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COMMERCIEELECLUB  ONDERNEMERS  DIE  NOOIT  SCHROMEN  TE  INNOVEREN  WORDEN  GELADEN  MET  NIEUWE  ENERGIE

 EEN TERUGBLIK 
OP EEN GESLAAGD 

LUSTRUM:

 75 JAAR CCG.

ETEN TUSSEN DE 
KOEIEN EN FEEST IN 

HUIZE MAAS

INTERVIEW MET 
MARINUS TABAK:

NIEUWE 
LEDEN VAN 
DE CCG:

 “Wij Groningers mogen apetrots 

 zijn op onze regio. Er gebeuren hier 

 machtige, unieke dingen” 

 “We hebben een gezamenlijke 

 uitdaging om Groningen 

 op de kaart te zetten” 



December belooft altijd een gezellige en drukke maand te zijn met Sinterklaas, kerst en oud & nieuw. 
Naast het kopen van cadeaus zijn er ook genoeg mensen die graag een nieuwe woning willen kopen.  
De woningmarkt is echter nog steeds oververhit en dat maakt het aankopen van een nieuwe woning  
erg lastig. Naast de aankoop van je nieuwe woning, zijn er nog zoveel dingen waar je aan moet denken, 
zoals het afsluiten van een hypotheek. 

Het afsluiten van een hypotheek is een heel 
proces en blijkt het vaak gemakkelijker dan het 
lijkt. Daarom helpt Mennes voor Wonen jou niet 
alleen met het aan- en verkopen van een woning 
maar helpen wij jou ook graag verder met het 
financieren van je nieuwe woning. Hiervoor 
geven we je financiële tips en verwijzen we je 
door naar onze partner Huis en Hypotheek - 
Schonewille & Ter Harkel voor het afsluiten van 
een hypotheek.

Financiële tips
Voordat je een woning gaat bezichtigen, 
raadt Mennes voor Wonen je aan om eerst 
een vrijblijvende afspraak te maken met een 
hypotheekadviseur om te weten hoeveel je 
maximaal kan lenen en om je totale financiële 
situatie in kaart te brengen.  Tegenwoordig 
is het van belang dat de koper meer eigen 
middelen nodig heeft naast het afsluiten van een 
hypotheek. In deze oververhitte markt moet 
je soms snel schakelen om een bod uitbrengen 
want anders ben je te laat. Een ander scenario is 
dat de hypotheekadviseur geen tijd meer heeft 
om je te adviseren op korte termijn, voordat de 
inschrijving van de woning sluit. De makelaars 
van Mennes voor Wonen geven je bijvoorbeeld 

advies over wat de gevolgen zijn met betrekking 
tot het doen van een bod. Bijvoorbeeld als de 
taxatiewaarde lager ligt dan de koopsom, het 
doen van een bod zonder voorbehouden of 
als er een non-actieve VvE is. Dit heeft allemaal 
invloed bij het afsluiten van een hypotheek.  

Partner Huis en Hypotheek 
Schonewille & Ter Harkel
Mennes voor Wonen werkt nauw samen met 
Huis en Hypotheek - Schonewille & Ter Harkel. 
Dit biedt verschillende voordelen voor onze 
gezamenlijke klanten, bijvoorbeeld dat de lijnen 
kort zijn. Dit komt doordat wij in hetzelfde 
pand werkzaam zijn. Korte lijnen kunnen het 
proces bevorderen doordat we snel kunnen 
schakelen. Een ander voordeel is dat we 
gemakkelijker onze expertise uitwisselen.  
De makelaars zijn deskundigen op het gebied 
van de woningmarkt en de hypotheekadviseurs 
zijn deskundigen op het gebied van hypotheken 
en verzekeringen. Door onze krachten te 
bundelen en informatie met elkaar uit te 
wisselen zijn de makelaars van Mennes voor 
Wonen altijd op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen en trends. Huis en Hypotheek - 
Schonewille & Ter Harkel heeft diverse locaties 

waaronder aan het Grondzijl 4 te Groningen, 
waar het personeel van Mennes voor Wonen 
zich ook bevindt. Zij geven onafhankelijk 
advies voor hypotheken en verzekeringen. Wat 
houdt dit precies in; zij vergelijken hypotheken, 
rentetarieven en voorwaarden van vrijwel alle 
hypotheekaanbieders. Ook brengen zij op ieder 
gewenst moment jouw totale financiële situatie 
in kaart en helpen zij een passende verzekering 
te vinden. De adviseurs zoeken naar gunstige 
voorwaarden en tarieven en stemmen daarbij 
de verzekeringen af op jouw dagelijks leven.  
Op die manier ben je niet onder- of over 
verzekerd. 

Het team van Mennes voor Wonen 
wenst je alvast prettige feestdagen toe.

Tips nodig over het aankopen van een 
woning? Neem dan vrijblijvend contact 
met ons op via 050 -527 20 20 of via 
info@mennes.nl
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December belooft altijd een gezellige en drukke maand te zijn met Sinterklaas, kerst en oud & nieuw. 
Naast het kopen van cadeaus zijn er ook genoeg mensen die graag een nieuwe woning willen kopen.  
De woningmarkt is echter nog steeds oververhit en dat maakt het aankopen van een nieuwe woning  
erg lastig. Naast de aankoop van je nieuwe woning, zijn er nog zoveel dingen waar je aan moet denken, 
zoals het afsluiten van een hypotheek. 

Het afsluiten van een hypotheek is een heel 
proces en blijkt het vaak gemakkelijker dan het 
lijkt. Daarom helpt Mennes voor Wonen jou niet 
alleen met het aan- en verkopen van een woning 
maar helpen wij jou ook graag verder met het 
financieren van je nieuwe woning. Hiervoor 
geven we je financiële tips en verwijzen we je 
door naar onze partner Huis en Hypotheek - 
Schonewille & Ter Harkel voor het afsluiten van 
een hypotheek.

Financiële tips
Voordat je een woning gaat bezichtigen, 
raadt Mennes voor Wonen je aan om eerst 
een vrijblijvende afspraak te maken met een 
hypotheekadviseur om te weten hoeveel je 
maximaal kan lenen en om je totale financiële 
situatie in kaart te brengen.  Tegenwoordig 
is het van belang dat de koper meer eigen 
middelen nodig heeft naast het afsluiten van een 
hypotheek. In deze oververhitte markt moet 
je soms snel schakelen om een bod uitbrengen 
want anders ben je te laat. Een ander scenario is 
dat de hypotheekadviseur geen tijd meer heeft 
om je te adviseren op korte termijn, voordat de 
inschrijving van de woning sluit. De makelaars 
van Mennes voor Wonen geven je bijvoorbeeld 

advies over wat de gevolgen zijn met betrekking 
tot het doen van een bod. Bijvoorbeeld als de 
taxatiewaarde lager ligt dan de koopsom, het 
doen van een bod zonder voorbehouden of 
als er een non-actieve VvE is. Dit heeft allemaal 
invloed bij het afsluiten van een hypotheek.  

Partner Huis en Hypotheek 
Schonewille & Ter Harkel
Mennes voor Wonen werkt nauw samen met 
Huis en Hypotheek - Schonewille & Ter Harkel. 
Dit biedt verschillende voordelen voor onze 
gezamenlijke klanten, bijvoorbeeld dat de lijnen 
kort zijn. Dit komt doordat wij in hetzelfde 
pand werkzaam zijn. Korte lijnen kunnen het 
proces bevorderen doordat we snel kunnen 
schakelen. Een ander voordeel is dat we 
gemakkelijker onze expertise uitwisselen.  
De makelaars zijn deskundigen op het gebied 
van de woningmarkt en de hypotheekadviseurs 
zijn deskundigen op het gebied van hypotheken 
en verzekeringen. Door onze krachten te 
bundelen en informatie met elkaar uit te 
wisselen zijn de makelaars van Mennes voor 
Wonen altijd op de hoogte van de laatste 
ontwikkelingen en trends. Huis en Hypotheek - 
Schonewille & Ter Harkel heeft diverse locaties 

waaronder aan het Grondzijl 4 te Groningen, 
waar het personeel van Mennes voor Wonen 
zich ook bevindt. Zij geven onafhankelijk 
advies voor hypotheken en verzekeringen. Wat 
houdt dit precies in; zij vergelijken hypotheken, 
rentetarieven en voorwaarden van vrijwel alle 
hypotheekaanbieders. Ook brengen zij op ieder 
gewenst moment jouw totale financiële situatie 
in kaart en helpen zij een passende verzekering 
te vinden. De adviseurs zoeken naar gunstige 
voorwaarden en tarieven en stemmen daarbij 
de verzekeringen af op jouw dagelijks leven.  
Op die manier ben je niet onder- of over 
verzekerd. 

Het team van Mennes voor Wonen 
wenst je alvast prettige feestdagen toe.

Tips nodig over het aankopen van een 
woning? Neem dan vrijblijvend contact 
met ons op via 050 -527 20 20 of via 
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Neem contact met ons op:
Telefoon: (050) 312 27 22  E-mail: info@franskoopal.nl

Kom bij ons langs:
Noorderhaven N.Z. 1, 9712 VE Groningen

De onzichtbare haaraanvulling voor man en vrouw
Secret Hair 

accountants   adviseurs   auditors   afier.com    

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
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colofon

In deze clichématige donkere dagen voor 
Kerstmis zijn er toch vele lichtpuntjes die 
ons op de been houden. Niet alleen in de 
vorm van de in deze tijd onvermijdelijke 
kerstversierselen, maar ook als de minder 
zichtbare flikkeringen des levens. Terugkijken 
op het eerste ‘normale’ verenigingsjaar van 
de CCG sinds 2020, met als een van de vele 
hoogtepunten het buitengewoon geslaagde 
lustrum, kan helpen de winterdip door te 
komen. Ik ga ervan uit dat deze prachtige 
Consigne daarbij van dienst kan zijn!

Naast het lustrum hebben wij natuurlijk een 
stevig aantal bedrijfsbezoeken en lunch- 
en dinerbijeenkomsten georganiseerd, 
op verrassende locaties. Zo kwam Femke 
Eerland, directeur van Noorderzon, vertellen 
over ‘haar’ festival in de synagoge in de 
Folkingestraat, sprak Bart Cunnen, CEO van 
Holland Norway Lines, in de vertrouwde 
Coendersborg en vertelde Marinus Tabak 
van energiereus RWE in Pathé alles over 
de – zorgelijke - ontwikkelingen op de 
energiemarkt.

