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Je moet vliegen 
in je dromen 

om later van de 
grond te komen

(Harry Jekkers)

  Geparkeerde KLM-vliegtuigen op  
Groningen Airport Eelde.



Wat mij vooral opvalt is het optimisme 
dat uit de artikelen naar voren komt. 
Optimisme na een jaar waarin de 
economie vanwege de coronapandemie 

bijna volledig in lockdown verkeerde. Het optimisme 
verbaast me overigens niet. De veerkracht van 
noordelijke ondernemers is groot! Maar het brengt me 
wel op de term ‘schizofreen jaar’. Want niet voor alle 
ondernemers was het afgelopen jaar een goed jaar; 
gesloten, geen omzet, eigen vermogen dat verdampt, 
werknemers moeten laten gaan… 

Ik heb deze periode veel met leden gesproken. Leden 
waar het uitermate goed mee gaat, maar vooral met 
leden die het erg moeilijk hadden. En vaak nog steeds 
hebben! Stel je voor dat je moet bezuinigen op de 
contributie van de vereniging, terwijl die er mede voor 
zorgde dat er allerlei regelingen beschikbaar zijn. Dan 
gaat het echt niet goed met je. Toch zitten velen van ‘ons’ 
in deze situatie. We hopen dat deze leden na deze crisis 
weer snel opkrabbelen en hun lidmaatschap kunnen 
blijven continueren of zich opnieuw aansluiten.

Onze beide voorzitters Sieger Dijkstra en Joyce Walstra 
hebben een tijdje gelden opgeroepen om als ‘goede 
buren’ naar elkaar om te kijken. Die oproep wil ik 
graag herhalen. Maak eens een praatje met een andere 
ondernemer die het zwaar heeft. Een goed gesprek helpt, 
onderschat dat effect niet. 

Optimisme. Ook ik ben een optimistisch mens. 
De economie gaat naar mijn overtuiging 
gekwadrateerd aantrekken met als grote aanjager 
de consumentenbestedingen. Ik verwacht in de volle 
breedte een stevige opleving. Onze organisatie staat 
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zowel qua medewerkers als qua inhoud misschien wel 
sterker dan ooit. Ik ben trots op het team dat ondanks 
het thuiswerken een interessant digitaal programma 
heeft gedraaid, de speerpunten verder heeft uitgewerkt, 
een mooie visie Noord Nederland 2035 heeft ontwikkeld 
en de Lelylijn bij alle relevante partijen in Nederland vol 
op de agenda heeft geplaatst. 

Wat we allemaal en ik persoonlijk ook gemist hebben 
is fysiek contact; netwerken, samen brainstormen, 
maar ook een borrel en bitterballen. Dat gaan we 
de tweede helft van het jaar als de maatregelen dat 
toestaan inhalen. Ik hoop alle leden dan op één van onze 
bijeenkomsten weer te ontmoeten. Tot snel!

Ton Schroor
directeur VNO-NCW MKB Noord

Met trots presenteren we de tweede 
editie van het GeeftRuimte Magazine. 
Een mooi inhoudelijk ledenmagazine 
met een veelkleurigheid aan 
persoonlijke bijdrages.

Optimisme na een 
schizofreen jaar

VOORWOORD    



GeeftRuimte Magazine, tweede editie, mei 2021
GeeftRuimte Magazine is een onafhankelijke uitgave van 
de vereniging VNO-NCW MKB Noord. Het magazine komt 
één keer per (verenigings)jaar uit en wordt verspreid onder 
alle leden van VNO-NCW Noord en MKB Noord en externe 
contacten. De oplage is 2.100. De prijs bij losse verkoop: € 15,-

Bladcoördinatie en eindredactie 
Björn de Vries, Sandra Pot

Met tekstbijdragen van
Silvia Kooij, Emma Kwee, Erik-Jan Kreuze, Willemiek Everts, 
Jurgen Elshof, Gretha Postmus, Mirjam Kramer, Dirk Koppert, 
Sieger Dijkstra, Joyce Walstra, Willem Straat, Ton Schroor,  
Jelle Overbeek, Sandra Pot, Björn de Vries

Fotografie 
JAV Studio’s , Diepzeekonijn, Ronald Zijlstra Fotografie,  
MKB Nederland, Shutterstock, Groningen Airport Eelde,  
Volker Heesen/LOFAR surveyteam ASTRON, De Friesland, 
Joost Nuijten, eigen bezit geïnterviewden

Ontwerp en opmaak
FIZZ Digital Agency 

Druk 
Veldhuis Media

Met dank aan 
Iedereen die een bijdrage heeft geleverd aan deze uitgave, zoals 
alle geïnterviewden, redactieleden, e.a.

Strategisch partners   

Kennispartners

Founding partner
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Colofon

Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand 

en/of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of op enige 

andere manier zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever VNO-NCW MKB Noord.
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De kansen en bedreigingen van 
kunstmatige intelligentie

DIGITALISERING

‘Computer 
says no’



DIGITALISERING
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DIGITALISERING

 DIGITALISERING  #GEEFTRUIMTE

Wie de Britse komedie serie ‘Little Britain’ 
kent, herinnert zich ongetwijfeld Carol Beer. 
Deze reisbureaumedewerkster beantwoordde, 
na het invoeren van alle data in de computer, 
standaard alle vragen van haar klanten met 
‘computer says no’. Deze scene is anno 2021 
niet onrealistisch. Al veel beslissingen worden 
genomen door computers enkel op basis 
van data en zonder enig gevoel of empathie. 
Problemen als de toeslagenaffaire en het 
algoritmisch systeem SyRI van het Ministerie 
van Sociale Zaken en Werkgelegenheid maken 
schrijnend duidelijk dat technologie enorme 
impact heeft op onze samenleving.

In ons dagelijks leven hebben we veel te maken met technieken die 
ons op basis van data oplossingen aanbieden. Denk alleen al aan 
online zoekmachines die je gebruikt en de vele mogelijkheden die 
een smartphone biedt. Kunstmatige Intelligentie (KI) is overal en 

maakt ons leven vaak een stuk prettiger en makkelijker. Maar wat is KI 
nu eigenlijk? En hoe kan je deze techniek gebruiken om bijvoorbeeld 
beter te kunnen ondernemen? Expert Jarno Duursma definieert KI 
als volgt: “KI is het concept dat machines taken kunnen uitvoeren op 
een manier die wij als mensen als ‘slim’ zouden beoordelen, omdat we 
vinden dat ze toebehoren aan menselijke intelligentie. KI is een soort van 
gereedschapskist en ook een gereedschap op zichzelf. Bovendien is het 
een erg krachtige technologie om bijvoorbeeld voorspellingen te maken. 
KI is cognitief soms veel slimmer dan dat wij zijn. Deze technologie kan 
bijvoorbeeld veel meer data verwerken dan de 1,3 kilogram hersenkwab 
waar wij als mensen over beschikken.”

Kansen voor het bedrijfsleven
Voor het bedrijfsleven biedt KI kansen. Bijvoorbeeld om voorspellingen 
te doen over verkeer, voorraad of financiën. Het kan dus erg nuttig zijn. 
Het kan er ook voor zorgen dat je meer processen kunt automatiseren en 
je organisatie efficiënter wordt. Ook is het mogelijk om menselijke arbeid 
te versterken of te vervangen. Bijvoorbeeld door software te gebruiken 
die kan vertalen, beelden kan herkennen, supersnelle berekeningen 
kan maken, spraak kan omzetten naar tekst of zelfs deepfakes maakt. 

 Jarno Duursma



Jarno Duursma is technologie-expert, 
trendwatcher en spreker op het gebied van digitale 
technologie. Ook is hij auteur van vier boeken 
over digitale technologie, onder andere over 
kunstmatige intelligentie en Blockchain. Zijn twee 
meest recente rapporten gaan over machines met 
verbeeldingskracht en over deepfake-technologie. 
Jarno is vaak te zien en horen in de landelijke media 
en schrijft  opinieartikelen voor onder andere: FD, 
NRC en Volkskrant. Ook is hij de maker van de 
‘Listening to the future’ tech-podcast en was hij 
jarenlang organisator (tevens oprichter)  
van TechEvent SMC050.

Deepfakes zijn beelden, geluiden en teksten die door 
kunstmatige intelligente software worden gecreëerd.  
De bekendste deepfakes zijn 
die waarin het gezicht van de 
ene persoon wordt verwisseld 
met dat van een ander. 
Jarno raadt ondernemers 
aan om zich in te lezen over 
KI. “We zitten al in de fase 
van implementatie en de 
software ligt al op de plank. Ga ook eens in gesprek 
met collega’s die het al gebruiken. Zie KI vooral als een 
gereedschapskist waar je je voordeel mee kunt doen.”

“Kunstmatige Intelligentie wordt steeds krachtiger, 
makkelijker in gebruik en is alom aanwezig.” Jarno 
verwacht dat we in de toekomst meer spreken 
met slimme software, we digitale assistenten in de 
ouderenzorg kennen, we samenvattingen lezen die door 
KI systemen zijn gemaakt, we kijken naar digitale mensen 
op onze smartphone die ons het nieuws voorlezen 
en we medische inzichten vergroten op basis van 
gezondheidsdata.

Wees je bewust van de impact
Het grote publiek is zich echter niet altijd bewust van de 
huidige en toekomstige impact van KI. “Iedereen vindt 
bijvoorbeeld iets van deelscooters, want die zie je bijna 
op alle straathoeken in de steden. Daardoor ontwikkelen 
mensen er een mening over. KI technieken zie je echter 
niet. Door hun onzichtbaarheid blijven ze letterlijk en 
figuurlijk buiten beeld. Jammer, want het gesprek over de 
voor- en nadelen moet nu gevoerd worden.” Jarno ziet een 
positieve invloed van KI op onze welvaart en efficiency. 
“Het gaat ons veel brengen.” Maar hij vraagt zich wel 
af wie hiervan het meeste gaan profiteren? De mensen 
die het al goed hebben? “We moeten oppassen dat de 

kloof tussen arm en rijk niet wordt vergroot door deze 
technologie, wat wel aannemelijk is. We moeten ervoor 

waken dat beslissingen 
niet alleen worden 
gemaakt door KI en dat 
we denken dat we het 
snappen, terwijl dat 
niet zo blijkt te zijn. KI 
mag niet de overmacht 
krijgen. ‘Computer says 

no’ is een groot en realistisch risico. Er moet altijd een 
mens mee blijven kijken, denken en voelen.”

Nu groots investeren!
Een ander risico waar Nederland en de Europese 
Unie voor moeten waken, is volgens Duursma de 
werelddominantie van de Verenigde Staten en China 
op dit gebied. “In Nederland is een goed klimaat 
om AI-technologie verder te ontwikkelen. Ook in 
Noord-Nederland wordt erkend dat KI een belangrijke 
technologie is, bijvoorbeeld met de AI-hub Noord-
Nederland. Maar er gaat te weinig geld naar toe. Wij 
moeten veel meer tempo maken en grotere investeringen 
doen op dit gebied, anders zijn we afhankelijk van de 
grote Chinese en Amerikaanse spelers in de toekomst, 
zoals we nu afhankelijk zijn van Facebook, WhatsApp 
en Microsoft Teams.  De invloed van buitenlandse 
technologiebedrijven lijken we schouderophalend te 
accepteren. Net zoals we de algemene voorwaarden 
van mobiele applicaties accepteren, zonder deze 
daadwerkelijk te lezen. “Nu is het moment en ook de 
urgentie om veel geld te steken in KI en tegelijkertijd 
de ontwikkelingen langs de ethische meetlat te leggen. 
Intuïtie, empathie, zelfreflectie, het verdragen van 
frustratie, mildheid en compassie voor de ander zijn 
vaardigheden waar wij als mensen over beschikken en  
die we ook met hand en tand moeten bewaken.”
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ER MOET ALTIJD EEN 
MENS  MEE BLIJVEN KIJKEN,  
DENKEN EN VOELEN



Sluiting en mogelijke sloop van je bedrijfsruimte, 
opzeggen van je verzekeringen en 
reputatieschade. Hiervoor ben je geen 
ondernemer geworden en je wenst deze ellende 

zelfs de grootste concurrenten niet toe. Toch lezen we 
allen met enige regelmaat de ontdekking van een 
xtc-lab, wietplantage of coke-wasserij in het nieuws. 
Wat schuilt hier achter? Wat zijn de consequenties voor 
de gedupeerde?  Hoe zou je dit kunnen voorkomen?

“Vaak is het een combinatie van naïviteit van de 
verhuurder en kwade bedoelingen van de huurder,” 
zegt Fred Sprenger manager bij Univé. “Zij komen met 
elkaar in contact waarbij de potentiële huurder bereid 
is een ruimte te huren die nu niet de prioriteit heeft van 
de verhuurder. Soms is zo’n huurder ook een uitkomst 
in lastige economische tijden. Meerdere ondernemers 
ervaren dergelijke huurinkomsten nu als een zegen.  
Hoe vervelend is het dan als het zo verkeerd afloopt?” 

Uit onderzoek van Univé blijkt dat loodsen, schuren 
en andere bedrijfsruimtes waar de huur onderdeel 
is van de hoofdactiviteit van de verhuurder minder 
vaak doelwit zijn van malafide praktijken dan bij een 
gelegenheidsverhuurder. Vaak zijn die ondernemers en 
hun personeel minder ervaren om criminelen buiten de 
deur te houden.

Zoals zo vaak is het belangrijkste advies: bezint eer gij 
begint. Wat zijn de eigen plannen met een beschikbare 
ruimte? Hoeveel tijd kun je besteden aan het beheer? 
“Ontzettend veel ellende kan worden voorkomen door 
duidelijke afspraken te maken en deze schriftelijk 

vast te leggen met de huurder”, aldus Fred. “Als je 
bijvoorbeeld in de schriftelijke overeenkomst niet 
vastlegt dat je als huurder enkele keren per jaar toegang 
wilt tot jouw pand, dan kan een huurder je gewoon de 
toegang weigeren.”

“We adviseren onze zakelijke relaties zoveel mogelijk 
met dit soort voorbeelden. Niet iedereen weet dat 
na een ontdekking van een drugslab of wietplantage 
de gemeente een pand voor meerdere maanden kan 
sluiten. Daarbij komt ook het risico van de rekening 
van de reiniging en mogelijk zelfs sloop vanwege de 
vrijgekomen chemicaliën. Let dus goed op! Probeer 
vervelende situaties te voorkomen. Daarover hebben 
we onlangs het webinar ‘Horrorschuren, achter 
de schuurdeur gebeurt van alles’ in samenwerking 
met het Platform Veilig Ondernemen, Centrum 
voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid, de 
Veiligheidsregio Drenthe en de Politie uitgezonden. 

Tips? “Vraag een marktconforme prijs met een borgsom 
die niet contant, maar via een traceerbare rekening 
wordt voldaan. Accepteer geen vage tussenpersonen, 
maar maak de huurafspraken met de huurder zelf en let 
dus op als men gaat werken met kopietjes van gegevens. 
Vraag om een bewijs van goed gedrag, regel een 
huurdersverklaring en leg afspraken vooraf vast in een 
huurovereenkomst. Zet de nutsvoorzieningen op naam 
van de huurder en laat je adviseren door je verzekeraar. 
Met al deze tips kun je veel ellende voorkomen.”

Kijk het webinar 
‘Horrorschuren, achter 
de schuurdeur gebeurt 
van alles’ terug. 
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Wat een horror! De ontdekking van 
een drugslab of andere malafide 
activiteit in jouw schuur, loods of 
opslagruimte. En die negatieve 
publiciteit die daarna volgt, om over 
de financiële en juridische gevolgen 
maar te zwijgen. 

