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Never just for students or just
a hotel, we're a place where
people from all walks of life

come together. 
 The Social Hub formerly known as

The Student Hotel

WETEN HOE?
BEL JEFRY

085 200 6252

ZZPAIR MAAKT
MARKETING
MAKKELIJK.

MARKETING
LASTIG?



De zomer heeft het land verlaten, wat betekent dat de JCC weer 
op volle toeren draait. En dat voelt goed! Er zit energie in de club 
en de mensen zijn enthousiast. We zijn druk bezig met onder 
andere het vernieuwingstraject, de events tot een hoger niveau 
tillen en het werven van nieuwe leden. En in de tussentijd werken 
we langzaam toe naar ons lustrum.  
Ik praat jullie graag even bij. 

De JCC bruist
We kunnen constateren dat wij veel actieve leden hebben die 
supermooie activiteiten organiseren en die samen met het 
bestuur de club draaiende houden. Daarnaast vormen zich 
steeds meer subgroepen van leden die elkaar buiten de JCC zien 
en die naast het zakelijk contact het ook op persoonlijk vlak goed 
met elkaar kunnen vinden. Hieruit blijkt dat de JCC bruist! Zo is 
er een wintersport-, padel-, golf-, hardloop-, wieler- en zelfs een 
eetclub. Dit bevestigt voor ons als bestuur de betrokkenheid van 
de leden bij de vereniging. 

Kerstgala en bundeling van krachten
Nu het einde van het jaar nadert, werken wij toe naar het 
kerstgala dat we samen met de CCG organiseren. Het wordt dit 
jaar een groot(s) feest en de inschrijving was al binnen een half 
uur vol! 

Naast het kerstgala willen wij de komende tijd meer aandacht 
besteden aan de doorstroom vanuit de JCC naar de CCG toe. 
We zien dat het netwerklandschap momenteel sterk aan het 
veranderen is. Daarom hebben we elkaar in deze tijd meer dan 
ooit nodig. Samen willen we de krachten bundelen om elkaar te 
versterken in wat we nodig hebben en waar we voor staan. 

Werving van sponsoren
Een ander aandachtspunt is het werven van sponsoren. Wij zijn 
als bestuur hard aan het werk om meer inkomsten te genereren 
om de vereniging financieel gezonder te krijgen, waardoor we 
mooie plannen kunnen realiseren. Zo willen wij bijvoorbeeld 
nog meer hoogwaardige events organiseren die aansluiten bij 
de grote thema’s van deze tijd. We merken vanuit het Groningse 
bedrijfsleven veel betrokkenheid richting de JCC. Daar zijn 
we blij mee. Deze bedrijven die ons een warm hart toedragen, 
willen wij graag een podium geven zodat ze de voordelen van 
samenwerking met de JCC van dichtbij kunnen ervaren.  

Afsluitend wil ik namens het bestuur onze waardering uitspreken 
voor de grote betrokkenheid van jullie als JCC-leden. Zoals je 
hiervoor hebt gelezen is er veel positiviteit en reuring en daar 
zijn we best een beetje trots op! Vol vertrouwen kijken we 
daarom uit naar ons 35-jarig bestaan, dat we volgend jaar mogen 
vieren. Zoals het er nu voor staat belooft april een prachtige 
lustrummaand te worden. Op naar een mooi seizoen en een 
geweldig lustrum. 

Namens het bestuur van de JCC,
Jochem Hoekstra

BESTE LEDEN,
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De komende jaren wil het bedrijf daarom 
haar flexibele mobiliteit vergroten, ofwel: 
meer deelauto’s en -fietsen beschikbaar 
stellen, en het huren ervan makkelijker 
maken. “Het merendeel van de klanten kiest 
tegenwoordig voor een lease- of huuroptie 
bij ons”, zegt Meems over de trend. “In de 
afgelopen twee jaar is onze ‘huurvloot’ aan 
auto’s verdubbeld.” Daarmee heeft Century 
nu meer dan 1.200 huurauto’s rijden. 

De tijd dat Century Autogroep - 
hoofdpartner van de JCC - puur en alleen 
een autodealer was, is lang en breed 
voorbij. Klanten kunnen bij Century 
terecht voor het kopen, huren, leasen, 
onderhouden en (schade)repareren van 
auto’s en busjes, maar ook voor bijvoorbeeld 
e-bikes, bakfietsen of de 100% elektrische 
Carver, een driewielig stadsvoertuig. De 
mobiliteitsexpert heeft duizenden klanten 
verspreid over met name Groningen en 
Drenthe. 

Century biedt al jaren huurcontracten aan, 
maar de flexibele lease is echt iets van het 

afgelopen jaar, vertelt Meems. “Dat onze 
klanten weleens voor een dag een auto of 
bus willen huren is iets van alle tijden, maar 
we zien nu steeds vaker dat mensen geen 
auto meer kopen, maar in plaats daarvan een 
auto zakelijk of privé (short)leasen of huren 
voor onbepaalde tijd. Zo kunnen ze wanneer 
ze maar willen de huur opzeggen. Bij ons kan 
je namelijk huren van één dag tot bij wijze van 
spreken 60 maanden.”

Uitbouwen van flexibel verhuur
En daar speelt Century graag op in. Een doel 
van het bedrijf voor de komende jaren is dan 
ook het concreet maken van het flexibele 
aanbod. “We bieden al huurauto’s en -fietsen, 
maar we willen dat aanbod overzichtelijker 
maken.” Met één systeem waarop straks al 
het aanbod te vinden moet zijn, wil Meems 
het zijn klanten zo makkelijk mogelijk maken 
om iets te huren. “En dan moet ook meteen 
duidelijk zijn wat dat kost per maand, dag of 
uur.”

Daarnaast wil Meems het komende jaar 
het aanbod in deelauto’s en fietsen groter 
maken “met zeker met tien procent”. Met 
de aankoop van fietsenwinkel Velodroom in 
Roden in september 2022 maakte Century al 
een begin aan het uitbreiden van het aanbod 
in (deel)fietsen. Ook heeft Meems plannen 
om dit jaar fietshubs neer te zetten, waar 
mensen gemakkelijk fietsen kunnen huren en 
terugzetten.

Ook het aantal deelauto’s wil Century 
komend jaar uitbreiden. In Drenthe is 
Century kort geleden gestart met een pilot 
voor het aanbieden van deelauto’s. Er staat 
nu één auto in Gieten, maar uiteindelijk 
moeten dat er dertien worden, verspreid 
over de hele provincie. “Als ik nu zie hoeveel 
reserveringen er al zijn voor die ene auto, dan 
kan het niet anders dan een succes worden”, 
voorspelt Meems. “Mensen maken steeds 
meer gebruik van deelauto’s.”

 Van parkeergarage tot 
mobiliteitsexpert
Century begon in 1922 als parkeergarage in 
de Oude Kijk in ‘t Jatstraat. Daar was plek 
voor honderd voertuigen. Algauw gingen 
de eigenaren van de parkeergarage de 
geparkeerde voertuigen ook onderhouden. 
Een aantal jaren later verkocht Century haar 
eerste auto’s. Door de jaren heen werd het 
bedrijf dealer van onder andere Volkswagen 
en Audi, en inmiddels is Century een heuse 
mobiliteitspartner te noemen op tal van 

“Het aanbod 
aan deelauto’s 
en -fietsen 
gaat zeker nog 
fors groeien”

De vraag naar flexibel en emissievrij 
vervoer wordt steeds groter, zegt 
Erik Meems, directeur/eigenaar van 
Century Autogroep. En dus het moet 
het bedrijf daarop inspelen, is zijn 
conclusie. “We kunnen wel ons best 
doen om zoveel mogelijk nieuwe 
en gebruikte auto’s te verkopen, 
dat blijven we ook zeker doen, maar 
als de markt flexibel vervoer wil 
in de vorm van huur- (short)lease 
en deelmobiliteit, kunnen we dat 
moeilijk negeren. En bovendien is 
het natuurlijk ook gewoon goed om 
duurzaam gebruik te maken van onze 
vervoersmiddelen.” 