Tijd voor ontspanning was er ook. 
Zo genoten wij in augustus van een 
zonovergoten zomerborrel (dat lijkt heel 
lang geleden) in De Graansilo en was de 
traditionele palingparty ook weer een groot 
succes. 

Vooruitkijken kan ook helpen te voorkomen 
dat u wegzakt in de wintermisère. Op vrijdag 
16 december zal het legendarische kerstgala 
in de Euroborg plaatsvinden. Naar verluid 
met een band die uw trommelvliezen wel 
heel laat (…). En ook verheugen wij ons op 
de gezamenlijke wintersportreis met de 
JCC. Dat belooft wat. Wordt hier een nieuwe 
traditie geboren?

Ons bestuur gaat er weer voor zorgen 
dat er ook in 2023 een prachtig gevuld 
programma komt, met interessante sprekers 
op verrassende plaatsen. Inspelend op de 
actualiteit, maar wij staan ook open voor 
suggesties. Schroom niet ons te mailen! 
Kortom: veel om naar uit te kijken.  

Rest mij niets anders dan u, namens het 
bestuur van de CCG, fantastische feestdagen 
te wensen en het allerbeste voor het nieuwe 
jaar.

Joost van Keulen
Voorzitter

BESTE 
LEZER,
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Een lunch met heerlijke hapjes aan lange tafels, omzoomd met pakken stro in een grote 
schuur midden tussen de koeien: de viering van het 75-jarig bestaan van de Commercieele 
Club Groningen (CCG) werd op zaterdag 18 juni op héél bijzondere wijze gevierd. In nauwe 

samenwerking met evenementenbureau Pluk Events had het bestuur van de CCG een 
uitzonderlijk dagprogramma bedacht om het jubileum niet onopgemerkt voorbij te laten 

gaan. Dit werd ‘s avonds besloten met een swingende avond in Huize Maas, waar massaal werd 
meegezongen met Peter Koelewijn en zijn ‘Kom van dat dak af!’

Maar voordat de leden van de CCG die avond 
feest konden vieren, hadden ze de hele dag 
al kunnen genieten van een verrassingstocht 
door de provincie Groningen. De viering van 
het 75-jarig bestaan had namelijk als thema 
‘het boerenleven’, en voerde de leden in 
ouderwetse bussen langs enkele pareltjes uit 
de economie van de provincie Groningen. 
De lustrumviering zorgde daardoor voor 
onvergetelijke herinneringen en was niet 
alleen verrassend, maar was ook uiterst 
leerzaam, want ook de provincie Groningen 
blijkt imposante bedrijven te hebben, 
economische pareltjes in de provinciale 
economie.

“Wij waren door de Commercieele Club 
gevraagd om ‘iets anders dan anders’ te 
bedenken voor de lustrumviering, het mocht 

zelfs wel iets choquerends zijn”, vertelt 
Ginetta Houwing, directeur-eigenaar van 
Pluk Events. “Nou: dat was net iets voor 
ons, want wij zijn erin gespecialiseerd om 
dergelijke evenementen te organiseren.” 

Samen met Choe Mie Dilling - Chan van 
de Commercieele Club stelde ze een 
programma samen waarbij de feestvierders 
per bus vanuit Groningen vertrokken 
voor een verrassingstocht. Deze bracht 
de deelnemers naar Noord-Groningen, 
onder meer naar de theeschenkerij in 
Houwerzijl. Vervolgens streek het gezelschap 
neer bij Mechielsen in Oldehove, een 
loonwerk-, grondverzet -, transport- en 
groentechniekonderneming. Dit bedrijf 
werd in 1963 opgericht als loonbedrijf en 
ontwikkelde in enkele decennia tot een van 

de toonaangevende bedrijven in de regio. 

Een volgende pleisterplaats vormde het 
Veebedrijf Koepon in Garnwerd. Wie het 
woord ‘veebedrijf’ of ‘koe’ hoort, denkt 
misschien snel aan het Groningse platteland, 
maar niet aan een internationaal vermaard 
concern, technologisch zeer hoogwaardig dat 
actief is in de vee-veredeling in de hele wereld. 
En dat is Koepon wél: het is zelfs een van de 
meest succesvolle Groningse bedrijven.

Koepon werd in 1970 opgericht 
door Wijnand Pon, telg uit 
een ondernemersfamilie in de 
automobielbranche. Hij wilde iets heel 
anders gaan doen dan zijn vader en broers, 
en koos daarom voor de veeteelt. Hij zou 
daarin net zo excelleren als zijn familie in 

AVONTUURLIJKE VIERING 75 JAAR 
COMMERCIEELE CLUB GRONINGEN,

MET BOERENLUNCH EN ONTDEKKINGSTOCHT 
LANGS “PARELS” VAN HET GRONINGER LAND

Tekst: Hans de Preter  |   Fotografie: Martijn Scholtens
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de autobranche. Hij was zijn tijd bovendien 
ver vooruit want het werd zijn doel om 
het duurzame agrarisch ondernemen te 
bevorderen.

Hoe ze bij Koepon in Garnwerd op 
zo duurzaam mogelijke en bijna 
wetenschappelijke wijze te werk gaan, kregen 
de leden van de Commercieele Club dus 
uitvoerig te zien en te horen, middels een 
inleiding vanaf een stapel strobalen.

De lunch vormde het hoogtepunt van 
het dagprogramma, vooral vanwege de 
originaliteit, want hoe vaak eet je samen in 
een boerenstal?

Ginetta: “Het was voor sommigen wel 
een verrassing om tussen de koeien te 

moeten lunchen. ‘Wááát..?? Gaan we hier 
eten?’, hoorde ik een deelneemster in het 
begin zeggen. Maar even later zat ze echt 
te genieten en lekker te kletsen. En daar 
werd ik dan weer blij van, want wij proberen 
evenementen te organiseren met unieke 
onderdelen op unieke locaties. Daarbij 
moet alles wél kloppen.” En alles klopte ook, 
want zelfs de vliegen waren deze middag 
aanwezig, om het ouderwetse boerengevoel 
te vervolmaken…

Na afloop werden de bezoekers nog 
uitgezwaaid door de medewerkers van Pluk 
Events, waarna de reis werd voortgezet naar 
Drenthe. De reis bracht de bezoekers naar 
het Drentse Bunne, met een feestprogramma 
in de oude Melkfabriek. Niemand minder 
dan de bekende Groningse zangeres Wia 

Buze zorgde voor sfeervolle muziek. Het 
kostte even tijd voordat de netwerkende en 
keuvelende leden dat in de gaten hadden, 
maar nadat Wia daar even op had gewezen 
gaf iedereen zich er snel aan over, en binnen 
de kortste keren was er een heuse polonaise.

Dit feestgedruis was nog maar een 
opwarmertje voor het grote feest van 
die avond in Huize Maas, waarmee de 
jubileumviering werd afgesloten.

“Voor ons was het een prachtige opdracht, 
heel leuk om te doen. En ik hoop dat de leden 
van de Commercieele Club ervan hebben 
genoten. Niet in de laatste plaats omdat ik zelf 
ook met veel plezier en overtuiging lid ben van 
de club, en dan kom ik ze vast weer tegen bij 
een van de CCG-evenementen”, aldus Ginetta.

Ginetta Houwing
van Pluk Events
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Ze zijn er genoeg, 

ziet Choe Mie in de 

dagelijkse praktijk: 

zzp’ers of bedrijven 

die eigenlijk af en 

toe wel een (extra) 

secretaresse kunnen 

gebruiken, maar die 

geen secretaresse 

in dienst kunnen of 

willen nemen. “Of 

CEO’s die bijvoorbeeld 

administratieve 

rompslomp van hun 

nevenfuncties niet bij 

hun eigen secretaresse 

kunnen neerleggen”, 

voegt Choe Mie toe. 

Maar ook eenpitters 

die geen tijd of zin hebben in bijvoorbeeld 

aangifte van de omzetbelasting kloppen met 

regelmaat bij Het Servicepunt aan. 

De vier vaste en ervaren secretaresses van  

Het Servicepunt kunnen de meest 

uiteenlopende taken uit handen nemen. 

Agendabeheer, afspraken maken met grote 

groepen mensen, het organiseren van 

vergaderingen (en locatie), het nabellen 

van openstaande facturen of juist de 

salarisadministratie: het is maar een greep 

uit de hele lijst van mogelijke opdrachten. 

“Administratieve en vaak ook tijdrovende 

klussen waar mensen vaak zelf niet aan toe 

komen of geen zin in hebben”, vat  

Choe Mie samen. Ze benadrukt dat het niet om 

inhoudelijke taken gaat. “Het gaat juist om alle 

algemene zaken.” 

Vast uurtarief
Eigenlijk werkt het heel simpel, gaat ze verder. 

“Ondernemers of bedrijven sturen via mail, 

telefoon of WhatsApp een opdracht en wij 

gaan er meteen mee aan de slag. Dus geen 

uitgebreide intakegesprekken, vooronderzoek 

of analyses: we gaan gewoon aan het werk. 

Sterker nog, wat je vandaag vraagt, wordt 

ook dezelfde dag nog afgehandeld.” Het 

Servicepunt werkt daarbij met een vast 

uurtarief. “Er zijn dus geen vaste kosten.” Het 

aantal uren dat Het Servicepunt gemiddeld 

voor een klant aan de slag is, loopt nogal 

uiteen. “De een heeft aan een uurtje per maand 

genoeg; maar voor een ander bedrijf werken we 

gemiddeld 20 uur per week.” 

Burgemeester
Het Servicepunt werd 15 jaar geleden, in 2008, 

door Choe Mie opgericht en werkt inmiddels 

op afroep voor een hele trits opdrachtgevers, 

zowel in Groningen als de rest van het land en 

daarbuiten. Choe Mie noemt als voorbeeld 

een accountantskantoor, een ICT-bedrijf 

en een groot 

energiebedrijf, maar 

een sportschool en 

fysiotherapiepraktijk 

worden eveneens 

tot de klantenkring 

gerekend. Ook 

een burgmeester 

uit de regio klopt 

regelmatig aan voor 

wat administratieve 

ondersteuning. “Dat 

zien we vaker: dat 

mensen met veel 

nevenfuncties een 

beroep op ons doen. 

