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mensen voor cijfers

De kennis, knowhow en betrokkenheid van uw mensen dragen bij 
aan het succes van uw organisatie. U kiest dan ook voor interim 
controllers die zich geïnteresseerd en actief opstellen en net zo 
begaan zijn met de zaak als u. Wij willen weten wat er speelt, 
 kijken vooruit en handelen doordacht. Onze interim controllers 
zetten zich in voor het belang van uw organisatie en gaan pas 
weg wanneer uw organisatie zelfstandig verder kan gaan.
 
Flexibel inzetbaar en op elk gewenst niveau zijn we, samen met 
het Afier-team, van toegevoegde waarde. Samen werken we 
aan de continuïteit, ontwikkeling en groei van uw organisatie.

Grip op
de zaak

accountants    adviseurs    auditors    it-auditors    controllersafier.com
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faculty of economics
and business

Digitaal transformeren met je bedrijf?

Neem contact op met het GDBC!

RIjksuniversiteit Groningen
Groningen Digital Business Centre
Prof. Dr. Tammo Bijmolt en 
Drs. Ing. Bas Baalmans
e-mail: b.s.baalmans@rug.nl
+31 6 22494353
Bezoek- en postadres:
Zernike Campus
Paviljoen Duisenberg
Nettelbosje 2
9747 AE Groningen
Linkedin: linkedin.com/company/gdbc
Twitter: @GDBC_RUG



Ik zal er niet omheen draaien. Wat een 
roerige periode hebben wij met z’n allen 
achter de rug. Na een bizarre financiële 
crisis belandden we in een voorzitterscrisis. 
Na ontzettend verdrietig nieuws van 
Martine volgde er nog meer slecht nieuws 
van Andreas, waardoor ondergetekende 
noodgedwongen de interim-
interimvoorzitter werd. En de coronacrisis? 
Die deden we er nog even bij. 

Maar, waarde JCC-ers, wat zijn we hier 
ontzettend goed doorheen gekomen met 
z’n allen. Elke euro van de financiële crisis is 
terug, we hebben ondanks alle lockdowns 
46 succesvolle online activiteiten kunnen 
organiseren en bovendien is de vereniging 
gewoon gegroeid. Dat doet geen enkele 
netwerkvereniging ons na. We hebben ons 
zonder twijfel wendbaar getoond. 

Als je ziet hoe sterk de 
verbinding is, juist in 
crisistijd, dan zijn we nu 
sterker dan ooit, daar 
ben ik van overtuigd. Zo 
zie je maar hoe belangrijk 
wendbaarheid is, en dat 
een crisistijd ook kansen 
biedt als het gaat om het 
kijken naar ‘wat kan er 
wel’?

En dus kunnen we met vertrouwen 
vooruitkijken naar 2022. Het wordt een 
prachtig jaar, waarin we niet alleen samen 
weer veel mooie activiteiten mogen 
ondernemen, maar waarin we ook serieuze 
stappen mogen gaan zetten om de JCC klaar 
te stomen voor de komende tien jaar. 

We kunnen vooruitkijken naar een nieuwe 
website, een nieuwe huisstijl en een nieuwe 
strategie. Er staat ons een jaar te wachten 
waarin we een frisse koers gaan varen, met 
een nieuwe identiteit en een hedendaagse 
visie op het ondernemersklimaat. Hoe 
gaan we om met actuele thema’s als 
duurzaamheid en digitalisering? Hoe 
zorgen we dat talent behouden blijft? 
En - ontzettend actueel - hoe houden we 
woningen betaalbaar? 

En dat alles mogen we gaan doen onder 
leiding van een sterk bestuur, dat 

klaar is voor de komende jaren. 

Veel leesplezier, en al komen er 
nog tien crises, blijf kijken naar 
de kansen die elke crisis biedt. 
Steun elkaar, luister naar elkaar 
en maak samen toffe dingen! 

Bart Joling,
Namens het bestuur  

van de JCC

“DE CORONACRISIS DEDEN 
WE ER NOG EVEN BIJ” Een 

frisse 
start!
 
Je kunt alles uitdenken en plannen 
wat je wilt, maar soms krijg je de 
ene na de andere ‘uitdaging’ op 
je pad. Je kunt er niet omheen, 
het loopt anders dan gepland en 
ook de uitkomst valt niet altijd te 
bepalen. Wél kun je zelf kiezen 
hoe je hiermee omgaat. Of het 
nou om een pandemie, financiële 
of persoonlijke crisis gaat, 
communicatie lijkt de rode draad. 
Met transparantie informeren 
en benaderbaar zijn, zo blijf je 
verbinden. Zo hebben de divisies 
in volle vaart doorgepakt en zijn 
we alleen maar gegroeid. De 
grootse plannen voor de identiteit 
van de JCC en digitalisering zijn 
vooruitgeschoven, en zullen 
ongetwijfeld anders ingevuld 
gaan worden. Met voorganger en 
(wie had dat gedacht) ook tijdelijk 
opvolger Bart is de JCC in goede 
en vertrouwde handen. Nieuw 
seizoen, een frisse start en op zoek 
naar een nieuwe voorzitter en vice-
voorzitter. Met het aftreden van 
Sophie, Andreas en mij zwaait een 
crisis bestuur af.
 

De JCC is klaar voor mooie plannen. 
Wij zijn benieuwd!
 
Martine Smeijers
Voorzitter 2019-2021
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Het was een turbulent jaar voor het bestuur van de JCC, zoveel kun je wel stellen. Corona, de 

‘penningmeestercrisis’, en ook privé bleef niet iedereen gespaard. Hoe heftig ook, de drie nieuwste 

bestuursleden – Rob Beukema, Ilinka Bijma en Sheilah Hoenderken - kijken liever vooruit. Financieel staat 

de club er beter voor dan ooit, de betrokkenheid onder de JCC-ers is enorm, en dan wordt er ook nog een 

professionaliseringsslag ingezet. Zonder dat dat ten koste gaat van de gezelligheid, overigens. 

Drie nieuwe bestuursleden voor JCC: 

Tekst: Marieke Bos  -  Fotografie:  Studio Diepzeekonijn
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“ROERIGE PERIODE 
ZORGT VOOR MEER 
VERBINDING”

De drie meest kersverse bestuursleden rollen 
van de ene afspraak in de andere. Eerst een 
gezamenlijke lunch met de besturen van 
de CCG en CCGS, en daarna dus om tafel 
voor een kort kennismakingsrondje voor 
Consigne. De drie schuiven aan in restaurant 
De Drie Provinciën. Uitzicht op een herfstig 
mooi Paterswoldsemeer, een verse kop 
koffie, en drie enthousiaste bestuursleden: 
secretaris Sheilah, penningmeester Rob en 
algemeen bestuurslid Ilinka. Het kon minder, 
zullen we maar zeggen.  

Van de drie ‘nieuwkomers’ draait Sheilah het 
langste mee. Vorig jaar augustus, alweer dik 
een jaar geleden dus, trad ze officieel aan als 
secretaris. Ilinka is de meest recente aanwinst 
voor het bestuur: zij neemt in oktober, na 
de ALV, officieel het stokje over van Sophie 
Speelman. En Rob werd in maart in allerijl 
ingevlogen, daags nadat zijn voorganger op 
non-actief werd gezet wegens verduistering. 

De drie benadrukken meteen: veel willen 
ze niet over die kwestie kwijt. De blik moet 
vooruit, vinden ze. En: wat gezegd moest 
worden, is gezegd. Toch kunnen we er niet 
helemaal omheen. Neem het aantreden van 
Rob als penningmeester, die min of meer 
van de ene op de andere dag vol aan de bak 
moest. “Nadat bekend werd wat er was 
gebeurd, heb ik me bij de voorzitter gemeld 
met de mededeling dat ik beschikbaar was 
om letterlijk de balans op te maken, en orde 
op zaken te stellen”, blikt hij terug. 

Dat aanbod was meer dan welkom, en binnen 
een mum van tijd zat Rob al volop in de 
kasboeken, bankrekening en begrotingen. “Ik 
heb meteen gezegd: ik doe het graag, maar ik 
wil me niet bemoeien met de gebeurtenissen 
en de afwikkeling daarvan: ik focus me op 
de begroting, grootboekrekeningen en de 
financiële verplichtingen, rekening houdend 
met alle mogelijke situaties”, aldus Rob, die in 
het dagelijks leven fiscaal specialist is bij REIN. 

Waar Rob in het huidige bestuur dus de rol 
van penningmeester heeft, is Sheilah sinds 
augustus vorig jaar secretaris. Een rol die 

haar op het lijf geschreven lijkt: “Ik hou heel 
erg van organiseren, van orde en structuur 
aanbrengen”, zo vertelt ze. Pragmatisch 
en praktisch is ze, maar dan wel liefst op de 
achtergrond. “Een functie als voorzitter 
is bijvoorbeeld helemaal niets voor mij.” 
Lachend: “Laat mij liever maar wat achter 
de schermen aan de touwtjes trekken en 
organiseren.”

Haar organisatietalent kwam goed van 
pas tijdens de ‘financiële uitdaging’ die de 
JCC dus vorig jaar voor haar kiezen kreeg. 
“Eigenlijk was het de tweede crisis in korte 
tijd, want we hadden natuurlijk eerst al 
corona gehad, en alle beperkingen die dat 
met zich mee bracht. Maar dit was toch echt 
wel crisiscommunicatie 2.0 hoor. De impact 
was gigantisch. Op de club, op de leden, maar 
ook op ons als bestuur: we zijn er bijna twee 
weken lang non-stop mee bezig geweest.” 

Door het voortvarende en ook professionele 
optreden van het bestuur, kwam de JCC al 
relatief snel weer in rustiger vaarwater, zo zag 
Ilinka Bijma. Ilinka, die werkt als psycholoog, 
coach en trainer, is pas sinds september 
vorig jaar lid van de JCC. “Toen ik lid werd, 
wilde ik ook meteen graag de vereniging écht 
meemaken, dus ik besloot er meteen vol 
voor te gaan”, vertelt ze. “Al snel zat ik dan 
ook in de activiteitendivisie. Daar ben ik, nu ik 
bestuurslid ben, mee gestopt, maar ik ben nu 
wel verantwoordelijk voor de aansturing van 
een vijftal divisies.”