Century 
Autogroep  
heeft ook na 
negentig jaar nog 
grote plannen

Tekst: Leanne de Munnik
Fotografie: Martijn Scholtens
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Tekst: Leanne de Munnik

gebieden. Dealers in de regio werden in de 
afgelopen 10 jaar overgenomen, meerdere 
filialen werden geopend en het bedrijf kreeg 
een eigen lease-, verhuur- en schadetak. 
In 2021 opende Century, in samenwerking 
met Holthausen Clean Technology, een 
waterstoftankstation op de energieneutrale 
campus aan de Bornholmstraat in 
Groningen.

Dit jaar bestond het bedrijf negentig jaar. 
Dat werd het hele jaar door gevierd, maar 

in september organiseerde Century een 
groot evenement voor ondernemers, 
klanten, relaties en medewerkers. Er was van 
alles te doen en te zien, zoals een Formule 
1-simulator en een rally. Meems kijkt terug 
op een bijzonder jaar, maar vooral op een 
bijzonder bedrijf. “Als ik zie waar we zijn 
begonnen en waar we tot zijn uitgegroeid, 
dan ben ik ontzettend trots.”

Maar Meems kijkt ook vooral vooruit. Het 
bedrijf heeft nog genoeg plannen voor 

de komende jaren, en daar betrekt hij ook 
graag andere ondernemers en ook de JCC 
bij. “We hebben met elkaar een gedeelde 
maatschappelijk taak als het gaat om de 
wereld. Samen moeten we de wereld een 
stukje beter maken.” Bovendien is hij blij met 
de jongere generatie ondernemers van de 
JCC. “Nu klinkt het net alsof ik een oude vent 
ben, maar van hen kan Century veel leren, 
onder andere over waar de toekomstige 
mobiliteitsbehoeftes liggen.” 
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PARTNER IN AUDIOVISUELE UITDAGINGEN

‘Het is niet Gronings om op te vallen...
...maar wel heel belangrijk’

Duik in onze wereld!
Diepzeekonijn

Video
Foto

Livestream
Podcast
Studio’s



Brendan Zwiers
Baker Tilly

Robbert de Groot
Gemeente Groningen

Leo van Buitenen
Gasunie

Teije Hiltermann
Marktlink Fusies en Overnames

Tom Klatter
Yspeert

Jesse Holman
DeenKoopmans

Laura Leeuwen
Groningen Seaports

Marjolein Moorman
Yspeert

Tessa Postma
Nova Legal

Johannes van Ginkel
JNVG

Rajiv Kalloe
Werner&Mertz

Jildou Kracht
Elfsquad

Hongor Mongbat
Rabobank

Max Papo
Max Papo

Matthijs Stasse
VrijdagOnline

Amanda Talsma
Hanzehogeschool

Marion Mulder
Deloitte

Anneloes Noordhoff
Groningen Seaports

Krista Hospes
KLM

Sam van der Vaart
Congressus

Floor Engberts
TMC

Wouter van Beek
WvB

Tim Lambeck
Groningen Seaports

Daphne de Vries
TKP Pensioen 

Carlo Ambrosio
Cobra Fit

NIEUWE LEDEN JCC

ACTIVITEITEN JCC
 Zondag 8 Januari 

Nieuwjaarswandeling

 Woensdag 12 Januari 

Sportieve ontbijtsessie

 Vrijdag 27 Januari 

Maandelijkse netwerkborrel 

 6-12 februari 

JCC Helweek 

 Woensdag 22 Februari 

Bedrijfsbezoek 

 Vrijdag 24 Februari 

Maandelijkse netwerkborrel 

 Dinsdag 7 Maart 

Ontbijtsessie

 15 Maart - 19 Maart 

Wintersportreis CCG/JCC

 Maandag 20 Maart 

Kennismakingsevent

 Woensdag 22 Maart 

Bedrijfsbezoek

 Vrijdag 31 Maart 

Openingsborrel Lustrummaand

 Zaterdag 1 April 

1 April-borrel 

 Maandag 3 April 

Aftrap Mentorenpool

 Vrijdag 21 April 

Lustrumfeest

 Donderdag 11 Mei 

Suprise activiteit

 Maandag 15 Mei 

Kennismakingsevent

 Woensdag 17 Mei 

Dans-event

 Vrijdag 26 Mei 

Maandelijkse netwerkborrel

 Woensdag 7 Juni 

Survivallen

 Woensdag 14 Juni 

Bedrijfsbezoek

 Zaterdag 17 Juni 

Wadlopen

 Zaterdag 24 Juni 

Century Toertocht 

 Vrijdag 30 Juni 

Eindfeest

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

Verder nog op de planning: 
- Schaatsworkout
- Schaatsclinic
- Event Noord Nederlands Orkest
- Event Mentale gezondheid
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Afgelopen verenigingsjaar hebben 
we een nieuw strategisch document 
gepresenteerd. Onderdeel van dit 
document is dat we gaan werken aan een 
aantal (SDG) doelen. Met alle stijgende 
kosten zijn we op zoek gegaan naar een 
oplossing. Die hebben we gevonden.

We hebben in dit verenigingsjaar de 
‘Club van 250’ opgericht. Dit is een groep 
bedrijven met een grote betrokkenheid 
bij de JCC, die graag een extra 

financiële bijdrage willen leveren aan 
de ontwikkeling van de vereniging. Er is 
binnen de JCC veel leven in de brouwerij 
en er zijn plannen om op alle fronten te 
ontwikkelen. Door een laagdrempelig 
bedrag van minimaal 250 euro krijgt de 
vereniging meer financiële middelen 
en daarnaast zorgen we dat de leden 
van de ‘Club van 250’ (online en offline) 
zichtbaarheid krijgen binnen de JCC en 
toegang krijgen tot een exclusief ‘Club 
van 250’-event. 

De afgelopen maanden heeft het bestuur 
contact gezocht met diverse actieve 
leden om direct al een vliegende start 
te kunnen maken met de ‘Club van 250’. 
Dit heeft al geleid tot meer dan twaalf 
aanmeldingen (d.d. 13 november 2022). 
Ben je benieuwd naar 
de huidige leden van 
de ‘Club van 250’ of 
wil je je aanmelden 
voor de club,  scan 
dan de QR-code.

De JCC bestaat uit ondernemende leden met daarachter vernieuwende 
bedrijven. Elk jaar proberen we weer hoogwaardige events neer te zetten om zo 
onze belofte ‘Professioneel gezellig netwerken’ in te lossen en iedereen een netwerk 
te bieden waar leden de rest van hun leven profijt van hebben. 

250DE CLUB VAN

Bij het drukken van dit 
blad hebben de  bedrijven 

hiernaast zich aangesloten 
bij de ‘Club van 250’, voor een 
actuele update verwijzen wij 

je naar onze website.



Vanwege hun passie voor duurzaamheid 
ging het stel jaren geleden op zoek naar 
een zo duurzaam mogelijk huis in de stad 
Groningen. Het duurzame karakter van een 
kleinschalig woonproject bij de Euroborg, op 
de plek van de voormalige Hunzecentrale, 
sprak Niek en Reanne direct aan. “Ik vind 
het heel bijzonder dat op een plek waar 
ooit een kolencentrale stond en later een 
gasgestookte elektriciteitscentrale, wij een 
hyperduurzaam huis konden laten bouwen.”  
 
Sinds 2018 wonen Niek en zijn vrouw in 
een van de 21 woningen van het project. 
Bijzonder is dat alle 21 woningen uniek zijn 
qua indeling en gevel. “We konden veel 
zelf invullen, van op welke verdieping we 
de keuken wilden tot het aantal kamers, 
de plaatsing van de ramen en wel of geen 
garage”, vertelt Niek enthousiast. 
 
De woningen zijn klaar voor de toekomst. 
Gebouwd van duurzame materialen met 
veel aandacht voor energiebesparing en 

comfort. Het dak is volledig gevuld met 27 
zonnepanelen. “Gunstig voor het milieu en 
interessant voor onze portemonnee, omdat 
de woning heel energiezuinig is. Met onze 
maandelijkse energielast komen we echt op 
nul-op-de-meter uit, dat was vooral destijds 
echt nog uniek.” 
   