Je kunt wel een 

eigen secretaresse 

hebben, maar ook 

niet-werkgerelateerde zaken brengen vaak veel 

administratie met zich mee.” 

Klanten zijn vaak verbaasd en verrast over het 

gemak van de diensten van Het Servicepunt. 

“Ja, we werken op afstand maar daar krijg je als 

klant niets van mee.” ‘Het secretariaat zit toch 

ook niet altijd in de kamer naast je?’, trekt ze 

nog weleens de vergelijking. Het Servicepunt 

houdt kantoor in Bedum, op nog geen tien 

autominuten afstand van de stad. Klanten zijn 

op het kantoor in Bedum altijd welkom voor 

een kop koffie. “Of om gratis en in alle rust te 

vergaderen, dat mag ook!”

Meer weten?
www.hetservicepunt.nl

  SECRETARESSEKANTOOR HET SERVICEPUNT  

“HEB JE HET DRUK? 
DAN SCHAKEL JE ONS IN! 

HEB JE HET WAT RUSTIGER? 
DAN NIET!” 

Een full service secretaressekantoor. Zo is Het Servicepunt, het bedrijf van CCG-lid Choe Mie Dilling-Chan, 
volgens haar het beste te omschrijven. De secretaresses van Het Servicepunt voeren voor bedrijven, 

organisaties, zzp’ers of CEO’s op afroep allerlei secretariële taken uit. Volgens een vast uurtarief, binnen een 
dag én zonder verdere verplichtingen of contract. Hoe eenvoudig kan het zijn: “Heb je het druk? Dan schakel 

je ons in! Heb je het wat rustiger? Dan niet!” 

Foto: Martijn Scholtens



Cassandra Hensen
Software Borg

Gijs Raat
Smaak van het Noorden

Rene de Groot
Telecom service Groep

Bas Holtrop
Sigbar

Bart Cunnen
Holland Norway Lines

Roos van Vugt
NNZ

Emre Sönmez
Bentacera

Joeri Blaauboer
SMART & VEILIG + Slimme Villa

Anton Daleman
Daleman en De Jong

Marinus Tabak
RWE

Ed Nobel
Siri Marine

Marleen Brouwer-Bergwerf
Restaurant Noor

NIEUWE LEDEN CCG

 woensdag 25 januari 2023 

Clublunch met als spreker de winnaar 

van de Groninger Ondernemingsprijs

 

 woensdag 15 februari 2023 

Bedrijfsbezoek Groninger Museum

 

 woensdag 15 maart 2023 

Wintersport met de JCC (t/m 19 maart)

 

 woensdag 29 maart 2023 

Clublunch

 

 woensdag 5 april 2023 

Algemene Ledenvergadering

  woensdag 26 april 2023 

Clublunch

 

 donderdag 11 mei 2023 

Bedrijfsbezoek GAE

 

 woensdag 31 mei 2023 

Minisymposium

 

 woensdag 28 juni 2023 

Bedrijfsbezoek

 

 woensdag 5 juli 2023 

Traditionele Palingparty

 

 donderdag 24 augustus 2023 

Zomerborrel

 

 woensdag 27 september 2023 

Bedrijfsbezoek, clublunch of 

dinerbijeenkomst 

 

 woensdag 25 oktober 2023 

Bedrijfsbezoek, clublunch of 

dinerbijeenkomst 

 

 woensdag 29 november 2023 

Bedrijfsbezoek, clublunch of 

dinerbijeenkomst

CCG 
ACTIVITEITEN
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Daarmee doelt Tabak vooral op de 
Eemshaven, die volgens hem nu, maar ook in 
de toekomst, cruciaal is voor betrouwbare, 
duurzame en betaalbare energie. “Het 
wordt dé energiehub van Noordwest-
Europa”,  zegt Tabak. “De Noordzee gaat 
hét gebied worden waar in de toekomst 
door middel van windparken de meeste 
duurzame energie vandaan komt. De 
Eemshaven is een ideale locatie om die 
energie te verspreiden naar Noordwest-
Europa.”

Ligging en ruimte
Tabak sprak afgelopen oktober op een 
bijeenkomst van de CCG, waar hij inging op 
de plannen van RWE en de bedrijvigheid 
in de Eemshaven. Dat de Eemshaven zo’n 
optimale locatie is, komt voornamelijk door 
de ligging van het gebied, ten zuiden van de 
Noordzee. Daarnaast is er in de Eemshaven 
veel ruimte, en - ook niet onbelangrijk - 
ligt er al een netwerk aan pijpleidingen. 
“Daar stroomt nu nog aardgas doorheen 
naar onder andere Rotterdam en het 
Ruhrgebied, maar dat kan worden omgezet 
voor het transporteren van waterstof.”

70 gigawatt windenergie
De plannen voor het winnen van 
energie op de Noordzee liegen 
er niet om. Het kabinet wil 
er in 2050 70 gigawatt aan 
windvermogen kunnen 
opwekken. Dat zou 
ruim voldoende 
moeten zijn voor 
het stroom-
verbruik in 
Nederland, 
dat 
momenteel 
15 gigawatt 
is. Nu wordt er 
op de Noordzee 
4 gigawatt aan 
elektriciteit

 opgewekt. In 2030 moet dat zijn gestegen 
tot 21 gigawatt.

Genoeg te doen dus. Op zee, maar ook 
in de Eemshaven. En met het oog op de 
toekomst gebeurt daar al van alles op het 
gebied van waterstof. De elektriciteit die op 
de Noordzee wordt opgewekt, zal namelijk 
in de Eemshaven aan land komen en 
worden omgezet in bijvoorbeeld waterstof, 
zodat het makkelijk en onder de grond 
getransporteerd kan worden. Ook RWE 
heeft grote plannen voor de Eemshaven. 
Tabak: “We willen in 2024 beginnen met de 
bouw van een grote electrolyzerfabriek 
voor het omzetten van stroom naar 
waterstof. Daarvoor hebben we de eerste 

vergunning binnen.” 
Ook wil de 

energiereus 
een 

batterijpark 
neer-
zetten 
voor het 
opslaan 

van 400 

megawatt aan energie.

RWE werkt ook aan de plannen om haar 
eigen centrales te verduurzamen. Zo moet 
haar huidige kolen- en biomassacentrale 
in 2030 CO2-neutraal zijn. “De centrale 
blijft nodig om betrouwbaar energie te 
kunnen leveren als de wind gaat liggen 
en de zon niet schijnt, maar dan zonder 
uitstoot.” De centrale gaat in de toekomst 
alleen nog maar op biomassa draaien, en 
moet bovendien CO2 gaan afvangen. Dat 
betekent dat de centrale CO2-negatief 
wordt - “wat negatief klinkt, maar dus juist 
positief is, je haalt immers CO2 uit de lucht” - 
benadrukt Tabak. 

Groningen als aantrekkelijk gebied
Deze ontwikkelingen in de Eemshaven zijn 
ook ontwikkelingen voor ondernemers 
elders in onze provincie, legt Tabak uit. 
“Daar waar actie is, worden nieuwe 
initiatieven aangetrokken en zijn ook allerlei 
zaken nodig. De vraag naar bijvoorbeeld 
onderhoud, personeel, materiaal en 
bevoorrading stijgt. Daar zijn allemaal 
mensen voor nodig. En om mensen hierheen 
te krijgen is het weer cruciaal dat Groningen 
een aantrekkelijk gebied is om in te werken, 

wonen en recreëren, zodat iedereen 
naar Groningen wil.” 

“En gelukkig gaat dat 
goed, Groningen is heel 

aantrekkelijk”, voegt Tabak 
er aan toe. “Want hier 

gebeurt al van alles.” 
Daar is Tabak trots 
op. En dat mogen 
anderen wat hem 
betreft ook zijn. 
“En we mogen 
ook beseffen: als 

het hier niet lukt, 
lukt het nergens. 

Want als érgens die 
energietransitie moet 

gaan slagen is het hier wel.” 

“Wij Groningers mogen apetrots zijn op onze regio.” Dat zegt Marinus Tabak, 
directeur central asset management van energiereus RWE. Hij vindt dat Groningers 

zichzelf te kort doen met de ‘doe maar normaal, dan doe je gek genoeg’-houding. 
“Er gebeuren hier machtige, unieke dingen.”

“DE EEMSHAVEN WORDT DÉ ENERGIEHUB 
VAN NOORDWEST-EUROPA”

MARINUS TABAK:Tekst: Leanne de Munnik
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Consigne zocht Bart Cunnen op, 
en informeerde naar de actuele 
stand van zaken.

Hoe zou je het bijna afgelopen eerste 
jaar voor Holland Norway Lines typeren? 
De belangstelling is erg groot, had je dat 
verwacht?
“Ik zou het jaar 2022 in één woord willen 
typeren als ‘spannend!”. We hebben de 
verwachtingen van de aantallen passagiers 
meer dan overtroffen: het werden er 190.000. 
Maar we hadden dit jaar ook uitdagingen: hoge 
brandstofprijzen, startup-kosten etcetera 
etcetera. Maar: we kijken terug op een mooi 
jaar.”

Wat zijn de verwachtingen en plannen 
voor komend jaar?
“De verwachting is dat we 260.000 
passagiers gaan vervoeren. We willen een 
nieuw terminalgebouw gaan neerzetten in 
de Eemshaven en de organisatie verder gaan 
professionaliseren.”

Komend jaar komen er ook veel Noren 
naar Groningen. Verwacht je dat dat een 
impuls oplevert voor het toerisme naar 
Groningen? Wat zou de spin-off voor 
Groningen kunnen zijn?
“Ja, die spin-off, die is er nu al. We werken 
intensief samen met de toeristische industrie in 
de provincie Groningen.”

Er is een intentieverklaring getekend om 
emissievrij te gaan varen. Wanneer zou 
dat gerealiseerd kunnen zijn, en hoe?
“We gaan dit samen met de overheden en 
kennisinstituten de komende een of twee jaar 
bestuderen, maar dit moeten we realiseren 
tussen 2026 en 2030.”

Hoe is het voor een Zuiderling om in 
Groningen zakelijk actief te zijn? Voel je je 
hier al thuis, ook zakelijk gezien? 
“Het is goed toeven in Winsum waar ik woon. 
Gezellige restaurants en cafés, het lijkt wel een 
beetje op Brabant!”