Achter de schuurdeur 
gebeurt van alles

 HOT TOPIC DRENTHE 
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Tot straks!
Onder de noemer ‘Tot Straks’ heeft 
VNO-NCW MKB Noord namens de 
Vrienden van de Lelylijn rondom 
de verkiezingen een intensieve 
en succesvolle digitale campagne 
gevoerd voor de Lelylijn.

Alle beoogde stationsteden hadden 
daarin een eigen editie met korte video’s 
van burgemeesters, ondernemers, 
studenten en inwoners. In de video’s 
vertellen zij waarom ze voor de snelle 
treinverbinding zijn en tegen wie zij 
graag tot straks willen zeggen als de trein 
daadwerkelijk rijdt. Want met de Lelylijn 
wordt de reistijd tussen de Randstad en 
het Noorden zo kort, dat je kunt zeggen 
‘Tot straks!’

Bekijk de campagne en de video’s op de 
site www.totstrakslelylijn.nl. 

VNO-NCW en MKB Nederland 
presenteerden begin 2021 hun 
nieuwe visie, waarin zij met brede 
welvaart als leidraad vorm willen 
geven aan een nieuw Rijnlands 
model. Maar wat is dat? Een korte 
uitleg.

In het oorspronkelijke Rijnlandse model 
hebben bedrijven niet enkel oog voor de 
belangen van de aandeelhouder, maar 
ook van andere stakeholders zoals de 
eigen medewerkers en klanten. Dit in 
tegenstelling tot Angelsaksisch model,  
waarin het alleen gaat om de belangen 
van de aandeelhouder. 

In Nederland zijn we altijd blijven denken 
in het Rijnslandsmodel, maar nu willen 
VNO-NCW en MKB Nederland een stap 
verder gaan. In denken: dat bedrijven óók 
verantwoordelijkheid nemen voor een 
inclusieve en duurzame samenleving.
En in doen: door een actieve bijdrage te  
leveren. Sommige vraagstukken waar 
onze samenleving nu voor staat, zijn zo 
groot en complex dat we de specifieke 
krachten van overheid, bedrijven en 
burgers moeten bundelen om ze op te 
lossen. Dat is het nieuw Rijnlands model! 
Niemand kan het alleen.

Nieuw Rijnlands model?

Bekijk de korte video 
‘Onze nieuwe koers’



 ONDERNEMERSCHAP  #GEEFTRUIMTE

“Mijn vader en oom 
werkten beiden als 
freelance stoffeerders 
en besloten in 1986 

een eigen stoffeerbedrijf te beginnen”, 
vertelt Wybe. “Mijn vader deed de 
verkoop, mijn oom de stoffering, mijn 
tante stuurde het gordijnatelier aan en 
mijn moeder deed de administratie.  
Op een gegeven moment werd mijn 
oom ziek. Hij verkocht zijn aandelen aan 
mijn ouders. Van daaruit kregen mijn 
broer Roelke en ik de kans om het bedrijf 
veertien jaar geleden over te nemen.”

Wybe Iedema groeide op in 
het magazijn en kreeg aan 
de keukentafel alles mee van 
het stoffeerbedrijf van zijn 
ouders. Na zijn hbo ging hij 
er fulltime aan de slag en met 
23 jaar nam hij samen met zijn 
broer de zaak over. Iedema 
projectstoffeerders groeide 
gestaag en de toekomst 
is veelbelovend, maar het 
bloed kruipt waar het niet 
gaan kan en Wybe begint aan 
een nieuw avontuur. “Ik wil 
onderzoeken of mij dit ook 
lukt in een andere branche.”

Blijf doen wat 
je leuk vindt

 Wybe Iedema

BESTUURDER IN BEDRIJF 
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 ONDERNEMERSCHAP  #GEEFTRUIMTE

Groei
Een logische stap, want Wybe en Roelke waren van jongs 
af aan bij de zaak betrokken. Wybe: “Ik kan geen meter 
vloerbedekking leggen, maar ik vond het interessant 
om mee te denken over de commerciële kant. De deur 
stond enorm open om in het bedrijf te werken, toch heeft 
het nooit gevoeld als moeten. Mijn broer en ik zagen de 
uitdaging om het bedrijf uit te bouwen. Dat is uitstekend 
gelukt. Bij de overname waren er twee vestigingen en 
twaalf medewerkers. Inmiddels heeft het bedrijf 80 
medewerkers verdeeld over acht vestingen, waarvan 
drie zijn toegevoegd door de overname van Abeln. Grote 
opdrachtgevers zijn onder meer Landal Greenparks, 
Martini Ziekenhuis en het Thialf stadion.”

Focus
Hoe verklaart Wybe dit succes? “We hebben de filosofie 
van het vestigingsconcept. Kleine vestigingen met 
een manager en acht tot zestien medewerkers. Dat is 
efficiënt en beheersbaar, je hebt geen grote overhead, 
maar wel het voordeel van het volume van de groep.” 
Daarnaast onderscheidt Iedema zich door te focussen. 
“Veel bedrijven leveren totaalconcepten, maar wij doen 

alleen vloerbedekking en raambekleding. We hebben 
48 eigen stoffeerders in dienst die het vak leren op onze 
Iedema Academy. Ik geloof erin dat je beter één ding 
kunt doen en daar heel goed in kunt zijn. Focus brengt 
kwaliteit!” 

Trots
Terugkijkend op de groei is Wybe ontzettend trots. “We 
hebben het groter gemaakt dan we voor mogelijk hadden 
gehouden. We kunnen zeker doorgroeien, maar voor mij 
is dit een mooi slothoofdstuk. Ik heb nooit voor werk 
buiten de deur gekeken en ben nieuwsgierig. Hebben we 
dit succes omdat we in zo’n mooi bedrijf konden stappen? 
Lukt het me ook in een totaal andere branche? Ik wil 

mezelf niet blijven afvragen waar mijn 
plafond ligt. Dat wil ik gaan onderzoeken 
en daarom ga ik een nieuwe uitdaging 
aan. Als commercieel directielid ga ik 
een bijdrage leveren aan de ambities van 
Jorritsma Bouw. Voor mijn broer komt het 
niet als verrassing. Hij kent mij natuurlijk 
heel goed en gunt mij deze stap enorm. 
Er staat een sterk team bij Iedema dat het 
ook zonder mij kan. En dit biedt mijn broer 
de kans om de eindverantwoordelijkheid 
alleen te dragen.”

Netwerk
Terugkijkend, wat is je belangrijkste les uit 
veertien jaar Iedema projectstoffeerders 
die je meeneemt naar je volgende 
uitdaging? “Blijf doen wat je leuk vindt, 
dat is vaak ook waar je goed in bent. 
Als een bedrijf groeit, komen er ook 
werkzaamheden bij die je niet zo liggen. 
Vanuit je gevoel wil je ze vaak zelf blijven 

doen, maar wees niet bang om daar goede mensen van 
buiten voor aan te trekken. Zo kan je blijven doen waar 
je kracht ligt. Daarnaast heb ik voor jonge en startende 
ondernemers het advies om lid te worden van JNO, 
waarvan ik duovoorzitter ben. Je leert mensen kennen 
uit andere branches, spart samen. Dat heeft mij ook 
geholpen bij mijn nieuwe stap. Ik gun elke jonge of 
startende ondernemer het JNO-netwerk.”

FOCUS BRENGT 
KWALITEIT
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Middenin de coronacrisis 
lanceerden MKB 
Nederland en VNO-NCW 
hun koers voor 

de komende jaren, genaamd 
‘Ondernemen voor Brede Welvaart’. 
Onze verenigingen laten in deze 
koers zien wat het belang is van 
ondernemers en ondernemerschap 
in de samenleving. Dat is 
natuurlijk niet nieuw. Integendeel, 
ondernemers zíjn de samenleving. 
We produceren producten en 
diensten die anderen het leven 
makkelijker of leuker maken. We 
creëren banen en dragen zo bij 
aan welzijn en welvaart van onze 
medemens en zijn of haar gezin. 
Een bijzondere plek daarin hebben 
de sociaal ondernemers, die banen 
creëren voor mensen voor wie dat 
niet vanzelfsprekend is. En van de 
winst die we genereren profiteren 
we veelal niet helemaal alleen. We 
sponsoren bijvoorbeeld sportclubs, 
muziekverenigingen en goede 
doelen. Ondernemers zijn de motor 
die onze maatschappij draaiende 
houden. 

De koers van MKB Nederland en 
VNO-NCW is erop gericht om 
de bijdrage van ondernemers 
aan onze samenleving te 

vergroten. Duurzaamheid, kansen 
voor iedereen en Europese 
samenwerking. We kennen de 
ontwikkelingen en de noodzaak 
ervan. En wij moedigen alle 
ondernemers aan: grijp uw kansen 
en neem uw verantwoordelijkheid!

Dat doen wij ondertussen ook. Want 
het vermogen om bij te dragen aan 
die brede welvaart begint bij het 
doorstaan van deze crisis. En daar 
staan veel van jullie, onze leden, nog 
altijd voor enorme uitdagingen. De 
horeca mag weer heel voorzichtig 
open met de terrassen. Retailers 
mogen weer zonder afspraken 
klanten ontvangen. De Fieldlabs 
bieden enigszins vooruitzicht op het 
moment dat ook de cultuursector 
weer mag heropenen. Maar we zijn 
er nog lang niet. Dat beetje omzet 
dat nu gedraaid wordt, is niet eens 
voldoende om de huidige kosten 
te dekken. Laat staan de enorme 
schuldenberg af te lossen die het 
afgelopen jaar ontstaan is. De 
situatie voor start-ups en scale-ups is 
nog altijd uitzonderlijk zwaar. 

Wij zijn ons daar als vereniging goed 
van bewust. Naast het feit dat we 
uiteraard volop inzetten op de grote 
thema’s waar het in de toekomst 

om zal draaien, kun je blijvend op 
ons rekenen om voor jou de beste 
regelingen, tegemoetkomingen 
en steun te organiseren! Dat doen 
we in de lobby, maar ook door 
ons allemaal samen te brengen, 
als leden van een vereniging 
waar ondernemen centraal staat. 
Blijf gebruik maken van onze 
inhoudelijke webinars over hoe het 
gesprek aan te gaan met je bank, 
of over het voorkomen of (helaas) 
juist aangaan van een faillissement. 
Maar kom ook eens op de koffie in 
ons nieuwe initiatief ‘Koffie met…’ 
waar je kunt sparren met andere 
ondernemers. Een prachtig nieuw 
initiatief dat door onze collega’s op 
kantoor is ontwikkeld! 

We gaan voor een brede welvaart; 
een samenleving waarin we de grote 
transities realiseren, kansen grijpen 
en verandering bewerkstelligen. Een 
samenleving waarin iedereen mee 
kan doen. Iedereen!

Joyce Walstra
voorzitter MKB Noord

Brede welvaart… 
COLUMN JOYCE WALSTRA    
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Arwin Nimis, bestuursvoorzitter van 
Drenthe College vertelt over het initiatief: 
“Deze samenwerking is echt een succes. 
Als noordelijke ROC’s - Drenthe College, 

Noorderpoort, Alfa-college, Friesland College en ROC 
Friese Poort - proberen we al jaren het Leven Lang 
Ontwikkelen een boost te geven in de regio. Om- en 
bijscholing geeft mensen een kans te switchen naar 
sectoren waarin het werk voor het oprapen ligt. En voor 
innovatieve bedrijven zijn opleidingen - met name in 
krimpregio’s - belangrijk om medewerkers aan zich te 
binden. ROC’s hebben een goed netwerk in het regionale 
bedrijfsleven en ons onderwijsaanbod is steeds meer 
gericht op werkenden en werkzoekenden. De coronacrisis 
is hierin een versneller en maakt dat we onze rol in een 
Leven Lang Ontwikkelen nog steviger moeten invullen. 
De subsidieregeling ‘NL Leert Door’ biedt hierin een kans.”

Hoe kunnen we werkgevers, 
werkenden en werkzoekenden 
helpen in te spelen op de 
veranderende arbeidsmarkt en 
eraan bijdragen dat ze beter 
geschoold en voorbereid uit de 
coronaperiode komen? Vanuit deze 
vraag hebben de vijf Noordelijke 
ROC’s, Scholingsalliantie Noord en 
VNO-NCW MKB Noord de handen 
ineengeslagen. Samen bieden  
zij een uniek opleidingsaanbod  
voor de regio.

 Arwin Nimis

Het Noorden  
leert door!



 Arwin Nimis

Uniek
De ROC’s hebben de krachten gebundeld met de 
Scholingsalliantie Noord, waarin branches en O&O 
fondsen vertegenwoordigd zijn. VNO-NCW Noord heeft 
zich opgeworpen als penvoerder en het consortium 
heeft een subsidie van bijna één miljoen euro ontvangen. 
Ook hebben de drie noordelijke provincies hun steun 
toegezegd. Arwin: “We zijn in het land de enige bekostigde 
mbo-instellingen die deze subsidie hebben ontvangen. Dat 
is echt uniek. Het Ministerie van Sociale Zaken heeft al 
aangegeven meer te willen weten over onze aanpak.” 

Veel animo
Werkenden en werkzoekenden hebben keuze uit 
meer dan 40 verschillende korte en voordelige 
opleidingstrajecten met een erkend mbo-certificaat. 
Hier zijn 750 plekken beschikbaar, waarvan 600 al zijn 
vergeven. Arwin: “Er is veel animo, met name voor 
zorgopleidingen zoals helpende plus, verpleegkundige 
en herregistratie BIG. Ook de opleidingen voor 
heftruckchauffeur, juridisch secretaresse, Nima-A, 
e-commerce en fitness lopen goed, maar ICT en techniek 
blijven vreemd genoeg achter. We hopen dat daar nog 
aanmeldingen voor komen.”

Vervolg
Nu deze samenwerking zo succesvol is neergezet, 
verwacht Arwin zeker een vervolg. “Om het 
opleidingsaanbod op elkaar af te stemmen, hebben 
de ROC’s bij elkaar in de keuken gekeken. Dat is een 
overwinning op onszelf geweest en geeft aan dat we 
echt samen een aanbod willen doen aan de regio. Ik 
kan me voorstellen dat we meer met specialisaties gaan 
werken en daarvoor naar elkaar verwijzen. Emmen 
is bijvoorbeeld sterk in waterstof voor de industrie, 
Leeuwarden in watermanagement en Groningen in ICT 
en waterstof voor mobiliteit. Het gespecialiseerde aanbod 
is ook interessant voor ondernemers die de laatste kennis 
in huis willen hebben. Uiteraard ontwikkelen we dit 
aanbod ook in nauwe samenwerking met het regionale 
bedrijfsleven. We hebben elkaar nodig.” 

Mooi moment
bv SPORT is één van de werkgevers die gebruikmaakt 
van het scholingsaanbod. De 150 medewerkers 
van bv SPORT beheren en exploiteren de 

sportaccommodaties in de gemeente Leeuwarden en 
voeren het sportstimuleringsbeleid van de gemeente 
uit.  Personeelsadviseur Janet de Graaf vertelt: “Het 
is een bijzondere tijd voor ons. De buitenbaden en 
buitensportlocaties zijn weer deels open, maar een 
aantal accommodaties wordt nog steeds niet of anders 
gebruikt. We proberen alle medewerkers gemotiveerd en 
betrokken te houden, bijvoorbeeld door tijdelijk op een 
andere locatie te werken. En natuurlijk is dit een goede 
tijd om een opleiding te volgen. We vinden scholing en 
ontwikkeling altijd belangrijk, maar stimuleren onze 
medewerkers nu extra. Het scholingsaanbod van ‘NL 
leert door’ is interessant voor ons en komt op het goede 
moment. Het zijn korte opleidingen die snel van start 
gaan. En natuurlijk is de financiële tegemoetkoming ook 
welkom. We gaan ervan uit dat alles weer ‘normaal’ wordt 
en dan is het mooi dat we deze tijd goed hebben benut.” 

