monitor, training of staffel, kun je op onze website kijken.

We nodigen je van harte uit tijdens de promotiedagen op stand 4000 van het 
Netwerk Noord Plein. Wij laten een live demonstratie zien en willen graag met 
jouw praten over de mogelijkheden.

Mooie promotiedagen gewenst namens We Cast.

€ 495,-   +  € 14,- p/m

* Fullstory presentatie
* Story Box
* Website

www.wecast.nl

Combinatiepakket

06 30666089

We Cast voor winkeliers

“Je draait de deur van de winkel op slot en denkt terug aan een 
geweldige dag. Je loopt naar je pc om de foto’s van die dag te 
uploaden naar het informatiescherm in de winkel. Je was in 
een half uur klaar en nu kunnen de klanten morgenvroeg al de 
foto’s zien van deze mooie dag.”

Het scherm vertelt jouw verhaal aan de klanten
We Cast helpt winkeliers hun persoonlijke verhaal te vertellen 
en praktische informatie te delen met de klanten via een 
informatiescherm in de winkel. Hiermee vertel je waarom 
jouw zaak zo uniek is, hoe jij duurzaam werkt en waarom 
jouw product zo onderscheidend is. Natuurlijk kun je zo ook je 
extra openingstijden of sluitingen aankondigen, aanbiedingen 
presenteren, evenementen aankondigen en alle andere 
informatie aanbieden die jij graag wil delen met je klant. Jij als 
winkelier krijgt hierdoor meer tijd. Die extra tijd komt ook jouw 
klanten ten goede en kan worden gebruikt voor het verlenen van 
nog betere service of productontwikkeling.

Presentatie of website aanpassen via My Cast
Op het online platform van We Cast vind je de persoonlijke 
omgeving My Cast. Je kunt daarmee zelf de inhoud van de 
presentatie wijzigen. Hier kan ook de informatie van de website 
worden aangepast en heb je toegang tot ons serviceportal. Dit 
geeft jouw controle over de informatie en je hebt altijd toegang 
tot ondersteuning van professionals.

Compleet pakket voor startende winkeliers of alleen 
basispakket
Speciaal voor startende winkeliers hebben wij nu een compleet 
pakket voor 495 euro. Je krijgt hiervoor de Story Box, een 
presentatie en een basis website. Naast deze eenmalige kosten 
betaal je 14 euro per maand. Je kunt ook instappen met het 
basispakket, deze kost 85 euro eenmalig per Story Box en 8 
euro per maand. Je maakt dan zelf met een programma als 

Combinatiepakket

€ 495,- + € 14,- p/m

• Fullstory presentatie
• Story Box
• Website

www.wecast.nl
06 30666089
Standnummer 5090



Netwerkborrel

Graag nodigen wij u uit 
voor een netwerkborrel
in onze stand op:

dinsdag 7 november 
19.30 uur

woensdag 8 november
19.30 uur

De gemeente Westerwolde in oprichting is met een netwerkstand 
vertegenwoordigd op de Promotiedagen. In de stand, die groter is 
dan andere jaren, kunt u terecht bij vertegenwoordigers van de
beide gemeenten, maar ook bij de vijftien deelnemende bedrijven.
de gemeente westerwolde vindt u in stand nr. 2011

Bezoek onze stand tijdens de Promotiedagen!

Kom eens kijken
in Westerwolde

BV AD promotiedagen FC-Groningen krant 2017.indd   1 11-10-17   10:54

V O R M G E V I N G

www.intivorm.nl

> grafisch ontwerp
KREDIETUNIE WESTERKWARTIER U.A.
Van ondernemers voor ondernemers

p/a Nic. Grijpstraat 12 | 9843 BB Grijpskerk
Tel. 0594 726 002 | info@kredietuniewesterwartier.nl
www.kredietuniewesterwartier.nl

kom 
maar op 
met jouw 
plan!

Leden van de Kredietunie 
Westerkwartier zijn 
samen op weg naar een 
economisch sterker 
Westerkwartier. 
Maatschappelijk 
betrokken ondernemers 
stellen leningen 
beschikbaar voor nieuwe, 
innovatieve en duurzame 
ondernemingsideeën, die 
via de traditionele wegen 
niet zo snel voor een lening 
in aanmerking zouden 
komen. Zowel kredietgevers 
als kredietnemers 
kunnen lid worden van de 
Kredietunie, waardoor de 
Kredietunie midden in het 
hart van ondernemend 
Westerkwartier blijft staan.

Als startend 

ondernemer zou je 

eens kunnen kijken 

wat Kredietunie 

Westerkwartier voor 

je kan betekenen.

Geld zat, goede 

plannen zijn 
welkom!

Wij zijn op 

7 en 8 november 

op de Promotie-

dagen Groningen 

te vinden in 

standnr 5008
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Deelnemerslijst 2017
 A
101BHV.nl APPINGEDAM Onderwijs, opleidingen en cursussen 5057
2join GRONINGEN Licht, geluid, beeld 5007
4 you homepage GmbH D-OLDENBURG Internet en webdesign 6099
4D IN VISION | YOUR TECHNOLOGY PARTNER GRONINGEN Automatisering en ICT 6033
A & I Kwant VEENDAM Ingenieursbureaus 5001
A7 Logistics VEENDAM Transport en logistiek 5004
ABC Hekwerk STADSKANAAL Bouwtoelevering 2038
ABC Live Support NIEUWE PEKELA Onderwijs, opleidingen en cursussen 2009
Abiant Uitzendgroep GRONINGEN Uitzendbureaus en personele dienstverlening 6007
Accountantskantoor Douma&Trox WINSUM Automatisering en ICT 3020
ActiefWeb STADSKANAAL Automatisering en ICT 2058
Adinterimdesign ASSEN Zakelijke dienstverlening 5090
Administratiekantoor Woldendorp B.V. BEDUM Rechtskundige / administratieve diensten 3009
Adviesbureau ICTRecht GRONINGEN Automatisering en ICT 5081
Adviesburo van der Plas b.v. GRONINGEN Ingenieursbureaus 6032
Afier Accountants + Bedrijfsadviseurs VRIES Financiële dienstverlening 6005
Afman Schilderwerken LEEK Schildersbedrijven 2009
AG EMS EEMSHAVEN Transport en logistiek 6075
Aggreko KLUNDERT Bouwtoelevering 2032
AHA24x7.com D-KLEVE Dienstverlening 6076
AGIN Pranger Gerechtsdeurwaarders ASSEN Financiële dienstverlening 2081
Aktien-Gesellschaft “EMS” D-EMDEN Transport en logistiek 6075
Alpha Adviesbureau ZUIDLAREN Facilitaire dienstverlening 2009
Alraf B.V. TER APEL Metaalindustrie 5075
Ambitie GRONINGEN Zakelijke dienstverlening 2035
Anker Schiffahrt D-EMDEN Transport en logistiek 6075
Apoll Bouw Connect GROOTEGAST Bouwnijverheid 2009
Arbeidsmarkt Noord BAD NIEUWESCHANS Overheid 2088
Archipunt GRONINGEN Bouwnijverheid 6052
Argo Schoonmaakbedrijf RODEN Facilitaire dienstverlening 6000
Arnauld Geschenken B.V. STADSKANAAL Groothandel 2054
Arox Logistics IT HOOGEZAND Automatisering en ICT 2055
Arriva Touring GRONINGEN Transport en logistiek 6037
Auf Kurs Marketing D-PAPENBURG Reclamebureaus 6103
Autobedrijf Velting B.V. BEDUM Mobiliteitsbranche 3008
Autohuis Bouwsema Veendam VEENDAM Mobiliteitsbranche 5020
AVIA Weghorst ENSCHEDE Mobiliteitsbranche 2006

B
Bano B.V. GRONINGEN Licht, geluid, beeld 5079
Bano Event Technology GRONINGEN Licht, geluid, beeld 5079
Bano Expolinq GRONINGEN Licht, geluid, beeld 5074
Bastion Hotels UTRECHT Horeca, cultuur en recreatie 6070
BBC Bouwmanagement APPINGEDAM Bouwnijverheid 6063
Bedrijven Contact Dagen Drenthe GRONINGEN Zakelijke dienstverlening 5087
Bedrijvenpark De Gouden Driehoek ZUIDBROEK Industrie 2008

BEDRIJFSNAAM PLAATS BRANCHE STANDNR.