Ook Ilinka kon meteen vol aan de bak in 
haar nieuwe rol als bestuurslid. In haar 
geval voornamelijk met het nieuw leven in 
blazen van de vele JCC-divisies. Ze wijst als 
voorbeeld op de communicatiedivisie, die 
na het vertrek van een aantal leden helemaal 
niet meer bestond. “Laat dat soort dingen 
maar aan mij over. Ik vind het wel leuk om de 
boel een beetje te managen en te coachen.” 
Ook zoiets waar Ilinka zich graag voor inzet: 
de Mentorenpool, een samenwerking tussen 
de JCC en de CCG. “Ik vind dat zo’n mooi 
initiatief, en zo geweldig om te zien hoe jong 
en oud van elkaar leren. Ik wil er graag werk 

van maken om te kijken of en op wat voor 
manier de Mentorenpool uitgebreid zou 
kunnen worden.” 

Ambities zijn er te over, blijkt wel. “We willen 
met de JCC een geheel nieuwe weg inslaan”, 
vatten de drie de plannen voor de komende 
tijd samen. Sheilah: “We werken aan een 
nieuwe visie, een nieuwe missie, met een 
compleet nieuwe huisstijl en natuurlijk ook 
een vernieuwde website.” Een JCC 2.0 dus, zo 
omschrijft haar collega-bestuurslid Rob. “Een 
slagje professioneler dan nu, maar nog wel 
net zo gezellig.” 

En, ook niet onbelangrijk: financieel gezond. 
“Sterker nog: we hadden dit jaar het hoogste 
resultaat ooit”, aldus de penningmeester, 
die er op wijst dat al het geld inmiddels 
weer terug is. Dat er financieel nu wat meer 
ruimte is, is goed nieuws voor de club, én 
voor de huidige leden. “Omdat er binnen 
verenigingen als JCC best wat verloop is, 
vinden we het belangrijk dat het huidige 
ledenbestand van de extra financiële ruimte 
profiteert.” En op wat voor manier? “Er gaat 
extra geld naar de divisies, die er op hun beurt 
weer interessante en leuke activiteiten mee 
kunnen organiseren.” 

Al heeft een lége kas ook iets goeds gebracht: 
het inzicht dat je zonder geld ook een 
heleboel leuke dingen kunt organiseren. 
“Het moet echt gezegd hoe we als bestuur, 
maar ook als club, met z’n allen de schouders 
eronder hebben gezet, en ondanks corona 
en ondanks de lege kas, toch van alles hebben 
georganiseerd”, zegt Sheilah. “Daar ben 
ik echt trots op.” Ze noemt als voorbeeld 
een low budget stadswandeling, een 
sprekersevent met Rico Bakker (aangeboden 
door sponsor Century) en natuurlijk Marijn 
Poelman, die besloot met zijn bedrijf Qlic 
financieel bij te springen. “Dat is toch 
wel het mooie van zo’n roerige periode: 
het zorgt voor meer verbinding, en meer 
betrokkenheid en dat is geweldig om te zien.” 
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Eigenzinnig zijnEigenzinnig zijn

Is weten en laten zien wie je écht bent en hoe jouw stad, merk of onderneming zich onderscheidt van de 
massa. Wij maken het zichtbaar. Met pakkende verhalen en beeldbepalende foto- en videocontent die jou 
online (en uiteraard ook offl ine), via de juiste strategie, goed en langdurig in beeld brengt. Op het netvlies 

en tussen de oren van jouw doelgroep. 

Wij zijn Diepzeekonijn! Klaar om met ons in zee te gaan?

Scan me 

Want to see more?

Hoe klinkt 
uw bedrijf?
Ontdek 
het nu. 

Kantoor regio Groningen
Kerklaan 30A  |  9751 NN  Haren 

+31 (0)50 211 36 80 

Kantoor regio Den Haag
Saturnusstraat 9  |  2516 AD  Den Haag 
+31 (0)70 221 00 49

info@� netunemusic.nl  |  www.� netunemusic.nl



Zo ver als de archieven teruggaan, zo lang 
is Century Autogroep al hoofdsponsor van 
de JCC. En, ook al was het nooit expliciet 
benoemd of vastgelegd, beide partijen 
dáchten er niet aan de samenwerking te 
beëindigen. Dus waarom dan niet een 
levenslang contract, zo was de gedachte van 
Andreas en Sophie. 

Mobiliteit
Een levenslang contract, dat automatisch 
tot in de lengte der dagen doorloopt, bleek 
inderdaad een logische volgende stap. “Voor 
Century is een partnership een goede manier 
om onze naamsbekendheid te vergroten. We 
willen natuurlijk dat mensen bij mobiliteit - 
en dan in de ruimste zin van het woord – als 
eerste aan ons denken”, zegt Meems. “Of 
het nou om koop, huur of lease gaat: we 

zien natuurlijk het liefst dat wij direct op het 
netvlies staan.”  

Kennissessies 
Het uitwisselen van kennis maakt een 
belangrijk deel uit van de samenwerking 
tussen beide partijen. Zo vindt er gemiddeld 
twee keer per jaar bij Century een 
kennissessie plaats, speciaal voor JCC-ers. 
“We vinden het belangrijk en interessant om 
te horen hoe deze generatie over bepaalde 
zaken denkt”, zo zegt Meems. Hij wijst als 
voorbeeld op een eerdere kennissessie over 
de toekomst van mobiliteit. Een sessie over 
elektrisch rijden ziet hij ook wel zitten. “Nu 
al is zo’n dertig procent van de auto’s die we 
verkopen elektrisch of hybride. Hoe kijken 
JCC-ers aan tegen elektrisch rijden? Wat is 
hun mening en visie?”

Zekerheid en stabiliteit 
Het mes snijdt natuurlijk aan twee kanten. 
Voor de JCC betekent het nieuwe contract in 
de eerste plaats uiteraard een betrouwbare 
en stevige financiële basis. “Het geeft 
zekerheid en stabiliteit”, zo zegt Andreas. 
Aangevuld door Sophie: “Daarnaast 
zijn we dankzij Century ook in staat 
verschillende terugkerende evenementen 
te organiseren, zoals de Century Autorally, 
het jaarlijkse uitstapje naar de Volkswagen-
fabriek in Emden of andere interessante 
bedrijfsbezoeken.”

Voor de JCC-ers betekent het partnership 
bovendien dat Century, als exclusief 
mobiliteitspartner, hen aantrekkelijke 
voordelen kan bieden, bijvoorbeeld als het 
gaat om het leasen, kopen of huren van een 
auto.

Kortom, het levenslang sponsorcontract is 
inderdaad een ‘winwin-situatie’ voor beide 
partijen, zoals Meems het al omschreef. En: 
voor Andreas en Sophie betekent het dat 
ze het bestuursstokje met een gerust hart 
kunnen overdragen aan hun opvolgers. “Ons 
laatste kunstje!” 

LEVENSLANG 
‘PARTNERSHIP’ 
VOOR JCC EN CENTURY  
AUTOGROEP 

Een primeur in Groningen: de JCC en Century Autogroep hebben onlangs 
de handtekeningen gezet onder een ‘levenslang’ partnership. Century was al 
jarenlang hoofdsponsor van de JCC, maar heeft nu besloten zich definitief aan 
de JCC te verbinden, als partner én als exclusief mobiliteitspartner. “De unieke 
samenwerking is een winwin-situatie voor beide partijen”, aldus Century Au-
togroep-directeur/eigenaar Erik Meems en voormalig bestuursleden Sophie 
Speelman en Andreas Ensing. 

Tekst: Marieke Bos 
Fotografie:  Martijn Scholtens
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Quintus Five G R O E P

FLEXIBEL GEZONDHEIDSMANAGEMENT
VOOR KLEINE EN GROTE BEDRIJVEN

Onderdelen van de Quintus Groep :
• Quintus Five

• Quintus Five Vitaal
•  Company Centered Care

•  Arts & Expertise

Damsterdiep 49-53 • 9711 SH Groningen • info@quintusfive.com
Secretariaat Quintus Five Groep: 050 280 71 31

WWW.QUINTUSFIVE.COM

De  Quintus Five Groep 
is een totaal dienstverlener op het gebied

van arbodienstverlening, keuringen, expertises,
medico-legal advisering en bedrijfsgeneeskundige zorg.

Eindhoven         Ensch ede          Groningen          Heerenveen          Utrecht            Zwolle beljonwesterterp.nl

 Benieuwd wat wĳ  voor u kunnen doen? Bel met ons kantoor in Groningen: 050-5206222

werving en selectie
interim

development

OP DE JUISTE PLAATS
DE JUISTE PERSOON

...brengt ideeën tot leven

Installatietechniek en bouwfysica
onder één dak

Deerns is als on af han ke lijk in ge ni eurs bu reau ge spe ci a li seerd in 
tech nisch ad vies en en gi nee ring. On ze ex per ti ses op het vlak van 
in stal la tie tech niek, bouw fy si ca en ener gie voor zie ning dra gen bij 
aan duur za me, in tel li gen te en toe komst be sten di ge ge bou wen die 
doen waar voor ze be doeld zijn.

Anna van Buerenplein 21F | 2595 DA Den Haag
T: 088-3740000 | www.deerns.nl



Stads- en terrascafé Pronk, van ondernemer 
Wim ten Cate, is geen onbekende naam in de 
binnenstad van Groningen. Het restaurant 
annex Grand Café, dat een plekje heeft op de 
hoek Vismarkt en de Folkingestraat, opende 
in 2016 de deuren en groeide in de loop der 
jaren uit tot een populaire hotspot bij zowel 
Stadjers, studenten, gezinnen, zakenlui als 
toeristen. 

