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Als inwoner van Leeuwarden mag ik mij verheugen op een jaar 
lang feest. Tenminste, dat is het mogelijke beeld van European 
Capital of Culture 2018. Het is leuk om feest te vieren, maar er moet 
vanzelfsprekend ook gewerkt worden. De afwisseling van die twee 
is voor ieder van ons noodzakelijk. Dat brengt me bij cultuur. De 
gedachte dat cultuur geld kost leeft breed en dat klopt: cultuur is 
niet gratis. Dat geldt voor meer grootheden, bijvoorbeeld ook voor 
infrastructuur en zorg. Omdat veel cultuuruitingen afhankelijk zijn 
van publieke financiering vinden we cultuur een kostenpost.
Er zijn een aantal vormen die zichzelf bedruipen, veel
cabaretiers vallen in die categorie. Wanneer we alle
cultuurvormen afhankelijk maken van de markt ontstaat
er een enorme verschraling. Is dat erg? Vanuit marktdenken
niet, maar om veel andere redenen wel. Bijzondere cultuur-
vormen kunnen ons een spiegel voorhouden. In Zweden loopt
al langer een project waarbij kunstenaars meekijken met bedrijfs-

processen. Dit leidt soms tot verrassende inzichten. Kunst kan
je persoonlijk verrijken en dat is voor mensen van groot belang,
ook voor uw medewerkers. Een goed cultuurklimaat is daarmee 
een investering en voorwaardenscheppend. Voor ondernemers
belangrijk, ook al is het in de eerste plaats een publieke taak. 

Vanuit het perspectief van vestigingsklimaat merken wij in onze 
vele contacten ook de relevantie. Niet alleen voor de vestiging van 
bedrijven, maar ook voor het aantrekken van personeel. Juist bij 
een groeiende concurrentie op de arbeidsmarkt is het van belang 
te letten op factoren die mensen waarderen. Cultuur in zijn grote 
variatie is daarin mijns inziens een essentiële factor.

In 2018 vindt het grootste cultuurevenement in Nederland en
Europa plaats in heel Noord-Nederland met als middelpunt
Leeuwarden. Een mijlpaal om trots op te zijn. Het is de kunst
om dat niveau vast te houden, vanuit een gezamenlijke
verantwoordelijkheid, publiek en privaat. Ja, daarin
kunnen we opnieuw laten zien dat we Top Dutch zijn.

Siem Jansen

jansen@nom.nl

@siem_nom

DE NIEUWE EUROPESE PRIVACYWET

Investeren in een
goed cultuurklimaat

COLUMN



Groot denken was nodig om dit unieke Europese evenement naar 
Noord-Nederland te halen en dat deden de initiatiefnemers van 
LF2018 op een verrassende manier. Diep geworteld in het Friese 
gevoel van mienskip lieten zij de waarde van het kleine samensmelten 
met grootse ideeën, om zo een grote, brede en vooral gedragen bewe-
ging in gang te zetten. In de hele provincie zijn van onderop initiatieven 
ontstaan en dat is uniek voor een Culturele Hoofdstad. ‘Onze inzet op 
de mienskip was best een risico’, realiseert Westerhof zich. ‘Toch zagen 
wij deze aanpak als dé manier om een regionale kracht te mobiliseren 
die straks niet meer te stoppen is.’

Nieuwe antwoorden 
Die stuwende kracht is nodig, want de inzet van LF2018 reikt veel 
verder dan een jaar lang Culturele Hoofdstad van Europa zijn. Als 

directeur legacy hoopt Westerhof dat dit jaar een kantelpunt is in de 
manier waarop we maatschappelijke vraagstukken in Noord-Neder-
land aanpakken. ‘De relevante thema’s in ons bidbook van vijf jaar 
geleden komen sterk overeen met de Global Goals for Sustainable 
Development en de toenemende waarden van een betekeniseconomie. 
In de kern gaat het om de zorg voor elkaar en de zorg voor onze aarde, 
daarom zien wij sociale, economische en ecologische vraagstukken 
in samenhang. Juist hier in het Noorden weten we dat er nieuwe 
antwoorden nodig zijn om vorm te blijven geven aan een leefbare en 
bloeiende regio en daarin kunnen we een voorloper zijn.’

‘Hoe LF2018 daarin past? Cultuur is een krachtige motor voor vernieu-
wing die inwerkt op alle facetten van de samenleving’, stelt Westerhof. 
‘Kunst en cultuur laten mensen andere perspectieven ervaren én het is 

We durven groot te denken in Noord-Nederland. Kijk maar naar de Top Dutch campagnes en de ambitie 

om de eerste man-made Blue Zone ter wereld te worden. Met Leeuwarden-Fryslân als Culturele Hoofd-

stad van Europa beschikken we dit jaar bovendien over een krachtige motor voor vernieuwing in onze 

regio. Oeds Westerhof van de Stichting LF2018 legt uit waarom. 
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CULTURELE HOOFDSTAD IS KRACHTIGE MOTOR
VOOR VERNIEUWING IN DE REGIO