Als Niek inzoomt op het duurzame karakter 
van de woning, zijn er nogal wat aspecten 
die in het oog springen. De woning is 
vanzelfsprekend heel goed geïsoleerd: er is 
hoogwaardige kierdichting en driedubbel 
glas. Het huis heeft geen gasaansluiting 
maar is aangesloten op een warmte- en 
koudeopslag. Niek: “Dat is een bijzondere 
techniek waarmee ’s zomers overtollige 
warmte in het grondwater wordt 
opgeslagen, voor nuttig gebruik in de winter. 
En andersom! Dat betekent dat de woning 
in de zomer ook comfortabel en bovendien 
duurzaam gekoeld kan worden.” 
 
Douchewarmteterugwinningssysteem
Sowieso zit de woning vol met slimme trucjes. 
Eén element is al helemaal interessant: een 
douchewarmteterugwinningssysteem. “Een 
moeilijk woord”, lacht Niek. “Maar daarmee 
kunnen we meer dan 30 procent van de 
warmte van het douchewater terugwinnen.” 
Het wegstromende gebruikte douchewater 
wordt via een buis langs een andere buis 
met nieuw schoon douchewater gevoerd. 
Daarmee wordt dat alvast voorverwarmd. 
“Echt wel een mooie uitvinding.” 

 Ook energiebesparende douchekoppen en 
kranen, apparatuur in de ecostand, lampen 
die vanzelf uitgaan en gordijnen die op vaste 
tijdstippen sluiten en opengaan horen bij de 
duurzame gemakken van het huis. Niek wil 
het luchtsysteem bovendien nog verbeteren 
zodat dit duurzamer wordt. Ook moet er een 
optie komen om regenwater op te slaan en te 
gebruiken om bijvoorbeeld de planten water 
mee te geven.  
 
Voor Groningers zijn er veel subsidies 
beschikbaar om je woning te verduurzamen. 
Niek beveelt andere CCG- en JCC-leden 
van harte aan om te kijken naar subsidies 
van de provincie (SNN) en de gemeente 
Groningen. “Wij hebben ons er echt lang in 
verdiept, hoewel we natuurlijk geen experts 
zijn op het gebied van wonen. Ik wil ook altijd 
graag met anderen sparren over duurzaam 
wonen, ik vertel graag over de systemen en 
onze ervaringen. Ik vind het leuk als mensen 
geïnteresseerd zijn in hoe zij hun woning 
kunnen verduurzamen.” 

JCC’ER NIEK WILTJER 
WOONT IN EEN 
HYPERDUURZAAM HUIS

“Wij vinden duurzaam leven en 
wonen heel erg belangrijk”, zegt 
JCC-lid en beleggingsspecialist Niek 
Wiltjer over zichzelf en zijn vrouw 
Reanne. “Er is maar één aarde en 
de natuurlijke bronnen raken op. In 
Noord-Nederland merken we met 
de aardbevingen ook de gevolgen.” 

Tekst: Remco van Veluwen

Fotografie: Martijn Scholtens

zo werkt een  
nul-op-de-meterhuis 

Nul-op-de-meter houdt in dat de 
opgewekte duurzame energie en 
energieverbruik van woning en 
gebruikers op jaarbasis per saldo nul 
zijn. Niek: “Er wordt gekeken naar wat 
er nodig is om de woning te verwarmen, 
plus wat een gemiddeld huishouden 
verbruikt voor al het andere. De woning 
moet dat totale aantal kWh dan in een 
jaar minimaal zelf opwekken.” In veel 
gevallen wordt zelfs meer stroom 
geproduceerd dan er daadwerkelijk 
wordt verbruikt. 
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“Ik merk dat de JCC een gezellige 
vereniging is, dan komt het 
netwerken vanzelf wel”

Wat doe je in het dagelijkse leven?
“Ik werk bij Yspeert Advocaten als jurist op het gebied van het 
contractenrecht, privacyrecht en IT-recht. Ik adviseer bedrijven, 
zorginstanties en overheden over de verplichtingen die zijn 
opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming 
(AVG). Daarnaast begeleid ik onder meer organisaties bij 
juridische kwesties die het gevolg zijn van een cyberincident. 
Binnenkort ga ik aan de slag als advocaat bij Yspeert.”

Wanneer en waarom ben je lid geworden van de JCC? 
“Ik ben in september lid geworden van de JCC. Bij ons op kantoor 
is er ruimte om je te ontwikkelen en daar hoort netwerken ook 
bij. Ik ben bij een aantal activiteiten geweest en kwam erachter 
dat de leden van de JCC erg toegankelijke en toegewijde mensen 
zijn. Ik merk dat de JCC een gezellige vereniging is en dan komt het 
netwerken vanzelf wel.”

Wat verwacht je van het lidmaatschap? 
“Ik verwacht vooral dat het een gezellige vereniging is met 
interessante bedrijven. Verder vind ik het erg leuk om te horen 
wat andere bedrijven doen, wat het werk van andere leden 
inhoudt en hoe starters hun werk ervaren. En het is natuurlijk 
mooi meegenomen als ik er uiteindelijk een groot netwerk 
aan overhoud. Verder ben ik lid geworden van de Sport Divisie 
(SPODI). Zo kan ik mij meteen actief inzetten voor de vereniging.”

“Ik merk dat iedereen ervoor 
open staat om elkaar te leren 
kennen”

Wat doe je in het dagelijkse leven?
“Ik werk bij DUO op de afdeling die debiteuren opspoort die 
naar het buitenland zijn verhuisd en hun studieschuld nog 
moeten afbetalen. Dit werk doe ik sinds 2014, daarvoor ben ik 
leefstijladviseur geweest bij een fysiotherapiepraktijk. Momenteel 
ben ik op zoek naar een leuke baan bij een jong dynamisch 
bedrijf. Healthy ageing of sales interesseren mij maar ook 
schuldhulpverlening.”

Wanneer en waarom ben je lid geworden van de JCC? 
“Een vriend van mij is altijd heel enthousiast over de JCC, en 
aangezien ik sinds november vorig jaar weer in de stad woon, ben 
ik afgelopen mei lid geworden. Ik ben vooral lid geworden voor de 
gezelligheid, de leuke activiteiten en om nieuwe mensen te leren 
kennen, maar nu ik op zoek ben naar een andere baan, komt het 
netwerk me ook goed uit.” 

Wat vind je tot nu toe van het lidmaatschap? 
“Het bevalt me tot nu toe heel goed. Ik merk dat iedereen 
ervoor open staat om elkaar te leren kennen en ik vind het leuk 
om samen dingen te ondernemen. Ik ben best sportief, dus 
ik ben bijvoorbeeld meegegaan met het fietsweekend naar 
Limburg. Dat was erg leuk! Ook ben ik recent lid geworden van 
de activiteitendivisie en kijk ik er naar uit leuke activiteiten te 
organiseren voor de JCC. “

Tom Klatter (27)

Paula Schreuder   (33)

NIEUWE  LEDEN 
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Ik raakte aan de praat met 
Rob Beukema, en voor 
ik het wist stond ik op de 
kennismakingsborrel van de JCC”

Wat doe je in het dagelijkse leven?
“Ik ben Amanda Talsma, ik werk parttime voor de 
Hanzehogeschool als docent van de (fiscale) juridische vakken. 
Ik geef colleges en begeleid studenten tijdens de stage en het 
afstuderen. Daarnaast heb ik een eigen bedrijf: Claire Coccinelle. 
Hiermee bied ik luxe wijnboxen aan die perfect zijn om weg 
te geven als cadeau, relatiegeschenk of kerstpakket. Claire 
Coccinelle wil bij het weggeven van wijn het wow-effect creëren: 
heerlijke wijnen in een prachtige giftbox, inclusief wijngids om 
je kennis een boost te geven. Naast de wijnboxen bied ik ook 
wijnproeverijen op locatie aan. Dan geef ik een mini-college 
over wijn en neem ik 6, 8 of 10 wijnen mee om te proeven en te 
vergelijken.”