Stimulans
“Het scholingsaanbod geeft me de kans om een extra 
opleiding te volgen en heeft me gestimuleerd om meteen 
te beginnen”, zegt deelnemer Alberdina Algra. “Ik werk 
al 17 jaar in diverse functies bij bv SPORT. Inmiddels zit 
ik een jaar bij de afdeling Communicatie, maar ik heb 
nog niet de bagage van de opleiding. Mijn doel is Nima-B 
behalen. Dankzij de subsidie heb ik de mogelijkheid 
eerst Nima-A te doen en voldoende studiebudget over 
te houden voor Nima-B. Dit vergroot mijn kansen om 
Nima-B goed af te ronden.” De opleiding bevalt Alberdina 
goed. “De opleiding bij het Friesland College is volledig 
online en eigenlijk is dat heel leuk, want we hebben een 
diverse groep vanuit het hele land. Ook qua achtergrond 
is de groep divers. Van mensen die zich omscholen of 
bijscholen tot werkzoekenden die hun kansen willen 
vergroten. Ik verwacht dit korte traject voor de zomer af 
te ronden en daarna met Nima-B te beginnen. Voor mij 
biedt dit een mooie meerwaarde.”

 ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS  #GEEFTRUIMTE
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 SAMENWERKEN  MET HET 
REGIONALE BEDRIJFSLEVEN



 ARBEIDSMARKT EN ONDERWIJS  #GEEFTRUIMTE

Wie de woonmall van Kruit & Kramer 
aan het Hoendiep in Groningen 
bezoekt, komt met een glimlach 
weer naar buiten, zo verzekert 
Joop Kruit. De cliënten van Cosis 
spelen daarin een belangrijke rol. 
“We willen hen een kans bieden om 
werk te doen dat anderen ook doen, 
waarin ze dezelfde kwaliteit en 
passie kunnen bieden.”

De samenwerking startte ongeveer tien jaar 
geleden toen Kruit & Kramer oude pallets 
en transportlatten ging verzamelen voor de 
verderop gelegen houtwerkplaats van Cosis. 

Inmiddels worden de meubels en kunstvoorwerpen die 
cliënten maken, verkocht in de eigen Cosis-winkel in 
de woonmall: #metzorgemaakt. Daarnaast verzorgen 
cliënten de bediening én bakken ze het gebak voor het 
Grand Café. Joop Kruit: “We bieden samen hoogwaardige 
producten met een verhaal. De aandacht, gezelligheid en 
vriendelijkheid van de bediening in het Grand Café vind je 
nergens anders. Het duurt misschien wat langer, maar dan 
heb je ook wat. Persoonlijk vind ik de onbevangenheid van 
de cliënten heel mooi. Eén cliënt begroet mij altijd met ‘Hé 
topper!’, dat maakt mijn dag meteen goed.” 

Verbinding
Michel Hovinga, directeur Cluster Ambulant bij Cosis, 
herkent dit: “De vriendelijkheid en oprechtheid van 
onze cliënten doet iets met de sfeer. Als zij je bedienen, 

is het altijd een feestje. Voor Cosis is de samenwerking 
met Kruit & Kramer belangrijk, omdat cliënten hierdoor 
midden in de maatschappij staan. Ze kunnen zich 
ontwikkelen en hebben het gevoel dat ze ertoe doen. 
Dat doet veel met hun zelfvertrouwen. Cosis zoekt dan 
ook voortdurend verbinding met ondernemers die een 
maatschappelijke bijdrage willen leveren. Onze cliënten 
kunnen bijvoorbeeld werken in de horeca, administratie 
of op de inpakafdeling. Ook zoeken we ondernemers 
die de producten van cliënten willen verkopen, van 
vogelhuisje tot kunstwerk of Kerstpakketten. We kijken 
graag samen met creativiteit naar de mogelijkheden.”

Versterken
Joop kan het ondernemers zeker aanbevelen: “De 
samenwerking verloopt prima. Wij bieden gelegenheid 
en ruimte, Cosis regelt de rest, waaronder de begeleiding 
van de cliënten. Natuurlijk merk je wel dat zorg en retail 
verschillende werelden zijn. Als klanten morgen alleen 
nog bij ons willen kopen als alles paars is, gaan wij nu 
paarse verf kopen. In de zorg werkt dat niet zo. Maar 
ik leer daar ook van. We versterken elkaar. Zo maken 
wij nu een presentatie van tuinmeubelen waar we ook 
producten van Cosis-cliënten bij plaatsen, dat maakt het 
extra mooi. Als een klant dan kiest voor een product van 
een cliënt, geeft mij dat een goed gevoel. Dat product is 
met liefde en passie gemaakt. En de trotse reactie van 
cliënten als er iets van hen is verkocht, is onbetaalbaar!”

Het is altijd een 
feestje

 Joop Kruit
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 Michel Hovinga



(Jules Deelder)

 INSPIRATIEPAGINA  

Het heelal: 
Hoe verder  

men keek, hoe 
groter het leek

  Radio sterrenstelsel 3C31 (in rood) bevindt 
zich 240 miljoen lichtjaar bij ons vandaan 
en is 3 miljoen lichtjaar groot. Het is 
waargenomen met LOFAR, de grootste  
lage-frequentie radiotelescoop ter wereld. 
Deze wordt beheerd en ontwikkeld door 
ASTRON. 17



“Een ondernemersloket is een plek 
waar ondernemers terecht kunnen 
met hun vragen over bijvoorbeeld 
regelingen die er voor hen zijn”, legt 

regiovoorzitter Groningen Anita Winter uit. “We zagen 
als regiobestuur dat zo’n laagdrempelig loket een 
aanwinst voor onze regio zou zijn. In coronatijd werd 
dat nog duidelijker; Groningse ondernemers misten 
een dergelijke voorziening. Het loket beantwoordt niet 
enkel vragen, maar koppelt ook signalen terug aan 
de gemeenten en provincie.” Mirjam: “Zo kunnen we 
ervoor zorgen dat regelingen die niet gebruikt worden, 
omdat deze bijvoorbeeld totaal niet aansluiten bij wat 
ondernemers nodig hebben, worden aangepast. Omdat 
dit nog niet gebeurde in Groningen trokken we als 
VNO-NCW MKB Noord aan de bel; vaak en lang. Want 
de noodzaak werd lang niet gezien door de overheden.”

Uiteindelijk, na anderhalf jaar lobbyen, sleuren 
en slepen, is het loket in april 2021 van start 
gegaan.  Anita: “We hebben nu ook in Groningen 
een ondernemersloket: GroBusiness! We zijn bij 
de opzet nauw betrokken geweest en hebben goed 
gekeken naar wat er in Fryslân en Drenthe goed 
werkt en dat overgenomen. We blijven betrokken 
om de dienstverlening van het loket voor Groningse 
ondernemers te verbeteren.” 

“Alle Groningse ondernemers kunnen nu 
kosteloos met hun vragen terecht bij het nieuwe 
ondernemersloket”, vult Mirjam aan. “Denk hierbij 
aan regelingen die beschikbaar zijn of actuele 
onderwerpen, zoals de aardbevingsproblematiek. 
Een echt Gronings probleem dat soms te ingewikkeld 
is om alleen mee om te gaan. Dus wil je weten wat 
er allemaal mogelijk is aan ondersteuning en hulp? 
Neem dan contact met GroBusiness. Ze zijn er voor 
ons.”

“Dit is een prachtig voorbeeld van wat we voor onze 
leden realiseren”, zegt de regiomanager trots. “Vaak 
in de luwte en met veel geduld, maar uiteindelijk 
met resultaat! Lobby en belangenbehartiging gaat 
het best met stille diplomatie en is daarom niet altijd 
zichtbaar, maar achter de schermen werken wij hard 
aan een beter ondernemersklimaat in Groningen!”
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“Het komt niet vaak voor, maar regio 
Fryslân en regio Drenthe hebben iets 
wat Groningen tot voor kort niet had. 
Daar waren we dan ook best jaloers 
op”,  vertelt regiomanager Groningen 
Mirjam Kramer. Op de achtergrond 
waren we er al een tijd mee bezig.” 
Waar dit overgaat? Een eerstelijns 
ondernemersloket! 

Eén loket voor 
ondernemersvragen

18

Meer informatie?
Je vindt het op de site grobusiness.nl

 HOT TOPIC GRONINGEN 
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 FLOOR MILIKOWSKI  

Een nieuw 
zelfbewustzijn  
in het Noorden



2020

In haar boek Een klein land met verre uithoeken 
beschrijft Floor hoe de industriële economie 
plaatsmaakte voor de kenniseconomie, die zich 
clusterde in een specifiek type steden. “Wereldwijd 

zie je een netwerk van economische knooppunten waar 
kapitaal, banen en hoogopgeleiden zich concentreren, 
zoals Amsterdam, Londen, New York en Shanghai. Deels 
is dit een organische ontwikkeling, maar Den Haag heeft 
in de jaren ’80 ook bewust beleid gevoerd om specifieke 
sectoren en delen van Nederland te versterken en 
zodoende aansluiting te vinden op het network of global 
cities. Waar na de Tweede Wereldoorlog de kansarme 
gebieden werden versterkt, ging het geld nu naar de 
kansrijke delen. Op zich een logische gedachte voor die 
tijd. Maar helaas is het niet zo dat kansarmere plekken 
automatisch hebben meegelift op groei elders in het land. 
Hierdoor is geografische ongelijkheid ontstaan en dat 
doet pijn. Het is al jaren een worsteling.”

Eigen kracht
Achterblijvende gemeenten kwamen zelf met plannen 
om aansluiting te vinden. Floor: ”Tien jaar geleden was de 
aanname dat elke gemeente kon meeconcurreren en een 

kennis-economisch dienstencentrum kon worden. Als je 
maar een bibliotheek, theater en stadsplein had, zouden 
de kenniswerkers vanzelf volgen. Zo werkt het niet, 
hebben we gezien. Inmiddels zie je meer het bewustzijn 
dat elke gemeente een eigen geschiedenis, karakter en 
specifieke kwaliteiten heeft en dat je daarop realistisch en 
toekomstgericht moet voortborduren. Het is een complex 
samenspel van economie, werkgelegenheid, leefbaarheid, 
welvaart en bereikbaarheid.” 

PROBEER TE  PROFITEREN   
VAN ELKAARS NABIJHEID

Al tien jaar bestudeert sociaal geograaf 
en journalist Floor Milikowski de 
groeiende kloof in Nederland tussen 
kansarm en kansrijk, centrum en periferie, 
macht en onmacht. Waar de Randstad 
floreert, hebben krimpregio’s moeite om 
werkgelegenheid en voorzieningen in 
stand te houden. “Maar”, zegt Floor, “ik zie 
een nieuw zelfbewustzijn in het Noorden. 
Dat kan alleen maar positief uitpakken.”
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Floor noemt Bouwstenen voor het Deltaplan, een 
gezamenlijk plan van de provincies Drenthe, Flevoland, 
Fryslân en Groningen en de gemeenten Assen, Emmen, 
Groningen en Leeuwarden, dat is gericht aan de Tweede 
Kamer en het nieuwe kabinet. “Hierin zie je dat het 
Noorden dit nu goed begrijpt en dat wordt ingezet 
op de specifieke sterke punten van deze regio, denk 
aan de energietransitie, natuurinclusieve landbouw, 
watertechnologie, kennisnetwerken en de Universiteit 
van het Noorden. En het Noorden heeft natuurlijk de 
ruimte om woningen te bouwen. Daarbij past trouwens 
de waarschuwing om ook hierbij naar realistische 
toekomstscenario’s te kijken. Hoeveel mensen wonen hier 
over een paar jaar en wat zijn hun woonwensen? Het is 
niet zo dat mensen vanzelf naar het Noorden komen, als 
je heel veel woningen bouwt.”

Samenwerking
Daarnaast vindt Floor het zeer positief dat het Noorden 
de handen ineenslaat en nauw samenwerkt in de 
toekomstplannen. “Dat is niet altijd gemakkelijk, want 
het vraagt solidariteit. Bereikbaarheid is belangrijk voor 
het Noorden, maar de Lelylijn levert voor de provincie 
Drenthe minder voordeel op dan voor Friesland. Toch 
moet je elkaar steunen. Want succes voor het Noorden 
is sowieso voor alle provincies beter dan verval van 
het Noorden. Juist in het Noorden is die samenwerking 
zo belangrijk, want het is een relatief geïsoleerde regio 

#GEEFTRUIMTE

waar aan de andere kant van de grens weinig 
gebeurt om bij aan te sluiten. Je moet het 
zelf doen en dan sta je samen sterker. Met de 
Lelylijn kan ook aansluiting ontstaan bij het 
noorden van Duitsland en Scandinavië.” 

Agglomeratiekracht
Als overheden, onderwijsinstellingen en 
ondernemers samenwerken, levert dat 
vanzelf innovatie op, zegt Floor. “Probeer 
te profiteren van elkaars nabijheid. 
Dat is waarom het zo goed werkt in 
de Randstad: de enorme hoeveelheid 
bedrijven, kennisinstellingen en 
arbeidspotentieel op een kluitje. Dit 

resulteert in agglomeratiekracht: hoe meer 
bedrijven, mensen en kennis bij elkaar, 

hoe hoger de productiviteit, participatie 
en welvaart. Probeer dat ook in het Noorden, 

probeer elkaar te versterken. Tien jaar geleden 
proefde ik in het Noorden vooral teleurstelling en 
machteloosheid, het gevoel niet gezien te worden 
door Den Haag. Samenwerken was toen zeker nog niet 
vanzelfsprekend. Nu is er geen plek in Nederland die 
zo sterk samenwerkt als het Noorden. Dat is een heel 
goede ontwikkeling.”

Toekomst
Ziet het er goed uit voor het Noorden? “Ja, dat denk 
ik wel. Ik merk een nieuw elan. Tegelijkertijd is er in 
Den Haag meer wil om iets te doen voor de regio, 
bijvoorbeeld met de Regiodeals die het demissionaire 
kabinet is gestart. Het ziet de kloof groter worden én 
ziet dat er ook in andere regio’s veel kwaliteiten liggen. 
Het is zonde daarin niet te investeren.” Daarnaast kan 
corona de interesse in het Noorden aanwakkeren. 
Floor: “De uitstroom uit de grote steden is al langer 
gaande, want de kosten-baten analyse valt voor 
meer mensen negatief uit. Het is nog de vraag of het 
thuiswerken echt gaat blijven. Maar in het algemeen 
is er een hernieuwd bewustzijn in de samenleving 
dat de stad niet zaligmakend is en er veel andere 
mooie plekken zijn. En het is ook goed voor 
de grote steden als het er minder druk wordt. 
Ik verwacht geen massale uittocht, maar ik 
denk wel dat de kromme verdeling van 
de afgelopen decennia wat recht wordt 
getrokken. Daar kan het Noorden zeker 
sterker van worden!”
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Jacco Vonhof
EEN DAG UIT HET LEVEN VAN…    

MKB Nederland voorzitter Jacco Vonhof lijkt af en toe  
25 uur in een dag te kunnen proppen. Hij is zichtbaar in  

de media, vervult een belangrijke rol bij onderhandelingen  
en heeft ook nog zijn eigen schoonmaakbedrijf. We kregen  

een inkijkje voor één dag in zijn agenda: donderdag 15 april.

Stimuleren 
en inspireren

07.00 uur
Na de wekker vast ritueel: douche, 
ontbijt, ochtendkranten en het nieuws 
op tv. Ik bereid me voor op mijn 
eerste afspraak: Bestuurlijk Overleg 
met o.a. minister Koolmees en Van ’t 
Wout. Belangrijk voor onze lobby.

09.00 uur
Bestuurlijk Overleg. Mijn 
voornaamste inbreng gaat over 
steun en herstel: steunpakketpakket 
verbeteren en doortrekken tot eind 
2021, stevig herstelpakket en twee 
jaar géén lastenverzwaringen.