Zie je voor het Groningse bedrijfsleven 
ook kansen om in te spelen op het succes 
van de Holland Norway Lines? Laten ze 
geen kansen liggen?
“Het Groningse bedrijfsleven speelt steeds 
meer in op de ontwikkelingen en benut kansen. 
Samen gaan we dit de komende tijd uitbreiden.”

Vond je het leuk om te spreken voor de 
Commercieele Club Groningen?
“Heel erg leuk om voor deze club een praatje 
te doen. Er zijn veel ondernemers waar ik 
ervaringen mee kan delen.”

BART CUNNEN  
OVER HET 

ONVERWACHTE 
SUCCES VAN  
DE HOLLAND  

NORWAY LINES

Tekst: Hans de Preter

Eén van de inspirerende sprekers van het afgelopen 
seizoen bij de CCG was Bart Cunnen. Hij is directeur en 

oprichter van Holland Norway Lines, dat dit voorjaar van 
start ging met een vaste passagiersverbinding tussen 
de Eemshaven en Noorwegen. Dat die belangstelling 

er was, was al wel bekend. Maar dat er in korte tijd bijna 
tweehonderdduizend mensen zouden worden vervoerd, 

dat had niemand verwacht. En dit alles is nog maar het 
begin, want naar verwachting komen er in 2023 nog meer 
passagiers. Ook wil de Holland Norway Lines een nieuwe 

terminal bouwen, en komen er volgend jaar ook veel 
mensen uit Noorwegen naar Groningen. 
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Er wordt hard gewerkt 
deze middag in 
timmerfabriek De 
Verbinding in Groningen. 
Mannen en vrouwen zijn 
intensief aan het zagen, 
meten, en druk met het in 
elkaar zetten van kozijnen, 
deuren en dakkapellen. 
Maar toch is het er stil. 

DE RIJKDOM 
VAN SOCIAAL 
ONDERNEMEN

TOINE VAN BIJSTERVELDT

De meeste mensen die er werken zijn doof 
of slechthorend. Er staat dan ook geen 
radio aan, en het overleg dat ze voeren 
geschiedt in gebarentaal. En dat gebeurt 
voortdurend, want bij De Verbinding maken 
ze hoogwaardige producten, met hulp van 
kostbare apparaten. In het bedrijf geldt het 
adagium ‘vakmanschap is meesterschap’ nog 
altijd, want alles is maat- en dus precisiewerk.

Onder de werkenden is ook een jongeman 
uit Afrika, die er ondanks zijn doofheid in 
slaagde zijn land te ontvluchten, de zee over 
te steken, met gebarentaal door Europa 
te trekken en zo in Nederland terecht te 
komen, waar hij via opvang en hulpverlening 
uiteindelijk bij De Verbinding aan de slag kon. 
Hier is hij nu geconcentreerd bezig, kennelijk 
tevreden: hij groet ons met een stralende 
lach.

En zo hebben alle inmiddels 39 medewerkers 
hun eigen verhaal. Dankzij De Verbinding 
hebben zij nu een plek in de maatschappij, 
verdienen ze zelf hun boterham en maken ze 

op een economisch verantwoorde manier, 
en zonder subsidie, hoogwaardige, houten 
en aluminium producten.

Ook Toine van Bijsterveldt heeft een glimlach 
op zijn gezicht wanneer hij ons rondleidt. Zelf 
haalt hij overigens níet zijn voldoening uit 
het in elkaar zetten van een prachtig kozijn. 
Maar wel uit het feit dat het in De Verbinding 
gonst van de bedrijvigheid, dat mensen er 
met plezier werken, en dat het economisch 
uitstekend gaat met het bedrijf dat hij 
oprichtte.

“Ook wij hebben ups en downs gehad, maar 
momenteel zit de orderportefeuille goed vol. 
We slagen erin om dove mensen die anders 
thuis zouden zitten, zinvol werk te bieden 
in een normale, concurrerende omgeving. 
Zelf ben ik hier misschien nog wel het 
meest tevreden van allemaal, want sociaal 
ondernemen geeft een enorm rijk gevoel”, 
vertelt Van Bijsterveldt.

Het gaat De Verbinding niet alleen in 
economisch opzicht voor de wind, ook 
om een andere reden is er reden voor 
tevredenheid. Want dit Groningse bedrijf 
- met een voor Nederland unieke formule 
waarbij dove mensen aan werk worden 
geholpen - gaat uitbreiden. Er komen, 
wanneer alles goed gaat, ook vestigingen in 
Amsterdam en Rotterdam.

Hoe het begon
Van Bijsterveldt is een Brabander die zich 
helemaal thuis voelt in Groningen. Hij komt 
uit een hechte Brabantse familie die het 
financieel niet te breed had, maar wel een 
warm nest was. Die basis gaf hem voor de rest 
van zijn leven zelfvertrouwen en een gevoel 
van erkenning, waarvan hij later zou zien dat 

niet iedereen dat meekrijgt in het leven.

Na zijn middelbare school studeerde hij 
antropologie en sociologie en bedacht hij dat 
hij hoogleraar zou willen worden. Maar het 
liep anders. Na zijn studies, die hij afrondde in 
Brazilië, moest hij in militaire dienst. In plaats 
daarvan koos hij voor vrijwilligerswerk bij de 
Stichting Nederlandse Vrijwilligers. Daar zou 
hij na zijn diensttijd blijven, uiteindelijk als 
directeur in Kameroen en in Guinee-Bissau.

“Dat was een indrukwekkende, maar 
prachtige tijd! Ik woonde in een lemen huis in 
een volkswijk. Dat was echt gewéldig, dat was 
het leven.”

Later, in Tanzania, werden zijn zoons geboren, 
en het zag er naar uit dat het gezin daar lange 
tijd zou blijven. Maar dat liep anders toen 
bleek dat de oudste zoon doof was.

“Na lang wikken en wegen besloten we terug 
te keren naar Nederland. Mijn echtgenote 
en ik kozen voor Groningen, omdat daar het 
Guyot-Instituut gevestigd was, en nog steeds 
is, waar jonge doven gebarentaal leren.”

Naar Groningen
De familie Van Bijsterveldt vond snel haar 
draai in Groningen. Toine werd er manager 
internationale trainingen bij KPN. In 2002 
werd hij bestuurder bij Thuiszorg Groningen, 
en vervolgens interim-bestuurder bij Boer & 
Croon.

“Ons kind groeide op in de dovenwereld 
in Groningen. Toen hij tiener werd, drong 
het tot me door dat weinig doven een baan 
hebben. Toen dacht ik: laat ik dat dan zélf 
gaan regelen.”
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Fotografie: Jan Buwalda

Na een toevallige ontmoeting kwam hij in 
contact met Schipper Kozijnen in Opmeer. 
Dat bedrijf wilde uitbreiden. “Ik kende de 
directeur, en bood aan dat ik voor hem 
kozijnen zou maken, samen met dove 
medewerkers.”

Na lange gesprekken, en omdat 
Toine kon laten zien dat hij zeer veel 
managementervaring had, kreeg hij een 
toezegging voor 35.000 uur werk, oftewel 
25 arbeidsplaatsen.

Van Bijsterveldt was zeer blij met de 
opdracht, maar dacht wel even bij zichzelf: 
“Ik weet nauwelijks wat kozijnen zijn…” 
Daarom zocht hij contact met Paulus 
Frumau, ook een vader van een dove zoon. 
Deze had technische kennis en ervaring en 
samen besloten ze in 2007 van start te gaan 
met De Verbinding. Het lukte hen om hun 
bedrijf in vier maanden tijd operationeel 
te krijgen.

Maar een jaar later, in 2008, brak er een 
internationale crisis uit, met enorme 
gevolgen voor de markt. Voor De 
Verbinding werd het kantje boord. Vanaf 
2015 keerde het tij en kreeg het de wind in 
de zeilen.

“Het gaat nu hártstikke goed. We moeten 
wel scherp aan de wind zeilen, en alles zeer 
goed aansturen, maar dat doet iedere 
ondernemer.”

Voldoening
Behalve dat het bedrijf bijna veertig 
mensen een levensvervulling geeft, 
heeft het ook Toine zelf veel gebracht. 
Niet zozeer in materieel opzicht, als wel 
in de voldoening. “Je ziet hoe belangrijk 
dit bedrijf is voor de medewerkers. Ook 
landelijk zijn we opgevallen, want we 
hebben het NOS-journaal gehaald en 
hebben bezoek gekregen van ministers en 
staatssecretarissen, de commissaris van de 
koning, burgemeester en wethouders.”

“Ik zou het andere mensen ook gunnen 
dat ze zich net zo vrij zouden voelen als ik. 
Rijkdom zit hem niet in miljoenen op de 
bank, het gaat niet om geld. Al kijk ik wel 
elke dag naar de cijfers, want als het mis 
gaat, gaat het snel. Het allermooiste in het 
leven, en dus ook in het werk, is dat je in een 
prettige, sociale omgeving bent. Dat je niet 
bezig bent met flutzaken, zoals het rijden in 
een Porsche, maar dat je aan zo’n prettige, 
sociale omgeving werkt voor jezelf én voor 
mensen om je heen”, aldus Toine.
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“NOORDERZON HEEFT EEN 
VERDIEPINGSSLAG DOORGEMAAKT, 

MAAR IN DE BASIS DRAAIT HET NOG 
STEEDS OM ELKAAR ONTMOETEN”

FEMKE  EERLAND:

“De puzzel is weer begonnen”, zegt Femke 
Eerland (46), algemeen directeur van 
Noorderzon. Afgelopen september sprak ze 
bij een bijeenkomst van de Commercieele 
Club (CCG) over Noorderzon en het 
organiseren van zo’n evenement. Nu zit 
de ‘zomervakantie’ er voor haar en de vier 
andere kernteamleden net op. “De wereld 
heeft één groot aanbod aan kunst en cultuur, 
hoe selecteer je? Dat lijkt simpel, maar dat 
is het niet. Elke keuze heeft financiële en 
artistieke consequenties. Meer dans in het 

programma betekent bijvoorbeeld minder 
theater.”

Femke heeft eerst Nederlands en later 
Kunst, Cultuur en Media gestudeerd aan de 
Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Via een 
stage kwam ze ‘ooit’ bij Noorderzon terecht, 
en inmiddels is ze - na ongeveer alle andere 
functies te hebben bekleed - al zo’n tien jaar 
algemeen directeur van het evenement. 
Samen met artistiek directeur Mark Yeoman 
zorgt ze ervoor dat alle voorbereidingen én 

het evenement zelf in goede banen verlopen. 