Waarom ben je lid geworden van de JCC?
“Rob Beukema is een vriend van een van mijn vriendinnen en hij is 
altijd heel positief geweest over de JCC. Tijdens het weekend vóór 
de kennismakingsborrel raakte ik met hem aan de praat en voor ik 
het wist stond ik op de aanwezigheidslijst. Het speeddaten op die 
avond vond ik heel gezellig, dus daarom besloot ik lid te worden. 

Wat verwacht je van het lidmaatschap?
“Ik hoop wat nieuwe mensen te leren kennen en gezellige 
avonden te hebben. Ik vind het leuk dat de JCC ‘lokaal’ is en je het 
onderling kunt hebben over de evenementen, cafés of bedrijven  
in de directe omgeving. En ik zit sinds kort in de BoDi, dus ik 
verwacht ook een aantal gezellige borrels!”

Amanda Talsma  (28)

NIEUWE  LEDEN 
“Als nieuw lid kom je er makkelijk 
tussen, dat vond ik erg prettig”

Wie ben je en wat doe je in het dagelijks leven? 
“Ik ben Marjolein Moorman en werk als advocaat bij Yspeert 
Advocaten. Ik houd me vooral bezig met arbeidsrecht, waarbij 
ik voornamelijk werkgevers bijsta. In mijn vrije tijd houd ik ervan 
om uitgebreid te eten en te borrelen met vrienden. Ik ben een 
echte bourgondiër wat dat betreft. Dat is misschien ook niet zo 
gek: mijn (groot)ouders hebben ruim veertig jaar een horeca-
onderneming in de buurt van Emmen gehad. Daarnaast sta ik 
na een drukke werkdag graag op de tennis- en padelbaan met 
vriendinnen.” 
 
Waarom ben je lid geworden van de JCC?  
“Een aantal collega’s zijn lid geweest bij de JCC, en die spraken 
altijd vol enthousiasme over de club. Ze vroegen of het niet 
ook iets voor mij zou zijn. Dat leek me vanwege hun positieve 
verhalen hartstikke leuk. Ik heb bij mijn aanmelding ook meteen 
aangegeven dat ik wel actief lid zou willen worden. Op die manier 
leer je wat mij betreft de vereniging en de leden het beste en 
snelste kennen.”  
 
Wat verwacht je van het lidmaatschap? 
“Nadat ik had aangegeven wel actief lid te willen worden, werd 
ik gevraagd of ik de vrije plek van voorzitter in de Borreldivisie 
(BODI) wilde invullen. Ik besloot er maar meteen vol voor te gaan, 
ondanks dat ik daarvoor nog geen enkele borrel had bijgewoond. 
Mijn eerste JCC-borrel organiseerde ik dus in feite zelf, haha. 
Ik merkte meteen dat het een club met open en toegankelijke 
mensen is. Als nieuw lid kom je er makkelijk tussen en dat vond ik 
erg prettig. Ik verwacht met mijn lidmaatschap, op een gezellige 
en laagdrempelige manier, andere ‘young professionals’ uit 
verschillende branches te leren kennen en op die manier mijn 
zakelijke en persoonlijke netwerk uit te breiden.” 

Marjolein Moorman  (28)
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“Het ondernemersgeluk zit 
niet alleen in het Westen, maar 

ook in Stad en Ommeland.”

35 jaar JCC: 

Tekst: Leanne de Munnik

14  |  CONSIGNE



“Het idee voor de JCC ontstond bij 
Jan Kamminga, destijds voorzitter 
van de Commercieele Club”, vertelt 
Charles. “Die kwam met het idee 
om jongeren meer te betrekken 
bij ondernemend Groningen. 
Dat zou moeten voorkomen dat 
getalenteerde en slimmere jongeren 
weg zouden trekken uit Groningen.”

En zo geschiedde. Kamminga stelde 
een werkgroep op met drie jonge 
werknemers en drie studenten, 
die na de oprichting het eerste 
bestuur van de JCC zouden gaan 
vormen. Een van die studenten was 
Charles. “Ik studeerde Internationale 
Organisaties en was een actieve 
student. Via een docent kwam ik in 
aanraking met Kamminga. Met de 
werkgroep hebben we doelstellingen 
opgesteld en uitgewerkt in statuten. 
Daarmee zijn we in april 1988 naar de 
notaris gegaan.”

“De mooiste avond van mijn 
lidmaatschap”
En dat moest natuurlijk gevierd 
worden met een oprichtingsfeest. 
De uitnodigingen werden - per post - 
verstuurd, en op dinsdag 24 mei was 
het dan zover. Het werd de mooiste 
avond van Charles’ lidmaatschap 
bij de JCC. “Het Stadsparkpaviljoen 
puilde uit van de jongeren, CC-leden, 

studenten, senioren en sprekers. Met 
bubbels toostten we op het ontstaan 
van de JCC. Als jongere kon je die 
avond zien: het ondernemersgeluk 
zit niet alleen in het Westen, maar 
ook in Stad en Ommeland. Nu lees 
je dat op LinkedIn en social media, 
maar wij zagen het die avond in het 
Stadsparkpaviljoen.”

Charles is na een paar jaar 
lidmaatschap van de JCC in 1994 
geëmigreerd naar Hongkong, 
waar hij nog steeds woont. Hij 
runt er Pointed, een bedrijf in 
fietsaccessoires en regenkleding. En 
hoewel Charles inmiddels 58 is, zijn de 
banden met Groningen nog steeds 
warm, zeker nu zijn oudste zoon ook 
in Groningen studeert. Af en toe is 
hij nog in de stad te vinden. “Ik ben 
nog steeds erg graag te vinden in 
café Wolthoorn & Co, maar ik vind 
het nu ook heel bijzonder om rond te 
struinen in het Forum”, vertelt hij. 

Ook de banden met de JCC zijn er 
nog steeds. Zo was Charles eerder 
dit jaar te vinden op een bijeenkomst 
van de JCC. “Waar ik in het verleden 
ben gesteund en gestimuleerd 
als jongere, vind ik het nu op mijn 
beurt leuk om jonge Groningse 
ondernemers te spreken en hén nu te 
stimuleren.”

“JCC, ‘t is rond!” prijkt er in het voorjaar van 1988 op de uitnodiging 
voor de officiële presentatie van de vereniging. In november van 
het jaar ervoor onderkende de Commercieele Club tijdens een 
algemene ledenvergadering ‘de praktijkvorming en -scholing van 
jongeren’ als een van haar taken. Het oprichten van een Jongeren 
Commercieele Club (JCC) was daarvoor een middel. Mede-
oprichter Charles Drapers vertelt over hoe dat ging.

2 1  0 4  2 0 2 3

L u s t r u m  J C C

35 jaar JCC
Nu, 35 jaar later, ziet de wereld, 
Groningen en ook de JCC er een 

stuk anders uit. Groningen heeft 
talloze nieuwe bedrijven mogen 

verwelkomen, de JCC is gegroeid 
van ruim dertig naar ruim 190 leden, 

en uitnodigingen versturen gaat 
tegenwoordig per mail. 

Reden voor een feestje dus! En die staat 
al op de planning, want volgend jaar zal 

het jubileum uitgebreid worden gevierd. 
Wat kunnen we verwachten? Dimitri Smit, 
voorzitter van de lustrumcommissie, licht 

alvast een tipje van de sluier:

“We gaan het lustrum een paar weken 
lang vieren. Op 31 maart zal er een 

openingsfeest zijn en op 21 april is het 
slotfeest. Daartussen zullen er allerlei 

activiteiten plaatsvinden.”

Voor het organiseren van de 
verschillende activiteiten wil de 

lustrumdivisie ook de andere divisies 
inschakelen. Wat de activiteiten zijn, blijft 

dus nog even een verrassing. “We willen in 
elk geval ook de CCG en de CCG-senioren 
uitnodigen voor een aantal activiteiten”, 

vertelt Dimitri.

Waar we ons al wel op kunnen verheugen 
is een spectaculair eindfeest. Dimitri: “Dat 

wordt ontzettend tof, we gaan echt iets 
unieks neerzetten op een toffe locatie in 

de stad.” Waar dat feest zal zijn, en met 
welk thema, zal nog even geheim blijven. 