10.30 uur
Klaar voor mijn overleg met 
staatssecretaris Vijlbrief over 
terugbetaling van belasting-
schulden. De techniek laat  
ons echter in de steek,  
afspraak wordt verzet.

11.30 uur
Met twee collega’s bespreek ik 
mijn bijdrage aan een webinar 
van de provincies over tien jaar 
decentralisatie van regionaal 
economisch beleid.

12.00 uur
Soortgelijk overleg, nu over 
mijn optreden in een webinar 
van Defensie over de inzet van 
reservisten.

12.30 uur
Lunch aan mijn bureau,  
paar telefoontjes.

13.00 uur
Afspraak met staatssecretaris 
Broekers-Knol over arbeidsmigratie 
vervalt. Ik scan mijn mailbox. Weer  
veel persoonlijk leed vanondernemers. 
Dat raakt me, elke keer weer.

14.30 uur
Spreekbeurt bij jaarvergadering 
sectie MKB van de Nederlandse 
Veiligheidsbranche, over corona  
en de arbeidsmarkt.

16.00 uur
Vooroverleg over mijn optreden 
bij de VVKR; kleine reisagenten die 
veelal geen steun krijgen omdat ze 
hun bedrijf aan huis hebben.  
Ik blijf voor ze knokken. 

17.00 uur
Onderweg (met chauffeur)  
naar Zwolle, online overleg  
met ca. 30 branchedirecteuren  
over financieringsproblemen  
in het mkb.

18.30 uur
Inmiddels thuis en een online 
vergadering met het Dagelijks 
Bestuur van MKB Nederland.

20.00 uur
Met een goed aangekleed 
borrelpakket en 60 collega’s  
van mijn bedrijf Novon  
neem ik deel aan een online 
Escaperoomspel. Ontzettend  
leuk. Maar niemand weet te 
ontsnappen.

22.00 uur
Ik pak nog net het laatste half  
uur van AS Roma - Ajax mee.  
Ga nog even bij mijn buurman  
langs en kijk OP1 (met collega  
Ingrid Thijssen) terug.

01.00 uur
Licht uit en slapen!
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Over 20 jaar ziet de binnenstad van Leeuwarden er een 
stuk groener uit, met minder steen en ‘blik’, zo stelt 
wethouder Friso Douwstra. “De stad ontwikkelt zich 
meer in de richting van place to be dan place to buy. 
Vervoer gaat meer met deelauto’s, fietsen en elektrische 
scooters.” “En het vervoer van bezoekers en goederen 
stopt vaak aan de rand”, zegt Jan Baljeu, directeur 
Friesland Lease. “Vanaf daar gaat het op een emissievrije 
manier verder.” Hoe gaan we dit bereiken?

23

 Friso Douwstra (links) Jan Baljeu (rechts) 

Stimuleren 
en inspireren

 MOBILITEIT IN DE BINNENSTAD  



Friso: “Er liggen op landelijk, provinciaal en 
gemeentelijk niveau visies en plannen over 
mobiliteit. Voor mij gaat het daarin altijd om 
de vraag: is het haalbaar, betaalbaar en wat 

betekent het voor mensen in het dagelijks leven? Wij 
stimuleren en ondersteunen veel initiatieven, maar je 
moet reëel zijn in wat je als verplichting oplegt. Daarom 
voeren we in Leeuwarden geen zero emissiezones in. 
Daarmee vraag je namelijk van ondernemers dat ze 
een schonere auto kopen, maar zij hebben dat geld 
niet zomaar. Zeker niet in deze tijd. De financiële 
tegemoetkoming die ze kunnen krijgen, is veruit 
onvoldoende. Ik zit hier zeker niet als dé dieselwethouder 
van Nederland. We moeten naar zero emissie toe, maar 
liever als stip op de horizon dan als verplichting. In 2030 
zullen hier echt niet veel diesels van na 2020 rondrijden, 
daar geloof ik niks van. Mensen kiezen uit zichzelf al meer 
voor duurzaam.”

Jan: “Zeker, wij zien die ontwikkeling ook. Acht jaar 
geleden werd ik uitgelachen om de leasefiets, nu hebben 
we er 18.000 in ons bestand. Van de inzet van onze 
leasepersonenauto’s is 30-40% elektrisch en een groot 
deel van de oranje deliveryfietsen in Leeuwarden komt 
van ons. Veel ondernemers kiezen voor duurzaam. Het is 
bij een zero emissie zone trouwens ook lastig te bepalen 
welke auto wel of niet de binnenstad in mag. Als je kijkt 
naar uitstoot, zegt het productiejaar niks. Je hebt ook 
auto’s van 20 jaar oud met een heel lage CO2-uitstoot.”

NIET VERPLICHTEN MAAR  
HET POSITIEVE STIMULEREN, 
DAAR GAAT HET OM
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Friso: “Als je toch iets wilt verplichten in die richting, 
zou het op landelijk niveau moeten. Dan krijg je ook 
niet de onduidelijkheid dat je de ene gemeente wel in 
mag en de ander niet. Elke connectie met de realiteit is 
weg.”

Jan: “Als gemeente zou ik eerst de stadsdistributie 
aanpakken. Eerst eens al die bevoorradingsauto’s 
eruit. Er zijn zeker duurzame alternatieven. Moet 
een monteur bijvoorbeeld altijd een volle bus met 
onderdelen bij zich hebben? Of kan de bestelbus aan 
de stadsrand blijven staan en kan de monteur op de 
elektrische scooter met enkele materialen verder? Van 
dit soort deelconcepten worden wij enthousiast. Het is 
mooi om bedrijven hierin uit te dagen en te inspireren.”

Friso: “Klopt. De maatschappij ervaart alle 
bevoorradingsbusjes als overlast en ze veroorzaken 
uitstoot. Los daarvan kan het echt slimmer. Als ik 
uit het raam van het stadhuis kijk, zie ik soms wel 
vijf busjes op het plein staan. Ze rijden achter elkaar 
aan. Onze plannen voor de slimme en duurzame 
stadsdistributie en de mobiliteitshub aan de 
Werpsterhoeke spelen daarop in. Steeds meer 
vervoer stopt aan de rand van de stad. Vanaf 
daar gaat het slim en duurzaam verder. 
Ook bezoekers wil je op een andere 
manier de stad in krijgen. Natuurlijk 
altijd rekening houdend met mensen 
die slecht ter been zijn.”

Jan: “Het moet dan wel aantrekkelijk worden om de auto 
aan de rand van de stad te laten staan. De andere manier 
van vervoer moet schoner zijn, maar ook sneller en ‘fun’. 
Neem de elektrische Carver. Ziet er futuristisch uit, is een 
leuk ding om in te rijden en wordt nog in Leeuwarden 
geassembleerd ook. Die kan ook mooi op de hub staan. 
Onze rol is mensen in deze ontwikkeling meenemen en 
inspireren. Niet omdat het moet, maar omdat het kan.”

Friso: “Niet verplichten maar het positieve stimuleren, 
daar gaat het om. Daarbij is het ook belangrijk te 
beseffen dat we met de huidige bestelcultuur onze eigen 
mobiliteitsvraag creëren. Ik zou dus zeggen: koop lokaal 
en loop erheen. Daarnaast daag ik ondernemers uit 
om creatief mee te denken in mobiliteitsoplossingen. 

Hoe kan het bijvoorbeeld dat ik alleen in Duitsland 
en Denemarken pijpleidingen zie die het bier naar de 
kroegen in de stad brengen? Kom met een goed idee om 
mobiliteit slimmer en duurzamer te maken. Ik denk en 
doe graag mee!”

HET MOET AANTREKKELIJK WORDEN  
OM DE AUTO AAN DE RAND VAN DE 
STAD TE LATEN STAAN
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Voor ondernemers in die getroffen sectoren was 
het niet eenvoudig. Zij hadden er niet voor 
gekozen om de boel op slot te zetten. Dat was 
een besluit van onze overheid met als doel 

om alle Nederlanders te beschermen. Bij deze getroffen 
bedrijven kun je dan ook niet spreken van ondernemersrisico. 
Dat vraagt om steun van het collectief (onze overheid) en 
solidariteit van de consumenten en collega-ondernemers. 
Niet alleen tijdens corona, maar ook de komende jaren. 
Zo zorgen we ervoor  dat de getroffen ondernemers de tijd 
hebben om weer aan te sterken en hun coronaschulden af te 
lossen, zonder direct in de problemen te komen. 

We hebben de verschillen kunnen zien tussen 
ondernemers en mensen die een bedrijf hebben. Er 
kwamen ondernemers bovendrijven die tegenslagen 
wisten te overwinnen door nieuwe businessmodellen 
uit te vinden. Ondernemers die bij elke tegenslag weer 
een oplossing wisten te bedenken. Helaas zijn we veel 
te weinig in de gelegenheid geweest om elkaar fysiek 
te treffen en te spreken. We hebben deze verhalen en 
ervaringen nauwelijks kunnen uitwisselen om daar weer 
inspiratie uit te halen. Daarin hebben we veel in te halen. 

In deze special ‘Coronaparels’ brengen we daarom 
drie verhalen van noordelijke ondernemers die zich in 
coronatijd staande wisten te houden, dachten in kansen 
en op hun eigen manier een bijdrage leverden aan de 
uitdagingen van de pandemie. Lees het verhaal van Alfred 
Koop van Watter, Hanneke Bruggeman van De Nieuwe 
Kolk en Sietze Kijlstra van Kijlstra Ambulancezorg.

Tot slot: laten we onze ogen niet sluiten voor ondernemers 
die het moeilijk hebben. Ondernemers die vanwege het 
collectieve belang hun deuren (deels) gesloten moesten 
houden. Voor hen zijn de problemen niet opeens opgelost 
als we de pandemie onder controle hebben. Hoe kun jij 
hen helpen weer aan te sterken? Mogelijk kun jij hen wat 
noodzakelijke wind in de zeilen bieden. 

Sieger Dijkstra
voorzitter VNO-NCW Noord

We hebben een periode meegemaakt 
waarin morele steun voor vele 
ondernemers zeer welkom was. We 
hebben vanuit VNO-NCW en MKB 
in het Noorden en Den Haag ons het 
vuur uit de sloffen gelopen om te 
zorgen dat dit voorhanden was, in de 
concrete vorm van steunpakketten 
voor ondernemers. Ten opzichte van 
vele landen hebben we dat niet slecht 
gedaan in Nederland. Toch zien we 
forse verschillen. De ene sector werd 
zwaar getroffen, terwijl de andere 
juist meer wind in de zeilen kreeg.

Coronaparels  
uit het Noorden

 ONDERNEMERSCHAP 

 Sieger Dijkstra26
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“Toen we in december 2019 de eerste 
beelden uit Wuhan zagen, vermoedden 
we al dat dit voor ons bedrijf een 
probleem kon worden”, vertelt Alfred 

Koop van Watter. “Veel chips en andere componenten 
uit onze desinfectiemachines komen uit Taiwan en 
China. We zijn dus afhankelijk van de markt in Azië. We 
hebben toen al gekeken of onze productie in de knel kon 
komen. We hadden namelijk het idee dat de levertijden 
wel eens veel langer konden worden.” Dat corona zich 
vervolgens in sneltreinvaart over 
de wereld zou verspreiden, 
had Alfred op dat 
moment nog niet 
in de gaten.  

Watter biedt duurzame 
desinfectieoplossingen voor 

bedrijven. Met hun producten kan 
een bedrijf op locatie zelf een effectief 

en alcoholvrij desinfectiemiddel produceren 
dat onder andere virussen doodt. Van oorsprong 

heeft Watter veel klanten in de agrarische sector en 
levensmiddelentechnologie. Maar Alfred zag in de 
coronacrisis ook kansen om een bijdrage te leveren aan 

het tekort aan desinfectiemiddelen én het belang van 
extra hygiëne in bijvoorbeeld de verzorgingstehuizen. 

“In Nederland was het door allerlei wet- en regelgeving 
niet mogelijk om het Watter-desinfectant in flesjes op de 
markt te brengen. Het is wél gewoon toegestaan om het 
met de Watter machine te maken en te gebruiken. Daarop 
heeft het bedrijf een nieuw concept bedacht dat zorgt voor 
effectieve en veilige desinfectie én toegestaan is binnen 
de Nederlandse wetgeving. Desinfectant as a Service, 
kortweg DAAS. Met DAAS leveren we voor een vast 
bedrag per maand een Watter machine die uit stroom, 
zout en water desinfectiemiddel maakt. Zo maken we de 
verzorgingstehuizen zelfvoorzienend. Heel duurzaam, 
goedkoop en zonder giftige en brandgevaarlijke stoffen!”, 
aldus Alfred. 

“Ik probeer corona als een kans te zien. Niet alleen 
voor mijn bedrijf, maar ook voor de zorg. In de 
voedingsmiddelenindustrie zijn veel hygiëneprotocollen 
en is veel kennis van microbiologie. Die kennis en ervaring 
is ook inzetbaar in bijvoorbeeld verzorgingstehuizen. 
Desinfectie is nu belangrijker dan ooit. Het virus blijft 
onder ons en er zullen in de toekomst andere virussen 
opduiken. Hopelijk kunnen we nu veel meer preventief 
werken om onnodige verspreiding van infecties te 
voorkomen.”

Corona heeft voor Watter nieuwe deuren geopend. Niet 
alleen in Nederland, maar ook op de buitenlandse markt. 
“Dit jaar hebben we samen met het Britse kindermerk 
Toddle een nieuw product gelanceerd. Magic Mist, een 
alcoholvrije en hypoallergene spray die nu op de markt 
is in Groot-Brittannië. Een prachtige samenwerking die 
zonder corona waarschijnlijk niet tot stand was gekomen.”

Watter
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De Nieuwe Kolk (DNK) in Assen is een theater, 
bioscoop, bibliotheek en congreslocatie 
onder één dak, die in een korte periode 
van een plek vol reuring en gezelligheid 

compleet veranderde. “Ik dacht toen nog dat we na 
een paar maanden weer gewoon weer verder konden’, 
vertelt directeur Hanneke Bruggeman. “Maar dat we 
nu nog steeds, met de zomer als korte uitzondering, 

compleet dicht zouden zijn, had 
ik echt niet kunnen 

bedenken.”

Vanaf de eerste lockdown hebben 
Bruggeman en haar team gedacht in 

mogelijkheden. Wat kunnen we nog wel doen? Het 
besluit om mee te doen aan de Noordelijke Cultuurpitch 
‘Cultuur op afstand’ was daarom ook snel genomen. “We 
stuurden ons concept Smakelijk Theater in. Hierbij gaat het 
publiek coronaproof bij een horecabedrijf eten en geniet 
ondertussen van een voorstelling bij ons op het podium. De 
artiesten hebben op hun beurt via beeldschermen contact 
met het publiek. Een unieke belevenis voor het publiek, 
de artiest en voor ons.” De jury vond het een geweldig idee 
en wees het aan als winnaar. “Erg leuk natuurlijk. En toen 
we het idee gingen uitvoeren bleek het in de praktijk ook 
een groot succes. Horecaondernemers wilden meedoen, 
we vonden leuke artiesten en de kaarten waren snel 
verkocht. Er zijn twee edities geweest met beide keren drie 
horecaondernemers en een derde stond in de planning. Die 
kon vanwege de tweede lockdown helaas niet doorgaan.”

“Het is heel naar, maar ik ben het afgelopen jaar gewend 
geraakt aan de stilte in ons grote gebouw. De ziel is eruit. 
Ik hoop echt dat we in september als geheel weer open 
kunnen. En natuurlijk hoop ik dat het publiek straks weer 
zin heeft om te komen. Tot die tijd zitten we hier zeker 
niet stil. Zo hadden we onlangs een online wijnproeverij 
op het podium. Je zag dat de medewerkers van techniek 
opveerden omdat ze weer mooie dingen mochten gaan 
doen. De bar die werd opgezet, bracht bij mezelf ook wat 
kriebels. Ik heb wel weer zin in een wijntje in de kroeg!” 