En dat heeft behoorlijk wat voeten in 
de aarde, waarbij de organisatie precies 
een andere dynamiek heeft dan de rest 
van Nederland. “Het intekenen voor 
internationale tours begint in november, 
vanaf januari gaan we het programma 
vastleggen, in mei moeten de vergunningen 
rond zijn en vanaf dan begint de hectiek. Die 
gaat door tot en met september.”

Terwijl de winter nadert en de lange zomer alweer mijlenver achter ons lijkt te liggen, komt de 
organisatie van Noorderzon alweer op stoom om de editie van 2023 op te tuigen. Om dán weer 

een mooi evenement neer te zetten, moeten er nu keuzes gemaakt worden. 

Tekst: Leanne de Munnik

Femke Eerland ( rechts ) tijdens Noorderzon 2018
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Hoe ziet jouw Noorderzon eruit? 
“Mijn dag begint rond 10.00 met een 
stafvergadering en eindigt ‘s nachts 
rond 01.30 na het opruimen. In die uren 
ertussen ben ik altijd bereikbaar en zorg ik 
dat iedereen zijn of haar werk kan doen. Ik 
ontvang mensen, praat met artiesten en 
neem beslissingen over van alles en nog 
wat. Afgelopen zomer was het ontzettend 
heet, dan ga ik om de zoveel uur bij de tenten 
checken hoe warm het is en of de artiesten 
nog wel willen spelen.”

Kan je er dan zelf nog wel van genieten?
“Ja, juist! Je moet het zo zien: we zijn een 
aantal maanden intensief bezig met het 
theoretisch voorbereiden van een groot 
evenement. Als het dan eindelijk zo ver is, 
is het heel leuk om te zien of wat je bedacht 
hebt ook werkt. Zo niet, dan kan je daar weer 
wat mee.”

Hoe kijk je terug op afgelopen 
Noorderzon?
“Ontzettend tevreden. Het was sinds 2019 
weer voor de eerste keer een grote versie 
van het evenement, en jeetjemina, het 
was - zoals ik al mijn evenementcollega’s 
hoor zeggen - een rit tegen de helling. Alles 
wat er in de samenleving gebeurt, treft ons 
ook: kostenstijgingen, personeelstekort, 
treinstakingen. Het was op sommige 
momenten een totale hel.”

“Maar los daarvan was het weer hysterisch 
leuk. En überhaupt hysterisch. Het was 
groot, druk, er was veel geluid en er waren 
veel mensen. Al die mensen moesten zich 
weer verhouden tot elkaar en dat is best een 
uitdaging na corona, maar uiteindelijk is alles 
goed gegaan en dat is hartstikke fijn. Echt 
bizar dat het weer kan allemaal.”

Wat voor reacties hebben jullie 
gekregen?
“Die waren uiteenlopend van ‘Subliem’ 
tot ‘Het podium bij de vijver (Het Dok) is 
verplaatst en dat vinden we afgrijselijk’. 
En dat mag natuurlijk ook. Het is een 
evenement, dus er is kritiek op van alles. En 
eigenlijk is dat juist een compliment, want 
dat betekent dat het mensen iets kan schelen 
wat er gebeurt.”

Doen jullie iets met de kritiek?
“Ja natuurlijk! We evalueren elk jaar in 
de volle breedte, en Noorderzon is van 
iedereen, dus je wil dat iedereen zich er 
goed voelt. Maar mensen moeten niet 
vergeten: dit is ons werk. Toen we er tien 
jaar geleden voor kozen om Het Dok op de 
vijver te plaatsen, was dáár juist kritiek op. 

We hebben er nu voor gekozen om daar 
geen podium neer te zetten, omdat het 
voor artiesten zelf niet altijd even makkelijk 
is. Mensen moeten weten; over alles wat ze 
zien is nagedacht. Dat is niet goed of slecht, 

dat is gewoon bedacht. We kunnen niet alles 
repeteren, dus uiteindelijk doen we wat wij 
denken dat de beste oplossing is voor het 
publiek, de artiest en het podium.”

Is het evenement in de afgelopen jaren 
veel veranderd?
“Een grote inhoudelijke verandering is dat 
er sinds een paar jaar meer nadruk ligt op 
napraten en stof tot nadenken. De naam 
is veranderd naar Noorderzon Festival of 
Performing Arts & Society. Dat society-
gedeelte vind je in lezingen, debatten en 
nagesprekken met een artiest. We willen 
kunst niet alleen presenteren als ‘hier heeft 
u kunst’, maar ook daaromheen meer 
vertellen, zodat je naar huis gaat en echt wat 
hebt om over na te denken. We merken dat 
daar gretig aftrek aan wordt genomen, dus 
die verbinding met het publiek, het podium 
en de artiest willen we verder uitbouwen. 
In deze tijden van crises is het belangrijk 
dat mensen kunnen spiegelen, praten, 
discussiëren en reflecteren. Maar uiteindelijk 
kan je wel zeggen dat het evenement 
Noorderzon in de basis nog steeds hetzelfde 
is als jaren geleden.”

In wat voor zin?
“Van origine is het evenement bedoeld voor 
mensen die niet op vakantie kunnen, en 

biedt het vertier voor jong en oud. Inmiddels 
heeft Noorderzon een verdiepingsslag 
doorgemaakt en is meer dan het idee 
van een parasolletje, maar je kan nog 
steeds zeggen dat het in de basis draait 

om elkaar ontmoeten. Het is één grote 
gemeenschapsplek voor jong en oud, en als 
je ziet hoe goed dat gaat, hebben mensen 
daar blijkbaar ook behoefte aan. Het is een 
heel vriendelijk evenement dat Groningen 
op z’n best toont.”

Kan je al iets zeggen over de komende 
editie? 
“Niet specifiek, want daar gaan we de 
komende tijd mee bezig, maar we spelen 
vaak in op trends die ook in de samenleving 
spelen. Niet dat we muntthee gaan 
aanbieden als dat hip is, maar we reflecteren 
wel de centrale thema’s in het leven. En ik 
denk dat er ook komend jaar weer genoeg is 
om over te praten.” 

Wat vind je het allerleukste van je 
baan?
“We organiseren eigenlijk gewoon een 
heel erg uit de hand gelopen dorpsfeest, 
waar je keer op keer weer - hopelijk - heel 
veel inwoners gelukkig mee maakt. Het 
ideaalbeeld is daarbij dat je mensen een 
bredere blik biedt, iets om over na te denken 
en te discussiëren, maar tegelijkertijd ook 
gewoon heel veel plezier. Dat vind ik het 
ultieme.”

Foto:  Lucas Kemper
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Ontwikkeling van talent 
gaat verder bij Tio.
Persoonlijk, excellent en 
ondernemend onderwijs.
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Van der Velde was jarenlang voorzitter van 

Koninklijke Horeca Nederland (KHN) en is sinds 

september verantwoordelijk voor drie van 

de vier productlijnen van MartiniPlaza. Waar 

Annerie Knol over het theaterprogramma gaat, 

zorgt Van der Velde voor het commercieel 

beleid op het gebied van topsport, de 

zakelijke markt - zoals congressen en 

bedrijfsevenementen - en beurzen. 

Aantrekken van congressen en topsport
Van der Velde wil de focus in het beleid gaan 

leggen op het aantrekken van congressen en 

het uitbreiden van het topsportaanbod. Ze 

wijst op de mogelijkheden die hier liggen voor 

het hosten van congressen. “In Groningen 

onderscheiden we ons als het gaat om 

aansprekende thema’s zoals gezondheid 

en energie, en bovendien hebben we een 

bruisende en aantrekkelijke binnenstad. Dat 

maakt het een interessante plek om congressen 

te hosten. Als MartiniPlaza helpen we graag met 

de huisvesting en organisatie daarvan.”

Ook het topsportaanbod komt in haar beleid te 

staan. “We hebben hier alle faciliteiten die nodig 

zijn, en bovendien hebben we naast basketbal al 

veel andere sporten in huis gehad. Denk aan het 

EK Futsal, de Davis Cup en de Volleyball Nations 

League. We zijn nu samen met de gemeente 

aan het kijken welke topsporten we actief naar 

Groningen willen halen.”

Om beide zaken te ondersteunen moet de 

evenementenlocatie alle faciliteiten op orde 

hebben, en dus wil Van der Velde ook de 

hospitality naar een hoger niveau tillen. “We zijn 

al aan de slag met een aantal aanpassingen in 

het horeca-aanbod, zodat we alle bezoekers een 

aanbod kunnen bieden die past bij deze tijd.” 

Beste congreslocatie van Noord-Nederland
Als het gaat om de faciliteiten die er al zijn, kan 

MartiniPlaza zichzelf op de borst kloppen. 

Naast praktische zaken - zoals veel ruimte, een 

goede bereikbaarheid en veel hotelkamers in 

de omgeving - heeft de locatie ook voldoende 

kennis en kunde in huis. Dat blijkt wel uit de 

nominatie voor ‘Beste congreslocatie van 

Nederland’ én de titel die de locatie in november 

al won: ‘Beste congreslocatie van het jaar 2022 

in de regio Noord’. “Onze kracht is een goede 

functiemix. We zien dat mensen op zoek zijn naar 

een meerwaarde voor hun evenement, en wij 

bieden daarvoor genoeg mogelijkheden. Het is 

mogelijk om een congres te combineren met 

bijvoorbeeld een beurs. Dus of het nou gaat om 

een nationaal congres of een klein evenement, 

alles is mogelijk. Bovendien worden klanten 

gekoppeld aan een vaste eventmanager, zodat 

ze een vaste contactpersoon hebben die kan 

meedenken en meehelpen om nog meer uit een 

evenement te halen.”

Een onmisbare bestemming voor 
ontmoeting, plezier, succes en groei
Om die sterke positie ook beeldend tot uiting 

te laten komen, heeft MartiniPlaza sinds kort 

een nieuwe huisstijl. Van der Velde: “Het merk 

MartiniPlaza is an sich heel sterk, maar het logo 

was niet overal even bekend. Met de nieuwe 

huisstijl en de nieuwe website willen we op 

een moderne manier laten zien dat we een 

onmisbare bestemming zijn voor ontmoeting, 

plezier, succes en groei. Voor de regio, maar ook 

daarbuiten.”