Onderdeel van Pronk is ook het grote 
stadsterras, een onverwachte en kleine 
oase middenin de stad. Het terras is in 
de herfst- en wintermaanden helemaal 
overdekt; straalkacheltjes en terrashaarden 
zorgen voor warmte. Bezoekers kunnen 
neerploffen op een van de loungebanken 
met grote kussens, of aanschuiven aan een 
van de tafeltjes of hoge borreltafels. Kaarsen, 
schapenvachtjes, lichtsnoeren, planten en 
gezellige kussens doen de rest. 

Borrelplank 
De ‘warme en intieme’ sfeer die hierdoor 
ontstaat, maakt het tuinterras tot de ideale 
plek voor een kop koffie, lunch, diner of 
uitgebreide borrel. “Het kan eigenlijk 
allemaal hier, en dat maakt het ook zo 
leuk”, zegt Wim. “Overdag zitten hier 
mensen te lunchen, maar ’s avonds – na het 
diner – verandert het juist in een gezellige 
borrelplek, waar groepjes vrienden dan bij de 
haard genieten van een drankje en hapje.” 

Hij wijst op de uitgebreide borrelkaart, met 
daarop sinds kort ook ‘pronkjuweeltjes’. 
Dat zijn kleine luxe gerechtjes die je goed als 
borrelhap kunt eten, maar ook ideaal zijn 
om in een proeverij te delen met vrienden: 
coquilles met avocadocrème, zeekraal 
en serranoham bijvoorbeeld, of arancini 

met zwarte knoflook bospaddestoelen en 
truffelmayonaise. “Ook altijd een succes: een 
gele curry van kikkererwten, gemberyoghurt 
dressing en naanbrood.”

Uitzicht op de Vismarkt 
Het tuinterras is volgens Wim ook ideaal 
voor grotere of kleinere bedrijfsborrels. 
Hij noemt als voorbeeld de JCC, waarmee 
Pronk in september de handen ineen heeft 
geslagen, waardoor Pronk nu de vaste 
borrelstek is. “Daar zijn we natuurlijk heel erg 
blij mee. Maar niet alleen de JCC, ook steeds 
meer bedrijven, organisaties en clubs weten 
de terrastuin te vinden voor een besloten 
borrel, lunch of diner.”  

Zo sfeervol en gezellig als in de tuin, is het ook 
in het restaurant annex café. Hoge plafonds 
met ornamenten, veel hout, warme kleuren 
en sinds kort ook: nieuwe, comfortabele 
en gezellige zitplekken, met uitzicht op de 
Vismarkt.  “We hebben het restaurant in 
een nieuw jasje gestoken”, vertelt Wim. 
Daarbij hebben de tafeltjes aan de voorzijde 
plaatsgemaakt voor hippe fluwelen fauteuils, 
en de diepe, lage vensterbanken liggen vol 
kussentjes zodat het ook daar lekker zitten 
is.  “Het was een gouden greep, zegt Wim. 
“Het is nu nog gezelliger en warmer dan het 
al was.” 

WINTERTERRAS VAN STADS- EN TERRASCAFÉ PRONK: 

OOK ’S WINTERS BUITEN LUNCHEN,  
BORRELEN OF DINEREN 
Het winterterras van Stads- en 
terrascafé Pronk zou je met recht 
een verbogen juweeltje in de stad 
kunnen noemen. Letterlijk ook, 
want het overdekte en verwarmde 
terras zit verstopt aan de achterzijde 
van het monumentale pand van 
Pronk aan de Vismarkt. Besloten en 
intiem dus, en daarmee de ideale 
plek voor een lunch, diner, drankje óf 
bedrijfsborrel. 

Tekst: Marieke Bos   CONSIGNE  |  11



HÉLLO
Natuurlijk vind jij het als ondernemer belangrijk dat jouw medewerkers zich blijven 
ontwikkelen. Dat ze de juiste kennis en vaardigheden hebben om te kunnen inspelen 
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De leden werden bij binnenkomst dan ook 
uitgedost met een kleurrijke bloemenketting, 
en een enkeling had voor de gelegenheid 
zelfs z’n mooiste Hawaï-shirt uit de kast 
getrokken. 

Het was een drukbezochte borrel, met 
relatief veel nieuwe leden. Niet voor niets 
stond er dan ook een speciale ‘netwerkgame’ 
op het programma, waarbij de aanwezigen 
de opdracht kregen zoveel mogelijk 

verschillende mensen te spreken. Flink 
genetwerkt werd er dus, maar er werd die 
avond ook volop genoten van de cocktails, 
burgers én het spannende limbo-spel. 

BORREL JCC  
BIJ STADS- EN TERRASCAFÉ PRONK 

Na dik een jaar was het 24 september eindelijk weer zo ver. In stads- en terrascafé Pronk – de kersverse 
vaste borrellocatie van de JCC – stond die vrijdagavond weer een JCC-borrel op de agenda. En meteen 

ook niet de minste: er werd flink uitgepakt met een Aloha-cocktailparty. 

Tekst: Marieke Bos 
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Ben jij een ambitieuze ondernemer 
en wil je online groeien?
Dan is Nordique jouw partner. We helpen jou met 
succesvolle websites, marketing automation, slimme 
koppelingen en meer. 

Meer informatie? Kijk op nordique.nl

Plat 

adverteren 

is zinloos.

vertel 

je verhaal.



Als kind dacht Tineke dat ze juf zou 
worden, net als haar moeder. Maar dat 
liep – zoals veel kinderdromen - toch 
anders. Na de middelbare school wist ze 
dat ze ‘iets creatiefs’ wilde doen. Dat werd 
interieurstyling op het Cibap in Zwolle, 
gevolgd door bouwkunde in Groningen en 
later de master interieurarchitectuur in 
Antwerpen. 

En nu heeft ze al meer dan twee jaar haar 
eigen bedrijf. Met Studio TNK ontwerpt 
Tineke interieurs voor de zakelijke markt, 
zoals kantoren, winkels of horecazaken. 
Eerst had ze daarnaast ook nog een andere 
baan, maar sinds de zomer kan ze zich volop 
focussen op haar bedrijf. “Ik had wel het 
idee om ooit een eigen bedrijf te starten, 
maar wilde eigenlijk eerst nog wat jaren 
werkervaring opdoen. Maar er kwamen 
steeds meer opdrachten binnen, dus toen 
heb ik toch maar deze stap gezet.” 

De bedrijfsidentiteit
Heeft een bedrijf een interieurvraagstuk, 
dan begint de interieurontwerpster het 
hele proces met het leren kennen van het 
bedrijf. “Wat is het verhaal en de identiteit 
van het bedrijf? Wat willen ze uitstralen, en 
waar liggen de wensen en behoeftes?” Op 
basis daarvan gaat ze aan de slag met een 
conceptidee met schetsen, meestal eerst 
met de hand en later digitaal. Daarna volgt de 
keuze voor materialen en producten.

Heel divers dus, en Tineke vindt alles leuk. 
“Het is zo leuk om bij verschillende bedrijven 
binnen te kijken en mensen te leren kennen. 
Aan het begin van een project probeer ik vaak 
iedereen te betrekken, bijvoorbeeld door 
middel van een workshop. Het kan heel erg 
verschillen hoe mensen het bedrijf zien. Door 
iedereen te betrekken hoop ik dat mensen 
enthousiast worden en meer betrokken zijn 
bij het interieurontwerp.” 

“Ik denk dat ik het wel kan”
Tussen alle bedrijvigheden door ontwierp 
ze afgelopen mei de fietskleding voor 
de JCC. “We hebben een appgroep met 
allemaal fietsers, en op een gegeven moment 
ontstond het idee om fietskleding te laten 
maken. Ik heb toen aangeboden om te 
helpen met het ontwerp.” Ze had dat nooit 
eerder gedaan, maar werkt wel met de 
programma’s om zoiets te doen. “Ik denk dat 
ik het wel kan”, zei ze. En het resultaat mag er 
zijn. Zelf heeft ze er nog niet in gefietst. “Ik zit 
met de beste intenties in de app, maar zo heel 
fanatiek ben ik niet”, lacht ze. 

En tijd is ook schaars, want naast alle 
ontwerpen is Tineke de komende tijd ook 
druk met het verbouwen en inrichten van 
een eigen werkruimte in haar huis. Die gaat 
ze inrichten in lijn met haar huisstijl, en met 
duurzame materialen. “Die komen gelukkig 
ook steeds meer op de markt, omdat daar 
steeds meer vraag naar is.” 

De komende maanden ligt de focus dus 
vooral op haar eigen bedrijf. “We gaan zien 
wat de tijd ons brengt, maar ik heb natuurlijk 
de intentie om er een succes van te maken. 
Hopelijk heb ik over een paar jaar een aantal 
mensen in dienst.”

“Ik heb het 
nog nooit 

gedaan,  
maar ik 

denk dat ik 
dat wel kan”

TINEKE GOL

Toen Tineke Gol steeds meer vragen kreeg om een interieurontwerp te 
maken, besloot ze haar eigen bedrijf te starten. Eerst naast haar vaste baan 
als interieurontwerper, maar sinds de zomer helemaal voor zichzelf. Nu is 
ze druk bezig met de inrichting van haar eigen werkruimte, maar tussen alle 
werkzaamheden door ontwierp ze afgelopen jaar ook nog even de fietskleding 
voor de JCC. Ze is de moeilijkste niet. 

Tekst: Leanne de Munnik 
Fotografie:  Martijn Scholtens
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ZET KOERS NAAR EEN TOEKOMST VAN WATERSTOF
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Zeefbanden, Aandrijfwielen 
en Accessoires.

Al meer dan 60 jaar zijn wij 
specialist in het produceren van
zeefbanden voor land- en tuinbouw 
machines. Wij produceren 
zeefbanden passend op 
alle merken.

Halteweg 10 | 9677 RH Heiligerlee

�      +31 (0)597 43 13 63

�          +31 (6)154 144 00

info@hesselszeefbanden.nl
www.hesselszeefbanden.nl
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PlasBossinade is een van de grootste 

advocaten- en notarissenkantoren in Noord-

Nederland. Er werken zo’n 35 gespecialiseerde 

advocaten en (kandidaat-)notarissen. Naast het 

recht zijn ze hard aan de slag op het gebied van 

duurzaamheid en innovatie, en focussen ze zich 

- niet gek natuurlijk - op de juridische zaken die 

daarbij komen kijken. 