 

    
info@ucility.nl @UcilityBV 

 
088-0023088 
06-51623456 

 

nl.linkedin.com/ 
company/uciity 

Bezoek ons op promotiedagen Noord Nederland; stad: Plein Netwerk Noord! 
 

Empowered by 
Information Management 
Smart Workspace  

  
 

“Wat weten we over de daadwerkelijke bezettingsgraad?” 
“Hoe kan huisvesting bijdragen aan het bedrijfsresultaat?” 

“Is er voor mij een werkplek vandaag? 
“Hoeveel (verborgen) capaciteit is er nog?” 

“Is er genoeg variatie in werkplekken voor specifieke activiteiten?” 
“Hoe wordt de kwaliteit van de werkomgeving ervaren?” 

“Hoe blijven we attractief als werkgever?” 

 

  

 

 

 

 

 

 

Ucility`s Smart Workspace Information Management: 
De oplossing voor een passende werkplek en inzicht in de bezetting! 

 Werken, waar en wanneer je wilt 
 Reductie van kosten door efficiënt ruimte gebruik 

 20-40% minder m² 
 Kostenbesparing op energie en services 

 Gastvrij, met zekerheid van een werkplek 
 Eenvoudige implementatie door `Plug & Play` oplossing  

 
Voor meer informatie neem contact op met Ucility: 

Uw project- en adviesbureau voor het begeleiden van huisvesting, logistiek en 
facilitaire vraagstukken. 
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Met een Steamteq stoomstofzuiger reinigt u met
stoom alles snel en grondig. Zonder chemicaliën
en heel weinig water!

Door de BlueEvolution technologie krijgen 
ziektekiemen en bacteriën geen kans. Ideaal 
voor de foodsector, gezondheidszorg, �tness en
wellness. Maar ook voor andere sectoren is er een
Steamteq stoomstofzuiger beschikbaar.

Wilt u meer informatie of een vrijblijvende
demonstratie?

SteamteQ Nederland 
Kweldergras 5
9738 AJ Groningen

085-1300910 
info@steamteq.nl
www.steamteq.nl 

Bedrijvenvereniging Gemeente Bedum BEDUM Zakelijke dienstverlening 3005
Bedrijvenvereniging VBNO GRONINGEN Zakelijke dienstverlening 6059
Bedrijvenvereniging West GRONINGEN Zakelijke dienstverlening 6033
BeleefWad ANJUM Horeca, cultuur en recreatie 5070
Best Western PLUS Hotel Restaurant Aduard ADUARD Horeca, cultuur en recreatie 2009
Biesheuvel Groep B.V. EINDHOVEN Installatie- en elektrotechniek 5073
Bijlholt Communicatie VEENDAM Grafische Branche 2009
BijThijs uw Drankenspeciaalzaak VLAGTWEDDE Detailhandel Food 2011
Bizzky ASSEN Zakelijke dienstverlening 2004
BMN Bouwmaterialen B.V. GRONINGEN Bouwtoelevering 6035
BMSdesign STADSKANAAL Reclamebureaus 2045
BNI Nederland en Vlaanderen STADSKANAAL Zakelijke dienstverlening 2009
Boonstra Verswaren b.v. PEIZE Groothandel 5024
Bossers & Cnossen GRONINGEN Automatisering en ICT 6060
BOTER | maakt bijzonder GIETEN Grafische Branche 6113
Bouwadvies van Maaren B.V. LEEK Bouwnijverheid 5023
Bouwbedrijf Blokzijl BLIJHAM Bouwnijverheid 2011
Bouwbedrijf Speelman ALTEVEER Bouwnijverheid 2039
Bouwman Aanhangwagens GRONINGEN Mobiliteitsbranche 6059
Bouwservice Scholten B.V. STADSKANAAL Bouwnijverheid 2038
Brander Wines DE WIJK Detailhandel Food 6085
Brandmerck GRONINGEN Internet en webdesign 6027
Brands Bouw B.V. EMMEN Bouwnijverheid 6052
Breman Drachten B.V.  DRACHTEN Installatie- en elektrotechniek 6042
Breman Service Drachten DRACHTEN Installatie- en elektrotechniek 6042
Breman Utiliteit B.V. ZWOLLE Bouwnijverheid 6042
Brinkhotel Zuidlaren ZUIDLAREN Horeca, cultuur en recreatie 5090
Brouwerij Maallust VEENHUIZEN Horeca, cultuur en recreatie 5024
Brouwerij Westerwolde VLAGTWEDDE Horeca, cultuur en recreatie 2011
Bud Gett Hostels GRONINGEN Horeca, cultuur en recreatie 5090
BUO Facilitair STADSKANAAL Facilitaire dienstverlening 2051
BUO Uitzendorganisatie STADSKANAAL Uitzendbureaus en personele dienstverlening 2051
Bureau Sense EELDE Zakelijke dienstverlening 5090
Bus Industrial Tools GRONINGEN Groothandel 5054
Business Aviation Services Ltd HOUTEN Zakelijke dienstverlening 5066
BWRI SAPPEMEER Zakelijke dienstverlening 2027
Bytesnet Groningen B.V. GRONINGEN Automatisering en ICT 6095

C
Café Salento GORREDIJK Groothandel 2082
CANON Business Center Groningen GRONINGEN Automatisering en ICT 6114
Century Autogroep GRONINGEN Mobiliteitsbranche 6002
CH Brandbeveiliging STADSKANAAL Facilitaire dienstverlening 2049
Chong Mai GRONINGEN Gezondheid en Welzijn 5046 
Cine Media Groep GRONINGEN Licht, geluid, beeld 5046 
CJ2 Hosting B.V. GRONINGEN Automatisering en ICT 2083
Claassen, Moolenbeek & Partners GRONINGEN Financiële dienstverlening 2009
Cloudteq online werken B.V. STADSKANAAL Automatisering en ICT 2060
Collé Rental & Sales KOLHAM Verhuurbedrijven 2033
Conntact Klantenwerving BUITENPOST Zakelijke dienstverlening 5064
Contract Bouwservice B.V. STADSKANAAL Bouwnijverheid 6036
Cornelis-Bedrijfsauto’s B.V. GRONINGEN Mobiliteitsbranche 6059
Cresa GRONINGEN Makelaardij en Onroerend Goed 6033
Crito BV Balans- en adviesbureau GRONINGEN Zakelijke dienstverlening 6012

BEDRIJFSNAAM PLAATS BRANCHE STANDNR.