Meer weten?
www.martiniplaza.nl

  MARTINIPLAZA  

MARTINIPLAZA, DÉ BRUISENDE 
EVENEMENTENLOCATIE VOOR 
NOORD-NEDERLAND
Dat MartiniPlaza een Gronings icoon is geworden op het gebied van evenementen, valt niet meer te 
ontkennen. De locatie is dit jaar opnieuw genomineerd als beste congreslocatie van Noord-Nederland. 
Irene van der Velde, de nieuwe commercieel manager van de evenementenlocatie, wil die kennis, kunde en 
hospitality in de komende jaren naar een hoger niveau tillen. “We willen MartiniPlaza nog meer op de kaart 
zetten als dé bruisende locatie van Noord-Nederland voor evenementen, congressen en topsport.”

MartiniPlaza heeft 

deze maand een grote 

eigen productie op de 

planning: de musical 

Charlie and the 

Chocolate Factory, die 

te bezoeken is van 21 tot 

30 december 2022. Voor 

bedrijven is het mogelijk 

om bij een bezoek aan 

de voorstelling een 

zakelijk arrangement te 

boeken, zoals een borrel 

of diner voor aanvang, 

een pauze-arrangement 

of een naborrel. 

Meer informatie over 

de mogelijkheden 

daarvoor zijn te vinden 

op de website van 

MartiniPlaza.



NIEUW LID

Kevin Roossien
Wie ben je en wat doe je in het dagelijkse leven?

“Ik ben Kevin Roossien, 41 jaar, geboren en getogen in Groningen 
en nu woonachtig in Helpman. Sinds drie jaar ben ik werkzaam als 

sales and hospitality manager bij FC Groningen.”

Waarom ben je lid geworden van de CCG? 
 "Ik vind dat FC Groningen actief moet zijn bij een van de grotere 

netwerkclubs van Noord-Nederland. We willen als FC Groningen 
ons gezicht laten zien in het noordelijke economische landschap. 

Bij de CCG ontmoet je interessante mensen en bedrijven. Mijn 
team is in de hele regio actief bij verschillende businessclubs en 

op die manier proberen we overal ons gezicht te laten zien. Vooral 
om geïnspireerd te raken, maar ook om iets terug te geven. En 

daarnaast: ik vind dat we een gezamenlijke uitdaging hebben 
om Groningen op de kaart te zetten. We zijn een groot merk dat 

makkelijk communiceert en een groot publiek bereikt. Met dit 
merk willen we waarde toevoegen aan de Groningse economie. 

Zo focussen we ons onder andere op talentontwikkeling voor 
afgestudeerden. Het is zo zonde dat veel studenten uit de Stad 
wegtrekken als ze klaar zijn. Laten we ervoor zorgen dat er hier 

genoeg uitdagingen voor ze zijn!”
 

Wat verwacht je van het lidmaatschap? 
"Een weerzien van bekenden, maar ook nieuwe relaties en kennis 

in de vorm van ervaring. Ik ben twee jaar lid geweest van de JCC en 
heb daar veel mensen ontmoet. Er zitten veel jonge ondernemers 

met nieuwe initiatieven die een hernieuwde kijk hebben op 
ondernemerschap. Dat vind ik heel verfrissend. Tegelijkertijd 

vind ik de professionele ervaring die de meeste leden van de CCG 
hebben erg leerzaam. Ik denk dat we veel van elkaar kunnen leren.”

NIEUW LID

Joeri Blaauboer
Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?
“Ik ben Joeri Blaauboer, oprichter van SMART & VEILIG en Smart 
Consultant (B2B). Ik kom uit een ondernemend gezin. Dat was 
meer in de horeca- en recreatiehoek, maar sales is mijn vak. Dat 
is waar ik het meest blij van word. Ik deed dat in eerste instantie in 
de drankensector, met wijn en craft beer, van hele grote bedrijven 
tot kleine brouwerijen. Vanwege corona verlegde ik mijn focus 
naar mijn andere passie: domotica met een nieuwe groeimarkt. 
Met mijn compagnon Maarten Vranckx (oprichter van Slimme 
Villa, B2C) zorgen we voor pandautomatisering en beveiliging. 
Zeker in de sales is het heel interessant om daar succes in te 
hebben, omdat er nog veel onduidelijkheden over bestaan. Kort 
samengevat, wij verbinden apparaten met elkaar en de gebruiker 
met het pand. We programmeren alles naar wens in de apparatuur 
zodat het precies doet wat de bewoner wil met heel eenvoudige 
handelingen. Mijn ambitie is om op termijn marktleider te worden 
in Noord-Nederland.”

Waarom ben je lid geworden van de CCG?
“Mijn schoonvader, Gerard Schijf, was al lid. Hij noemde de 
CCG een leuke club met veel leuke activiteiten waarmee je je 
netwerk mooi kunt uitbreiden. Omdat sales mijn vak is, past de 
‘Commercieele’ Club goed bij mij.”

Wat verwacht je van het lidmaatschap?
“Bij de CCG zitten veel verschillende soorten ondernemers, daar 
kan ik alleen maar van leren nu ik meer en meer een directeur word 
van onze ondernemingen. Ik ben een sociaal dier dus ik wil graag 
horen wat iedereen zoal aan het doen is. Zelf heb ik natuurlijk 
een redelijk unieke job, er zijn er niet veel die dit doen. Wie weet 
heb ik indirect ook nog wel een keer iets aan de connecties, maar 
dat is niet het primaire doel. Kennis uitwisselen in ondernemend 
Groningen vind ik interessant en ook om bijzondere plekken te 
bezoeken. Toen we naar de presentatie over energie van RWE in 
Pathé gingen vond ik dat heel interessant.”

Tekst: Anniek Ypenga en Remco van Veluwen
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NIEUW LID

Anton Daleman
“Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven?  

“Ik ben Anton Daleman. In 1996 ben ik een eigen zaak begonnen 
in de financiële dienstverlening. Ons bedrijf is uitgegroeid tot een 

fullservice kantoor op het gebied van financiën. Van hypotheken 
en verzekeringen tot bedrijfsfinancieringen en jaarrekeningen: we 

hebben alles onder één dak. Verder heb ik samen met mijn vrouw 
een onderneming in recreatieve huisvesting en boekingssoftware. 

We hebben samen een zoon van elf. En we hebben een hond, 
een Ierse setter, waar ik heel dol op ben. Drie jaar geleden ben ik 

begonnen aan een studie geschiedenis aan de Rijksuniversiteit 
Groningen. Ik zit ook in een paar besturen van culturele 

stichtingen. Een hoop te combineren dus.” 
 

Waarom ben je lid geworden van de CCG? 
“Ik ken een paar mensen die al lid zijn en ik dacht, goh, leuk. Wat 

nieuwe input, nieuwe dingen. Een gala lijkt mij leuk om bij te 
wonen. Ik ben vooral lid geworden voor gezellige dingen. Niet 
zozeer voor zakelijke doeleinden, maar om nieuwe mensen te 

leren kennen die ook ondernemen. Dat is inspirerend en dat is 
voor mij de belangrijkste reden.”

 
Wat verwacht je van het lidmaatschap? 

“Wat ik van het lidmaatschap verwacht, is om leuke nieuwe 
mensen te leren kennen die ook ondernemend zijn. Ik zal denk 
ik vooral deelnemer zijn, in plaats van heel actief lid. Misschien 

in de toekomst, maar nu niet direct. Ik heb al veel activiteiten in 
mijn dagelijks leven. Of ik ondernemers die al lid zijn iets kan leren 

over tijdmanagement? Wellicht. Soms is het wel lastig om alles 
goed te laten verlopen, maar het lukt me altijd wonderwel. Ik ben 

benieuwd naar de CCG en kijk uit naar het lidmaatschap.” 

NIEUW LID

Roos van Vugt
Wie ben je en wat doe je in het dagelijkse leven? 
“Ik ben Roos van Vugt. Ik ben 42 jaar en woon in Anloo met mijn 
man en twee dochters. Ik ben werkzaam bij NNZ sinds 2016. NNZ 
is een familiebedrijf dat in 1922 is opgericht door Rien Boot, mijn 
overgrootopa. Ik ben de 4e generatie binnen het familiebedrijf. 
NNZ levert verpakkingsoplossingen voor de agrarische en 
industriële markt. Mijn overgrootopa is ooit begonnen met 
jutezakken voor aardappelen en steenkolen, die zakken leveren 
we nog steeds aan onder andere Groningse boeren. We hebben 
geen eigen productielijn meer, want we willen onafhankelijk 
verpakkingen kunnen aanbieden en kunnen blijven innoveren. 
Binnen de Benelux ben ik verantwoordelijk voor de afdelingen 
industrie en consumentenverpakkingen.”
 
Waarom ben je lid geworden van de CCG?  
“We zijn er trots op dat we een Gronings bedrijf zijn. En ik vind 
het belangrijk dat we met mensen en bedrijven om ons heen in 
de regio goed contact hebben. Daarnaast is het altijd goed om 
iemand uit een andere branche te spreken en met diegene te 
sparren. Dit soort clubs zijn een verrijking voor je bedrijf of voor 
jezelf persoonlijk, is mijn ervaring.”
 
Wat verwacht je van het lidmaatschap? 
“Als bedrijf zijn we al wat langer lid. Doordat ik een opleiding volg, 
Master Business Administration (MBA) aan de AOG, is het op 
dit moment wat te veel om actief lid te zijn. Ik zal mijn best doen 
zoveel mogelijk aanwezig te zijn. Een toegevoegde waarde leveren 
aan de club als lid is mijn wens.” 
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LEDEN IN DE   SPOTLIGHTS
“De CCG houdt me scherp, 
prikkelt me en brengt me keer op 
keer mooie verhalen”

“Om je werk goed te kunnen uitvoeren moet je verstand 
hebben van je vak, maar ook weten wat er in de regio, context en 
omgeving van je klanten speelt. Dat laatste biedt het lidmaatschap 
bij de Commercieele Club me.” Dat zegt Marleen Bruinsma, 
eigenaar van Anser Groep en sinds twee jaar lid van de CCG. 
“Het netwerk biedt me een breder beeld van wat er speelt in het 
noorden. Het houdt me scherp, prikkelt me en brengt me keer op 
keer mooie verhalen.” 