Bij zijn is meemaken.

De lustrumcommissie bestaat uit 
Suzanne Luijckx, Elise Speelman, Natasja 

Huizeng, Rixt Bruining, Ilinka Bijma en 
Dimitri Smit.
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OUD-VOORZITTERS 
BLIKKEN TERUG

“HIJ VROEG 
ZICH MET GROTE 

VERBAZING AF OF WIJ 
NIET WISTEN WAT 

NETWERKEN WAS”
“Om ons ledenaantal te laten groeien tot 100 leden, hadden we een 

plan de campagne gemaakt, waaronder het ontwerp van een logo. 
Aangezien hier geen budget voor was, schreven we een prijsvraag 

uit en plaatsten dit in de Gezinsbode. Tijdens de eerstvolgende 
bestuursvergadering spraken we een zeer ontdane Ysbrand van 

Leeuwen. Hij was eigenaar van een goedlopend reclamebureau en 
bovendien lid van de CC. Hij vroeg zich met grote verbazing af of 
wij niet wisten wat netwerken was. Zo hoorde je het niet te doen 
binnen onze club. Hij nam acuut de opdracht mee en ziedaar het 

logo van een onvolledig netwerk dat groeiende is.”

 Luuk Duurkens.
voorzitter 1990 - 1994 

“DE JEZUS 
CHRISTUS CLUB”

“Ooit was er, lang geleden, een kerstdiner van de JCC in 
het pittoreske kerkje van Fransum. Degene die de boeking 

had gedaan vertelde dat de contactpersoon van het kerkje 
dacht dat JCC stond voor Jezus Christus Club…” 

Johan Brouwer
voorzitter 2001-2002

“De belangrijkste les die ik als voorzitter van de JCC heb 
geleerd is dat het niet alleen om ambitie moet gaan, maar 

dat je vooral veel plezier moet maken met je club vrienden. 
Later kunnen dit je zakelijke partners worden.”

 Luuk Duurkens.
voorzitter 1990 - 1994

“Minder leuke zaken waren er ook. 
Tijdens mijn voorzitterschap werd 
de JCC geconfronteerd met het 
allereerste (boeken)onderzoek van de 
Belastingdienst in haar bestaan. Dat 
heeft wel voor de nodige frustratie 
gezorgd, omdat wij uiteraard niet op 
lijn zaten met de Belastingdienst. Een 
hoge aanslag en boete lagen in het 
verschiet, maar met verschillende oud-
penningmeesters is het uiteindelijk tot 
een schikking gekomen, en een afspraak 
waarmee wij in de toekomst vooruit 
konden.” 

 Paul Vrieling 
voorzitter 2013-2016

“Mijn meest memorabele moment bij 
de JCC is het mysterie van de kapotte 
kroonluchter in het Schimmelpenninck 
Huys.”

 Bart Joling 
voorzitter 2016-2019 en 2021-2022

“Het jaarboek heeft tijdens mijn 
bestuursperiode haar laatste, gouden 
editie gehad. Het was niet meer van deze 
tijd en we hebben het afscheid groots 
gevierd waarbij het eerste exemplaar 
is uitgereikt aan Charles Drapers, een 
bestuurslid tijdens de oprichting van 
de JCC, via een live verbinding met 
Hongkong waar hij woont. Memorabel.” 

 Paul Vrieling 
voorzitter 2013-2016
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Nu het zevende lustrum van de JCC eraan zit te komen, kunnen we niet anders dan 
terugblikken op de afgelopen 35 jaar. Hoe kijken oud-voorzitters terug op hun tijd 
bij de JCC en op hun tijd als voorzitter? We vroegen ze naar momenten die ze nooit 
zullen vergeten, lessen die ze hebben geleerd en tips die ze aan huidige JCC’ers 
willen meegeven.

“De huidige tijd met onder andere 
social media, covid en thuiswerken is 

compleet anders dan de periode waarin 
ik voorzitter was. Het netwerken staat 

zwaar onder druk. Ik zou de huidige 
leden van de JCC willen aanbevelen 

voluit te blijven netwerken. Gunnen blijft 
mensenwerk en daarom moet je elkaar 

kennen.”

 Luuk Duurkens.
 voorzitter 1990 - 1994

“De kracht van de JCC was mijns inziens 
de wijze waarop de divisies zorgden voor 

veel betrokkenheid van de leden.”

 Ruth Pruim.
voorzitter 2004-2006

CRISIS
“Tijdens mijn bestuursperiode diende de ene na de 
andere crisis zich aan. Van een pandemie naar een 
financiële crisis om vervolgens in een persoonlijk 
gezondheidscrisis te belanden. Het moment om zelf 
levend en wel tijdens de ALV de JCC - in goede conditie, 
en klaar voor mooie en leuke plannen - over te kunnen 
dragen, zal ik niet vergeten.” 

 Martine Smeijers 
voorzitter 2019-2021

“Blijf jezelf ontdekken, toon tolerantie 
naar een ander en verbind mensen 

met elkaar. Dan ontstaan de mooiste 
dingen, waarbij jezelf kan ontplooien en 
dat maakt je uiteindelijk een completer 
mens. Sta open voor andere meningen, 

ontdek je nieuwsgierigheid en wees 
respectvol.”

 Paul Vrieling.
voorzitter 2013-2016

“Ik heb een geweldige leuke tijd 
gehad bij de JCC en de jaren van mijn 

voorzitterschap waren daarvan zeker de 
leukste jaren. Als je een actieve rol hebt 

binnen de club, leer je mensen het snelst 
en het best kennen.”

 Ruth Pruim.
voorzitter 2004-2006

“Aan huidige JCC-leden wil ik meegeven: 
ken jezelf, weet waar je goed in bent 
en blij van wordt en probeer zoveel 
mogelijk je eigen plan te trekken in het 
leven.”

 Johan Brouwer 
voorzitter 2001-2002

Een anekdote uit mijn tijd? 

“DAT IS NIET 
TOESTAAN.”
 Martine Smeijers 
voorzitter 2019-2021
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ZZPair is een lokaal marketingbureau dat 
samen met ons keek naar wat we wilden en 
wat bij ons paste. Door hun gebruikelijke 
feedbackrondes werd het echt een 
gemeenschappelijk proces. Vol trots 
presenteren we daarom nu deze cocreatie 
van ZZPair en de JCC: in de groenblauwe kleur 
Pronk - een kleur ‘bedacht’ door Marketing 
Groningen - pronken de letters ‘JCC’. 

De letters C hebben de vorm van twee 
schakels. “Professioneel gezellig netwerken 

is niet voor niets ons motto. We zien onszelf 
als een schakel die professionele jongeren 
in Groningen met elkaar verbindt,” legt vice-
voorzitter Arjen de Jong uit.

Waar in het oude logo nog voluit ‘Jongeren 
Commercieele Club’ stond, staat er in 
het nieuwe logo alleen ‘JCC’. “Niemand 
gebruikt eigenlijk meer de volle naam: 
wijzelf gebruiken eigenlijk altijd ‘JCC’, net als 
mensen van buiten de club”, licht Arjen toe. 
Daarnaast is het ook praktischer. Het oude 

logo moest je altijd groot presenteren als je 
de letters wilde ontcijferen. Bij het nieuwe 
logo zie je gelijk waar het om draait. Arjen: 
“Het is veel duidelijker zo en dat lijkt me voor 
iedereen beter.”

De Jongeren Commercieele Club (JCC) heeft een nieuwe merkidentiteit 
inclusief een nieuw logo! Het oude merkidentiteit en logo paste niet meer bij 
wat de club wilde uitstralen en dus vroegen we ZZPair om hulp. 