 

 
Als Internationaal Expediteur (AEO gecertificeerd) willen wij ons graag aan u voorstellen. 
Wij zijn bereid met U in gesprek te gaan over de mogelijkheden inzake het transport Europees en Wereldwijd, zowel per zee- als 
ook luchtvracht. Ook op het gebied van opslag en distributie in container en auto hebben wij alle mogelijkheden die men zich 
kan wensen als expediteur.  
Tevens kunnen wij als douane expediteur aan uw wensen voldoen.  
N.E.O. bestaat intussen meer dan 30 jaar en is door de zeer goede relaties, zowel opdrachtgevers, de vervoerders en de 
contacten in de scheepvaart/luchtvaart sector in staat te voldoen aan de eisen die gesteld worden in de transportwereld. Onder 
verwijzing naar onze website www.neowin.nl hopen wij van u een reactie te  
mogen ontvangen en hieruit voortvloeiend een persoonlijk gesprek.  
Wij zien uw reactie met interesse tegemoet! 
 
Team N.E.O. B.V. (Noordelijk Expeditiebedrijf Overzee B.V.) 
Papierbaan 50A1, 9672 BH Winschoten 
Telefoon: 0597-422288  // Website: www.neowin.nl 

 

KOFFIE
THEE

AUTOMATEN

FOOD
NON-FOOD
FRISDRANK

PROFESSIONELE 
SCHOONMAAK-

ARTIKELEN

KANTOOR-
ARTIKELEN

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

De totaalleverancier voor het 
bedrijfsleven, sportverenigingen, 
zorg en onderwijs!
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Croonwolter & Dros GRONINGEN Installatie- en elektrotechniek 6060
Cultuurhuis De Klinker WINSCHOTEN Culturele en maatschappelijke organisaties 2066

D
Daar Online Media B.V. GRONINGEN Internet en webdesign 6030
Dak Montage Noord BEDUM Bouwnijverheid 2009
Data B Mailservice B.V. LEEK Automatisering en ICT 5009
Datacenter Groningen B.V. ZUIDBROEK Automatisering en ICT 2032
Datas Kantoor Kompleet GRONINGEN Automatisering en ICT 6060
dB Audiovisueel GRONINGEN Licht, geluid, beeld 6060
De Bonte Wever ASSEN Horeca, cultuur en recreatie 6015
De Compagnons WINSCHOTEN Culturele en maatschappelijke organisaties 2063
De Goede Advocatuur WINSUM Zakelijke dienstverlening 2009
De Gouden Karper WINSUM Horeca, cultuur en recreatie 3016
De Groot - grootsgedrukt.nl GOUDRIAAN Uitgeverijen en drukkerijen 5084
De Houthal Bouwmaterialen B.V. ZEVENHUIZEN Bouwnijverheid 5023
De Kompanjie VEENDAM Overheid 5013
De Rietschans HAREN Horeca, cultuur en recreatie 5090
De Rode Loper STADSKANAAL Horeca, cultuur en recreatie 2058
De Witte Assurantiën ASSEN Verzekeringswezen 6110
De Zaak Op Orde EELDERWOLDE Financiële dienstverlening 5090
deFine, interactieve techniek GRONINGEN Automatisering en ICT 6033
Delftechniek B.V. DELFZIJL Groothandel 5051
Denies Deutsch-Nederlands Plus D-OLDENBURG Zakelijke dienstverlening 6098
Dienst Vervoer en Ondersteuning ASSEN Overheid 5047
Digibord ICT VEENDAM Automatisering en ICT 2009
Dijk Relatiegeschenken, van GRONINGEN Groothandel 2080
Dijkstra BHV Support BEDUM Onderwijs, opleidingen en cursussen 3013
Dirks Group D-EMDEN Transport en logistiek 6075
Doe maar Duurzaam GRONINGEN Energie en Milieu 6049
Doeke van Duinen Bouwadvies NIEKERK Bouwtoelevering 2009
Dok 4 STADSKANAAL Installatie- en elektrotechniek 2052
Dommerholt Advocaten GRONINGEN Rechtskundige / administratieve diensten 6033
Doubble U ‘Hospitality specialist van het Noorden!’ GRONINGEN Horeca, cultuur en recreatie 5087
Drenth Installatietechniek VEENDAM Installatie- en elektrotechniek 3016
Drenthe Tours ASSEN Transport en logistiek 6021
Drents Museum ASSEN Horeca, cultuur en recreatie 6111
DroneQuest PEIZE Bouwtoelevering 5035
DUO-Systems Nederland B.V. MONTFOORT Bouwtoelevering 6062
Duroflame Pelletkachels BEDUM Detailhandel nonfood 3003
Dusseldorp Infra, Sloop en Milieutechniek B.V. TOLBERT Bouwnijverheid 5040
DVT Groep GRONINGEN Automatisering en ICT 6114

E
Eethuis voor Allen ZUIDLAREN Horeca, cultuur en recreatie 5090
EGR Entwicklungs-Gesellschaft Rheiderland mbH LEER Overheid 2089
Ekamper licht&adviesbureau NIEUWE-PEKELA Groothandel 2069
ELA Container Nederland B.V. GRONINGEN Zakelijke dienstverlening 6074
ELECTRIC-SPECIAL Photronicsysteme GmbH D-OLDENBURG Automatisering en ICT 6097
Elita s.j. PL-RADOM Automatisering en ICT 2005
Ems Region Immobilien D-RHAUDERFEHN Makelaardij en Onroerend Goed 6104
Energiewacht ASSEN Energie en Milieu 6031
EnergyStock - Gasunie New Energy GRONINGEN / VEENDAM Energie en Milieu 5006
Enshore B.V. GRONINGEN Automatisering en ICT 5067
EPAS D-EMDEN Transport en logistiek 6075
Eures D-LEER Uitzendbureaus en personele dienstverlening 2087
EVAG D-EMDEN Transport en logistiek 6075
Expert Haren HAREN Detailhandel nonfood 6085
Exportclub Drenthe ASSEN Zakelijke dienstverlening 6061
Exportclub Groningen GRONINGEN Zakelijke dienstverlening 6061
Eyefly B.V. GRONINGEN Grond- weg- en waterbouw 5035

F
Faber Telecom & Data DOKKUM Telecommunicatie 5064
Factory4work.nl TER APEL Uitzendbureaus en personele dienstverlening 2050
Farrows DRACHTEN Verhuurbedrijven 6102
FC Groningen GRONINGEN Horeca, cultuur en recreatie 6022
Feddema Architect BEDUM Bouwnijverheid 6032
Federation4WoMen SIDDEBUREN Zakelijke dienstverlening 6104
FERCHAU Engineering GmbH D-OLDENBURG Automatisering en ICT 6096
FHB Werkkleding OOSTERBLOKKER Facilitaire dienstverlening 2046
FirmaFruit EMMEN Gezondheid en Welzijn 6029

BEDRIJFSNAAM PLAATS BRANCHE STANDNR.
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HANDBOEK BOMEN 
Het Handboek Bomen vormt de basis 
van de  gebruikerslicentie en omvat 
gestandaardiseerde  kwaliteitseisen, richtlijnen 
en normen die van toepassing zijn bij de 
uitvoering van werkzaamheden in, rond en met 
bomen. Het Handboek Bomen is gevalideerd 
door opdrachtgevers, opdrachtnemers en 
opleiders uit de vakbranche. 

RESULTAATSMETER
Met behulp van de Resultaatsmeter kunnen 
werkzaam heden of leveranties als onderdeel 
van een opleveringsprocedure of kwaliteits-
controle eenduidig en objectief worden getoetst.

BOOMMONITOR ONLINE
Boommonitor Online is een reken programma 
dat essentiële ken getallen en ontwerpcriteria 
voor bomen op projectbasis doorrekent, 
vergelijkt en schematisch weergee� . 
 Ontwerpkeuzes, projectadviezen en  af spraken 
over bomen worden zo op een gedegen manier 
snel en overzichtelijk onderbouwd en kunnen 
per project worden opgeslagen.