Anser is een management- en adviesbureau dat zich richt op de 
gezondheidszorg. Met een groep van zo’n dertig zelfstandige 
consultants helpt het bedrijf zorgorganisaties in het noorden 
van het land met strategische vraagstukken. “Niet door het 
roer van een organisatie over te nemen, maar door samen te 
werken”, benadrukt Marleen. “We voegen in in de puzzel van een 
organisatie, stellen vragen, analyseren, geven advies, vliegen in waar 
strategische kennis nodig is en laten los waar we niet nodig zijn.”

Ze doet haar voordeel met het lidmaatschap bij de CCG. 
“Het grote netwerk biedt me een kijkje in werelden waar ik 
geen verstand van heb. Ik word keer op keer getriggerd door 
interessante onderwerpen en het levert me verrassende 
inzichten en leuke relaties op. En het type ondernemer dat lid 
is van de CCG spreekt me ook aan. Ze hebben de Groninger 
mentaliteit: down to earth, reëel, en what you see is what you get. 
Een prettig type mens.”

En wat voegt ze zelf toe aan de CCG? “Nog best wel weinig denk 
ik. Ik denk dat ik tot nu toe vooral best veel haal, dus misschien 
wordt het tijd dat dat omdraait. Ik denk dat ik vanwege mijn kennis 
en ervaring voor CCG-leden een goede sparringspartner of 
businesscoach kan zijn, en dat lijkt me ook leuk om te doen.” 

“Ik zie en voel elke dag hoe 
waardevol mijn netwerk is” 

Je zou haar met recht een geboren netwerker kunnen noemen: 
Lianne Scholtissen, eigenaar van selectie- en coachingbureau  
Queenfishers. “Nieuwe mensen ontmoeten, verhalen horen, 
ervaringen uitwisselen, brainstormen. Ik vind het allemaal even 
leuk en inspirerend.” 

Lianne Scholtissen is oprichter en eigenaar van 
Queenfishers: een bureau dat actief is op het gebied van 
werving & selectie, loopbaanbegeleiding, recruitment en 
arbeidsmarktcommunicatie in Noord-Nederland. Jarenlang 
runde Lianne het bureau samen met haar compagnon Iliana 
Kappert, maar eerder dit jaar besloten ze in goed overleg weer 
hun eigen weg te gaan. “Ik ben zelf altijd op zoek naar de juiste 
mensen voor op de juiste plek en dat is precies hoe ik me nu, 
in deze positie, voel. De focus ligt voor mij nu weer meer op de 
inhoud: ik kan mijn eigen invulling geven aan mijn werk en de dag, 
gewoon mijn eigen plan trekken. Al werken Iliana en ik nog altijd 
veel samen.”  

Qua dienstverlening is er bij Queenfishers dus niets veranderd. 
Hooguit is er sprake van een uitbreiding: “Ik focus me nu ook op 
Arbeidsmarktstrategie en -communicatie, zowel op het gebied 
van advies als uitvoering. Ik help bedrijven met de vraag hoe ze 
zich het beste in de markt kunnen zetten, maar ook: hoe kun je 
je (toekomstige) personeel vinden, binden en boeien? Met mijn 
achtergrond in de communicatie ligt dit me dit perfect.” 

Netwerken is voor Lianne niet alleen een tweede natuur, 
zo mogen we wel stellen, het is voor haar ook onmisbaar 
bij het opbouwen, uitbreiden en onderhouden van haar 
opdrachtenportefeuille. “Ik denk dat ik bijna alle opdrachten via 
mijn netwerk binnenkrijg. Zakelijke dienstverlening is niet als een 
product dat je koopt; je zoekt een bedrijf of een persoon met wie 
je een persoonlijke klik hebt, in wie je vertrouwen hebt. Het maakt 
een goed netwerk enorm waardevol; dat zie en voel ik elke dag 
weer.” 

Niet voor niets is de onderneemster dan ook al een paar jaar 
lid van de CCG. “Het leuke aan deze club vind ik het diverse 
ledenbestand en gevarieerde aanbod van activiteiten: van lunch 
tot lezing en van feestje tot bijeenkomst in de synagoge. Elke keer 
spreek je weer andere mensen, hoor je andere verhalen. Leuker 
kan het niet.” 

Lianne Scholtissen 

Marleen Bruinsma

Tekst: Marieke Bos en Leanne de Munnik
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LEDEN IN DE   SPOTLIGHTS
“Netwerken levert mooie, 
nieuwe contacten op”
“Ons werk bestaat uit het ontmoeten van mensen”, zo zegt 
Annelize Wilpstra van Talent Performance. En dus is lidmaatschap 
van een netwerkclub als de CCG onontbeerlijk. “Het levert je 
mooie en nieuwe contacten op en je ontmoet nieuwe mensen 
met wie je van gedachten kunt wisselen. Tegelijkertijd zijn we ook 
altijd op zoek naar potentiële kandidaten.” 

Want Talent Performance, waarvan dochter Laura Wilpstra en 
Maurice Hoogeveen inmiddels samen de eigenaar zijn, is een 
‘executive search bureau’. Ofwel, het bedrijf gaat voor de meest 
uiteenlopende organisaties, bedrijven en instellingen op zoek 
naar kandidaten voor zogenoemde ‘zware vacatures’. Denk aan 
Raad van Bestuur-leden, zware managementposities, Raad van 
Toezicht-leden, commissariaten en CEO’s.

Wilpstra heeft een netwerk in heel Nederland, maar het werkveld 
is voornamelijk het Noorden en het Oosten van het land. 
Opdrachtgevers 
waar Talent 
Performance 
voor werkt zijn 
onder meer 
grote theaters, 
ziekenhuizen, 
zorggroepen 
en bedrijven als 
Hooghoudt, MF 
Shipping en Van 
Wijnen. 

Voor een bedrijf 
als Talent 
Performance 
is een goed 
netwerk van 
levensbelang. Niet 
alleen vanwege 
het ontmoeten 
van potentiële 
opdrachtgevers, maar ook voor het aanleggen voor een database 
met daarin geschikte, mogelijke kandidaten. Wilpstra is dan 
ook niet alleen lid van de CCG, maar ook van onder andere de 
Koninklijke Industrieele Groote Club Amsterdam, VNO-NCW, de 
NDC, de businessclub van de Noord-Nederlandse golfclub, de 
businessclub van het Drents museum en die van het museum De 
Buitenplaats.

Bij de CCG zijn het op dit moment vooral de lezingen die de 
onderneemster aanspreken. “Maar tegelijkertijd staat de club 
ook synoniem voor gezelligheid, leuke nieuwe contacten en 
bijzondere ontmoetingen.” 

Annelize Wilpstra

“Het netwerk van de CCG doet 
me beseffen dat wij Groningers 
trots mogen zijn”
Het lidmaatschap bij de CCG doet Ronald Keen van Eekels 
Technology keer op keer beseffen hoe trots hij eigenlijk is op de 
bedrijvigheid in Groningen. “De CCG kent een grote diversiteit qua 
bedrijven en expertise, dat doet me beseffen dat wij in Noord-
Nederland ontzettend veel kunnen. Soms zijn wij Groningers wat te 
nuchter om dat breed uit te dragen richting Nederland of de wereld, 
maar we mogen best trots zijn.”

Eekels Technology 
Eekels Technology is al meer dan 100 jaar technisch specialist voor 
de maritieme en industriële branche. Het bedrijf verzorgt het hele 
traject van engineering en productie tot onderhoud en service van 
elektro-technische producten en systemen.

Het bedrijf werd in Hoogezand opgezet, maar inmiddels is de 
hoofdvestiging te vinden in Kolham. De thuishaven is dus nog steeds 
in Groningen, maar de productie beperkt zich zeker niet tot onze 
provincie. Naast de 400 medewerkers in Kolham heeft Eekels nog 
500 medewerkers verdeeld over vestigingen in Emmen, Farmsum, 
Joure, Gorinchem, Zaandam, Roemenië,  Vietnam en China. 

Keen is manager van de Fabricage-unit bij Eekels en daarmee 
verantwoordelijk voor een deel van de productie. Hij geeft leiding 
aan zo’n 80 medewerkers. Van de 33 jaar dat hij bij Eekels werkt, is hij 
nu  23 jaar lid van de CCG.

“Ik vind met name het netwerk dat ik bij de CCG heb opgebouwd 
heel waardevol”, legt Keen uit. “Niet alleen doordat je daardoor 
de mogelijkheid hebt om zaken met elkaar te doen, maar ook - 
en misschien wel vooral - omdat je met elkaar kan sparren over 
vraagstukken op allerlei gebieden, zoals verduurzaming en 
technische ontwikkelingen. Je kan enorm veel van elkaar leren.”

Ook doet het netwerk hem beseffen wat er eigenlijk allemaal in 
de regio te vinden is. “Soms weet je niet wat er een paar straten 
verderop te vinden is, maar wat dichtbij te koop is, hoef je niet ver te 
halen.”

Ronald Keen

Foto: Jan Buwalda
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Daarmee werd een lange traditie voortgezet 
van overleg tussen het gemeentebestuur 
van Groningen en het bestuur van de 
Commercieele Club. Al jarenlang komen ze 
eens per jaar samen in het restaurant van 
Martiniplaza. 

“Voor ons is het zeer waardevol om te 
horen waar B en W mee bezig zijn”, zegt 
voorzitter Joost van Keulen van de CCG. 
“We zijn weliswaar een netwerkvereniging, 
maar we zetten ons in om de contacten 
te verbeteren tussen onderwijs, overheid 

en ondernemers. Dat is volgens ons in het 
belang van de Groningse economie, en 
dan is het goed om met burgemeester en 
wethouders te spreken.” 

Voor de gemeente Groningen is zo'n 
ontmoeting ook waardevol, omdat een 
belangrijk deel van de achterban van de 
Commercieele Club werkzaam is in het 
bedrijfsleven, of ondernemer is. Het college 
van B en W is momenteel bezig met het 
vaststellen van een economische agenda 
voor de toekomst, en vindt contacten met 

ondernemers dan zeer waardevol. Volgens 
Joost lieten B en W weten ondernemers 
te zoeken die mee willen denken over 
die economische agenda, bijvoorbeeld 
over de thema’s energie of arbeidsmarkt. 
Ondernemers die mee willen praten kunnen 
het bestuur van de CCG benaderen.