“Ik leef zeker niet meer van persconferentie tot 
persconferentie. Ik verwacht dat onze bibliotheek als 
doorstroomlocatie dit voorjaar weer open kan en hoop dat 
onze bioscoop in de zomer weer gasten mag ontvangen. 
We zijn ook voorzichtig begonnen met de planning van 
het nieuwe theaterseizoen. Niets is zeker. Wat wel zeker is, 
is dat we de derde editie van Smakelijk Theater nog gaan 
organiseren. Het is een prachtig concept, dat we mogelijk 
ook na de coronaperiode kunnen inzetten als aanvulling 
op ons aanbod!”

De Nieuwe Kolk
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Kijlstra Ambulancezorg
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Tijdens een afscheidsfeest van een medewerker 
in Dokkum kwamen de eerste verontrustende 
signalen binnen bij Kijlstra Ambulancezorg. 
Het Friese familiebedrijf waarvan Sietze Kijlstra 

als vierde generatie directeur van is: “Op dat moment 
hadden we al een voorgevoel dat dit voor een tijdje het 
laatste feestje zou zijn.” Dat dit zo langdurig, intensief en 
bepalend zou zijn, had niemand nog door.

De eerste periode in het voorjaar van 2020 herinnert 
Kijlstra als een hele intensieve periode. “We zijn als 
zorg natuurlijk goed voorbereid op mogelijke grote 
calamiteiten, maar dit specifieke scenario had niemand 
verwacht. We hadden de ambulances fysiek klaarstaan 
en konden met een groot aantal teams de dienstverlening 
snel  en volgens plan opschalen, maar er was een groot 

gebrek aan beschermende materialen. We 
moesten met man en macht aan de 

slag om medisch geschikt materiaal 
te vinden. Een belangrijke 

voorwaarde om de zorg zo goed 
en veilig mogelijk door te 

laten gaan. 

De steun was overweldigend. We kregen mondkapjes van 
fysiotherapeuten, sokken voor over de schoenen van een 
zwembad en applaus van het publiek!”

In eerste instantie werd Kijlstra gevraagd om te 
ondersteunen bij het vervoer van COVID-patiënten van 
de besmettingshaarden in het Zuiden naar ziekenhuizen 

in het Noorden. “Al vrij snel namen de besmettingscijfers in het 
Noorden ook toe en moesten we ons ook inrichten op mogelijke 
besmettingen bij onze spoedritten. De samenwerking met de andere 
twee ambulancediensten en de andere de ketenpartners zoals de 
afdelingen Spoedeisende Hulp van de ziekenhuizen is heel goed. 
Duidelijke afspraken, gezamenlijke oplossingen en onderlinge steun: 
het heeft ervoor gezorgd dat we het aan konden. En ook kunnen. 
Want er is wel licht aan het eind van de tunnel, maar de tunnel 
heeft nog wel een zekere lengte.”

“We kunnen concluderen dat de zorg ook is veranderd 
in het afgelopen jaar. We houden nu andere voorraden 
aan, hebben nieuwe en goede beproefde protocollen 
voor noodsituaties en werken nog beter samen met onze 
ketenpartners. Zo ondersteunen wij nu de GGD bij het 
vaccinatieprogramma door het leveren van medewerkers  
en een deel van de logistiek te verzorgen.”

“Als ik terugkijk op het afgelopen jaar ben ik ongelooflijk trots  
op alle medewerkers van Kijlstra. Het is hen gelukt om  
bergen werk te verzetten. Collega’s hebben ongelooflijk  
veel veerkracht getoond in heftige situaties en in  
bijzondere tijden. Dat geeft een heel goed gevoel.  
Daarnaast staat natuurlijk mijn persoonlijk gevoel  
over de crisis. Ik hoop echt snel dat alles over is en  
dat de zwarte scenario’s in de kast blijven. 2020 zou  
een feestjaar worden voor het bedrijf vanwege ons  
90-jarig bestaan. Dat is compleet anders verlopen.  
Jammer, maar de nood was van groter belang!”

 Sietze Kijlstra



“In een circulaire economie sluit je de kringloop”, 
legt Björn uit. “Afval bestaat niet, want 
alle grondstoffen in een product worden 
hergebruikt in eenzelfde of bij voorkeur 

een hoogwaardiger product. Als ondernemer blijf je 
verantwoordelijk voor de grondstoffen, ook na gebruik. 
De producten van nu zijn de grondstoffen voor later. Het 
is gewoon een goed businessmodel om grondstoffen te 
hergebruiken!”

License to operate
Circulair ondernemen is van belang in de strijd tegen 
klimaatverandering. Om het tij te keren, liggen er onder 
meer Sustainability Goals van de VN en de Europese 
Green Deal, waaraan klimaatdoelen voor Nederland zijn 
verbonden. In 2030 moet de economie voor 50% circulair 
zijn, in 2050 is dat 100%. Björn: “Mijn advies is om niet 
te wachten tot je gedwongen wordt door aangescherpte 
wet- en regelgeving. Ga nu met duurzaam en circulair 
ondernemen aan de slag. Grondstoffen worden schaarser 
en duurder én consumenten hechten steeds meer waarde 
aan duurzaamheid. Met circulair ondernemen reduceer 
je grondstoffengebruik en CO2-uitstoot. Kortom, je 
maakt zelf een keuze of de keuze wordt voor je gemaakt. 
Circulair ondernemen gaat over je license to operate.” 
 
Brede transitie
Over tien tot twintig jaar is circulair ondernemen het 
nieuwe normaal en produceren en consumeren we 
significant anders, daarvan is Björn overtuigd. “Het heeft 
met name impact voor bedrijven 
die grondstoffen gebruiken 
en sectoren als energie 
en landbouw. 

Circulair ondernemen is geen keuze, 
het is een strategie om succesvol te 
kunnen blijven ondernemen, vindt 
Björn Aarts, Sustainable Business 
Developer bij de Rabobank. 
“Ondernemers missen business  
als ze niet meegaan in de transitie 
naar een circulaire economie. 

Begin er vandaag mee, want je 
kan nu nog vooroplopen.”
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De kansen van de  
circulaire economie
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 Björn Aarts



Maar in feite gaat het hele systeem op de kop. Het 
huidige systeem is ingericht op het idee dat we iets 
gebruiken en het dan afschrijven. Achterhaald, want 
het materiaal vertegenwoordigt een waarde en die wil 
je terugzien. Voor accountants ligt er bijvoorbeeld de 
vraag hoe ze hiermee omgaan in de boekhouding. En 
productontwerpers moeten bedenken wat er gebeurt na 
de levensduur van een product. Het gaat om een brede 
transitie, waarin alle ondernemers anders denken en 
doen.”

Anders kijken
Die transitie begint met anders kijken naar je huidige 
productieketen. Björn: “Dat kan vandaag al. Wat kan je 
hergebruiken? Hoe kan je minder afhankelijk worden 
van grondstoffen? Kan het met een ander materiaal? 
Ga daarna ook praten met de keten, want circulair 
ondernemen is nog nooit iemand alleen gelukt. Het afval 
van de één is de grondstof voor de ander. Kan jij iets met 
die reststroom? En wat kan een leverancier bijvoorbeeld 
veranderen, zodat jouw product beter herbruikbaar is? 
Zoek de samenwerking.”

Innovatie
Het is tijd om buiten bestaande kaders te denken, want 
circulariteit gaat hand in hand met innovatie. Björn: “Je 
ziet nieuwe businessmodellen ontstaan, zoals product as 
a service. Je koopt dan geen lamp of auto, maar betaalt 
voor het aantal uren dat je licht gebruikt of de kilometers 
die je rijdt. De producent blijft eigenaar van het product 
en zorgt voor hergebruik van de grondstoffen. Een mooi 
voorbeeld is het bedrijf dat sinaasappelschillen uit de 
afvalstroom van de horeca en supermarkten hergebruikt 
door er waardevolle stoffen uit te halen voor 
voedings- en schoonmaakmiddelen. Een 
ondernemer bouwt een bedrijf 
op de reststroom van een 
andere ondernemer, dat is 
circulariteit ten top.” 

Noorden voorop
In het Noorden liggen mooie kansen voor de circulaire 
economie, vindt Björn. “Er ligt een basis voor 
samenwerking met de gezamenlijke ambitie om de 
groenste provincie van Nederland te worden, waaraan 
ook VNO-NCW Noord en Rabobank meewerken. Mooi 
is ook dat voor de groei van innovaties en economische 
activiteiten een investeringsstrategie van circa 500 miljoen 
euro is vastgelegd in het Campus Community Fund, een 
initiatief van de Campus Groningen, NOM en Rabobank. 

Zo kom je van idee naar praktijk.”

Relevant blijven
Ondernemers hebben al veel 

aan hun hoofd, zo realiseert 
Björn zich. “Maar ondernemers 
houden ook van kansen.  Die 
liggen hier volop. Vooral als 
je first mover kan zijn in jouw 
branche. Als je slim inspeelt 
op deze transitie, lever je een 
bijdrage aan de klimaatdoelen 

en kan je er een goede 
boterham aan verdienen 

doordat je relevant 
blijft in de nieuwe 

economie.”
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HET GAAT OM EEN BREDE TRANSITIE, 
WAARIN ALLE ONDERNEMERS 
ANDERS DENKEN EN  DOEN 



Als bevlogenheid 
en vaardigheid 
samenwerken, 

verwacht dan een 
meesterwerk

 INSPIRATIEPAGINA  
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  De Nachtwacht voor het station in 
Leeuwarden als onderdeel van de  
campagne #totstrakslelylijn.
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Vorig jaar schreef ik in 
mijn column over het 
gesprek dat ik had in het 
Noorderplantsoen, met 

een wat oudere dame. Gedurende 
de crisis denk ik hier nog vaak 
aan terug. Zij zei tegen mij: “Het 
belangrijkste is je gezondheid en 
dat je het levensgeluk niet verliest. 
Als je gelukkig bent met jezelf, dan 
kan je een crisis aan.” Een crisis zet je 
aan het denken en zet je met beide 
benen op de grond. Deze vrouw had 
gelijk, ik denk inderdaad dat wij ons 
leven teveel hebben laten leiden 
door de dagelijkse vaste routines en 
sleur, terwijl er zoveel meer is als je 
het anders bekijkt en indeelt.

Hoe gek het ook klinkt; corona 
brengt ook goede dingen met 
zich mee. Dit is ook wat ik om mij 
heen vaak merk als ik mensen 
spreek. Niet iedereen ervaart deze 
periode als vervelend. We hebben 
meer tijd voor onszelf en het gezin. 
Minder verplichtingen. We liggen 
door de lockdown vroeg op bed 
en hebben meer energie om ons 
te concentreren op het werk. Men 
zoekt vaker de buitenlucht op, is 
actiever en leeft gezonder dan 

voorheen. Binnen JNO proef ik dit 
ook, we missen vooral de vrijheid 
om op avontuur te gaan en het 
sociale aspect, zoals een borrel of  
uit eten gaan.

Binnen het ondernemen durf ik door 
corona meer los te laten in plaats 
van overal gecontroleerd bovenop 
te zitten. De teugels langzaam een 
beetje laten vieren en vertrouwen 
geven aan de mensen om je heen, 
om de juiste koers te varen. Zo 
hebben we in april een tweede 
locatie geopend met Keypro in 
Amsterdam en hebben we ons team 
verdubbeld. Zelf zal ik veel minder 
fysiek aanwezig zijn in Amsterdam, 
wat voor coronatijd tegen mijn 
principes indruiste, terwijl ik 
het nu prima vind. We kunnen 
tegenwoordig namelijk Zoomen, 
Facetimen of Skypen. Ik heb er 
vertrouwen in en het is ook gewoon 
een hele logische stap die hoort bij 
de groei van een bedrijf. We kunnen 
nu efficiënter werken, belasten 
het milieu veel minder doordat 
we minder kilometers maken, wat 
tegelijk reiskosten bespaart. De 
werkdagen zijn voor iedereen korter, 
terwijl we meer werk verzetten.

Privé heb ik met mijn vrouw 
besloten om eind volgend jaar op 
wereldreis te gaan met ons gezin. 
Mijn vrouw heeft toestemming 
gekregen van haar werkgever om 
voor een lange periode met verlof 
te gaan en ik kan mijn werk voor 
een groot gedeelte op afstand 
doen. Waarom zouden we deze 
droom nog langer uitstellen? We 
hebben nu lang genoeg binnen 
gezeten! Waarom zouden we dit 
uitstellen tot we 65, 67 of misschien 
wel 71 zijn? Hoe ziet de wereld er 
dan uit? Zijn we dan nog wel fit 
en willen onze kinderen nog wel 
mee op reis? Daarom gaan we nu, 
mede met dank aan de gedachtes 
die deze crisis met zich mee heeft 
gebracht.

Willem Straat
voorzitter JNO

COLUMN WILLEM STRAAT    

Een crisis zet je  
aan het denken



Belangrijke bijeenkomsten van INNPACT zijn 
de opening van het verenigingsjaar met het 
Ondernemersgala, het Prinsjesdagdiner en 
de Willem Lodewijkconferentie. Ze konden 

fysiek niet plaatsvinden, maar er kwamen wel digitale 
varianten. De beleving was daardoor anders, maar de 
inhoud deed er zeker niet minder toe.

Met de lancering van een nieuwe MLT-strategie 
VNO-NCW en MKB Nederland is in 2021 een geheel 
nieuwe impuls aan de maatschappelijke impact van 
ondernemen gegeven. Deze staat nu prominent op 
politieke, bestuurlijke agenda’s. INNPACT-ondernemers 
droegen deze visie zelf al langer uit. Zo gingen in 

de eerste (digitale) sessie van 2021 de INNPACT-leden in 
gesprek met (aanstaande) leden van de Tweede Kamer  
om van gedachten te wisselen over 
de belangrijke onderwerpen 
voor de toekomst van 
Noord-Nederland.
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INNPACT-leden willen als bijzonder VNO-NCW Noord-lid zorgen voor 
een positieve impact op het ondernemersklimaat in het Noorden. In het 
afgelopen jaar ging dat niet op de gebruikelijke manier. Desondanks 
bleef INNPACT de drive hebben om samen met de vereniging 
topbijeenkomsten mogelijk te maken. En tegelijkertijd ook de invloed 
op maatschappelijk thema’s in Noord-Nederland te vergroten.

INNPACT zet zich in  
voor de toekomst van 
Noord-Nederland

 HANS COENEN  
GASUNIE

Energietransitie en industriepolitiek
“Er liggen enorme kansen, maar ook een enorme opgave 
voor een (Noord-) Nederlandse industriepolitiek. 
De energietransitie vraagt grote investeringen in de 
infrastructuur en de industrie. Ook zorgt het voor veel 
nieuwe banen en een sterkere arbeidsmarkt. We mogen 

daarom best een stevige publieke investering vragen 
in deze transitie. Maken we wel voldoende gebruik 
van Europese fondsen zoals het Herstelfonds? We 
moeten ervoor zorgen dat onze enorme voorsprong nu 

geen remmende voorsprong gaat worden! Daarom is 
dit volgens INNPACT hét moment om onze noordelijke 
bescheidenheid in te wisselen voor noorderlijk 
koploperschap.’