BOMENPOSTERS
De bomenposters ondersteunen de inhoud 
van het  Handboek Bomen en brengen de 
kwaliteitszorg rond  bomen 
op de werkvloer onder de aandacht. 

www.norminstituutbomen.nl
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Firmo Risico Adviseurs GRONINGEN Financiële dienstverlening 6033
fit20 Groningen GRONINGEN Gezondheid en Welzijn 5078
fit20 Stadskanaal en Veendam STADSKANAAL Gezondheid en Welzijn 2009
fit20 Veendam VEENDAM Gezondheid en Welzijn 2009
Fitclub Rodenburg LEEK Gezondheid en Welzijn 5044
Flash Smart Eye ROTTERDAM Bouwnijverheid 5035
Flexion DELFZIJL Uitzendbureaus en personele dienstverlening 5058
Flexiplus Facility Group BLIJHAM Facilitaire dienstverlening 2011
Florijn Incasso ASSEN Financiële dienstverlening 6018
Foox Hoogeveen B.V. HOOGEVEEN Groothandel 6112
Ford Wensink ZWOLLE Mobiliteitsbranche 5000
Forza Payroll EMMEN Uitzendbureaus en personele dienstverlening 2009
Fraunhofer Institut für Digitale Medientechnologie D-OLDENBURG Automatisering en ICT 6054
Frey Oogzorg VLAGTWEDDE Detailhandel nonfood 2011
Friesland Lease DRACHTEN Mobiliteitsbranche 2010
FriTec GmbH D-EMDEN Industrie 6106

G
Geertsema Slaapcomfort WINSUM Detailhandel nonfood 3017
Gelukfabriek NORG Gezondheid en Welzijn 5090
Gemeente Appingedam APPINGEDAM Overheid 5052
Gemeente Assen ASSEN Overheid 6053
Gemeente Bedum BEDUM Overheid 3005
Gemeente Delfzijl DELFZIJL Overheid 5052
Gemeente Eemsmond UITHUIZEN Overheid 5052
Gemeente Groningen GRONINGEN Overheid 5089
Gemeente Groningen GRONINGEN Overheid 6053
Gemeente Pekela OUDE PEKELA Overheid 5013
Gemeente Leek LEEK Overheid 5039
Gemeente Loppersum LOPPERSUM Overheid 5052
Gemeente Midden-Groningen HOOGEZAND Overheid 2029
Gemeente Noordenveld RODEN Overheid 5024
Gemeente Oldambt WINSCHOTEN Overheid 2069
Gemeente Stadskanaal STADSKANAAL Overheid 2058
Gemeente Tynaarlo VRIES Overheid 6016
Gemeente Veendam VEENDAM Overheid 5013
Gemeente Winsum WINSUM Overheid 3016
Gemeente Westerwolde i.o. SELLINGEN Overheid 2011
GemeenteCollege GORINCHEM Zakelijke dienstverlening 5090
Gemeinde Bunde D-BUNDE Overheid 2029
Generatoren Nederland B.V. STADSKANAAL Installatie- en elektrotechniek 2013
Geotrack Telematics B.V. HEERENVEEN Mobiliteitsbranche 6045
Gerechtsdeurwaarders & Incassokantoor WINSCHOTEN Financiële dienstverlening 2071
GICOM (Groningse ICT Combinatie) GRONINGEN Automatisering en ICT 6114
Glas om Lood GRONINGEN Automatisering en ICT 6027
Goflex Young Professionals B.V. SCHIEDAM Onderwijs, opleidingen en cursussen 5042
GP Groot brandstoffen en oliehandel HEILOO Groothandel 2007
GPAL GRONINGEN Automatisering en ICT 6053
greentech Ostfriesland D-EMDEN Energie en Milieu 6077
GroeNoord AG en Turf B.V. GRONINGEN Agrarische sector 6041
Groenvoorziening A.J. van der Werf B.V. BEDUM Groenvoorziening 3001
Groningen Bereikbaar GRONINGEN Overheid 2078
Groningen City Club GRONINGEN Zakelijke dienstverlening 6025
Groningen Seaports DELFZIJL Industrie 5052
Groninger VOP Recycling GRONINGEN Metaalindustrie 6060
Guy Strijbosch | Business Coach EMMEN Onderwijs, opleidingen en cursussen 2009

H
Ha Juweliers HAREN Detailhandel nonfood 6085
Hadders Media Videoproducties EMMEN Licht, geluid, beeld 2009
Hampshire Hotel - Plaza Groningen GRONINGEN Horeca, cultuur en recreatie 6033
HappySnappy Fotomarketing BEILEN Grafische Branche 5064
Harrier Accountancy en bedrijfsadvies GRONINGEN Zakelijke dienstverlening 6060
Harvie Herenmode GRONINGEN Detailhandel nonfood 6085
Harwig B.V. EMMEN Installatie- en elektrotechniek 6014
Havik GRONINGEN Mobiliteitsbranche 2034
Heuvelman G.S.O. B.V. DELFZIJL Grond- weg- en waterbouw 5059
Heuvelman Ibis B.V. DELFZIJL Grond- weg- en waterbouw 5049
Hijsspecialist UITHUIZERMEEDEN Groothandel 5055
HIT Profit OISTERWIJK Facilitaire dienstverlening 2009
HMB Signaal GRONINGEN Automatisering en ICT 6059
HOC Opleiding en Training B.V. ZUIDLAREN Onderwijs, opleidingen en cursussen 6019

BEDRIJFSNAAM PLAATS BRANCHE STANDNR.
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Wilt u het oppmale uit uw team halen?

Rita en Lucie maken in het Koersgesprek 
samen met u een quickscan van uw team. 
Bovendien krijgt u na het Koersgesprek een 
inspirerend boek over teamontwikkeling 
cadeau.

Teams die effeccef samenwerken weten wie waar 
verantwoordelijk voor is en waarderen de 
verschillen in het team. Dit inzicht hebben ze 
nodig om goed samen te werken en de 
werkzaamheden opcmaal te laten 
verlopen.

t.w.v.

Ligt uw team op koers?
Wilt u uw koers bijstellen?
Teken in voor een gracs Koersgesprek
van 30 minuten.

€150,-
Beursaanbieding!

Koersgesprek +
gratis boek

Reserveer snel via
www.noordcoach.nl/koersgesprek

U vindt ons op stand: 5068 
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Hochschule Emden/Leer EMDEN Onderwijs, opleidingen en cursussen 6077
Hoeksema Regionale Milieudiensten GROOTEGAST Zakelijke dienstverlening 2009
Holland Casino Leeuwarden LEEUWARDEN Horeca, cultuur en recreatie 6023
Holthausen Groep HOOGEZAND Energie en Milieu 2015
Homij GRONINGEN Installatie- en elektrotechniek 6060
Horus View and Explore b.v. BEDUM Automatisering en ICT 6053
Hotel Parkzicht VEENDAM Horeca, cultuur en recreatie 5002
HR24, jouw personeelsadviseur GRONINGEN Zakelijke dienstverlening 5090
HTX automatisering LEEK Automatisering en ICT 5043
Huisman Warmtetechniek STADSKANAAL Installatie- en elektrotechniek 2059
Huiswerkbegeleiding Exact GRONINGEN Onderwijs, opleidingen en cursussen 2009
Hummel Tuintotaal  NOORDHORN Groenvoorziening 2009 
Huzen Omheiningen NIEUW WEERDINGE Agrarische sector 2002