“Het klimaatakkoord bevat ambitieuze 

doelstellingen voor ons allemaal”, licht fiscaal 

advocaat Paulien Waninge toe. “Wij willen 

onze maatschappelijke verantwoordelijkheid 

nemen om de CO2-uitstoot terug te brengen, 

en daar willen we ook onze cliënten graag bij 

helpen.” Naast allerlei verplichtingen biedt 

het akkoord volgens haar namelijk ook kansen 

voor bedrijven. “Ondernemers kunnen mooie 

stappen zetten door te pionieren en te kijken 

wat ze kunnen bereiken op het gebied van 

duurzaamheid. Dat heeft dan niet alleen 

positieve gevolgen voor het klimaat, maar ook 

voor het bedrijf zelf.” 

Eco Rally door de noordelijke provincies
Om hun cliënten en andere relaties bewust 

te maken van wat er allemaal gaande is 

op duurzaamheidsgebied, organiseerde 

PlasBossinade bijvoorbeeld een Eco Rally. 

Daarmee reden ze met zo’n 32 auto’s - 

emissievrij uiteraard - langs de koplopers van de 

noordelijke energietransitie. “Daarmee hebben 

we een aantal mooie duurzaamheidsinitiatieven 

in het Noorden laten zien.”

Maar PlasBossinade wijst niet alleen hun 

cliënten op de verantwoordelijkheden en 

kansen. Het bedrijf is zelf afgelopen mei naar 

een energieneutraal pand verhuisd. “Sindsdien 

hebben we een ontzettend goed geïsoleerd 

pand”, aldus Waninge.

Helpen met juridische kennis
Met specialistische kennis over juridische 

regels en procedures willen ze graag hun 

cliënten bijstaan in hun stappen op het gebied 

van duurzaamheid en innovatie. “Bedrijven 

die willen verduurzamen kunnen regelmatig 

te maken krijgen met juridisch ingewikkelde 

situaties, zoals samenwerkingsverbanden, 

subsidies of investeringen. Wij kunnen ze daarin 

ondersteunen.”

Daarnaast kunnen milieubewuste keuzes 

ook fiscaal voordeel bieden voor bedrijven. 

“Je ziet dat de overheid op allerlei manieren 

probeert om bedrijven te stimuleren om te 

verduurzamen. Bedrijven laten nu nog veel 

mogelijkheden onbenut. Wij kunnen die 

vertaalslag maken voor bedrijven, zodat ze ook 

weten wat er mogelijk is.” Waninge wijst ook op 

de handhaving. “Het is natuurlijk niet allemaal 

vrijblijvend. Op den duur moeten bedrijven 

ook rekening houden met handhaving. 

Wat als wordt gesteld dat je niet voldoet 

aan de regelgeving? Ook daarin kunnen wij 

ondernemers adviseren.”

Samenwerking stimuleren
Voorlopig is PlasBossinade nog niet klaar met 

het stimuleren en adviseren van cliënten over 

duurzaamheid en innovatie. “Begin 2022 willen 

we een kennisevent organiseren, samen met 

topondernemers, investeringspartijen en de 

publieke sector. Daarmee willen we met onze 

kennis en kunde samenwerkingen smeden in 

Noord-Nederland.” 

En ook op lange termijn blijft het bedrijf zich 

inzetten voor duurzaamheid. “We willen 

constant blijven kijken naar de stappen 

die bedrijven kunnen zetten om hun 

maatschappelijke verantwoordelijkheid 

te nemen. Daar willen we onze cliënten zo 

goed mogelijk in adviseren, ontzorgen en 

bijstaan. Zo kan elk bedrijf kansen grijpen 

en maatschappelijke verantwoordelijkheid 

nemen.”

PlasBossinade advocaten en notarissen
www.plasbossinade.nl 

  PLASBOSSINADE ADVOCATEN EN NOTARISSEN  

“BEDRIJVEN LATEN 
VEEL KANSEN VOOR 

VERDUURZAMING 
ONBENUT”

Groningen verduurzaamt in een rap tempo, maar het moet sneller.  Voor 2030 moet de CO2-uitstoot 
gehalveerd zijn ten opzichte van 1990. PlasBossinade advocaten en notarissen draagt graag bij aan die 

versnelling. Het bedrijf is zelf hard aan de slag om te verduurzamen. Daarnaast helpt het andere bedrijven een 
weg te vinden in de wirwar van wet- en regelgeving die bij verduurzaming komt kijken.

Tekst: Leanne de Munnik 
Fotografie:  Martijn Scholtens



Tomás Roca Killick (27) staat al te wachten 
op het hoekje van de Vismarkt, voor de 
ingang van Cappuvino, waar we hebben 
afgesproken. Hoewel zijn accent eerder aan 
de telefoon verraadde dat zijn roots niet in 
Nederland liggen, zou je dat op basis van zijn 
blonde, licht krullende haar niet 1-2-3 kunnen 
raden. We nemen plaats aan een tafeltje aan 
het raam, met uitzicht over de Vismarkt. Al 
gauw schuift ook Nico Pals (71) aan. 

Nico en Tomás zijn aan elkaar gekoppeld 
binnen de mentorenpool van de 
Commerciële Club Groningen (CCG) en de 
Jongeren Commerciële Club Groningen 
(JCC). Die is een paar jaar geleden opgezet, 
met als doel om Young Professionals en 
veelal gepensioneerde CCG-ers op een 
ongedwongen manier van elkaar te laten 
leren. Na een wandeling als kennismaking 
waren beide mannen het erover eens dat ze 
een klik hebben, dus sinds juli spreken ze elke 
eerste maandag van de maand af. 

Om de beurt verzint een van beiden wat ze 
gaan doen. De ene keer spreekt het koppel in 
Groningen af, de andere keer in Vries, waar 
Nico woont. Dan maken ze bijvoorbeeld 
een ritje in de Cabrio, of een wandeling in de 
omgeving. “Maar eigenlijk eindigen we elke 

keer wel op het terras”, zegt Nico lachend.

Nico is sinds de coronapandemie met 
pensioen, maar heeft daarvoor nooit 
stilgezeten. Na zijn studie biologie in Utrecht 
en een promotieonderzoek naar het gedrag 
van haaien werkte hij drie jaar bij Stichting 
Film en Wetenschap als producent van 
wetenschappelijke films. Daarna werd 
hij docent audiovisuele media in Twente. 
In 1987 is hij in Groningen bij KPN komen 
werken, waar hij door de jaren heen allerlei 
verschillende rollen heeft gehad. Zijn laatste 
project was een onderzoek naar het gedrag 
van dijken en dijksterktes. Daarna ging hij 
met pensioen, maar bleef als zzp’er werken 
als onderzoeksmanager voor onder andere 
TNO en ASTRON. “Verandering is de enige 
constante”, zegt Nico over zijn carrière. “Ik 
ben om de vier of vijf jaar gewisseld van rol, 
en dat raad ik iedereen aan.” 

Tomás zet zijn cappuccino neer. “Als ik Nico’s 
verhaal hoor, denk ik…” Nico vult aan: “Hoog 
tijd voor wat anders!” “Wie weet”, zegt 
Tomás lachend.

Tomás is geboren en getogen op 
de Canarische eilanden, heeft 
werktuigbouwkunde gestudeerd in 

Duitsland en heeft daarna zijn master 
Marine and Offshore Engineering gehaald 
in Liverpool. Door een aantal reisvrienden 
kwam hij in Nederland terecht en inmiddels 
werkt hij al vier jaar als scheepsbouwer 
bij DEKC Maritime in Groningen. Hij is 
betrokken bij het ontwerp en de engineering 
van schepen, voornamelijk schepen die 
betrokken zijn bij de groeiende offshore wind 
sector. “Het is ontzettend leuk!” zegt hij. “Elk 
project is anders. Maar als ik moet zeggen of 
ik hier over vijf jaar nog steeds werk, dat weet 
ik niet. Ik ben me zo langzamerhand aan het 
oriënteren op een nieuwe stap. Maar welke 
richting wil ik op? Wil ik bijvoorbeeld ooit 
projecten kunnen managen of een andere 
kant op? Wil ik een stap binnen of buiten het 
bedrijf nemen? Of voor mezelf beginnen? Dat 
zijn nu mijn overwegingen.” 

Twee jaar geleden werd Tomás lid van de JCC. 
Een oude collega had het hem aangeraden. 
“Het is een van mijn beste keuzes geweest. 
Mijn netwerk is gegroeid, mijn Nederlands 
is verbeterd, ik heb er mijn vriendin leren 
kennen en dankzij de JCC wonen we in 
een mooi appartement op een prachtige 
locatie. Ik betaal veel te weinig voor mijn 
lidmaatschap!”

“DE WERELD 
LIGT VOOR JE 
OPEN, PAK JE 

KANSEN!”

Sinds afgelopen zomer zijn 
Nico (71) en Tomás (27) 
een mentorenduo binnen 
de Commerciële Club 
Groningen (CCG). Op een 
ontspannen manier leren ze 
van elkaar. “Iemand die zoveel 
verschillende dingen heeft 
gedaan, en nooit spijt heeft 
gehad. Zo zou ik ook graag in 
het leven willen staan.”
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Een ontspannen manier van 
mentorschap
Dit jaar besloot hij dus ook in de 
mentorenpool te gaan, waar hij Nico leerde 
kennen. Nico werd vijf jaar geleden lid van 
de senioren-CCG (CCGS), toen hij zzp’er 
werd. Want toen had hij voor het eerst een 
eigen onderneming, een eis om lid te worden 
van de CCG. Afgelopen voorjaar werd hij 
gevraagd om mentor te worden voor de 
mentorenpool. 