 ARTHUR NOTERMANS  
ESPRIA

Zorg en data
“Het tekort aan goed gekwalificeerd personeel in 
de gezondheidszorg is een grote uitdaging. Er zijn 
grote hoeveelheden vacatures die heel moeilijk in te 
vullen zijn. Al jaren is duidelijk dat door een ‘dubbele 
vergrijzing’ de vraag naar zorgpersoneel steeds groter 
wordt. Er ontstaan door krimp wellicht ook gebieden 
met onvoldoende dekking van noodzakelijke zorg. 
Daarom wil INNPACT het platteland vitaal houden 
met voorzieningen, goede bereikbaarheid en 
voldoende woningen. Zo worden de krimpgebieden 
voor jonge gezinnen aantrekkelijk om te blijven of 
zelfs naar toe te komen. Daarnaast kijken we ook 
naar de enorme potentie van digitalisering in de zorg; 
met verzamelde data slim innoveren. Bijvoorbeeld 
zorg op afstand door een 24/7 uurs zorgcentrale. 
En niet daarmee wachten, maar beginnen! Goed 
voorbeeld doet Den Haag volgen!’
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Lijst 
deelnemers

Lobbykracht Noord-Nederland
“Een eensgezinde lobby maakt veel mogelijk! Dat 
bewijzen onderwerpen zoals de Europese JTF-
middelen en de Lelylijn. Deze staan mede door 
onze lobby op de kaart. Hierin hoeven we niet te 
bescheiden te zijn en moeten we nu doorpakken 
om bijvoorbeeld in Brussel onze kansen 
en doorzettingsvermogen te tonen. En 
dit zijn slechts twee voorbeelden. 
Er zijn nog onderwerpen te over: 
het belang van een gezonde 
levensstijl en de daaraan 
verbonden regionale en lokale 
voedselproductie, circulair en 
duurzaam ondernemen in slimme 
industrieën. Het kan met een goede 
lobby een mooi decennium worden  
voor Noord Nederland!”

Bedrijfsscholen
“Een goede aansluiting tussen onderwijsinstellingen 
en de arbeidsmarkt is een grote uitdaging voor nu en 
de toekomst. De bestaande samenwerkingen laten 
zien dat het loont; samenwerkingen met MBO- en 
HBO-instellingen leveren vaak een doorstroom van 
gekwalificeerde arbeidskrachten naar een passende 
functie binnen een onderneming. Ook voor sectoren 
levert samenwerking kansen op, zoals de Smart 
Industrie Hub. Een belangrijke ontwikkeling volgens 
INNPACT is dan om als bedrijfsleven weer (meer) 
het MBO en HBO op te trekken, met hulp van 
bedrijfsscholing of nauwe samenwerking op locatie.”

 GERARD BACKX  
HZPC

 DINA BOONSTRA  
NOM

 TON SCHROOR  
VNO-NCW MKB NOORD

Arcadis Nederland B.V. Louis Luitjens

Arriva Milfred Hart 

Bano B.V. Erwin Balkema 

BeljonWesterterp Willem Hein en 
Renate van der Zijl 

Bouwgroep Dijkstra 
Draisma

Erik Nicolaï

De Friesland 
Zorgverzekeraar

Steven Hofenk

Eneco Groep Joost de Boer 

Friesland College Frank van Hout 

GasTerra B.V. Annie Krist

Groningen Seaports Cas König 

HZPC Holland B.V. Gerard Backx 

ING Bank N.V. Gert-Jan Winkeler

ITB Group B.V. Jelle Boorsma 

N.V. Nederlandse 
Gasunie

Hans Coenen

NOM Dina Boonstra 

PlusNauta Bram Nauta 

Rabobank Groningen  
& Drenthe

Carlo Ezinga

Spits Oosterwolde Twan Jansen

Stichting Espria Arthur Notermans 

Trip Advocaten en 
Notarissen

Wybe Mollema

TVM Verzekeringen Arjan Bos 

Univé De Onderlinge Pieter van den Ban

Speedbooks Software B.V. Lume Paulusma

Friesland Lease Mirjam Marinus

FB Oranjewoud Els Kloosterman



36

Uit de interviews met slachtoffers van de toeslagenaffaire 
blijkt heel duidelijk dat financiële problemen iedereen 
kunnen overkomen. Iedere werknemer en daarmee ook 
iedere werkgever. Een onterechte signalering zorgde 
ervoor dat de betrokkenen in een cascade van ellende 
terecht kwamen. Het systeem ging direct over tot 
korting en signalering in andere systemen, waardoor de 
problemen zich opstapelden. Onterecht, blijkt nu vele 
jaren later, waardoor complete levens overhoop zijn 
gehaald. Het leert ons als werkgevers dat onze collega’s 
ook helemaal buiten hun toedoen in de problemen 
kunnen komen. Daarom is het van groot belang om de 
oordeelsvorming over de ontstane situatie uit te stellen 
totdat alle feiten boven water zijn.

Er zijn er veel meer oorzaken van financiële problemen 
bij medewerkers. Denk hierbij aan levensgebeurtenissen 
in de in privésfeer, zoals een scheiding, een verslaving, 
mantelzorg en/of een overlijden partner. De oorzaken 
liggen niet bij de werkgever, maar komen door 
bijvoorbeeld loonbeslag wel op het bord van de werkgever 
te liggen. De werkgever is dan aan zet, zeker als het gaat 
om werknemers met kleine ( flexibele) contracten of een 
minimale beloning. De kern van de problemen is dat de 
uitgaven niet in lijn zijn met de inkomsten, los van het 
niveau van het inkomen.

Armoede bij 
werknemers

“Kan ik even met je praten?” 
Na maanden zorgen over 
het functioneren van een 
medewerker kwam het hoge 
woord eruit. “Kan ik een 
voorschot krijgen, want ik kan 
al maanden de huur niet meer 
betalen en uitzetting dreigt.  
En de energienota staat ook  
al maanden open.”

Maar liefst 62% van de bedrijven heeft 
te maken met armoede, schulden of 
financiële problemen bij medewerkers. Het 
Platform Ondernemer en Maatschappij 

(POM) van VNO-NCW Noord wil in deze tijd van de 
toeslagenaffaire aandacht vestigen op dit probleem. Wat 
kun je als werkgever het beste doen om je medewerkers 
te helpen?



Met dit artikel is ook een  
whitepaper verschenen  
van POM.

Dit met hulp van Christien Lycklama à Nijeholt van 
Hoekstra Transport, Ankie Horjus van de Budgetcoach, 
Ingrid Zondag van GKB en Monique Huizinga, kwartier-
maker ‘Moedige Dialoog Drenthe’. In deze publicatie staan 
voorbeelden en websites die een werkgever kunnen helpen.  
Download de whitepaper op de website van VNO-NCW Noord: 
www.vno-ncwnoord.nl/pom_armoede 
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Om de problemen in perspectief te plaatsen; Nationaal 
Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) geeft aan 
dat één op de drie Nederlanders geldproblemen heeft. 
Bij sommigen blijft er van het inkomen slechts 60 euro 
per week over om van te leven. Dat zorgt bij hen voor 
stress en leidt tot concentratieproblemen, een hoger 
ziekteverzuim en daarmee een vermindering van de 
arbeidsproductiviteit en zeker het plezier in het werk.  
Medewerkers met schulden lopen ook vaak blijvende 
emotionele en mentale schade op. Uit onderzoek van 
Harvard is zelfs gebleken dat voortdurende geldzorgen 
leiden tot een verlies van het denkvermogen met dertien 
procent. Daarmee zijn de problemen van de medewerker 
ook een probleem voor de werkgever. En omdat financiële 
problemen vaak gepaard gaan met schaamte is het van 
belang om als werkgever alert te zijn op signalen zoals 
ziekte, verminderde productiviteit en minder werkplezier 
en het gesprek aan te gaan. Vaak kom je pas achter de 
problemen door een loonbeslag of de komst van de 
deurwaarder. 

Een medewerker (modaal salaris en voltijds contract) in 
financiële problemen kost een onderneming gemiddeld 
13.000 Euro. Het loont dus om er vroeg wat aan te doen. 
Niet iedereen wil dat. Sommige werkgevers doen het 
enkel om zakelijke redenen, maar verreweg de grootste 
groep werkgevers (80%) wil volgens het Nibud hun 
medewerker als collega helpen. Daarbij vragen zij zich 
dan wel af  waar ze aan beginnen. POM noemt graag drie 
uitgangpunten uit de praktijk van de schuldhulpverlening 
die gemotiveerde werkgevers kunnen helpen: 

•  Zoek uit wat de achterliggende oorzaak van de 
problemen zijn. Zijn deze weg te nemen?

•  Zijn alle schulden van de medewerker in beeld?
•  Is een mogelijke regeling acceptabel voor beide partijen? 

Kan de werknemer met een eventuele regeling zijn 
huishouding voortzetten en is de schuld op een redelijke 
termijn ingelost?  

 MAATSCHAPPELIJK EN VITAAL ONDERNEMEN  #GEEFTRUIMTE

Verder is het aan te raden om een extern deskundige 
om hulp te vragen, ondanks dat je het graag 
binnenskamers wil oplossen. Dit geldt zeker voor kleinere 
ondernemingen, omdat zij (in tegenstelling tot grotere 
bedrijven) vaak zelf geen deskundigen in dienst hebben 
die hier beleid op maken. 

POM wil ook graag een bijdrage leveren. Daarom hebben 
we een handreiking geschreven waar werkgevers baat 
bij kunnen hebben. Het voorkomen van armoede 
is Sustainable Development Goal nummer één en 
daarmee volgens POM een belangrijk onderdeel van 
maatschappelijk en verantwoord ondernemen. Daarbij 
past het bij de wens om in Nederland te kiezen voor 
brede welvaart: een samenleving met gelijke kansen 
en werk, een duurzame leefomgeving en voldoende 
economische groei. Bedrijven nemen en krijgen hierin 
steeds meer verantwoordelijkheid voor het oplossen van 
maatschappelijke vraagstukken. 



Friezen waarderen de leefbaarheid in hun 
omgeving met een acht (bron: Provincie 
Fryslân). Sociale, ruimtelijke en economische 
factoren zijn daarbij leidend. In kleinere Friese 

dorpen is sluiting van scholen en winkels aan de orde. 
Dit gaat ten koste van de leefbaarheid. 

Volgens Jeroen zijn vijf pijlers bepalend voor de 
leefbaarheid: wonen, zorgen, leren, werken en 
recreëren. “Om de Friese woon- en werkomgeving naar 
een hoger plan te brengen moeten het bedrijfsleven, 
overheden en inwoners integraal acteren. Initiatieven 
op dat gebied tonen aan dat je daarmee het nodige 
draagvlak voor uitbreiding van woningbouw en 
economische groei creëert.”

Vóór 2030 heeft Nederland één miljoen extra woningen 
nodig om aan de woonvraag te voldoen. Grote 
bouwbedrijven in het Noorden hebben hun krachten 
gebundeld om bij te dragen aan de oplossing. In deze 
samenwerking ziet Jeroen de mogelijkheid in Friesland, 
Groningen en Drenthe de komende tien jaar 100.000 
woningen realiseren. Als Noord-Nederland samen met 
Flevoland wordt aangesloten op het Stedelijk Netwerk 
Nederland, kan dit stijgen tot 320.000 woningen in 2040. 
Voor Friesland betekent dit totaal 59.000 woningen. 
(bron: Bouwstenen voor het Deltaplan)

Bouw van meer woningen leidt vaak en begrijpelijk 
ook tot discussie, maar stilstand is achteruitgang. Een 
voorbeeld daarvan is jongeren die het Heitelân verlaten 
op zoek naar kansen in het Westen. Voor bedrijven 
wordt het dan minder aantrekkelijk te investeren 
in Friesland. Jeroen legt uit: “Deze krimp stoppen 
is lastig, maar niet onmogelijk; begeleiden van het 
toekomstperspectief van de regio is het antwoord. De 
oplossing is, op bedrijfs- en overheidsniveau elkaar 
te vinden en vast te houden. Samen bouwen aan 
ruimte voor een beter leven, waarbij de nadruk ligt op 
bereikbaarheid, betaalbaarheid én kwaliteit. Als je de 
ontwikkeling van een betere werkomgeving en soepel 
ontsluitende logistiek hiermee parallel laat lopen, wordt 
Friesland nog aantrekkelijker om te wonen, te werken, 
leren, zorgen en recreëren.”

“Traditionele bouw is gebaseerd op een levensduur 
van zestig jaar. Om mee te bewegen met de vraag in 
de markt en de ontwikkeling van de demografie past 
tijdelijke woningbouw met een duur van circa vijftien 
jaar. Dit kan met de intrede van de geïndustrialiseerde 
woningbouw, waarin de noordelijke bouwbranche qua 
innovatie en productie landelijk vooroploopt. Kortom, 
zorg voor een duurzame provincie met optimale 
leefbaarheid.”

VNO-NCW MKB Noord zet de relevante onderwerpen 
op de politieke agenda’s. Zij geeft het zetje om te zorgen 
dat er ruimte en beweging wordt gebracht. Jeroen zegt 
hierover: “Samenwerking met partijen in de breedte 
van alle disciplines, bijvoorbeeld op het gebied van de 
bouw en onderwijs is nodig. Je hebt elkáár nodig. Als 
brede samenwerking ergens kan, dan toch wel in het 
Noorden.”
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In Friesland krimpt het aantal 
inwoners: jongeren vertrekken, de 
vergrijzing neemt toe. Kunnen we 
het tij keren? Jeroen van Balen, 
bestuurslid VNO-NCW MKB Noord in 
Friesland en commercieel directeur 
bij Van Wijnen Gorredijk is overtuigd 
van wel. Het sleutelwoord is 
samenwerken.

“De mate van 
samenwerking  
bepaalt het succes!”
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 HOT TOPIC FRIESLAND 



Ondernemen leer je met 
vallen en opstaan. Je begint 
vol enthousiasme aan het 
opzetten van je eigen business, 
maar weet nog niet wat er 
allemaal op je pad komt. 

Anderen helpen 
je graag

 ONDERNEMERSSCHAP  #GEEFTRUIMTE

F*CK UP

Lean Schieving 
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Gaandeweg word je steeds wijzer door 
ervaringen op te doen. Positieve, maar  
ook bijna iedereen gaat een keer enorm de  
mist in. Een F*CK UP. Lean Schieving vertelt 

over zijn F*CK UP, om andere ondernemers een wijze  
les te bieden. 

Eigenlijk wist Lean (30) het tijdens zijn studie al; hij 
wilde iets voor zichzelf beginnen waarmee hij anderen 
kon helpen om hun fysieke doelen te bereiken met een 
gezonde en vooral passende levensstijl. Als fanatiek 
sporter en met zijn kennis van digitale marketing begon 
hij in 2018 The Leann; een webshop met producten die 
passen bij een fitness-lifestyle. “In eerste instantie zijn wij 
begonnen met proteïne-ijs die past bij een fitness lifestyle. 
Een lastig product om te vermarkten. Uiteindelijk is het 
gelukt om in zestien supermarkten terecht te komen. 
Om de onderneming meer kracht bij te zetten volgde een 
introductie van sauzen. Die konden we online verkopen en 
distribueren. Alleen sauzen was weer te beperkt. Daarom 
zijn er 350 externe producten toegevoegd aan de shop. 
Zo konden we leren van de markt, een klantenbestand 
opbouwen en de winsten gebruiken om eigen (verbeterde) 
producten te ontwikkelen. Het ging met vallen en opstaan. 
Ik was zeven dagen in de week aan de slag om het bedrijf 
tot een succes te maken.”

Die inzet bleef niet zonder resultaat. “Ondanks de eerste 
lockdown in 2020 was er veel aandacht voor een gezonde 
levensstijl. De markt maakte een flinke opleving mee. 
Wel kwamen de marges onder druk te staan en werd 
het moeilijker de eigen producten te ontwikkelen en te 
introduceren. Met de tweede lockdown in december sloten 
de sportscholen en viel er een gigantisch deel van de vraag 
naar onze producten weg. Omdat we nog voor een groot 
gedeelte afhankelijk waren van de externe merken kwam 
het bedrijf met het krimpen van de markt in een prijsoorlog 
terecht met de grote jongens. Zij gingen allemaal stunten 
met hetzelfde assortiment. Uiteindelijk duurde de tweede 
lockdown te lang voor The Leann. Wij hebben eind februari 
van dit jaar de business moeten stoppen.”