I
IHK für Ostfriesland und Papenburg D-EMDEN Onderwijs, opleidingen en cursussen 6076
Ineke Keizer VEENDAM Gezondheid en Welzijn 2009
Ingenieursbureau Ritsma STADSKANAAL Ingenieursbureaus 6052
Interfit WINSCHOTEN Installatie- en elektrotechniek 2062
Intermediair assurantiën & Financieel advies GRONINGEN Financiële dienstverlening 6059
Interoffice Document Solutions B.V. WINSCHOTEN Automatisering en ICT 2062
Interoffice Kantoorinrichting B.V. WINSCHOTEN Facilitaire dienstverlening 2062
Isoper Engineering Services ASSEN Elektrotechnische Industrie 6109
IT Lions ASSEN Automatisering en ICT 2009

J
Jade Hochschule D-OLDENBURG Gezondheid en Welzijn 6056
Jager & Zn. B.V. SAPPEMEER Groothandel 6074
JAKOMBO Inkoop Advies BUINEN Industrie 5090
Jij Uitzendbureau GRONINGEN Uitzendbureaus en personele dienstverlening 6001
Jos Beeres Wijnkoperij NOORDBROEK Detailhandel Food 5087
Jurgens Bedrijfsconsultancy HAREN Zakelijke dienstverlening 5090
JuriBlox B.V. AMSTERDAM Automatisering en ICT 5081

K
Kaas-Notenhuysch Winsum  WINSUM Detailhandel non-food 3020
Kaaslust VEENHUIZEN Horeca, cultuur en recreatie 5024
Kampen Industrial Care HOOGEZAND Industrie 2016
Kartracing & Bowling Groningen GRONINGEN Horeca, cultuur en recreatie 5085
Kenders Bouw BEDUM Bouwnijverheid 3011
Kenneth Smit ZUIDBROEK Onderwijs, opleidingen en cursussen 6011
Ketelaar Klip Accountants & Belastingadviseurs STADSKANAAL Financiële dienstverlening 2044
KGH Douaneopleidingen Nederland EMMEN Onderwijs, opleidingen en cursussen 5069
Kielzog HOOGEZAND Horeca, cultuur en recreatie 2026
Kiesbrink Assurantien LEEK Facilitaire dienstverlening 5023
Kikstra Zonwering NOORDHORN Hout- en meubelindustrie, interieurbouw 2009
Kinderboek Cultuurbezit WINSUM Culturele en maatschappelijke organisaties 3020
Klijnstra steigerbouw en verhuur GRONINGEN Bouwnijverheid 6074
Klimacom GRONINGEN Installatie- en elektrotechniek 2059
Klok Onderhoud- en Afbouwgroep B.V. ASSEN Bouwnijverheid 6008
Kloosterboerderij.nl SELLINGEN Horeca, cultuur en recreatie 2011
Koelplan Hoogeveen HOOGEVEEN Installatie- en elektrotechniek 6064
Koert.nu BLAUWESTAD Groothandel 2069
Koopcentrum WINSUM Detailhandel nonfood 3020
Koopplein.nl  B.V. DEN BURG Internet en webdesign 6107
Kredietunie Veenkoloniën & Oostermoer STADSKANAAL Financiële dienstverlening 2086
Kredietunie Westerkwartier GRIJPSKERK Financiële dienstverlening 5008
Kroon B.V. HOOGEZAND Groothandel 2017
Kumij B.V. GRONINGEN Bouwnijverheid 6060

L
L. Kielstra Kraanverhuur B.V. HEERENVEEN Bouwtoelevering 2032
Laan Kantoorefficiency, van der STADSKANAAL Groothandel 2041
Landkreis Aurich D-AURICH Overheid 6078
Lavi Personeel B.V. VEENDAM Uitzendbureaus en personele dienstverlening 6074
LekkerBakkie WINSCHOTEN Horeca, cultuur en recreatie 2011
LIMM Recycling APPELSCHA Facilitaire dienstverlening 2084
LinQhost B.V. ZUIDBROEK Automatisering en ICT 2009
Logistikachse Ems D-EMDEN Transport en logistiek 6075
Louwman Groningen GRONINGEN Mobiliteitsbranche 6060
Loxam GRONINGEN Verhuurbedrijven 6034
Lubbers Logistics Group SCHOONEBEEK Mobiliteitsbranche 2032
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Wilt u met hetzelfde vertrouwen in 
het Spaans kunnen communiceren 
als in uw moedertaal in 3 maanden 
niveau B1? Dan is Ramos Spaans 
uw partner. Met onze interactieve 
methode leert u in korte tijd 
het Spaans beheersen in woord 
en geschrift. Uw Spaanstalige 
gekwalificeerde docente Spaans, 
zakenvrouw en reisleidster in 
Latijns-Amerika verzorgt cursussen 
Spaans op maat. Ze biedt kennis 
van landen en volkeren, vertelt 
over culturele verschillen en geeft 
emigratie en reisbegeleiding 
zodat u tot in de details kunt leren 
communiceren en zelfstandig u 
zelf kunt redden in Spanje of in 
Latijns-Amerika.

• Ramos Spaans brengt mensen in contact met andere culturen, 
geschiedenis en een paar nieuwe wereld wonderen;

• Ervaring met blended learning: een combinatie van contacturen en 
e-learning;

• Spaans staatsexamen voorbereiding (DELE);
• Veel persoonlijke aandacht & geen wachttijden;
• Praktijkgericht en omgaan met culturele verschillen;
• Spaans spreken vanaf de 1ste les;
• Kennis van de Spaanse taal in woord en geschrift op niveau B1 in 3 

maanden;
• Zakelijk/Medisch Spaans vanaf Spaans niveau B2;
• Kleine groepen (max. 6 cursisten);
• Flexibele lestijden van 09:00 – 21:00 uur van ma. t/m vr.;
• 25 jaar ervaring in het onderwijs en toerisme;• 
• Kennis overbrengen van de verschillenden culturen van Spaanstalige 

landen;
• Betrouwbaar groot netwerk in zowel Spanje als in Latijns-Amerika;
• Maatschappelijk betrokken;
• Emigratie voorbereiding en reisadvies naar Spanje, Mexico, Colombia, 

Ecuador, Peru, Bolivia, Chili en Argentinië;
• Rondreis Peru op 21 juli 2018;
• Aan het einde van de cursussen Spaans u hebt cultuur en stijl flexibiliteit!

Schrijft u zich nu in! info@ramosspaans.nl • www.ramosspaans.nl

De

’S

Goed.Gaaf.Geluk.Gezond.Groei.Geld.

Loopbaan  Bootcamp
Zaterdag 20 januari 2018

van 10.00 - 16.00 uur 

Wil jij iets anders in 2018?
Een andere baan? 

Iets voor jezelf starten? 
Gelukkiger worden? 

Wil jij je fi tter voelen voor je werk? 
Wil je effi ciënter met je geld omgaan?

Wil je uitkomen met (minder) inkomen?
Wil jij leren jezelf te presenteren en profi leren? 

Leren hoe  social media werkt?

Kortom; wil jij op een inspirerende manier in actie 
komen en werken aan je (levens)loopbaan?  

Kom dan naar de loopbaanbootcamp op: 
zaterdag 20 januari 2018 van 10.00 tot 16.00 uur.

Wij zorgen er voor dat jij een Bewuste Noorderling wordt!

Kosten: € 29,95 (Incl. koffi e/thee, lunch, hapje/drankje & goodiebag twv € 149,-).