En daar zitten ze dan dus. Nu aan de 
koffie, maar meestal aan een biertje. Een 
ontspannen manier van mentorschap, zo 
zien de mannen het. “Ik heb geen concreet 
vraagstuk,” licht Tomás toe, “maar ik vind het 
fijn om met Nico te kunnen sparren over de 
ideeën die ik heb. Ik heb veel aan Nico’s kennis 
en ervaring, maar het is ook gewoon leuk en 
gezellig om iets samen te kunnen doen.” 

De zeventiger kijkt niet ontevreden terug 
op zijn carrière. “Ik probeer Tomás zoveel 
mogelijk dingen aan te reiken uit mijn 
ervaring. Ik heb me eigenlijk bij elke functie 
afgevraagd: wil ik hier over vijf jaar nog zitten? 
Het antwoord was eigenlijk altijd nee. Ik heb 
het gevoel dat Tomás dat gevoel nu ook 
heeft.” 

Tomás: “Ik wil uiteindelijk niet mijn hele 
leven bij één bedrijf werken. Nico’s carrière 
en de keuzes die hij heeft gemaakt vind 
ik heel inspirerend. Constant groeien en 
ontwikkelen. Niet zomaar, maar wel met een 
bepaalde richting.” Hij vindt het mooi dat 
Nico nooit spijt heeft gehad van zijn keuzes. 
“Iemand die zoveel verschillende dingen 
heeft gedaan, en nooit spijt heeft gehad. Zo 
zou ik ook graag in het leven willen staan.”

Zelf heeft hij natuurlijk ook niet stilgezeten 
in de afgelopen jaren, met zijn ervaring in 
Duitsland, Engeland en Groningen. “Soms 
vragen mensen aan me wat ik van het weer 
in Nederland vind. Tja, ik woon ook al tien 
jaar niet meer in Spanje, dus dat ben ik 
ondertussen wel gewend, en schaatsen 
op het Paterswoldsemeer heeft ook zijn 
charme.”

“De wereld ligt voor je open”
De JCC-er geniet ontzettend van het leven 
in Groningen. Naast zijn werk fietst, zwemt 
en hardloopt hij graag. Ook reizen is eigenlijk 
een grote hobby, maar sinds corona heeft 
hij gedwongen ‘een beetje rust gepakt’. “Ik 
geniet nu eigenlijk nog meer van de stad en 
van de kleine dingen die we doen.” 

Toch gaat hij hier niet oud worden, denkt hij. 
“Mijn vriendin en ik staan beide open voor 
avontuur. Nu zijn we nog jong en zitten we 
nergens aan vast. We hebben geen kinderen 
of een koophuis, dus misschien is nu het 
goede moment. We kunnen altijd weer 
terug.”

Nico, lachend: “Het moet natuurlijk ook niet 
te fijn worden hè? De wereld ligt voor je open, 
pak je kansen!”

Zelf ziet Nico de toekomst minder ver van 
huis, maar stil zit hij niet. Zijn vriendin heeft 
haar heup gebroken, waardoor Nico ook 
mantelzorger, chefkok, tuinman en hoofd 
huishoudelijke dienst is. En daarnaast wil 
hij ook nog motorrijden, fotograferen en 
- niet onbelangrijk - bridgen. Op dinsdag-, 
woensdag- en donderdagavond is hij zoet 
met de drie bridgeclubs waar hij lid van is. Bij 
twee van de drie zit hij in het bestuur. 

“Vandaar dat we altijd op maandagavond 
afspreken,” zegt Tomás. “Maar als ik jou er 
zo gepassioneerd over hoor vertellen, word 
ik wel benieuwd. Ik zou het graag willen 
leren!” En zo kan zomaar een volgende 
mentorafspraak ingevuld zijn. 

Tekst: Leanne de Munnik 
Fotografie:  Martijn Scholtens
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Om te beginnen bij het begin: Jochem, Niek 
en Jan kennen elkaar van Sales Business 
School STIP, en hebben niet alleen alle 
drie een passie voor sales, maar ook voor 
ondernemen. Met hun achtergrond en 
ervaring signaleerden ze dat veel bedrijven 
worstelen met het vinden van goede 
salesmensen. Jochem: “Veel salestalenten 
vertrekken voor hun traineeship naar de 
Randstad. Doodzonde. Niet allen voor die 
talenten, die zich hier net zo goed kunnen 
ontwikkelen, maar vooral ook voor bedrijven 
in het Noorden.” 

Goud in handen 
Het leidde in 2019 tot de oprichting van 
Salesperience. “We hebben het heft in eigen 
hand genomen”, vat oud-professioneel 
wielrenner Jochem het besluit samen.  
Hoe Salesperience volgens hem het beste 
te omschrijven is? “Salesbemiddelaar, 
salesspecialist, detacheringsbureau plus 
plus; Salesperience is het eigenlijk allemaal”, 
somt hij op. Om nog ter verduidelijking toe 
te voegen: “We faciliteren voor bedrijven 
traineeships. Een traineeship bestaat uit een 
assessment, contracting, sales training en 
personal development.” 

Dat de drie met Salesperience goud 
in handen hebben, bleek al snel na de 
oprichting. Meteen al dienden de eerste 
klanten zich aan, en inmiddels werkt het stad-
Groningse bedrijf, met de Vismarkt als HQ, 
voor tal van grote organisaties, waaronder 
NDC Media Groep, Bidfood en Orange Gas. 

“We helpen hen aan de beste salesmensen”, 
vat Jochem samen. De beste inderdaad, of 
beter gezegd de 10 procent, X%, beste. “We 
hebben nauwe contacten met de Honours 
Sales Business School. Studenten die zich 
onderscheiden, en het beste uit zichzelf 
willen halen, kunnen bij ons een assessment 

doen. Alleen de specialisten die daar met vlag 
en wimpel doorheen komen, bieden wij een 
traineeship bij een van onze klanten aan.” 

Verbeterend en vernieuwend 
Die klanten zijn mkb-bedrijven in Noord-
Nederland die om wat voor reden dan ook 
het ontwikkelen en begeleiden van een 
traineeship liever uitbesteden. “Wij nemen 
het hele traject uit handen. We selecteren 
de kandidaten, verzorgen de opleidingen 
en zorgen voor de begeleiding”, vertelt de 
managing director daarover. “Investeren in 
talent betekent ook dat je die talenten aan 
je bindt, en dat is waar wij de bedrijven bij 
helpen.”

Jochem, met zijn passie voor sales, kan het 
niet laten nog maar eens te benadrukken 
hoé ontzettend belangrijk het is om goede 
salesmensen in huis te halen en houden. 

“Je producten, je dienstverlening, het is 
allemaal kopieerbaar voor de concurrent, 
behalve de sales. Dat is waar je je als bedrijf 
écht mee kunt onderscheiden.” En dan het 
liefst natuurlijk met de befaamde X% van 
Salesperience. “De echte salestalententen 
zijn innoverend, maar ook verbeterend en 
vernieuwend.”

Salesperience heeft ook een speciaal 
talentprogramma in huis, waarmee ze de 
talenten van al dan niet ervaren salesmensen, 
of high potentials met ambities op dat 
vlak, verder ontwikkelen. Ook biedt 
Salespereince organisaties (interne) 
opleidingen en trainingen aan, met als doel 
de saleskwaliteiten van het personeel te 
optimaliseren. 

“We willen dé landelijke partij worden 
in de werving en selectie van het beste 
salespersoneel”, zegt Jochem over de 
ambities. Kortom: “dat wat we nu in het 
Noorden doen, willen we ook in andere 
regio’s uitrollen.” En uiteindelijk? “Uiteindelijk 
willen we hoofdsponsor van Ajax worden.” 
Maar dan wél zonder op het shirt te staan. 
“Wat is er nu mooier dan dat mensen zich 
afvragen wie nou de hoofdsponsor is. Dat is 
veel effectiever voor je naamsbekendheid 
dan het zo op het shirt drukken.” 

SALESPERIENCE: 

TRAINEESHIPS VOOR ALLEEN  
DE ÁLLERBESTE SALESTALENTEN 
Om te voorkomen dat salestalenten Groningen massaal verlaten 
voor een traineeship in het Westen van het land, richtten JCC-leden 
Jochem Hoekstra, Niek van der Meulen en Jan Rozema Salesperience 
op. Salesperience helpt alleen de allerbeste salestalenten aan een 
traineeship. Daarmee snijdt het mes aan meerdere kanten: de talenten 
blijven behouden voor het Noorden, ze kunnen zich hier optimaal 
ontwikkelen, én last but not least: bedrijven hier kunnen profiteren van 
de kennis en kunde van de meest excellente salesmensen. 

Tekst: Marieke Bos 

  CONSIGNE  |  21



Daar stond hij dan. Wachtend op de laatste 
trein naar Capelle aan den IJssel, met een 
server van 40 kilo onder zijn arm, ter waarde 
van 2000 euro. Vijftien jaar was Marijn 
Poelman. Een jaar eerder had hij zijn moeder 
aan de mouw getrokken. “Mam, heb je wat 
te doen vanmiddag? Ik heb je handtekening 
nodig om me in te schrijven bij de KVK.” 

Die handtekening was het begin van Marijns 
gamehostingbedrijf, en daarmee ook het 
begin van zijn ondernemerschap. Hij huurde 
een server - een soort computer - in een 
datacenter, die hij weer verhuurde aan 
vrienden, zodat ze daarop konden gamen. 
Daar verdiende hij dan een aantal tientjes 

per maand mee. Op den duur liep dat zo 
goed dat hij besloot om zelf een server te 
kopen. Maar dan moest hij die wel zelf naar 
het datacenter brengen. Het liefst ‘s nachts, 
want dan hadden zijn gamende vrienden 
er geen last van. En dus pakte Marijn als 
vijftienjarige de laatste trein vanuit Drenthe 
naar Zuid-Holland, om vervolgens in de 
vroege ochtend weer de eerste trein terug 
te nemen. 