EEN NIEUWE MERKIDENTITEIT 

MET NIEUW LOGO

Volledige ontzorging 
en continuïteit van 

jouw zakelijke social media

Van het bedenken en creëren tot het
plaatsen met de juiste teksten.

www.cyclingmedia.nl

Wouter Nieboer
wouter@cyclingmedia.nl
06 - 46 55 02 13

#fotografie #reels #video

Tekst: Anniek Ypenga



Omdat Joanne tijdens haar eigen 
studententijd het thema duurzaamheid 
steeds belangrijker begon te vinden, schreef 
ze het afstudeeronderzoek voor haar studie 
Vastgoed & Makelaardij over verduurzaming 
van bestaande kantoorpanden. “In de 
vastgoedwereld gaat het vaak om veel geld 
verdienen, dus ik besloot onderzoek te 
doen naar hoe je als bedrijf je kantoorpand 
kan verduurzamen én de businesscase 
voor deze investering sluitend kan maken.” 
Met het onderzoek - waarmee ze in 2017 
afstudeerde - won ze prijzen en mocht ze 
op vele congressen in de vastgoedwereld 
spreken. En zo kwam ze ook aan haar baan bij 
de Hanzehogeschool. 

Van de hogeschool kreeg ze een Green 
Ambassador Certificaat vanwege haar 
inzet voor duurzaamheid en een SDG-
speldje waarmee ze is benoemd tot 
duurzaam rolmodel. Daarna raakte ze vrij 
snel betrokken bij het Green Ambassador 
Programma dat de Hanzehogeschool heeft 
opgesteld om studenten te inspireren om 
aan de slag te gaan met duurzaamheid. 

Green Ambassador Program
Inmiddels werkt Joanne als regievoerder 
duurzaamheid voor de Hanzehogeschool. 
In haar werk is ze bezig met het uitrollen 
van dat ‘Green Ambassador Program’. Het 
programma bestaat uit vier fases die de 
student kan doorlopen, van ‘groentje’ tot 
‘groene ambassadeur’. Door dit programma 
krijgen studenten tijdens hun studie de 
kans om zich bewust te worden van het 
thema duurzaamheid. Joanne: “Om een 
zogenaamde ‘groene ambassadeur’ te 
worden moeten studenten laten zien dat ze 
in de praktijk een bijdrage kunnen leveren en 
anderen kunnen inspireren.” 

Voor het vormgeven van het onderwijs 
werkt ze samen met ondernemers en 
mensen uit het werkveld, zodat ze weet 
waar die behoefte aan hebben. “De 
wens om studenten kennis mee te geven 
over duurzaamheid komt deels uit het 
bedrijfsleven”, vertelt Joanne. “We merken 

dat bedrijven behoefte hebben aan 
studenten die probleemoplossend kunnen 
denken op het gebied van duurzaamheid. 
Ze vinden het onder andere belangrijk dat 
studenten de Sustainable Development 
Goals (SDG’s) kennen.” 

Naast het uitrollen van dat programma is 
Joanne vanuit het landelijke SDG-netwerk 
ook bezig met het geven van SDG-trainingen 
op basisscholen en het opzetten van SDG-
trainingen voor docenten in het hoger 
onderwijs. 

Gebruik de doelen niet als marketingtool
Aan JCC’ers en ondernemers wil ze 
meegeven: gebruik de SDG’s niet alleen 
als marketingtool. “Kijk ook naar de 
interne bedrijfsvoering. Als je personeel 
nog overal met de auto naartoe gaat en 
er staat nog elke dag vlees op tafel, is dat 
een beetje scheef.” Ook wijst ze op de 
verscheidenheid aan doelen binnen de 
SDG’s. “Kijk naar het totale plaatje. De SDG’s 
zijn meer dan alleen klimaatdoelstellingen. 
Sociale duurzaamheidsdoelstellingen zoals 
kansengelijkheid zijn minstens zo belangrijk. 
Dat verliezen we soms uit het oog.” 

Het mooiste aan haar werk vindt Joanne 
dat ze ziet dat de mindset van mensen echt 
verandert. Niet alleen van studenten, maar 
ook van collega’s, managers en partners uit 
het werkveld. “Dat mensen het belang van 
duurzame ontwikkeling gaan inzien, geeft 
ontzettend veel energie. En we hoeven als 
mensen natuurlijk niet meteen alles goed 
te doen, maar ons bewust zijn van onze 
gezamenlijke verantwoordelijkheid is wel 
enorm belangrijk, want we moeten het 
samen doen.”

“Het bedrijfsleven vraagt om 
studenten die een verandering 
durven in te zetten op het 
gebied van duurzaamheid”
Toen Joanne Boonstra (26) 
jaren geleden de documentaire 
Cowspiracy keek, was ze om: 
ze werd veganist en wilde 
zich meer bezighouden met 
duurzaamheid. Inmiddels werkt 
ze bij de Hanzehogeschool, 
waar ze zich bezighoudt met het 
verduurzamen van het onderwijs. 
Aan ondernemers wil ze meegeven: 
gebruik duurzaamheid niet alleen als 
marketingtool, maar kijk eerst naar je 
interne bedrijfsvoering.

Tekst: Leanne de Munnik  |  Fotografie: Martijn Scholtens

De Sustainable Development Goals 
(SDG’s) zijn zeventien doelen om van 
de wereld een betere plek te maken in 
2030. De doelen zijn opgesteld door de 
Verenigde Naties en dienen als mondiaal 
kompas voor uitdagingen als armoede, 
ongelijkheid en klimaatverandering.
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Lang niet iedereen in de stad Groningen 
realiseert zich het belang van dit bedrijf en de 
potentie van de Groningse zeehavens. Maar 
wie zich dat wel realiseert is Laura Leeuwen, 
werkzaam bij marketing en sales support bij 
Groningen Seaports. Met gepaste trots op 
‘haar’ bedrijf gaf ze onlangs een rondleiding 
aan haar medeleden van de JCC.

Voor zover er onder hen nog mensen 
waren die zich niets kunnen voorstellen 
bij Groningse zeehavens, werden deze 
vakkundig geïnformeerd door Laura. 
Consigne informeerde bij haar waarom ze 
lid werd van de JCC, en hoe het haar bevalt 
in de zich snel ontwikkelende nautische en 
industriële wereld van Groningen Seaports.

Wat deed je voordat je naar Groningen 
Seaports ging? 
“Voordat ik bij Groningen Seaports kwam 
werken heb ik bij de klantenservice en 
sales gewerkt van verschillende bedrijven. 
Mijn vooropleiding heb ik afgerond aan de 
Hanzehogeschool: International Business 
and Languages. Daarvoor had ik een half jaar 

stagegelopen in La Hulpe in België en een 
half jaar gestudeerd in Castellón de La Plana 
in Spanje.”

Kun je aangeven waar je je binnen 
Seaports specifiek mee bezighoudt?
“Ik houd me met veel verschillende dingen 
bezig, dat maakt mijn werk ook zo leuk en 
dynamisch. Zo hield ik me onlangs bezig 
met de coördinatie van het Haven- en 
Industrieplein op de Promotiedagen, 
een initiatief van Groningen Seaports 
en gemeente Eemsdelta. Daarnaast ben 
ik direct betrokken bij het New Energy 
Business Platform. Dat is een platform dat 
bedrijven in de energietransitie met elkaar 
verbindt. Verder werken we ieder jaar voor 
alle proposities binnen ons bedrijf (chemie, 
offshore wind, data, circulair en mkb) de 
marketingplannen bij.”

Wat vind je het fascinerende aan het 
Groningen Seaports?
“De ontwikkelingen die zich, soms heel 
snel, voordoen in onze beheersgebieden, 
maar daarnaast ook de verschillende 

doelstellingen die we hebben. Naast dat 
we natuurlijk relevante bedrijven in onze 
beheersgebieden willen krijgen, vinden 
we het ook belangrijk om deze regio te 
promoten voor studenten en young 
professionals. We willen ze graag hier 
houden!”

Je bent onlangs lid geworden van de 
JCC. Waarom?
“Om mijn netwerk te verbreden in de 
omgeving Groningen. Daarnaast heb 
ik interesse in het leren kennen van 
verschillende bedrijfsprocessen door 
bedrijfsbezoeken. Het stukje gezelligheid 
komt er natuurlijk als extra bij.”

Wat zijn momenteel voor jou 
belangrijke ambities? 
“Op dit moment wil ik mij meer focussen 
op het verdiepen van onze proposities op 
inhoudelijk vlak. In mijn functie ben ik met 
veel verschillende werkzaamheden en 
projecten bezig, waardoor mijn kennis erg 
breed is. De komende periode wil ik me dus 
meer gaan verdiepen.”