Ondanks deze grote tegenslag houdt Lean een waardevol 
inzicht over: “Ik wilde echt alles zelf oplossen, zonder daar 
anderen bij te betrekken. Dat heeft heel veel van mij en mijn 
gezin gevraagd. Ik wilde anderen niet lastig vallen. Ik vond 
dat ik alles zelf moest kunnen oplossen. Terwijl ik weet dat 
anderen om mij heen en in mijn netwerk 
beschikken over enorme hoeveelheden 
kennis die extreem goed van pas kan 
komen. Zelf sta ik ook altijd open om 
anderen te helpen als iemand om 
mijn expertise vraagt. Verder had ik 
zaken moeten uitbesteden zoals de 
logistiek van onze webshop. Dit had een 
boel tijd bespaard en gezorgd voor meer 
focus. De huidige periode gebruik ik om 
veel mensen te spreken, ook binnen JNO  
waar ik nu een jaar lid van ben. Dat geeft 
enorm veel inzichten en 
learnings, maar vooral 
veel vertrouwen voor 
de toekomst!”



Al sinds 1891 bestaat Halbertsma in Grou, maar pas later begint 
het bedrijf met het maken van deuren. Na een fusie in de jaren 
‘90 met Picus uit Eindhoven ontstaat Van Vuuren. Hier worden 
utiliteitsdeuren gemaakt: deuren die behalve open en dicht gaan 
ook iets extra’s kunnen, specifiek aangepast op de ruimte waar 
ze in komen te hangen. Algemeen directeur Dennis Gijsman 
maakte juist naar aanleiding van economisch zwaardere tijden 

de strategische keuze ook om de Duitse markt te betreden.
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De deur  
 open voor 
Duitsland

DE  NEDERLANDSE  MARKT  
IS NATUURLIJK BEST GROOT, 
MAAR DE DUITSE MARKT  
IS ECHT ENORM

 Dennis Gijsman

“In openbare gebouwen heeft elke deur een eigen 
functie. Zo kan in hetzelfde gebouw de ene 
deur brand- en geluidswerend zijn, de andere 
weer stralings- en kogelwerend en nog een 

andere weer akoestisch (geluidswerend) terwijl ze op het 
oog allemaal hetzelfde uitzien.”

Conjunctuur 
“In 2008 ben ik bij Van Vuuren in dienst gekomen met 
een achtergrond in civiele techniek en technische 
bedrijfskunde. Vrij vlot daarna belandde Van Vuuren 
na de internationale bankencrisis in een recessie waar 
we ternauwernood uit zijn gekomen. In dit soort tijden 
wordt er natuurlijk weinig gebouwd en daar zijn wij 
als leverancier van utiliteitsdeuren van afhankelijk. 



In 2013 zat ik inmiddels in de directie en hebben we 
behoorlijk moeten reorganiseren.  We hebben zowel 
de verkoopstrategie als de interne strategie helemaal 
omgegooid: veel meer gericht op variatie, snellere 
doorlooptijden en kortere levertijden. Daarnaast 
willen we dé specialist zijn in het doorontwikkelen van 
utiliteitsdeuren. Als we dat voor elkaar krijgen, kiezen 
klanten voor ons omdat de kwaliteit van concullega’s ook 
gewoon goed is en we ons moeten onderscheiden.”

“Toen we het in economisch goede tijden in 2015 hierdoor 
weer redelijk op de rit hadden waren we echt alleen nog 
maar een Nederlands bedrijf dat nog nooit internationaal 
geopereerd had. Doordat we onze thuismarkt goed op orde 
hadden hebben we bekeken wat onze kansen zouden zijn 
in het buitenland. Onze trigger daarin was strategisch van 
aard en heeft te maken met de markt die wij bedienen: 
als de Nederlandse economie het even zwaar had en er 
dus niet geïnvesteerd werd en een lager bouwvolume 
opleverde, kon het omgekeerde wel eens zo zijn in landen 
om ons heen. We zagen specifiek in Duitsland dat in de 
tijden dat de bouw hier in een crisis zat, daar de bouw 
juist floreerde. Omdat we in die periode weer konden 
investeren, wilden we de investering inzetten voor 
een betere voorbereiding op een volgende 
crisis. We kozen ervoor om in 
meerdere markten actief te willen 
zijn om A: te kunnen groeien 
en B: niet afhankelijk te 
zijn van alleen de 
Nederlandse 
conjunctuur.”

Waarom Duitsland?
“De Nederlandse markt is natuurlijk 
best groot, maar de Duitse markt 
is echt enorm. Als je daar iets van 
meepikt merken je concurrenten in 
Duitsland  het niet eens, terwijl het 
voor jou een fantastische aanvulling 
is. Eigenlijk zijn we er pas na deze 
keuze achter gekomen dat dit nog 
veel meer voordelen heeft: het 
brengt extra professionaliteit in je 
organisatie doordat je met meer 
talen en culturen te maken krijgt, 

als je eenmaal geïnvesteerd hebt in de klantrelatie is de 
Duitser erg loyaal en de kwaliteitslat ligt er heel hoog 
wat uiteindelijk ervoor zorgt dat niet alleen je Duitse 
klanten ervan profiteren, maar ook je Nederlandse. Ik 
vind daarnaast dat je als MKB’er uiteindelijk veel meer 
te bieden hebt aan potentieel jong talent als je ook 
internationaal exporteert.”

“De culturele aspecten zijn in het begin soms lastig 
maar uiteindelijk vooral superleuk. België klinkt als een 
meer voor de hand liggende optie, we opereren daar 
ook, maar dat cultuurverschil is juist nog veel groter. Ik 
denk dat vooral juist in het noorden van Nederland onze 
mentaliteit erg goed aansluit bij de Duitse. Doen wat je 
belooft en leveren van topkwaliteit.”

“Het is natuurlijk ook een uitdaging die je er niet 
zomaar even bij doet. Er moeten strategische gronden 
zijn om het te willen, het vergt namelijk een enorme 
voorinvestering voor de eerste factuur is verstuurd. Maar 
dat is ook ondernemen. Met een plan en een visie kan 
dit een enorme verrijking voor je bedrijf zijn. Momenteel 
bedraagt de Duitse markt zo’n 15% van onze omzet. 

Dit willen we uitbouwen naar 30%. Ik 
denk dat er hier in Noord-Nederland 

heel veel mooie bedrijven zijn 
die echt een goede kans maken 

in Duitsland. Onze kwaliteit, 
mentaliteit en nuchterheid als 
Nederlanders worden daar 
beloond. Zo lang het bij je 
strategie en budget past, zou 
ik andere ondernemers in 
Noord-Nederland ook zeker 
adviseren de mogelijkheden 
voor deze stap over de grens 
naar de oosterburen te 

onderzoeken!”

 ONDERNEMERSCHAP  #GEEFTRUIMTE
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DOE WAT JE  
 BELOOFT   
EN LEVER  

TOPKWALITEIT

 Productielijn in Grou
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Ondernemend,  
niet onbezonnen



43 Rijnie Trip

Eind 2007 werd Rijnie Trip DGA 
bij Van Lier Catering. Ze stond nog 
maar net alleen aan het roer toen de 
stormachtige bankencrisis opstak.  
Wat ze destijds leerde, kwam in 
coronatijd goed van pas. Tegen de 
stroom in richtte ze vorig jaar het 
bedrijf Hungry Heroes op en het  
plan voor bedrijf nummer drie ligt  
al op de tekentafel. Rijnie: “Ik ben op 
een punt in mijn leven dat ik denk:  
ik gooi er nog een blokje hout op.” 

 ONDERNEMERSCHAP  #GEEFTRUIMTE

Rijnie Trip en Martin van Lier werkten 
enkele jaren samen in de horeca en 
partycatering, waarna Martin Van Lier de 
eenmanszaak Van Lier Catering opzette in 

de bedrijfscatering. In 2001 werd het een BV, waarvan 
ze beiden aandeelhouder werden. Rijnie: “Eind 

2007 wilde Martin verder pionieren en ik heb zijn 
aandelen gekocht. Na zo’n overname sta je op 

een kruispunt: haal ik er een nieuwe partner 
bij of ga ik alleen verder? Met een partner 
moet het maar net klikken, je moet dezelfde 
focus hebben. Dat voelde beperkend. Alleen 
verder vond ik spannend, met name omdat 
het nooit mijn droom of doel was om een 
eigen onderneming te hebben. Ik was erin 
gerold. Gelukkig had ik mensen om me 
heen die ervan overtuigd waren dat ik het 

uitstekend alleen zou kunnen en zo nodig 
back-up wilden bieden. Daardoor durfde 

ik het aan.”



 ONDERNEMERSCHAP  #GEEFTRUIMTE
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Leren
Het voelde als een spannende stap en dat bleek 
het ook te zijn. “Ik rolde zo de bankencrisis in. Als 
bedrijfscateraar ben je geen corebusiness en we kregen 
liquiditeitsproblemen vanwege vertraagde betalingen. 
In die tijd heb ik geleerd dat je nooit te bang of trots 
moet zijn om iemand van buitenaf te laten meekijken. 
Ik vond een coach bij het Ondernemersklankbord, een 
stichting met oudgedienden uit het bedrijfsleven. Hij 
heeft mij geholpen de zaak binnen een jaar weer vlot te 
trekken.”

Juist omdat ze die externe blik zo belangrijk vindt, heeft 
Rijnie in 2014 de landelijke branchevereniging, VOCC, 
mede opgericht. “Als contractcateraars hadden we de 
behoefte ons te verenigen en ervaringen uit te wisselen. 
Ik vind dat je veel kan leren als je het lef hebt om in 
gesprek te gaan met anderen en ook twijfels durft te 
delen. Mensen die altijd mooi weer spelen, leren niets 
van een ander.”

Succesfactoren
Na die eerste zware periode ging het bergopwaarts. “We 
hebben mooie jaren gedraaid. Dat komt onder meer 
door onze regionale aanpak. We werken voornamelijk 
in het Noordoosten en het noordelijke principe van 
‘een man een man, een woord een woord’, zit sterk 
verankerd in ons DNA. Een andere succesfactor zijn 
de partnerships met onze opdrachtgevers. Zij leveren 
de keuken en het restaurant; wij leveren de mensen, 
het lekkers en de hospitality. Hierin werken we samen 
als gelijkwaardige partners. In coronatijd heb ik 
gezien hoe belangrijk dit is. We hebben minder werk, 
omdat mensen meer thuiswerken. Samen met onze 
opdrachtgevers kijken we hoe we onze dienstverlening 
na deze crisis verder vormgeven. Zij gunnen ons 
opdrachten om attenties bij medewerkers thuis te 
bezorgen. Persoonlijk vind ik dat een mooi resultaat van 

WEES NOOIT TE BANG OF TROTS  
OM IEMAND VAN BUITENAF  

TE LATEN MEEKIJKEN

de partnerships. Wij hebben moeten schrappen in onze 
flexibele schil, maar hebben 2020 wel financieel positief 
afgesloten.”

Kansen
Rijnie ziet ook de mogelijkheden van de crisis. “Een 
opdrachtgever vertelde dat hij het contract beëindigde, 
omdat hij zijn verouderde keuken moest sluiten. Ik 
hoorde mezelf zeggen: ‘Komt goed, wij regelen die 
keuken.’ Eenmaal in de auto zei mijn collega verbaasd: 
‘Wat doe jij nou?’ Maar ik had al langer de sluimerende 
wens om een eigen productiekeuken te hebben. Dat 
kiempje ontsproot heel snel en zes maanden later 
waren we met het hele bedrijf verhuisd naar de andere 
kant van Assen. Vanuit onze eigen keuken zijn we 
hier een tweede bedrijf gestart. Ons deliverybedrijf 
Hungry Heroes bezorgt lunches bij particulieren 
en zakelijke klanten. Ik ben geen impulsief type. De 
bankencrisis heeft me geleerd dat je altijd een buffer 
moet aanhouden. Maar ik herken ook kansen en weet 
dat je moet blijven investeren. Ik ben ondernemend, 
niet onbezonnen.”

Toekomst
Bij dat ondernemend zijn, hoort ook bedenken waar je 
over vijf of tien jaar wilt staan. Rijnie: “Ik speel met een 
aantal scenario’s. Mijn dochter werkt al in het bedrijf 
en er is de mogelijkheid dat mijn drie kinderen het 
samen overnemen. We voeren het gesprek daarover, 
maar ik zal het nooit van ze vragen of druk uitoefenen. 
Ik kan mijn bedrijf ook verkopen of een directeur 
aanstellen. Maar zover is het nog lang niet. Eten en 
drinken, het mensen naar de zin maken, daar kan ik 
heel enthousiast van worden. Binnenkort gooi ik er nog 
een blokje hout op. Ik ga samen met mijn jongste zoon 
een bedrijf beginnen in de Groningse horeca. Dat klinkt 
misschien onlogisch in deze tijd, maar wij zien daar 
zeker kansen.”

MENSEN DIE ALTIJD MOOI 
WEER SPELEN, LEREN NIETS 
VAN EEN ANDER
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Wat is jouw visie op persoonlijk leiderschap?
“Persoonlijk leiderschap gaat over regie nemen over 
je eigen leven, door bewust keuzes te maken op basis 
van wat je kunt, wilt, mag en durft. Heel veel dingen die 
we doen, doen we uit gewoonte, of omdat ze van ons 
verwacht worden. Ook al heb je voor je gevoel weinig 
bewegingsvrijheid. Er is altijd ruimte voor bewuste 
keuzes en persoonlijke groei. Daar ligt voor mij de kern 
van persoonlijk leiderschap.”

Van  
automatische  
piloot naar  
eigen regie

Heb jij de touwtjes stevig in handen, 
of glipt het leven wel eens door je 
vingers? Persoonlijk leiderschap helpt 
je de regie weer terug te krijgen. 
Dat begint met het uitzetten van de 
automatische piloot. Rutger Bennink 
is vitaliteitsconsultant bij De Friesland 
en vertelt hoe je dat doet.

 Rutger Bennink

 MAATSCHAPPELIJK EN VITAAL ONDERNEMEN 



 MAATSCHAPPELIJK EN VITAAL ONDERNEMEN  #GEEFTRUIMTE

Stephen Covey schreef al in 2010 over 
persoonlijk leiderschap. Is dit nu nog relevant?
“Juist nu is het belangrijk om die automatische piloot uit 
te zetten en bewuste keuzes te maken. Een valkuil in deze 
coronatijd is dat je ’s avonds, als de kinderen naar bed 
zijn, nog even je laptop pakt en doorwerkt. Dat kan ook 
een bewuste keuze zijn, omdat je ’s middags een paar uur 
vrij neemt. Maar het kan ook een ingesleten gewoonte 
zijn waar je uiteindelijk niet gelukkig van wordt. We 
zitten soms gevangen in een werkcultuur en in onze eigen 
patronen. Door je hier bewust van te worden en er wat 
aan te doen, neem je de regie over werk en privé.”

Doen we de meeste dingen dan alleen omdat 
het moet? 
“En omdat we denken dat het verwacht wordt. 
Persoonlijk leiderschap gaat niet over moeten, maar 
over kunnen en durven. Je afvragen ‘Is dit op dit moment 
de beste keuze voor mij?’ Stel je voor dat je loodgieter 
bent en naar de Grote Markt moet voor een gesprongen 
leiding. Bij aankomst is het één groot waterballet. Er 
staan 20 mensen naar jou te kijken om het probleem op te 
lossen. Een collega is onderweg met het juiste materieel. 
Maar wat doe je tot hij er is? In je busje wachten? Of pak je 
je schep en ga je maar alvast een gat graven? Veel mensen 
gaan meteen graven omdat ze denken dat dat van ze 
verwacht wordt. In dit geval kost dat je veel energie en los 
je niets op. Soms is het dus beter om ‘nee’ te zeggen dan 
‘ja’ om iemand een plezier te doen of moeilijkheden uit 
de weg te gaan. En in ieder geval om die keuze bewust te 
maken.”