Zijn ouders keken er niet raar van op, Marijn 
groeide op in een ondernemersfamilie. “Doe 
het maar gewoon”, reageerden ze, “wij gaan 
je niet aan de hand vasthouden.” En dat 
bleek ook niet nodig, want langzaam maar 

gestaag groeide Marijn zijn onderneming. 
Van gamehoster werd hij webhoster, en later 
begon hij met het bouwen van websites en 
software.

Inmiddels is Marijn 29 en hoofd van Qlic, 
een bedrijf met zo’n 25 werknemers dat 
software op maat bouwt voor scale ups, 
ofwel groeiende bedrijven, vaak met een 
omzet tussen de 1 en 15 miljoen euro en zo’n 
10 tot 150 medewerkers. “Voor die bedrijven 
bouwen we software op maat”, legt Marijn 
uit. “Dat houdt in dat we de software op het 
bedrijf en de bedrijfsprocessen afstemmen, 
in plaats van andersom. Die software helpt 
de bedrijven dan met het creëren van 

“Ik wist 
dat er veel 
rekeningen 
open 
stonden, 
maar dit 
had ik niet 
verwacht”

Wat ooit begon met een 
spelletje Call of Duty, is 
uitgegroeid tot Qlic: een flink 
groeiend software-bedrijf. 
Maar in dit brede vaarwater 
heeft directeur Marijn Poelman 
niet altijd gevaren. Met vallen 
en opstaan is hij gekomen 
waar hij nu is, maar hij ziet de 
toekomst positief tegemoet: 
“We gaan de omzet in vijf jaar 
vervijfvoudigen.”

MARIJN POELMAN

Tekst: Leanne de Munnik 
Fotografie:  Martijn Scholtens
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inzicht en laat ze bijvoorbeeld zien welke 
bedrijfsprocessen efficiënter kunnen.” 

Het kantoor van Qlic oogt modern, 
georganiseerd en speels. Er staan ruime 
bureaus met op elk bureau meerdere 
schermen, een aantal Qlic-auto’s op de 
parkeerplaats en er is, jawel, een gameruimte 
in de kelder. Helemaal zelf gemaakt door een 
paar werknemers. Op een banner staan de 
kernwaarden van Qlic: Zeg wat je doet en 
doe wat je zegt, gedreven door groei, denken 
in oplossingen, minder is meer en resultaat 
eerst. “Dat is niet wat we wíllen zijn,” zegt 
Marijn, “maar dat is wat hier heerst. Het is 
onze cultuur.” 

Het lijkt een succesverhaal. Eén stijgende 
lijn tussen de 14-jarige en de 29-jarige Marijn. 
Maar die lijn is niet altijd zo recht geweest.

“Ik leefde als een God in Frankrijk”
Een ideale student was Marijn niet. Hij is 
begonnen aan zo ongeveer alle studies waar 
het woord economie in voorkomt, maar 
hij heeft niks afgemaakt. Hij had het dan 
ook veel te druk voor studeren. Hij werkte 
destijds 40 uur bij de ING en 20 uur voor zijn 
eigen bedrijf. En hij moest ook nog feesten. 
“Ik vond het studentenleven veel leuker dan 
studeren.” 

Zijn ouders - die zijn studie en huur betaalden 
- wisten van niks. Lang leve de lol dus. “Ik 
leefde als een God in Frankrijk. In de twee 
jaar dat ik op kamers woonde, heb ik geen 
één keer gekookt.” Totdat zijn ouders ineens 
voor zijn deur stonden. School had gebeld, of 
Marijn nog van plan was een keer te komen. 
“Dat was de dag dat de geldkraan dichtging.”

Met een netto-inkomen van 4000 euro per 
maand vond Marijn dat niet een heel erg 
groot probleem. Het werd pas een probleem 
toen hij een paar maanden later werd 
ontslagen bij de ING, “een rotstreek.” Zonder 
inkomen en studie trok de 20-jarige Marijn 
noodgedwongen weer bij zijn ouders in. 

Dat was het moment dat hij besloot zijn 
bedrijf uit te bouwen. Pa Poelman - handelaar 
in groente en fruit - was nog altijd lichtelijk 
teleurgesteld in zijn zoon, maar bood hem 
toch een ruimte aan in zijn kantoor in Borger. 
Op voorwaarde dat Marijn elke ochtend 
om 09:00 mee ging naar kantoor, en om 
17:00 weer terug. Dat werkte, want Marijn 
bouwde de zaken uit, nam iemand in dienst 
en verhuisde op den duur naar een groter 
kantoorpand. Qlic - zo heeft Marijn het rond 
die tijd genoemd - groeide en groeide. 

Geen inzicht 
Achteraf gezien begon alle ellende toen 
Marijn een failliete computerwinkel kocht. 
Omdat zijn ouders wel een beetje klaar 
waren met geld geven, leende Marijn 20.000 
euro van zijn opa om de winkel te verbouwen. 
Mooi werd het wel, maar het runnen van een 
computerwinkel bleek niks voor Marijn. “Dan 
ben je een uur aan het lullen om een router 
van 20 euro te verkopen. En dan bellen ze een 
uur later op dat de router niet werkt.” 

“De computerwinkel draaide verlies en 
daarnaast deden we veel te veel met Qlic. We 
groeiden heel hard, maar hadden totaal geen 
overzicht over de geldstromen.” De schulden 
begonnen zich op te stapelen voor de 
22-jarige Marijn. “Ik had geen idee wat er in en 

uit ging. Er was geen focus en geen inzicht.” 
De wake-up call kwam in 2014, toen er 
een deurwaarder langskwam om de tv en 
een bankstel in beslag te nemen. Qlic had 
150.000 euro belastingschuld. “Ik wist dat er 
veel rekeningen open stonden, maar dat had 
ik niet verwacht.” 

Qlic 2.0
Qlic stond op het randje van een 
faillissement, maar gelukkig kwam er hulp 
van een van Marijns klanten. “We hadden 
elkaar nodig. Hij zorgde voor 60% van mijn 
omzet, maar had mijn software nodig om 
zijn bedrijf draaiende te houden.” Na veel 
gesprekken besloten ze compagnons te 
worden, en werd er een BV gestart, onder 
dezelfde naam.

Het was het begin van een grote 
reorganisatie. Naast een regeling voor alle 
schulden moest er ook focus komen. “We 
moesten afscheid nemen van de winkel en 
van alles wat we niet goed deden. We zijn 
gaan kijken waar we nou echt goed in zijn.” 
En dat bleek het bouwen van software om 
inzicht te creëren voor bedrijven, precies 
datgene wat ze zelf destijds niet hadden. 

Kennis, mensen en plezier
Terwijl Qlic langzaam uit een dal klom, 
besloot Marijn in 2016 lid te worden van de 
JCC. Hij woonde inmiddels in Groningen 
en had de behoefte om hier een netwerk 
op te bouwen. En dat is precies wat hij de 
afgelopen vijf jaar gedaan heeft. “Inmiddels 
ben ik wat minder actief, maar ik heb er een 
hoop vriendschappen en een groot netwerk 
aan overgehouden.” 

Het afgelopen jaar heeft hij de JCC 
gesteund, toen de club voor een financiële 
uitdaging stond. Niet per se omdat hij zelf 
ook is geholpen toen hij in de problemen 
zat, maar omdat hij het doel van de club 
belangrijk vindt. “De JCC verbindt kennis, 
mensen en plezier. Het is wel een dingetje 
als evenementen dan niet door dreigen te 
gaan. En als ik dan in de gelegenheid ben een 
steentje bij te dragen, waarom niet?”

Niet alleen zijn toekomst bij de JCC ziet hij 
positief in - “Ik blijf gewoon lid tot het niet 
meer mag” - maar ook de toekomst van zijn 
bedrijf. “We willen de komende jaren blijven 
groeien, zowel in mensen als in omzet.” 
Qlic blijft continu op zoek naar mensen, 
en gaat aan de slag met een project om 
het eigen werk efficiënter te maken. “Ons 
doel is om de omzet de komende vijf jaar te 
vervijfvoudigen. Maar nu met inzicht!” 

MARIJN POELMAN
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*Voor elektrische auto's geldt 8% bijtelling, over de eerste €45.000 van de catalogusprijs van de auto. Over het meerdere moet 22% bijtelling
worden betaald. Dit geldt op basis van de huidige wet- en regelgeving in oktober 2021 en is onder voorbehoud van veranderingen.
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“Toen ik nog bij Donar basketbalde, stond 
ik al regelmatig voor groepen. Op scholen, 
maar ook in het bedrijfsleven. Ook tijdens 
mijn eerste baan daarna was ik spreker. Van 
daaruit bedacht ik dat ik dat goed wilde 
aanpakken. Kortom, hoe kan ik spreker 
worden en leuke, prikkelende lezingen 
verzorgen?” aldus Bakker.

Vorig jaar stapte hij in een traject met drie 
andere spreektalenten, waarin er samen 
werd gewerkt aan de best mogelijke 
performance. Ook omdat wie hij is en wat hij 
te bieden heeft niet voor één gat te vangen 

is. “Van kinds af aan heb ik altijd al de neiging 
gehad dingen anders te doen. Dus om 
vernieuwend te zijn. Ik speelde bijvoorbeeld 
nooit hetzelfde liedje op mijn gitaar. Ik kreeg 
in mijn jeugd de diagnose ADHD-NOS, wat 
eigenlijk betekent: Rico, je hebt geen ADHD… 
maar we weten ook niet wat het wel is. Het 
werd geframed als een aandachtsprobleem, 
maar ik zag het vooral als een kracht. Want 
juist omdat ik snel afgeleid ben, weet ik als 
geen ander hoe je de aandacht van anderen 
erbij kunt houden.”

Inmiddels staat hij regelmatig voor 
groepen bij voornamelijk overheid en 
semi-overheidsorganisaties. “Organisaties 
waar over het algemeen veel regelgeving en 
bureaucratie is, daar duurt het lang om iets 
van de grond te krijgen. Als je steeds dezelfde 
vragen stelt, krijg je over het algemeen ook 
dezelfde antwoorden, binnen die sector ligt 
er veel vast”, stelt Bakker. “Innovatief zijn 
ligt daarbuiten, buiten de gebaande paden. 
Eens even helemaal buiten je comfortzone 
of dagelijkse manier van doen of denken 
stappen, brengt je nieuwe ideeën, hoe slecht 
die soms ook lijken te zijn. Het opent nieuwe 
wegen in je brein die uiteindelijk kunnen 
leiden tot een goed idee.” 