Je werkt als professional in Groningen. 
Wil je graag in deze provincie blijven 
werken? Of maakt het je niet uit?
“Ik wil op dit moment het liefst in omgeving 
Groningen blijven. Ik ben hier opgegroeid 
en er liggen hier voldoende kansen om mij 
verder te ontwikkelen voor in de toekomst.”

Aan de rand van de provincie Groningen is al enkele decennia een 
bedrijf actief als stuwende kracht achter de razendsnelle ontwikkeling 
van de Eemsmond. In- en rond de havens van Delfzijl en Eemshaven zijn 
indrukwekkende bedrijven tot ontwikkeling gekomen, waaronder vele 
op het gebied van duurzaamheid. Groningen Seaports stimuleert deze 
ontwikkelingen of leidt dat in goede banen.

LAURA LEEUWEN TOONT JONGEREN 
COMMERCIEELE CLUB (JCC) DE BOEIENDE 
WERELD VAN GRONINGEN SEAPORTS
Tekst: Hans de Preter  |  Fotografie: Martijn Scholtens
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Dat is dan ook het 

focuspunt van 

Kredietunie Groningen; 

een coöperatieve, niet-

commerciële organisatie 

die leningen verstrekt 

aan ondernemers die 

bijvoorbeeld groeiplannen 

hebben. De coöperatie 

staat die ondernemers 

bij met ‘raad en daad’. Ze 

lenen geld uit, maar geven 

ook advies. 

De coöperatie is ontstaan 

na de bankencrisis, toen 

banken minder bereid 

waren om ondernemers 

te financieren. Het 

geld waarmee de Kredietunie ondernemers 

ondersteunt komt van andere ondernemers, 

waardoor de organisatie voor én door 

ondernemers is. Het is een landelijk initiatief, 

dat is onderverdeeld in verschillende regionale 

kredietverstrekkers. 

De ontstaansreden van de Kredietunie is nog 

steeds actueel, legt Dijkstra uit: “Met de huidige 

crises trekken banken zich verder in hun hol en 

lenen ze minder aan bijvoorbeeld mkb’ers. En er 

zijn natuurlijk andere kredietverstrekkers, maar 

dat zijn niet allemaal partijen waar het belang van 

de ondernemer voorop hebben staat. Logisch, 

want het zijn commerciële organisaties.” 

Niet-commercieel
De Kredietunie is de enige niet-commerciële 

kredietverstrekker die zich specifiek op 

Groningen richt. “We spreken de taal van de 

Groningse ondernemer en hebben ervaring 

met ondernemen hier”, zegt medebestuurder 

Peter Voermans. “Zo kunnen we Groningse 

ondernemers naast het verstrekken van een 

lening ook vooruithelpen met verrassende 

adviezen.” 

De meeste aanvragen van Groningse 

ondernemers liggen tussen de 50.000 euro 

en de 250.000 euro. Een intake-commissie 

beoordeelt of de Kredietunie ook echt iets kan 

toevoegen voor een ondernemer. Dijkstra: “Het 

belangrijkste criterium is dat ondernemers ons 

een perspectief voor de lange termijn kunnen 

laten zien. De huidige financiële situatie is van 

ondergeschikt belang.”

Wordt een lening verstrekt, dan krijgt de 

betreffende ondernemer ook een coach van de 

Kredietunie toegewezen, die de ondernemer 

bijstaat met advies op allerlei vlakken. 

Voermans: “Zo’n coach kan helpen met keuzes 

maken of bijsturen als het niet goed dreigt te 

gaan.” En dat werkt ontzettend goed, zijn de 

heren van mening. “Soms komen ondernemers 

die we in het verleden een lening hebben 

verstrekt, nog eens terug om advies te vragen”, 

aldus Voermans.

De krediet-verstrekkers 

en coaches zijn Groningse 

ondernemers die graag 

iets willen terugdoen voor 

ondernemend Groningen. 

Zij worden lid van de 

Kredietunie en leggen een 

bepaald bedrag in. Ook 

de provincie Groningen 

draagt bij aan het fonds. 

De kredietverstrekkers 

hebben geen direct 

zeggenschap over waar 

hun geld terecht komt, 

maar kunnen indirect wel 

invloed uitoefenen via de 

ledenraad, waarvan de 

voorzitter onafhankelijk is. 

Op dit moment zijn er zo’n 

vijftig kredietverstrekkers lid en lopen er zo’n 25 

leningen bij de Kredietunie. 

Wat de Kredietunie drijft? “Het geeft 

een ontzettende kick als het lukt, als een 

onderneming kan groeien en bloeien dankzij 

een lening en advies van de Kredietunie”, zegt 

Voermans. “En we hebben een passie voor 

Groningen”, vult Dijkstra aan. “Groningers 

raken wel eens ondergesneeuwd of voelen 

zich weleens de underdog in Nederland, maar 

dat is nergens voor nodig, want er zijn zoveel 

mooie bedrijven hier. We willen ondernemers 

meegeven: blijf deurbroezen, ofwel: zet door. 

Blijf niet staan, maar maak je ambities waar. En 

vooral natuurlijk met ons.”

  KREDIETUNIE GRONINGEN  

KREDIETUNIE GRONINGEN WIL 
ONDERNEMERS ONDERSTEUNEN 

BIJ HET WAARMAKEN VAN 
AMBITIES

“Een ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen”, zegt Erik Dijkstra, voorzitter van Kredietunie 
Groningen. “Wij, ervaren ondernemers van de Kredietunie Groningen, zijn die eerste ezel die tegen allerlei 

stenen is aangelopen. We willen graag andere ondernemers behoeden om ook tegen die stenen aan te 
lopen.” Wat hij ermee bedoelt: fouten die de ondernemers van de Kredietunie gemaakt hebben, hoeven 

andere ondernemers niet meer te maken.

Scan voor 
directe aanvraag

Foto: Jan Buwalda



Ook dit jaar wordt die traditie voorgezet, 
met een schitterend gala dat op vrijdag 
16 december gehouden gaat worden, in 
een verrassende locatie: het stadion van 
FC Groningen. Over traditie gesproken: 
de organisatoren willen er echt een ‘old 
school’ gala van maken, waarvoor niet alleen 
het kledingadvies ‘black tie’ geldt, maar 
waarbij iedereen tijdens het diner rustig kan 
aanschuiven aan mooi gedekte tafels.

“De vorige keren hadden we geen diner aan 
tafels, maar een soort staande receptie. Van 

onze leden hadden we begrepen dat ze toch 
wel iets meer traditie willen, en dat je aan een 
tafel rustig kunt genieten van het eten, de 
wijnen, andere drank én van de gesprekken. 
Dat vonden we een goed idee”, vertelt Paul 
de Haan, bestuurslid van de Commercieele 
Club Groningen.

Op het programma staan inleidingen van 
de voorzitters van de CCG en de JCC, en 
na afloop van het viergangendiner is er 
een optreden van een zeer bijzondere 
coverband.

De belangstelling voor het evenement, het 
hoogtepunt in het verenigingsjaar, is groot. 
De kaarten voor de JCC-leden waren binnen 
23 minuten online uitverkocht. Bij de CCG 
waren er op het moment van schrijven nog 
enkele kaarten beschikbaar, maar wie nog wil, 
moet dus wel snel zijn.

 Informatie staat op de website van de CCG.

Een evenement om je lang van tevoren op te verheugen, waar je 
geanimeerd kunt bijpraten met tafelgenoten en later de avond kunt 
afsluiten op de dansvloer. Een mooie afronding van het jaar en een baken 
van licht in donkere dagen. Dat is traditiegetrouw het Kerstgala van de 
Commercieele Club Groningen en de Jongeren Commercieele Club.