Wat is de rol van leidinggevenden bij 
persoonlijk leiderschap?
“De voorbeeldfunctie van leiders in een organisatie wordt 
wel eens onderschat. Het Benson-Henry Institute heeft 
hier onderzoek naar gedaan. Het bleek dat ongezond 
gedrag in een organisatie impact heeft op leiderschap 
– maar ook doorwerkt op het team en uiteindelijk op 
individuele medewerkers en hun gezondheid. Door als 
manager het goede gedrag te laten zien, ontwikkel je juist 
een gezonde bedrijfscultuur. Als individu heb je niet altijd 
invloed op de bedrijfscultuur, maar wel op de mensen 
met wie je samenwerkt. Dus ook dan heeft het zin om het 
goede voorbeeld te geven.”

Pas je persoonlijk leiderschap ook toe op je 
eigen leven?
“Als vitaliteitsconsultant gebruik ik mijn interne kompas 
om richting te geven aan de organisatie en aan de 
belangen van stakeholders. Ik ben heel bewust bezig met 
mijn doelen en hoe ik die wil bereiken. Je professionele 
en persoonlijke leven zijn natuurlijk nauw met elkaar 

verbonden. Ik merk dat als het privé wat minder gaat, dit 
zijn weerslag heeft op mijn werk en vice versa. Ik loop 
sinds het begin van de coronacrisis bewust vaak buiten 
met een headset op tijdens vergaderingen. Ik neem 
mini-breaks en bouw herstelmomenten in. Door zelf de 
regie te nemen, voorkom ik dat ik mezelf uitput of minder 
productief word. Wat dat betreft probeer ik dus het goede 
voorbeeld te geven.”

Hoe helpt persoonlijk leiderschap bij 
ondernemerschap?
“Ik denk dat die twee hand in hand gaan. (Succesvolle) 
ondernemers weten wat ze kunnen en willen. Ze 
gebruiken hun talenten om heldere doelen te formuleren 
en hebben de durf om ze na te streven. Het fijne van 
ondernemerschap is dat je zelf de regie hebt. Als je 
vanuit je persoonlijke passie en ambitie werkt, ben je 
intrinsiek gemotiveerd. Maar het vraagt ook om een sterk 
arbeidsethos. Jezelf voorbij lopen is dan een valkuil. Het 
is de kunst je gezondheid niet ten koste te laten gaan van 
je gedrevenheid. Dus ook om die automatische piloot die 
altijd op ‘ja’ staat, uit te zetten. Als je jezelf voorbijloopt, 
is het tijd voor reflectie op je ondernemerschap en je 
andere doelen. Want je doet het uiteindelijk om gelukkig 
te worden.”

Hoe zijn jullie bij De Friesland bezig met 
persoonlijk leiderschap en eigen regie?
“We hebben bij De Friesland aandacht voor dit thema. 
We gebruiken het Eigen Regie-model bij de ontwikkeling 
van nieuwe dienstverlening. Daarin zie je heel mooi de 
samenhang tussen werkgever en werknemer en de rol 
die je allebei hebt om tot gezonde gedragingen te komen. 
Dat zie je terug in onze Sterk te Werk vitaliteitsdiensten 
voor werkgevers. We bieden coaching aan, maar ook een 
programma over Het Nieuwe Gezonde Werken, waarin 
eigen regie op gezondheid centraal staat. Bekijk het Sterk 
te Werk aanbod op defriesland.nl/sterktewerk.”

“Speciaal voor ondernemers hebben we samen met VNO-
NCW Noord het platform Vitaal Ondernemend Noord 
Nederland opgericht. Dit is een community gericht op 
vitaliteit en gezondheid op de werkvloer. We organiseren 
regelmatig kennissessies over bijvoorbeeld duurzame 
inzetbaarheid, thuiswerken en werkgeluk.”  

Bekijk het Eigen Regie-model en praat mee over vitaliteit 
op de werkvloer op doejemee.nl/vitaal-ondernemend.
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Blijf je ontwikkelen als  
bestuurder of toezichthouder

 Mark Olman
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In het kielzog wordt ook vaak de oproep gedaan aan 
ondernemers om hun medewerkers hiermee aan de 
slag te laten gaan. Hierdoor lijkt het wel eens alsof 
werkgevers zonder deze aansporing niet met de 

ontwikkeling van hun medewerkers bezig zijn, maar dat is 
niet waar. Ondernemers weten heel goed dat het belangrijk 
is om je medewerkers opleidingsmogelijkheden te bieden, al 
heeft de werknemer hier ook zelf een verantwoordelijkheid. 
Daarmee maak je als werkgever het verschil, al klinkt het 
voor menigeen soms als een flinke klus. Welke opleidings- 
en ontwikkelingstrajecten passen bij de eigen organisatie,  
wanneer doe je het goed voor je medewerkers en hoe houd 
je nog tijd over voor je eigen skills en ontwikkeling? 
Persoonlijke ontwikkeling, zo weten we uit ons 

ledenonderzoek, is naast het netwerk, de bijeenkomsten en 
de belangenbehartiging, een belangrijke reden om lid te zijn 
van VNO-NCW MKB Noord. Dat kan natuurlijk door van 
elkaar te leren tijdens een bedrijfsbezoek, een gesprek of in 
een Noordgang. Ook krijgen we regelmatig vragen van leden 
die verder willen met hun eigen ontwikkeling en graag een 
rol als bestuurder of toezichthouder willen vervullen. 

“Leden van VNO-NCW, MKB Noord en JNO zijn interessante 
kandidaten voor functies als toezichthouder”, volgens 
Mark Olman, regiodirecteur van BeljonWesterterp. “Ze 
hebben vaak meerdere jaren werkervaring en zijn breed 

geïnteresseerd in mens en maatschappij. Bovendien kunnen 
ze met hun eigen achtergrond en ervaring diversiteit 
brengen in een Raad van Toezicht of bestuur. En dat is heel 
belangrijk. Wij krijgen van ondernemers en werkgevers 
gelukkig ook steeds vaker de vraag hoe zij zich beste 
kunnen oriënteren en voorbereiden op dit soort functies.”  
Wanneer ben je klaar voor een functie gecombineerd met 
je baan zoals in bijvoorbeeld in een Raad van Toezicht? 
Volgens Mark Olman zou het goed zijn dat onze leden 
regelmatig bij zichzelf te rade gaan hoeveel ze in hun eigen 
ontwikkeling investeren: “Laat ik eerlijk zijn, voor ons 
komt het goed uit als veel meer professionals in Noord-
Nederland een governance of andere postgraduate opleiding 
zouden volgen. Deze opleidingen gericht op professionele 
beroepsuitoefening, hebben een duur van een aantal weken 
tot één of twee jaar en zijn op diverse plekken, ook in Noord-
Nederland, te volgen. Met een dergelijke opleiding werkt ook 
de DGA of CEO aan zijn of haar leven lang ontwikkelen.” 

Meerdere organisaties, zowel privaat als publiek, kunnen 
van dienst zijn met geschikte opleidingen voor dergelijke 
functies. Deze zijn niet alleen voor beginners, maar ook voor 

ervaren bestuurders en toezichthouders. Mark: 
“We zien dat de rollen van toezichthouder en 
commissaris de afgelopen jaren ingrijpend 
zijn veranderd. Daarom adviseren wij zelfs 
ondernemers die al jaren toezichthouder of 
commissaris zijn om zich te blijven ontwikkelen 
op dit vlak. Zo ben en blijf je in staat om je 
verantwoordelijkheid uit te oefenen. Daarnaast 
kan het uitwisselen van ervaringen en het 
sparren tussen toezichthouders onderling hier 
enorm bij helpen. We helpen ondernemers 
natuurlijk graag bij alle mogelijkheden en 
ontwikkelprogramma’s die er zijn.”

Leven lang ontwikkelen, 
stimuleren van de leercultuur, 
verbeteren van de skills en 
competenties… veelgehoorde 
termen deze dagen. 

#GEEFTRUIMTE



 EEN BIJZONDER BEDRIJF 

De transitie naar zero emissievervoer is urgent. 
“Maar voordat we in Nederland doorpakken, 

filosoferen we eerst uitgebreid over de vraag 
hoe de wereld er in 2050 of 2070 uitziet”, 
zegt Lisa van der Werff van Holthausen Clean 
Technology. “Terwijl we vandaag aan de slag 
kunnen om de maatschappij morgen al vooruit 
te helpen. Holthausen wil daar een voorbeeld  
in zijn en neemt het voortouw in de transitie. 
We willen toch geen zwarte planeet achterlaten 
aan onze kinderen?”

   Versneller in de 
transitie naar 
waterstof

48  Lisa van der Werff



Het familiebedrijf Holthausen werd in 1945 
opgericht om de las- en snijwerkzaamheden 
in de Groningse scheepswerven te voorzien 
van zuurstof. Het bedrijf groeide uit tot 

markleider in transport en opslag van diverse soorten 
gassen, met een eigen logistiek centrum en een winkel in 
Hoogezand. Daarnaast biedt Holthausen brandbeveiliging 
en veiligheidsopleidingen. 

Clean Technology
In 2000 traden de kleinzoons - nu de huidige eigenaren - 
Stefan en Carl Holthausen toe. Klaar om de gasmarkt op 
z’n kop te zetten, onder meer met waterstofgas. In 2017 
bouwde Carl samen met zijn zoon Max als hobbyproject 
de eerste Tesla-auto om naar een waterstofauto. Deze 
‘Hesla’ leverde wereldwijd aandacht op en inmiddels is de 
groene tak een aparte divisie, onder leiding van Carl en 
Max. “Holthausen Clean Technology is onze kraamkamer 
voor de ontwikkeling van waterstofoplossingen in alle 
soorten voertuigen”, zegt Lisa. “Van vrachtwagens en 
bestelbusjes tot bedrijfswagens en vorkheftrucks. Dankzij 
onze fusie met Hyzon, een producent van brandstofcellen 
en waterstoftrucks, kunnen we deze innovaties in 
veelvoud produceren. Zo worden vrachtwagens op 
waterstof inmiddels op grote schaal geproduceerd.” 

Boegbeeld
Tot de groene tak behoort ook Holthausen Energy 
Points, dat twee waterstoftankstations gaat neerzetten 
in Groningen en Amsterdam, waarvoor Lisa als 
projectleider verantwoordelijk is. “Met Energy Points 
nemen we het voortouw en het risico. We zetten de 
tankstations neer ongeacht het aantal klanten dat ze gaat 
gebruiken. Anders blijf je hangen in het kip-of-ei-verhaal: 

een tankstation komt er pas als er voldoende klanten 
zijn en die klanten komen pas als er een tankstation 
is. We hopen hiermee ook een boegbeeld te zijn in het 
versnellen van de transitie. Daarin werken we trouwens 
graag samen met andere waterstofbedrijven. Hoe meer 
waterstofcollega’s hoe beter. Dan gaat de transitie sneller.”

Combinaties
Ook producenten van elektrische auto’s zijn welkom 
in de samenwerking. “Veel mensen zien een strijd 
tussen elektrisch en waterstof, maar wij zien het als 
een aanvulling. Een waterstofvoertuig is een elektrisch 
voertuig dat niet wordt aangedreven door een accu met 
elektra maar door waterstofgas. We versterken elkaar 
en er ontstaan mooie combinaties.” Daarbij is waterstof 
ook goed geschikt voor voertuigen die langere afstanden 
rijden. Lisa: “De range van een waterstofvoertuig is 
vergelijkbaar met die van een dieselvoertuig. Elektra 
wordt de nieuwe benzine en waterstof wordt de nieuwe 
diesel, zeggen ze wel.”

ONZE UITDAGING LIGT  
VOORAL IN HET VERSNELLEN  
VAN DE TRANSITIE

#GEEFTRUIMTE
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Versnellen transitie
De uitdaging zit voor Holthausen niet in de technologie. 
Lisa: “Het werkt en waterstof is er in eindeloze 
hoeveelheden. Een waterstoftankstation is ook vele malen 
veiliger dan een benzine- of gastankstation. Onze uitdaging 
ligt vooral in het versnellen van de transitie. Nederlanders 
vinden waterstof nog spannend, omdat het onbekend is. 
Maar in Japan bijvoorbeeld rijden overal waterstofauto’s 
en staat om de zoveel kilometer een waterstoftankstation. 
Daar hebben ze het gewoon massaal neergezet, zodat 
mensen zelf ervaren hoe goed het werkt. Dat is volgens ons 
de manier en daar investeren wij nu in.” 

Pionieren
Het zou mooi zijn als ondernemers mee willen pionieren. 
Lisa: “De fossiele brandstoffen raken op en er komt 
strenge wetgeving aan. Dus stel je ervoor open en verdiep 
je er eens in. Wij denken daar graag in mee. Eigenlijk 
kun je Holthausen zien als een bulldozer – op waterstof 
natuurlijk – die met kennis en mensen de transitie 
vooruitduwt. Hoe meer mensen achter die bulldozer 
staan en helpen duwen, hoe sneller de transitie gaat.” 

Groene Waterstof Booster is een vierjarig project 
en initiatief van een Noordelijk consortium. Het 
programma is gericht op het ondersteunen van het 
MKB bij het ontdekken en toepassen van groene 
waterstof. VNO-NCW MKB Noord is projectpartner.

Een aantal onderdelen van het project zijn: 
inspiratiebijeenkomsten, het organiseren van versnellingstafels 
rondom businesscases, het neerzetten van een open innovatie 
omgeving op EnTranCe Groningen en het ontwikkelen van een 
online kennisdatabase en een Noordelijke projectenkaart.

Er zijn vouchers voor ondernemers die een waarde 
vertegenwoordigen voor het inzetten van apparatuur  
en/of kennis, beschikbaar gesteld vanuit het Groene 
Waterstofbooster-project.

Wil je meer weten?  
Kijk op www.groenewaterstofbooster.nl

#GEEFTRUIMTE

  Waterstoftruck in  
de werkplaats.



Benodigdheden
• 60 ml limoncello
• 60 ml spuitwater
• 30 ml citroensap
• 2 tot 3 takjes munt
• 2 theelepels suiker
• Gecrushed ijs
• 1 citroen voor de garnering

En nu aan de slag
1. Neem een longdrinkglas en kneus de takjes 

munt met de achterkant van een lepel. 
2. Schenk de limoncello in, samen met het 

citroensap en het suiker. Roer het geheel 
goed door elkaar. 

3. Vul het glas verder met ijs en het vul af met 
spuitwater. 

4. Garneer de cocktail met een schijfje citroen 
of een takje munt.Bereidingstijd: 5 minuten
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De Mojito is één van de favoriete 
cocktails in Nederland. De 
traditionele variant is met exotische 
Zuid-Amerikaanse rum. Maar deze 
variant maak je met limoncello, 
waarvan één van beste van de 
wereld (volgens de International 
Wine & Spirit Competition) uit 
het prachtige Noorden komt. Een 
smakelijk cocktailrecept voor een 
heerlijke warme zomerdag!

Een Mojito
 BORRELTIJD!  

Tips
1. Style de cocktail af met  

een zomers rietje.
2. Bereid stap 1 en 2 alvast voor en  

maak de cocktail later af  
met water, ijs en garnering.

3. Je kunt ook kiezen voor de 007-methode met 
een cocktailshaker: ‘Shaken, not stirred.’
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