Tijdens lezingen legt hij technieken uit om 
creatief te denken. “Er zijn veel manieren, 
maar meestal draai ik vraagstukken om. Dus 

in plaats van ‘Hoe krijg ik meer klanten?’ ‘Hoe 
jaag ik klanten de deur uit?’ Naast dat dat 
leuk is, komen er vaak mogelijkheden uit. 
Het zorgt voor reflectie en leidt tot absurde 
ideeën die je als inspiratie kunt gebruiken 
voor creativiteit. Vorig jaar tijdens een van de 
lockdowns kwam Burger King bijvoorbeeld 
met ‘Bestel je eten bij McDonalds, want de 
fastfoodsector heeft jullie nodig. Dus of 
je nu hier besteld of daar’, dat is een goed 
voorbeeld. Tijdens een van mijn sessies 
kwam er ook iemand met het idee van een 
faal-cv, naar aanleiding van de vraag hoe 
je zo onzichtbaar mogelijk kunt worden 
voor potentiële werkgevers. Met dat faal-cv 
zouden natuurlijk ook de geleerde lessen 
worden gedeeld. Wellicht geen garantie op 
een nieuwe baan, maar wel zeker een manier 
om op te vallen bij potentiële werkgevers.”

Lezingen is niet het enige dat Rico Bakker 
te bieden heeft. Er is ook nog een podcast, 
te vinden onder ‘De kracht van een slecht 
idee’ en er wordt gewerkt aan een boek. 
Kortom, een talent om te blijven volgen als 
je op wat voor manier dan ook vastloopt in 
je ideeënstroom en wel wat creativiteit kunt 
gebruiken. 

Hoe jaag ik zoveel 
mogelijk klanten 
de deur uit? 

“Die vraag levert bijvoorbeeld verrassende antwoorden 
en daarmee innovatieve ideeën op.”

Met een achtergrond in de 
topsport, als basketballer, en 
de daaruit voortvloeiende 
activiteiten waar hij voor groepen 
kwam te staan, ontdekte Rico 
Bakker dat grote groepen mensen 
meenemen in een verhaal 
weleens kon zijn waar hij goed 
in was. Sinds ongeveer een jaar 
is hij spreker, met als slogan: 
‘De kracht van een slecht idee’. 
Bakker is geboren en getogen 
in Groningen, maar met zijn 
bedrijf nu werkzaam door heel 
Nederland.

Tekst: Ilja Tigchelaar
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“We hebben subsidie ontvangen voor het 
ontwikkelen van een innovatief software-
idee binnen ons vakgebied. Dat was zonder 
de JCC niet of minder snel gelukt.” 

Het initiële idee waar David subsidie voor 
gekregen heeft, ontstond in het najaar 
van 2019 tijdens een JCC-borrel waarbij hij 
JCC-er Matthijs Noordhoek (eigenaar van 
Diepzeekonijn) sprak. De twee werkten 
op dat moment al regelmatig samen, 
waarbij Fine Tune Music hoogwaardige 
audioproducties leverde voor diverse 
projecten van Diepzeekonijn. Op de 
desbetreffende avond vertelde David 
over de nieuwe ontwikkelingen binnen zijn 
bedrijf, waarna Matthijs zijn ongezouten 
mening gaf. “Leuk, maar weet je wat ik als 
afnemer nou echt mis? Dat we gebruik 
kunnen maken van jullie voice-overs en deze 
in onze eigen huisstijl aan onze klanten aan 
kunnen bieden” zei hij. Dit was ontzettend 
waardevolle informatie en zo was het zaadje 
geplant en ontstond het idee voor een nieuw 
innovatief audio-platform voor afnemers 
van voice-overs, muziek, soundlogo’s en 
geluidseffecten.

In de vorige editie van Consigne vertelde 
David ook over zijn plannen. “Op dat 
moment was het totaal nog niet duidelijk 
of we de subsidie zouden krijgen en 
binnen welke termijn het nieuwe platform 
gerealiseerd zou gaan worden. Nu ligt dat 

anders. Het platform gaat binnenkort de 
testfase in en zal in het eerste kwartaal van 
2022 opgeleverd worden.”

Met het innovatieve platform richt Fine Tune 
Music zich vooral op filmmakers en creatieve 
bureaus die op regelmatige basis voice-overs 
en muziek afnemen. Zij kunnen straks via 
het platform een voorselectie van voice-
overs maken en dit in hun eigen huisstijl aan 
hun klanten presenteren waardoor ze een 
professionelere uitstraling krijgen.

Persoonlijke achtergrond
David is componist en muziekproducent, 
na zijn studie aan het Prins Claus 
Conservatorium begon hij als ondernemer 
en richtte hij Fine Tune Music op. Ook 
begon hij een voice-over agency (lees; 
stemmenbureau). Via zijn Fine Tune Voices 

website kun je opnames van meer dan 
honderd verschillende voice-overs boeken in 
verschillende talen (Brits, Amerikaans, Duits, 
Frans, Spaans en Nederlands). 

“Wij helpen merken, creatieven en agencies 
vooruit door solide audioproducties. Dat 
doen we vanuit onze studio’s in Amsterdam, 
Den Haag en Groningen. Van strategie 
tot executie. Met een heldere aanpak. We 
leveren de hoogst haalbare kwaliteit audio-
opnames voor merken als Uber Eats, Tata 
Steel, Knab, MyWheels en bijvoorbeeld M 
Line, maar ook de reclamebureaus uit het 
hele land weten ons goed te vinden.” 

Een muzikale handtekening
Fine Tune Music denkt op strategisch 
vlak mee met bedrijven als het aankomt 
op gebruik van audio in marketing- en 
communicatie uitingen. Sonic branding 
en music strategy wordt dit genoemd. Als 
partner van de JCC is Fine Tune Music op dit 
moment bezig met het ontwikkelen van een 
tune en een audio-huisstijl voor de JCC. Maar 
ook hebben ze recent voor Ten Stripes een 
unieke tune en soundlogo gecomponeerd 
die past bij de kernwaarden van het bedrijf. 
Alle grote merken en bedrijven zijn al jaren 
bezig met sonic branding. Waarom? Omdat 
het werkt! Uit onderzoek blijkt namelijk 
dat merken met een soundlogo onbewust 
positiever worden beoordeeld dan merken 
zonder soundlogo. 

Waarom het juist nu belangrijk is om 
na te denken over hoe je bedrijf klinkt? 
Podcasts, filmpjes, social media, vrijwel alle 
communicatie speelt zich tegenwoordig 
digitaal af. Geluid is een groot en onmisbaar 
onderdeel van al deze digitale uitingen. Waar 
op dit moment nog een minderheid van 
de merken beschikt over een herkenbare 
muzikale handtekening, is dit een voor 
merken die graag voorop lopen een kans 
voor open doel. Want terwijl alle opvallende 
kleuren al vergeven zijn en visuele logo’s 
steeds meer op elkaar gaan lijken, ligt bij 
audio alles nog open.

Binnen onze club is er ontzettend veel talent aanwezig. Als je deze krachten 
bundelt kun je tot een succesformule komen, ontdekte David Marcel de 
Jong (30), eigenaar van Fine Tune Music. Samen met Roderik Derksen van 
i4Marketing (inmiddels CCG-er), Arjen de Jong en Elke Veenman van Sigbar 
werkt David aan een nieuw digitaal audio-platform voor zijn bedrijf Fine 
Tune Music. i4Marketing denkt mee over de marketingstrategie en Sigbar 
ontwikkelt de software van het platform.

SUCCESVOL  
SAMENWERKEN
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JCC ZOEKT SAMENWERKING MET 

“Ook tijd en 
aandacht welkom 

in strijd tegen 
armoede”  

De JCC is er niet alleen voor de leden, 
maar ook voor mensen die wat minder 
geluk hebben gehad in het leven. Dat 
bewijst wel de kersverse samenwerking 
tussen de JCC en Omarm Groningen, 
die zich inzet tegen armoede in de 
stad. “We vinden het belangrijk om 
ons als club ook in te zetten voor 
de medemens”, zo motiveert de 
Diversiteit en Inclusiviteit Divisie (DID). 
 
Eerst maar eens over Omarm Groningen, 
want het is niet het eerste het beste goede 
doel waarmee de club de handen ineenslaat. 
Omarm Groningen zet zich namelijk in voor 
Groningers die in armoede leven. En dat 
zijn er helaas nogal wat, zegt Erwin Mulder 
van Omarm Groningen. Hij wijst op cijfers 
waaruit blijkt dat een op de zes kinderen in 
Groningen in armoede leeft. “Schrikbarende 
aantallen”, zo omschrijft hij. “En de vrees 
bestaat dat door de huidige energie- en 
gascrisis het aantal alleen maar verder 
toeneemt.” 

Het mooie aan Omarm Groningen, gaat 
Erwin verder, is vooral de verbindende rol 
die deze organisatie heeft. “We zien in de 
praktijk dat er in Groningen ontzettend veel 
bedrijven, organisaties, ondernemers en 
instellingen zijn die zich graag willen inzetten 
voor een goed doel, maar vervolgens geen 
idee hebben wat ze dan het beste kunnen 
doen of geen tijd hebben om dat uit te 
zoeken.” En dat is precies wat ze bij Omarm 
Groningen wél weten. “Kort door de bocht 
gezegd komt het erop neer dat we vraag en 
aanbod met elkaar verbinden.”