Locatie: De Loopbaanwinkel, Poststraat 31a, 9648 JM, Wildervank

Aanmelden: www.mobiliteitsstylist.nl of via facebook.com/Mobiliteitsstylist/events
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M
M-Ployee GRONINGEN Uitzendbureaus en personele dienstverlening 2012
Marenland Recreatie WINSUM Horeca, cultuur en recreatie 3020
Marianne Kremer, Coach FINSTERWOLDE Zakelijke dienstverlening 2069
Mark Climate Technology VEENDAM Industrie 5021
Martini Hotel GRONINGEN Horeca, cultuur en recreatie 5090
Martini Reclamemakers LEEK Reclamebureaus 2009
MartiniPlaza GRONINGEN Facilitaire dienstverlening 5087
MatchpuntWerkt! RODEN Overheid 5024
Matthijssen-Ten Have lichtreclame GRONINGEN Grafische Branche 6060
MCS  B.V. DRACHTEN Transport en logistiek 2030
Mediacaster B.V. GRONINGEN Automatisering en ICT 6053
Medity Medische Diensten B.V. GRONINGEN Gezondheid en Welzijn 6033
Meilof Riks B.V. VEENDAM Bouwtoelevering 5026
Meubelstoffeerderij Wortelboer BAFLO Zakelijke dienstverlening 3020
MF horeca personeelsdiensten / MF EigenKracht GRONINGEN Uitzendbureaus en personele dienstverlening 6085
Mijn Accountant GRONINGEN Financiële dienstverlening 6026
Milieudienst GRONINGEN Energie en Milieu 6066
MKB Zorg BEDUM Verzekeringswezen 3004
Mobiliteitslease Drenthe  / Toyota Drenthe Groep ASSEN Mobiliteitsbranche 2009
Mobiliteitsstylist - de Loopbaanwinkel WILDERVANK Zakelijke dienstverlening 5090
MP Compactkraan EZINGE Verhuurbedrijven 5041
MTN Accountants & Adviseurs GRONINGEN Financiële dienstverlening 6033
Mulder’s Meubeldorp VRIESCHELOO Hout- en meubelindustrie, interieurbouw 2011
Munkchof Business Travel DELFZIJL Horeca, cultuur en recreatie 5060
Munnik Brandadvies KOLHAM Facilitaire dienstverlening 2020
Museum de Buitenplaats EELDE Horeca, cultuur en recreatie 6094
MV Moves TYNAARLO Gezondheid en Welzijn 2009
My Facilities B.V. GRONINGEN Licht, geluid, beeld 5046

N
Naftex GmbH D-WIESMOOR Chemische en kunststofindustrie 6080
Nano Clean Coating STADSKANAAL Industrie 5005
Nationaal Loket Alimentatie Inning ASSEN Financiële dienstverlening 2081
NB+ Groep STADSKANAAL Bouwtoelevering 2009
NC Websites WINSCHOTEN Automatisering en ICT 2070
NDC Mediagroep GRONINGEN Uitgeverijen en drukkerijen 2035
Nedelko BARENDRECHT Elektrotechnische Industrie 6046
NEO Noordelijk Expeditiebedrijf Overzee B.V. WINSCHOTEN Transport en logistiek 2067
Netwerk Noord GRONINGEN Zakelijke dienstverlening 5088
New Nexus TYNAARLO Automatisering en ICT 6038
Niedersachsen Ports GmbH & Co. KG D-EMDEN Transport en logistiek 6075
NLAI ASSEN Facilitaire dienstverlening 2081
Noord Nederlandse Reinigingsdienst NNRD DRACHTEN Energie en Milieu 2007
Noorda GRONINGEN Financiële dienstverlening 2009
Noordcoach HOOGEZAND Zakelijke dienstverlening 5068
Noorder Betonpompen Centrale LEEK Bouwtoelevering 5038
NoordZ GRONINGEN Zakelijke dienstverlening 2035
NORD Advocaten GRONINGEN Rechtskundige / administratieve diensten 2009
Norminstituut Bomen GOUDA Groenvoorziening 5090

O
OCN Noordenveld RODEN Zakelijke dienstverlening 5024
ODN Oil B.V. BEDUM Industrie 3002
Oldenburger Fritom VEENDAM Transport en logistiek 5027
Ondernemersvereniging Zevenhuizen ZEVENHUIZEN Bouwnijverheid 5023
Onrust v.o.f. NIEUWE BUINEN Groothandel 2046
OOG SCHEEMDA Zakelijke dienstverlening 2069
OOG Omroep Groningen GRONINGEN Culturele en maatschappelijke organisaties 5030
Op Niehof STEDUM Zakelijke dienstverlening 3014
OpMaat3D GRONINGEN Automatisering en ICT 6033
OTP Onderwijs Ontmoet Ondernemers GRONINGEN Onderwijs, opleidingen en cursussen 6060
Overwijk Koffiesystemen Noord Nederland GORREDIJK Groothandel 2082
OVM Group GRONINGEN Zakelijke dienstverlening 6060

P
P.B. Software & Internet GRONINGEN Automatisering en ICT 6116
Packs LEERDAM Transport en logistiek 5017 
Palletmatch WINSCHOTEN Hout- en meubelindustrie, interieurbouw 2073
Pander en Lier WINSCHOTEN Uitzendbureaus en personele dienstverlening 2075
Panterra Consultants BAFLO Zakelijke dienstverlening 5090
Parcival - Crisis24 STAVERDEN Zakelijke dienstverlening 5071
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Paul Elzinga Promotions GRONINGEN Reclamebureaus 5087
Paviljoen van de Dame PATERSWOLDE Horeca, cultuur en recreatie 6085
Payrollplaats GRONINGEN Financiële dienstverlening 6060
Payt GRONINGEN Automatisering en ICT 6006
Perdok Rexroth ASSEN Industrie 5050
Personeelscentrum Noord RODEN Uitzendbureaus en personele dienstverlening 5012
Peter Kuil Reinigingsservice B.V. GRONINGEN Industrie 6019
Peters Party & Event Services HEERENVEEN Horeca, cultuur en recreatie 6050
Pezy Group GRONINGEN Ingenieursbureaus 6053
PitchToWork TOLBERT Mobiliteitsbranche 5012
Plegt-Vos Noord ASSEN Bouwnijverheid 6052
PMF UITHUIZEN Industrie 5063
Polichlo Safety & More GRONINGEN Groothandel 6019
Portakabin B.V. SLIEDRECHT Bouwnijverheid 5072
Post Risicobeheer GIETEN Zakelijke dienstverlening 2009
Preventief GRONINGEN Facilitaire dienstverlening 6021
PrivacyBlox GRONINGEN Automatisering en ICT 5081
Pro Motion Pictures B.V. BLAUWESTAD Internet en webdesign 2077
Pro Ontwerp LEEK Reclamebureaus 2009
ProCoatings B.V. GRONINGEN Groothandel 6051
Project Support VEENDAM Reclamebureaus 5004 
Prokan veelzijdig voor kantoor GRONINGEN - LEEK Facilitaire dienstverlening 5033
Promotie-plaza WESTERBORK Reclamebureaus 3015
Promotiedagen v/h Bedrijfsleven Noord Nederland GRONINGEN Zakelijke dienstverlening 5087
Proron Workwear EEXT Facilitaire dienstverlening 2009

Q
Qlic Internet Solutions B.V. GRONINGEN Automatisering en ICT 6030
Quality ICT B.V. GRONINGEN Automatisering en ICT 6114