Overigens was ook de JCC 
vertegenwoordigd bij het gesprek, en 
wel in de persoon van voorzitter Jochem 
Hoekstra. Het was voor het eerst dat de 
jongeren ook meededen. “Heel mooi dat 
wij er ook bij mochten zijn, en dat er ook 
geluisterd wordt naar jongeren. Het is 
waardevol dat we mee mogen denken, 
en het feit dat de Commercieele Club ons 
daarvoor had gevraagd, bevestigt ook hoe 
goed de band is tussen beide verenigingen”, 
aldus Jochem Hoekstra.

De CCG en de JCC zijn weer hélemaal op de hoogte wat betreft de 
economie van de gemeente Groningen. Bestuursleden van beide 
verenigingen werden daarover bijgepraat door het college van B 
en W van Groningen, op de eerste dag van de Promotiedagen in 
MartiniPlaza. 

COMMERCIEELE CLUB GRONINGEN  
EN JCC IN GESPREK MET COLLEGE B&W 
OVER ECONOMIE VAN GRONINGEN

Tekst: Hans de Preter   |   Fotografie: Jan Buwalda22  |  CONSIGNE



Wat waren zaken die veranderden met de 
overname? 
“Virol werd in zijn geheel overgenomen en qua 

afvalverwerking zelf is er weinig veranderd. 

Grote veranderingen waren er wel wat betreft 

de huisstijl en het integreren van interne 

ICT-systemen en logistieke systemen. Elke 

container en vrachtwagen moest voorzien 

worden van nieuwe kleuren en een nieuw logo. 

We hebben duizenden containers uitstaan, 

dus je kunt je voorstellen dat dat wel wat werk 

kostte. Inmiddels is de rebranding zo goed als 

afgerond.” 

 ‘Wat als het lukt.’ is een campagneslogan 
van jullie. Stel je voor dat wat lukt?  
“Een samenleving zonder afval! Dus dat we 

al het afval dat we verzamelen weer kunnen 

hergebruiken. Dat leidt tot minder afval, en 

bovendien hebben we dan minder grondstoffen 

nodig. Stel je eens voor dat dat lukt!” 

 

En wat doen jullie om dat te doen lukken? 
“Veel! Zo gaat eind december in Groningen 

een nieuwe verwerkingsfabriek open waar 

bouw- en sloopafval nog beter gesorteerd 

kan worden en dus ook beter gerecycled 

kan worden. Daarnaast werken we met 

gemeenten en onderwijsinstellingen samen 

in de e-waste academy: een opleiding voor 

mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt 

waarin ze opgeleid worden om elektronisch 

afval te demonteren en te verwerken. In 2021 

hebben achttien mensen deze opleiding 

voltooid en die werken nu betaald. Een mooi 

voorbeeld van hoe wij duurzaamheid kunnen 

combineren met een sociaal project. Maar 

los van deze twee ‘projecten’: we zijn eigenlijk 

altijd bezig met recyclen. Want wanneer we 

afval hebben gesorteerd brengen we het 

naar productiebedrijven die er weer nieuwe 

producten van maken. Zo wordt plastic 

verpakkingsafval weer een kratje of een 

shampoofles.”

“We verwerken trouwens deels ook zelf ons 

afval. Zo maakt onze fabriek GreenBlocks in 

Coevorden palletklossen van afvalhout dat 

we zelf hebben ingezameld uit bijvoorbeeld 

bouw- en sloopafval. Deze palletklossen zijn een 

deelproduct van pallets. Zo hergebruiken we 

afvalhout én sparen we vers hout.”  

 

Wat voor nieuwe ontwikkelingen staan er 
op de planning?  
“We zijn continu op zoek naar nieuwe 

technische innovaties en oplossingen voor 

bepaalde afvalstromen. De maatschappij 

verandert en dat brengt nieuwe afvalstromen 

met zich mee. We zijn nu bijvoorbeeld aan 

het kijken hoe we de bladen van windmolens 

kunnen gaan verwerken. En ook producten 

als zonnepanelen brengen weer nieuwe 

uitdagingen met zich mee wat betreft 

afvalverwerking. Soms is er nog geen 

verwerkingsoplossing voor een dergelijke 

stroom en moeten we dat gaan ontwikkelen.” 

 

En hoe duurzaam zijn jullie zelf?  
“Duurzaamheid is heel belangrijk voor ons. 

We kijken kritisch naar onze eigen locaties. 

Sinds begin dit jaar zijn we bijvoorbeeld 

overgestapt op echte groene stroom: 100 

procent windenergie van Nederlandse 

windmolens. Deze groene stroom gebruiken 

we voor alle elektriciteit op onze vestigingen én 

voor onze elektrische voertuigen. Daarnaast 

verduurzamen we ons wagenpark. Zo rijden 

we waar het kan elektrisch, en zijn we gestart 

met vuilniswagens die op waterstof rijden. 

Intern zoeken we naar hoe we dingen zo 

duurzaam mogelijk kunnen inrichten. We 

zijn MVO-gecertificeerd en hebben niveau 4 

op de CO2-Prestatieladder. Duurzaamheid 

vinden we belangrijker dan alles zelf doen: in 

de binnenstad van Groningen halen we nu 

samen met een collega-inzamelaar bedrijfsafval 

op onder de naam Green Collective. Met 

gezamenlijke wagens, via gecombineerde 

routes. Hierdoor is er minder transport in de 

binnenstad, waardoor de binnenstad veiliger 

is en er minder CO2 wordt uitgestoten. Twee 

vliegen in één klap dus.”

“Het kan natuurlijk altijd beter, maar ik vind 

dat we goed op weg zijn naar een duurzaam 

morgen!” 

Meer weten?
www.prezero.nl

  PREZERO  

EEN SAMENLEVING ZONDER AFVAL. 

WAT ALS HET LUKT.  

Anderhalf jaar geleden ging 
Virol over in PreZero: een 
afvalverwerkingsbedrijf dat 
streeft naar een wereld waarin 
grondstoffen steeds opnieuw 
gebruikt kunnen worden. Een 
wereld die steeds meer circulair 
wordt. Wat kwam er kijken bij de 
overname, wat hoopt het bedrijf 
te bereiken en tegen wat voor 
zaken loopt het aan wat betreft 
afvalverwerking? Consigne 
ging in gesprek met PreZero’s 
commercieel directeur Noord 
Freerk Potze.  



JAN ANNE 
BOUMA 
VESTIGINGSDIRECTEUR 
SLIGRO

Fotografie: Jan Buwalda
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Bouma’s liefde voor de 
levensmiddelenbranche begon al vroeg. 
Hij kreeg als tiener een bijbaantje in de 
supermarkt, en wilde daar vervolgens 
niet meer weg. Zijn doel was om voor zijn 
dertigste een supermarktmanager te 
worden. En zo geschiedde: van zijn 27e tot 
zijn 36e was hij manager van supermarkten 
in onder andere Amersfoort, Lelystad, 
Amsterdam en Winschoten. 

In 2007 verruilde hij supermarkten voor 
de groothandel; Bouma ging aan de slag bij 
Sligro als medewerker buitendienst, waarbij 
hij veel bij klanten over de vloer kwam. Dat 
vond hij erg leuk, maar hij begon na een 
paar jaar toch een team om zich heen te 
missen. Vanaf 2012 ging hij aan de slag als 
vestigingsdirecteur van Sligro Assen, die in 
dat jaar werd opgezet. 

Vorig jaar kwam de functie als 
vestigingsdirecteur in Groningen op zijn 
pad. Daar hoefde Bouma niet lang over na te 
denken. “Ik had de ambitie om een nieuwe 

stap te maken en de vestiging in Groningen 
bood daarvoor mooie uitdagingen. De 
locatie is uitgebreider, de klandizie in de stad 
diverser en de concurrentie groter.” 

Thuiskomen in Groningen
Bovendien voelt Groningen een beetje als 
thuiskomen voor Bouma. Hij groeide op in 
Roden, ging naar school in Groningen en 
heeft na zijn studietijd een paar jaar in de 
stad gewoond. Na lange tijd in Almere en 
Zwolle te hebben gewoond, kwam hij in 2003 
weer terug naar het Noorden, om precies 
te zijn naar Eelde-Paterswolde. Nu hij sinds 
dit jaar ook weer in de stad werkt, is de cirkel 
wat hem betreft rond. “Ik ging rond mijn 
25e weg uit Groningen. Inmiddels ben ik 50, 
gaan mijn kinderen hier naar school en werk 
ik hier weer. En ik tref ook weer mensen van 
vroeger, dat vind ik prachtig.”

Sligro Groningen als foodpartner
Zijn visie voor Sligro Groningen is om de 
vestiging nog meer op de kaart te zetten en 
klanten net dat beetje extra te bieden. “We 

willen niet alleen een groothandel zijn, maar 
ook een foodpartner. We willen graag met 
onze klanten meedenken over ideeën en 
concepten.”

Om de Sligro hier nog meer op de kaart te 
zetten wil hij samen met zijn team actief 
werken aan een waardevol netwerk in 
en rond de stad. Zo is Sligro inmiddels 
partner van FC Groningen en Donar en lid 
van bedrijvenvereniging Zuidoost. En met 
de komst van Bouma naar de vestiging in 
Groningen heeft hij ook zijn lidmaatschap 
van de Commercieele Club in Assen dit 
jaar ingeruild voor een lidmaatschap bij de 
Commercieele Club Groningen (CCG). 

“Ik zie het als een uitdaging om zowel deze 
vestiging in Groningen te promoten als om 
zelf naar buiten te treden en mijn netwerk 
op te bouwen in het mkb-netwerk hier in 
de stad. Daar heb ik zin in. Er zijn genoeg 
mogelijkheden en kansen in deze stad.”

NIEUWE VESTIGINGS-
DIRECTEUR JAN ANNE BOUMA  
WIL SLIGRO GRONINGEN NOG  
MEER OP DE KAART ZETTEN
“Groningen is een fantastische 
stad, waar Sligro veel te bieden 
heeft. Ik zie het als een uitdaging 
om het merk Sligro hier nog meer 
op de kaart te zetten.” Dat zegt 
Jan Anne Bouma, die sinds begin 
dit jaar vestigingsdirecteur is van 
Sligro Groningen. Bouma heeft 
de afgelopen maanden veel tijd 
gestoken in het leren kennen van 
het personeel en klanten, en het 
laten lopen van processen, maar 
de vestigingsdirecteur heeft ook 
veel zin om meer naar buiten te 
treden en een groter netwerk op 
te bouwen in Groningen. “Daar 
maak je het verschil mee.”
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