Concrete plannen heeft de JCC nog niet, 
maar de gedachte is om vanuit de club niet 
zozeer een donatie te doen in de vorm van 
geld, maar in de vorm van kennis, aandacht 
of een activiteit. Het organiseren van een 
damtoernooi zou dan een optie kunnen zijn, 
en ook is het idee geopperd om een paar 
JCC-leden met een bijzondere en creatieve 
onderneming te vragen om voor een groep 
basisschoolleerlingen te vertellen over hun 
bedrijf. Het gaat dan vooral om het bieden 

van ontspanning of inspiratie en ook: de 
kinderen te laten zien en ervaren welke 
mogelijkheden er zijn, aldus de DID. Vanuit 
het JCC-bestuur is bovendien voorgesteld 
om in een aantal Groningse wijken een 
opruimdag te organiseren, waarbij dan onder 
andere zwerfplastic opgehaald wordt. 

Volgens Erwin Mulder van Omarm 
Groningen is het inderdaad geen voorwaarde 
om financieel een bijdrage te leveren. 
“Sommige bedrijven kiezen er wel voor 
om geld te doneren, maar het beschikbaar 
stellen van tijd en aandacht kan ook al heel 
waardevol zijn.” 

Overigens zijn goede doelen niet het 
primaire thema van de divisie ‘Diversiteit en 
Inclusiviteit’. De DID heeft vooral als doel 
als om onderwerpen als ‘inclusiviteit en 
diversiteit’ hoger op de agenda van bedrijven 
te krijgen, kloven te dichten en meer 
aandacht te genereren voor dit onderwerp. 
Om dat te bereiken organiseert de DID 
uiteenlopende activiteiten. 

Tekst: Marieke Bos
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“De schoonmaakbranche is eigenlijk veel 

leuker dan mensen vaak denken”, vindt Poort, 

vanaf 2016 werkzaam bij Effektief. “Ik ben er 

zelf ook doorgegroeid en heb mooie kansen 

gekregen. Als je in onze branche begint, is geen 

dag hetzelfde. Er gebeurt veel, met een enorme 

diversiteit aan mensen, opdrachtgevers en 

bijzondere plekken, dus je leert snel schakelen. 

Of het nu een muziekoptreden is of een beurs, 

je bent onderdeel van een logistiek proces. Je 

ziet hoe een locatie van niets tot iets wordt 

opgebouwd, daar staan bezoekers vaak niet bij 

stil.”

Onderdeel van een beleving
Het schoonmaakbedrijf traint werknemers 

bovendien om ze bewust te maken dat 

ze onderdeel zijn van een beleving. “Als je 

kijkt naar een Bataviastad. Daar lopen onze 

medewerkers ook in representatieve kleding, 

ze zijn echt onderdeel van de hele gastbeleving. 

Schoonmaken met een glimlach vinden we 

daarom belangrijk. Werknemers kunnen ook 

vragen krijgen van bezoekers, bijvoorbeeld waar 

een bepaalde winkel is. Als dat gebeurt voelen ze 

zich ook trots. Het is vaak echt meer dan alleen 

een schoonmaken. We geven werknemers ook 

taalcursussen, helpen ze zich te ontwikkelen 

en willen zorgen dat ze zich prettig voelen op 

locatie.”

Van glazenwasbedrijf naar data-
aangestuurde schoonmaak
Effektief begon in 1953 als glazenwasbedrijf 

voor het gemeentehuis van Groningen, 

maar inmiddels is het bedrijf aardig uit zijn 

jasje gegroeid met zo’n tweeduizend vaste 

medewerkers. Dit jaar volgt bovendien een 

volgende nieuwe stap. “We gaan in Koninklijk 

Theater Carré het eerste grote project met 

sensoring doen, oftewel data-aangestuurde 

schoonmaak”, vertelt Poort enthousiast. 

“We hebben het hele pand volgehangen 

met sensoren en deze gekoppeld aan een 

online app. Die houdt precies bij hoe vaak 

bepaalde kleedkamers en wc’s gebruikt 

worden, op basis daarvan passen wij ons 

schoonmaakprogramma aan.” Een kleedkamer 

die voorheen bijvoorbeeld elke week werd 

schoongemaakt wordt dan alleen na gebruik 

gereinigd. Dat heeft ook voordelen voor de 

opdrachtgever. “Zij weten dan namelijk precies 

waar in hun pand klanten veel zijn. Soms heb 

je een hele lange rij voor een wc, terwijl er 

verderop gewoon eentje vrij is. Dan kunnen ze 

met wegbewijzering hierop inspelen.”

Corona heeft zijn weerslag op de 

schoonmaaksector gehad, stelt Poort. Effektief 

raakte een derde van de omzet kwijt door het 

gemis van events en de sluiting van veel locaties. 

Inmiddels trekt het weer aan en vond het 

bedrijf ook nieuwe opdrachtgevers. Het werk 

is inhoudelijk ook veranderd. “Medewerkers 

worden nu meer gezien. Ze worden daarom ook 

vaker servicemedewerkers genoemd en zijn 

nog meer onderdeel van de beleving dan eerst.” 

Door corona is schoonmaken volgens haar 

belangrijker dan ooit geworden. “Ik verwacht 

dat die aandacht blijvend is. Het kantoor is 

meer veranderd in een ontmoetingsplaats, 

de pandbezetting is wel echt anders. Maar we 

hebben nu veel vaker dagmedewerkers op 

locatie. Voorheen werkten ze aan de randen 

van de dag, dus voor of na de openingstijden 

van het kantoor. Dan kwam een ploeg uit het 

zicht om het hele kantoor schoon te maken. Nu 

zie je meer dat twee mensen gewoon de hele 

dag aanwezig zijn om ook tussentijds schoon te 

maken. Ze zijn dus meer zichtbaar, en die trend 

past goed bij ons omdat we mensen al opleiden 

om zichtbaar te zijn als publieksmedewerker 

of servicekracht. Ik zie de toekomst dus 

rooskleurig in voor de schoonmaakbranche.”

Effektief Facility Services
www.effektief.nl 

  EFFEKTIEF   

“DE SCHOONMAAKBRANCHE IS 
LEUKER DAN MENSEN DENKEN”
Effektief is een van de tien grootste schoonmaakbedrijven van Nederland. Het landelijk opererende 
schoonmaakbedrijf is marktleider in het schoonmaken van grote evenementen en evenementlocaties. “Dan 
kun je denken aan AFAS Live, maar ook buitenfestivals zoals de KLM Open. We doen ook veel musea, zoals het 
Groninger Museum en het Forum”, legt operationeel directeur Nina Poort uit.

Tekst: Remco van Veluwen  -  Fotografie:  Martijn Scholtens



Maaike Diemer 
iQ Makelaars

Bas Mentink 
Sterc Online Agency

Marlon Tienstra 
Tienstra Dienstverlening

Jasper van der Meij 
Ten Stripes

Annemarie Sanderink 
The Student Hotel

Jochem Hoekstra 
Salesperience

Mitch Lases 
Lentis GGZ

Dize Mentink 
B&S International

Dimitri Smit 
Flynth Adviseurs en Accountants

Mandy Stots 
Rijksvastgoedbedrijf

Niek van der Meulen 
Salesperience

Renske Wiegersma 
EY

Jan Rozema 
Salesperience

Rick Bakker 
Van Mossel Jaguar Land Rover

Nando Luttmer 
The Boilermaker Group

Anne Dijk 
Notariskantoor mr. P.K. de Boer

Lars Jonge 
MAIN Energie

Lojenke Aeilkema 
Office Rock 

Sanne Hamminga 
Het Servicekantoor

Chiel Oude Breuil 
Webob

André Bergsma 
Massoeba B.V.

Floris Jonker 
Kudo Studio

Alex Sarfo 
Ronduit Duurzaam

Rixt Bruining 
USG-Engineering

Max Heeres 
Bidfood

Mathijs Hummel 
USG-Engineering

Emile Bos 
Florentin

Justin Matulessy 
Greatwaves

Laurien Smit 
ColliCare Logistics

Liesbeth Holthuis 
Xtract

Joniek Hooghoudt 
Hooghoudt

Charlotte Lerk 
BDO

Peter Schreuder 
JP Activiteiten

Menno Tjoelker 
Argo

Rogier Westera 
InsingerGilissen

Sterre Attema 
RUG/Humanitas

Bishakha Riele 
Synaeda

Jaron Veldhuis 
Equote.nl

Jimmy van der Valk 
van der Valk

Laura Wilpstra 
Talent Performance

Lammert Laanstra 
Century Autogroep 

Anneloes Oldenburger 
Virol

Felix Versol 
Sloepen verhuur Silverboat

Anke  Schuurmans 
JJ darboven

NIEUWE LEDEN JCC

ACTIVITEITEN JCC
 woensdag 8 december 
Druk op de resetknop met de Helweek

 zaterdag 11 december 
Kerstgala

 zondag 2 januari 
Nieuwjaarswandeling

 woensdag 5 januari 
Schaatsclinic: netwerken en schaatsen
 
 maandag 17 januari 
Kennismakingsborrel

 vrijdag 28 januari 
Nieuwjaarsfeest
 
 maandag 7 februari 
Start Helweek

 woensdag 10 februari 
Ladiesnight event

 woensdag 17 februari 
Bedrijfsbezoek: 
Politieacademie Zuidlaren

 vrijdag 25 februari 
Netwerkborrel

 donderdag 10 maart 
MTB Skillspark Meerstad

 maandag 14 maart 
Kennismakingsborrel

 woensdag 17 maart 
Bedrijfsbezoek: 
Hyzon Motors Winschoten

 donderdag 24 maart 
Internationale reis: Ljubljana
(terugreis: 28 maart)

 vrijdag 1 april 
1 aprilborrel

 donderdag 8 april 
Open Air Bios

 vrijdag 29 april 
Netwerkborrel

 maandag 16 mei 
Kennismakingsborrel

 woensdag 18 mei 
Bedrijfsbezoek: 
Groningen Seaports
(ondervoorbehoud)

 vrijdag 27 mei 
Borrel & Suppen

 maandag 30 mei 
Mentorenpool

 donderdag 16 juni 
Survivallen

 zaterdag 25 juni 
JCC Rally

 vrijdag 1 juli 
Eindfeest

Check voor het meest 
recente overzicht de 
website van de JCC!
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