R
Rabobank GRONINGEN Financiële dienstverlening 6024
Rabobank Verzekeren Groningen SCHEEMDA Financiële dienstverlening 6024
Rabobank Zuid en Oost Groningen STADSKANAAL Financiële dienstverlening 2056
Ramos Spaans GRONINGEN Onderwijs, opleidingen en cursussen 5090
Re-Horeca BELLINGWOLDE Gezondheid en Welzijn 2011
Reclameland WESTERBROEK Uitgeverijen en drukkerijen 2023
Rein advocaten & adviseurs ASSEN Zakelijke dienstverlening 6018
Reinoud Bekkema Tekenstudio FINSTERWOLDE Grafische Branche 6104
Reisiger Glas en Schilderwerken VEENDAM Schildersbedrijven 5027
Remon Waterbehandeling B.V. MARUM Installatie- en elektrotechniek 5031
Renewi - Van Gansewinkel EINDHOVEN Energie en Milieu 2042
Reno Systems STADSKANAAL Bouwtoelevering 2043
Resp Showproductions HARKSTEDE Licht, geluid, beeld 2025
Restaurant WEEVA GRONINGEN Horeca, cultuur en recreatie 5090
RIES ICT Advies ASSEN Automatisering en ICT 2009
Rietveld Groep GIESSENBURG Automatisering en ICT 5022
Riksta Styling STADSKANAAL Detailhandel nonfood 2009
Riool Techniek Pals B.V. TER APEL Grond- weg- en waterbouw 2011
Ristorante Pizzeria Contini GRONINGEN Horeca, cultuur en recreatie 2009
Riwal Hoogwerkers B.V. DORDRECHT Bouwtoelevering 6040
RJJ Catering VLAGTWEDDE Horeca, cultuur en recreatie 2011
Roelfsema Administraties & Advies OUDE PEKELA Financiële dienstverlening 2069
Roelofs DEN HAM Grond- weg- en waterbouw 2047
Rolloek.nl TER APEL Detailhandel nonfood 2011
Rondvaartbedrijf Kool GRONINGEN Horeca, cultuur en recreatie 2085
Roona International Expeditiebedrijf B.V. EMMEN Transport en logistiek 2001
Rozenberg Reclame GRONINGEN Reclamebureaus 6059
RSE Telecom en ICT GRONINGEN Telecommunicatie 2064
RSM DPI AG D-LEER Zakelijke dienstverlening 6082
RTV Noord GRONINGEN Zakelijke dienstverlening 5089
Rwin Showtechniek GRONINGEN Licht, geluid, beeld 6108

S
S-Energy KOLHAM Installatie- en elektrotechniek 6052
S&K Kunststof B.V. MARUM Chemische en kunststofindustrie 6074
Santibri Axender VEENDAM Uitgeverijen en drukkerijen 5004
Scan-Service Centrum Nord-West D-WEENER Automatisering en ICT 6105
Schildersbedrijf de Graaf GRONINGEN Schildersbedrijven 6019
Schildersbedrijf Overwijk VOF ZEVENHUIZEN Schildersbedrijven 5023
Schoenenzaken GRONINGEN Detailhandel nonfood 6090
Schoonmaakbedrijf Hazenberg B.V. TER APEL Facilitaire dienstverlening 2011
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SealteQ Noord B.V. STADSKANAAL Bouwnijverheid 2040
Seaport Emden D-EMDEN Transport en logistiek 6075
Seehafenstadt Emden D-EMDEN Overheid 6075
Semco Glasdesign GmbH & Co KG OLDENBURG Industrie 6100
Sharp Electronics Benelux B.V. GRONINGEN - HOUTEN Automatisering en ICT 2079
Sijperda Verhuur B.V. SNEEK Verhuurbedrijven 6020
Slagerij Hofman WINSCHOTEN Detailhandel Food 2069
Slimmer wifi GRONINGEN Automatisering en ICT 6053
Smeding B.V. LEEK Facilitaire dienstverlening 5032
Smits expo RODEN Zakelijke dienstverlening 5024
Solar Noord STADSKANAAL Installatie- en elektrotechniek 2059
Sollie·Comm GRONINGEN Automatisering en ICT 6114
Sommer Schilderwerken B.V. EMMEN Bouwnijverheid 2009
Sortimo Noord GRONINGEN Mobiliteitsbranche 2037
Spaarmunt.nl EMMEN Financiële dienstverlening 2002
SPIE - Industrie SAPPEMEER Industrie 2032
SPIE Nederland B.V. SAPPEMEER Industrie 2032
Spijker Logistics en koeriersdiensten WINSCHOTEN Transport en logistiek 2069
Spoorzicht Heerenveen HEERENVEEN Horeca, cultuur en recreatie 6050
Sporthuis Winsum WINSUM Detailhandel nonfood 3020
Sportscom WINSUM zakelijke dienstverlening 3020
SpotOn WiFi GRONINGEN Zakelijke dienstverlening 6053
Stadt Leer D-LEER Overheid 2076
Stadt Weener D-WEENER Overheid 2089
Stadt Wiesmoor D-WIESMOOR Horeca, cultuur en recreatie 6080
Staples Office Centre Groningen GRONINGEN Automatisering en ICT 6060
StarTel B.V. RODEN Automatisering en ICT 5024
Steamteq Nederland - The Steamcompany GRONINGEN Detailhandel nonfood 5065
Stichting FC Groningen in de Maatschappij GRONINGEN Culturele en maatschappelijke organisaties 6021
Stichting Perspectief Groningen 2025 SCHEEMDA Culturele en maatschappelijke organisaties 6024
Stork GRONINGEN Installatie- en elektrotechniek 5037
Strating Steenindustrie OUDE PEKELA Bouwtoelevering 2090
SUEZ Recycling & Recovery Netherlands VEENDAM Energie en Milieu 5014
SV Benefits GRONINGEN Uitzendbureaus en personele dienstverlening 6021
Syplon B.V.  GRONINGEN Bouwtoelevering 6028

T
Takkenkamp Isolatie VEENDAM Installatie- en elektrotechniek 6052
Taveerne Rabenhaupt GRONINGEN Horeca, cultuur en recreatie 5090
Teams+more LIEVEREN Onderwijs, opleidingen en cursussen 5024
Terwolde Renault B.V. GRONINGEN Mobiliteitsbranche 6068
Tesla   Mobiliteitsbranche   1001 
Theo Pouw Secundaire Bouwstoffen b.v. EEMSHAVEN Bouwtoelevering 5056
Ticom Tools NIEKERK Groothandel 5010
Tiktak/Segafredo Zanetti Nederland B.V. GRONINGEN Groothandel 6043
Timing Uitzendbureau APELDOORN Uitzendbureaus en personele dienstverlening 6021
Timmerfabriek de Boer WINSUM Bouwnijverheid 3020
Top Installatiegroep HOOGEVEEN Installatie- en elektrotechniek 3016
TOP Technisch Beheer HOOGEVEEN Installatie- en elektrotechniek 3016
TotaalGroepGroningen B.V. GRONINGEN Bouwnijverheid 6074
Total Drentse Poort NIEUW BUINEN Detailhandel nonfood 2046
Total Geo Service Instruments BEDUM Bouwnijverheid 3014
TraSec B.V. RODEN Automatisering en ICT 5022
Treuhand Weser-Ems GmbH D-OLDENBURG Zakelijke dienstverlening 6055
TWi Support SELLINGEN Zakelijke dienstverlening 2011