Stijl en traditie terug  
bij luisterrijk evenement

‘OLD SCHOOL’ KERSTGALA VAN COMMERCIEELE CLUB EN JCC:

Tekst: Hans de Preter
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Medewerkers zijn mede-eigenaar
Het gaat goed met de Alfa-organisatie, er is nog 

steeds sprake van groei. Wij werken vanuit een 

landelijke organisatie, maar met een kantoor 

om de hoek. Onze medewerkers kom je daarom 

tegen in de lokale netwerken en maken deel 

uit van sociale gemeenschappen. Zo kom je 

bij de Commercieele Club Groningen Carl 

Drenth en Pedro Terpstra tegen. Door onze 

lokale betrokkenheid, kennen de medewerkers 

hun klanten en bedrijven van haver tot gort. 

Dat werkt, want dicht bij de mens achter de 

ondernemer komen de bedrijfscijfers tot leven 

en krijgen ze pas echt betekenis. Die focus op 

dichtbij is in elk geval bepalend voor ons succes. 

Dat succes is onder andere meetbaar aan de 

hand van de klanttevredenheid. Daarnaast 

heeft succes altijd te maken met de kwaliteit 

van medewerkers, met hun kennis, inzet en 

gedrevenheid. Wat voor ons telt, is samen 

delen en succesvol ondernemen voor een 

betere wereld. Dat onze medewerkers ons 

beleid waarderen blijkt uit het onderzoek van 

Sprout: wij behoren tot de beste werkgevers 

van Nederland en we werden zelfs nummer 

1 als beste werkgever in onze categorie. Ook 

bijzonder is de participatieregeling die in 1999 

is gestart. Elke medewerker met een vast 

contract kan door middel van certificaten te 

kopen in de regeling participeren. Zo worden ze 

vanzelf mede-eigenaar. Die regeling versterkt 

de saamhorigheid en het ondernemerschap 

van onze medewerkers. 

Transities en continuiteit
Alfa Accountants en Adviseurs had lang 

geleden al door dat duurzaamheid een 

van de belangrijkste onderwerpen is in 

moderne bedrijfsvoering. Wij werken aan 

en ondersteunen het ontwikkelen van een 

duurzame economie. Wij kijken kritisch 

naar wat wij zelf kunnen doen om op een 

maatschappelijk verantwoorde manier 

meervoudige waarde toe te voegen. Alfa 

is sinds 1 december 2014 officieel B-Corp 

gecertificeerd. Dat betekent dat wij behoren 

bij een internationale groep bedrijven die 

behalve winst vooral ook duurzame en sociale 

doelstellingen nastreven. Wij willen het verschil 

maken. Duurzaamheid is voor ons belangrijk, 

geen windowdressing, maar een onderwerp dat 

voortdurend hoog op onze agenda staat. 

Lokaal en dichtbij
Alfa opereert in veel verschillende branches. 

Dat loopt van agro, van akkerbouw tot veeteelt 

en tuinbouw tot bouw, automotive, elektro- 

en installatietechniek, recreatie, retail en 

e-commerce. Elke branche kent zijn eigen 

uitdagingen, die zijn door de opeenvolgende 

crises heel helder. De oplossingen zijn dat niet, 

daarom is het belangrijk om voortdurend in 

nauw contact met onze klanten te zoeken naar 

de voor hen beste uitwegen. Want die zijn er 

ondanks de ingewikkelde problematieken vaak 

wel. Klanten zien ons als een authentieke, open 

en eerlijke adviseur. Wij staan gevraagd en 

ongevraagd voor hen klaar, bijvoorbeeld tijdens 

de fiscale optimaliseringsgesprekken met onze 

klanten. Dan komt ook de toekomstvisie aan 

de orde, waar wil je over vijf jaar staan en wat is 

daarvoor nodig? Als top-10 kantoor hebben we 

alle specialisaties zelf in huis.

Meer weten?
www.alfa.nl

‘WIJ ZIJN OVERAL DICHTBIJ’

ALFA ACCOUNTANTS EN ADVISEURS  
OVER DE KRACHT VAN KLEINSCHALIGHEID

Alfa Accountants en Adviseurs gelooft in lokale aanwezigheid. Met 
35 vestigingen en meer dan 1.100 medewerkers is de organisatie 
uitstekend vertegenwoordigd in met name het noorden van Nederland. 
Bijvoorbeeld in Groningen en Assen, vestigingen die worden 
aangestuurd door Carl Drenth.
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In eigen woorden: wat doet de KID? 
“De KID organiseert activiteiten die te maken 
hebben met kennis en innovatie. Heel breed 
dus. We houden ervan om mensen bewust 
te laten nadenken over iets belangrijks en 
te prikkelen. Afgelopen jaar hebben we de 
helweek georganiseerd: een week lang geen 
social media, om 5 uur opstaan, veel sporten 
en gezond eten. Door die week stonden we 
weer even stil bij hoe we ons leven hebben 
ingericht en wat dat voor consequenties 
met zich meebrengt. Maar we hebben ook 
avonden georganiseerd waarop we een 
kookworkshop kregen, een kijkje achter de 
schermen namen bij het Noord Nederlands 
Orkest en langs gingen bij een biologische 
herenboerderij om te zien wat er allemaal 
komt kijken bij de productie van ons 
voedsel.”

En wie zitten er in de KID? 
“Marije Everts, Tomás Roca Killick, en ik, 
David de Jong, en tot voor kort Kimberly 
van der Hulst en Lars de Jonge. Onlangs is 
Stefan van der Borgh aangehaakt. We zijn 
een diverse groep en hebben allemaal een 

andere opleiding gevolgd en hebben nu ook 
verschillende functies. Door die diversiteit 
hebben we veel input voor onze kennis- en 
innovatieavonden.”

Wat is de laatste activiteit die jullie 
hebben georganiseerd? 
Op 4 november hadden we een ‘business 
meets science’-event. Biowetenschapper 
en professor Dr. Jelle Bijma vertelde die 
avond over zijn onderzoek op gebied van 
‘enhanced weathering’ en ‘negative emission 
technologies’: manieren waarop CO2 uit 
de atmosfeer gehaald kan worden. Naar 
aanleiding van zijn lezing gingen wij, JCC-ers 
én CCG-ers, bezig deze manieren te vangen 
in een commercieel businessmodel om het 
product aan de man te kunnen brengen. Het 
was een uitdagende en interessante manier 
om bij Bijma’s lezing stil te staan.”

Hebben jullie bepaalde eisen of 
standaarden waar de activiteiten aan 
moeten voldoen? 
“Ze moeten wel te maken hebben met óf 
kennis óf innovatie. Verder vinden we het 

belangrijk dat we kwalitatief sterke events 
neerzetten en onafhankelijk kunnen blijven 
als divisie; we willen geen commerciële 
evenementen. Als een bedrijf graag de 
drankjes wil sponsoren, prima, maar het 
moet niet zo zijn dat de hele avond dan over 
dat bedrijf gaat.”

Wat staat er nog op de planning? 
“We willen volgend jaar een keer samen gaan 
wadlopen met een gids. Het wad is een uniek 
gebied en zelfs UNESCO-werelderfgoed, 
maar wat leeft er eigenlijk allemaal? En 
daarnaast zijn we met de SPODI bezig een 
ontbijtsessie met de voedingscoach van 
Jumbo Visma te organiseren. Waar moet 
een topsporter op letten qua eten? Het 
kenniselement willen we dan koppelen 
aan een sociaal element, dus bijvoorbeeld 
speeddaten of even wandelen. Zo kunnen we 
ook nog een beetje netwerken.”

Naast de Divisie van het Jaar werd er ook 
gestemd op Activiteit van het Jaar. Die 
verkiezing werd gewonnen door de reis 
naar Ljubljana.

De Kennis en Innovatie Divisie (KID) is Divisie van het Jaar geworden. Voorzitter David de Jong: “Al jaren 
organiseren we inspirerende activiteiten voor de JCC, van kookcursussen tot een kijkje achter de schermen 
bij het Noord Nederlands Orkest. Fijn om dat te bekronen met deze titel.” Hoe blikt hij terug op de 
afgelopen tijd en wat heeft de Divisie nog voor de JJC in petto?   

DE KENNIS EN 
INNOVATIE DIVISIE!

EN DE PRIJS VOOR DIVISIE  
VAN HET JAAR GAAT NAAR… 

Tekst: Anniek Ypenga
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