U
Ucility DEN HAAG Facilitaire dienstverlening 5090
Uni-Advies B.V. EELDE Bouwnijverheid 6062
Unica Installatietechniek GRONINGEN Automatisering en ICT 6033
Uniglobe TT Travel GRONINGEN Zakelijke dienstverlening 6010
United Visions DE PUNT Licht, geluid, beeld 5087
Univé Verzekeringen APPINGEDAM Verzekeringswezen 5089
Universität Oldenburg D-OLDENBURG Onderwijs, opleidingen en cursussen 6057
Uniwork GRONINGEN Groothandel 6060
Uw Eigen Secretariaat SIDDEBUREN Zakelijke dienstverlening 6104

V
Vaatstra B.V. Installatietechniek BEDUM Installatie- en elektrotechniek 3000
Valkema Machinery B.V. BEDUM Bouwtoelevering 3012
Van A naar Peter HEERENVEEN Horeca, cultuur en recreatie 6050
Van der Graaf Beveiliging GRONINGEN Facilitaire dienstverlening 6059
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Dok 4 hoofdvestiging: Stadskanaal 
www.dok-4.nl  
 

 
GAP Academy® 

 

 
De GAP Academy®, de oplossing tussen kandidaat en functieprofiel, onderwijs en 
bedrijfsleven. 
 
 
 

UITNODIGING 
Voor gemeenten en ondernemers 

 
 

GAP Academy presentatie voor gemeenten om: 
14:00 uur 

 
 

GAP Academy presentatie voor ondernemers 
om: 

16:00 uur 
 

7&8 november stand nummer 2052 

Werving	/	
Techniektest.nl	

Prak4jk	Assessment	
Techniek	(PAT)		

Voorschakeltraject	
Kansrijkeleerweg	
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Van der Valk Hotel Groningen-Zuidbroek ZUIDBROEK Horeca, cultuur en recreatie 6021
Van Dijk Keukens en Interieurbouw BEDUM Bouwnijverheid 3010
Van Dijk Metaalbewerking GRONINGEN Metaalindustrie 6059
Van Dijk Tuinen Groningen GRONINGEN Facilitaire dienstverlening 6059
Van Dijk Watersport WINSUM Detailhandel nonfood 3019
Van Gansewinkel - Renewi EINDHOVEN Energie en Milieu 2042
Van Hussel Advies & VeiligheidsTrainingen NIEKERK Gezondheid en Welzijn 5011
van Mossel Autolease Groningen GRONINGEN Mobiliteitsbranche 6017
van Panhuis Hoogeveen HOOGEVEEN Installatie- en elektrotechniek 3016
Vastenburg BouwAdviesBureau DRACHTEN Bouwnijverheid 2009
VB Trailerbouw B.V. RIJSSEN Mobiliteitsbranche 3006
VBZO GRONINGEN Zakelijke dienstverlening 6060
VDL Wientjes Roden B.V. RODEN Chemische en kunststofindustrie 5024
Veendammer Ondernemers Compagnie VEENDAM Zakelijke dienstverlening 5018
Veenstra Fritom HEEG Transport en logistiek 5028
Ventilatietechniek Noord ZUIDBROEK Installatie- en elektrotechniek 2053
Verbidak WINSCHOTEN Bouwtoelevering 2061
Verbion vloeren WINSCHOTEN Bouwtoelevering 2068
Verhuisbedrijf Nobbe WINSCHOTEN Transport en logistiek 2072
Vertisol Omgevingsbeheer en Inrichting B.V. WAGENBORGEN Groenvoorziening 5053
Vevida GRONINGEN Automatisering en ICT 6065
VH ict GRONINGEN Automatisering en ICT 6060
VIEMR GRONINGEN Automatisering en ICT 5089
Virol B.V. SCHEEMDA Energie en Milieu 2065
Visie op SUCCES DRACHTEN Zakelijke dienstverlening 2009
Visser Communicatie / Unet GRONINGEN Automatisering en ICT 2000
VMD Groep Vriesendijk Martinistad Dijker ASSEN Mobiliteitsbranche 5088
Vos mechanisatie ZEVENHUIZEN Agrarische sector 5023
VrijdagOnline GRONINGEN Internet en webdesign 6115
VSM Vormgeving ZEVENHUIZEN Bouwtoelevering 5023

W
Wachstumregion Ems-Achse e.V. D-PAPENBURG Uitzendbureaus en personele dienstverlening 6081
Wagenborg Nedlift B.V. GRONINGEN Transport en logistiek 6101
Wardenburg Beveiliging & Telecom KOLHAM Installatie- en elektrotechniek 2019
Webhelp GRONINGEN Zakelijke dienstverlening 5083
Websiteanalist GRONINGEN Automatisering en ICT 6013
WeCast GRONINGEN Grafische Branche 5090
Weets Gruppe D-EMDEN Transport en logistiek 6075
Weindiele D-WESTERSTEDE Detailhandel Food 6104
Werkplein Fivelingo DELFZIJL Culturele en maatschappelijke organisaties 5061
Werkum GRONINGEN Uitzendbureaus en personele dienstverlening 6052
WFM Taxatie en Consultancy BELLINGWOLDE Financiële dienstverlening 2011
Wij Verzekeren GRONINGEN Verzekeringswezen 5036
Winged-Dutchman Aero Service B.V. EELDE Mobiliteitsbranche 5066
Wirtschaftfoerderung Stadt Oldenburg D-OLDENBURG Overheid 6058
WiSe Verzekeringen ASSEN Verzekeringswezen 2081
Wm Veenstra Druk Print Sign Mail GRONINGEN Grafische Branche 6019
Woldstee B&B en Werkruimte GRONINGEN Horeca, cultuur en recreatie 5090
WoordenTalent FINSTERWOLDE Zakelijke dienstverlening 6104
WTC Noord-Nederland  LEEUWARDEN Zakelijke dienstverlening 6009

Y
Yarden GRONINGEN Zakelijke dienstverlening 5048
Yspeert Advocaten GRONINGEN Zakelijke dienstverlening 6060
Yvonne Arnst BEERTA Zakelijke dienstverlening 2069

Z
Zijlstra Controle & Administratie B.V. TER APEL Zakelijke dienstverlening 2050
Zijlstra Schilders B.V. TER APEL Schildersbedrijven 2048
Zorgfactory TER APEL Uitzendbureaus en personele dienstverlening 2050
ZSD Solar D-EMSBÜREN Installatie- en elektrotechniek 6079
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www.scholma.nl     050 - 3013636

Dé grafi sche communicatie 
ontzorger van het noorden

Informeer naar de mogelijkheden 
uw drukwerk tot leven te brengen





Als je iets wilt bereiken

Veilig en efficiënt werken op hoogte
Riwal is sinds 1968 gespecialiseerd in veilig en efficiënt werken 
op hoogte en is in de afgelopen decennia uitgegroeid tot ken-
nispartner en totaalleverancier.

Naast het verhuren en verkopen van hoogwerkers, verreikers 
en heftrucks, kunt u ook bij ons terecht voor eersteklas 
onderdelen en technische diensten voor machines. Riwal 

heeft eigen (indoor) opleidingscentra met opleidingen voor het 
werken met hoogwerkers, verreikers en heftrucks.

Altijd bij ú in de buurt!
Riwal heeft zes vestigingen in Nederland en is daarom altijd bij 
uw project in de buurt. Met de vestiging in Groningen bedienen 
wij sinds drie jaar, Noordoost-Nederland met succes.  

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

✆ 050 - 2011700 Potklei 6, 9351 VS Leek verhuurgroningen@riwal.com✉www.riwal.com

Bezoek ons op 
stand 6040