NOM HOBBYCLUB
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KUNST EN CULTUUR 
LATEN MENSEN
ANDERE PERSPECTIEVEN 
ERVAREN

een prachtige manier om verschillende groepen te raken en bij elkaar te 
krijgen. Die twee samen maken het fenomeen Culturele Hoofdstad tot 
een unieke kans. Want we hebben nieuwe horizonnen en gezamenlijke 
ambities nodig, maar ook creatieve ideeën en de moed om daarmee 
aan de slag te gaan. LF2018 helpt ons daarbij. Raakt ons in hoofd en 
hart, laat ons elkaar ontmoeten en samen nieuwe wegen ontdekken. 
Cultuur op zich is geen antwoord op maatschappelijke vraagstukken, 
maar wél een heel wezenlijk middel om die antwoorden te vinden.’

Brede beweging nodig
Iedereen is nodig om samen de tanden in een nieuwe tijd te zetten. De 
hele gemeenschap, met al haar inwoners, ondernemers, maatschappe-
lijke organisaties, verenigingen, bedrijven en overheden. ‘Daarom heb-
ben we al in de opmaat naar 2018 zoveel mogelijk partijen betrokken 
bij de voorbereiding’, zegt Westerhof. ‘Om werkelijk impact te hebben, 
is een brede beweging van onderop nodig en om die te mobiliseren, 
was onze grootste uitdaging. Dat bleek in het begin best moeilijk. De 
manier waarop wij cultuur als vliegwiel willen gebruiken voor méér is 
een verhaal dat om uitleg vraagt, maar ook om simpelweg te ervaren 
hoe dat werkt. Gelukkig is het balletje gaan rollen en haken steeds 
meer mensen aan. Want dit jaar mag iedereen meebeleven, maar nog 

mooier is het om iets te doen, om samen met anderen iets teweeg
te brengen.’

Om maatschappelijke beweging in gang te zetten met een cultureel 
programma is uiteraard geld nodig. Het bedrijfsleven speelt daarbij 
ook een rol van betekenis. ‘Op allerlei manieren’, benadrukt Westerhof, 
‘want financiële middelen zijn zeker nodig, maar platte sponsoring 
is niet meer van deze tijd. Het gaat om partnerships en het in gang 
zetten van initiatieven die aansluiten bij de geest van de plannen.
We hebben de ondernemers immers hard nodig als het gaat om
meedenken in maatschappelijke vraagstukken. Daarom vind ik het 
mooi om te zien dat bijvoorbeeld een sponsor als autobedrijf Haaima 
niet alleen auto’s en busjes levert, maar ook geïnspireerd aan de slag 
gaat met nieuwe leasearrangementen waarbij zonnepanelen zijn 
inbegrepen. Dan snap je de tijd.’

Internationale zichtbaarheid
Dat is ook wat Westerhof wil meegeven aan noordelijke ondernemers: 
‘Lees de tijd, verdiep je in de urgente vraagstukken, vind aansluiting 
bij voorlopers en zoek met elkaar naar nieuwe richtingen. Zo ontstaat 
nieuwe, toekomstbestendige business. We hebben met LF2018 een 

positieve opgave in huis gehaald en kunnen als Culturele Hoofdstad 
een enorme energie genereren in de regio. Neem alleen al de zicht-
baarheid door alle media-aandacht in binnen- en buitenland. We staan 
zelfs in de lijstjes van National Geographic en The Guardian als één van 
de topbestemmingen om in 2018 te bezoeken! Hoe lastig de spin-off 
ook is te meten: Leeuwarden en Fryslân komen stevig op de kaart en 
daar kunnen we in heel Noord-Nederland ons voordeel mee doen.’

Ook als het gaat om de economische impuls die een jaar als Culturele 
Hoofdstad kan brengen, kijkt de directeur legacy bewust verder dan 
directe winst. ‘Het gaat om zoveel meer dan bezoekers die hier komen 
slapen, eten, evenementen bezoeken en geld uitgeven. Het gaat om de 
reuring die het vestigingsklimaat in de stad en de regio aantrekkelijk 
maken. Het besef dat hier iets kán, dat we een sterke mienskip
hebben, maar ook middenin Europa staan en dat we op vele fronten 
een voorloper zijn. Het is tijd om de creativiteit en ondernemingskracht 
in Noord-Nederland te manifesteren. Kijk naar Innofest dat de Euro-
pean Enterprise Award wint. Of hoe Claudy Jongstra’s Farm of
the World ons in de etalage zet als circulaire regio. Investeren in cultuur 
loont echt en dat gaan we met LF2018 op grote schaal laten zien.’

WWW.FRIESLAND.NL/NL/CULTURELE-HOOFDSTAD

Ondernemers steunen LF2018 vanuit de volle 
breedte: ruim 400 Friese bedrijven zijn aan-
gesloten bij de Club2018, het Leeuwarder
Ondernemersfonds (LOF) is – naast Arriva en 
de ING – een belangrijke hoofdsponsor en ook 
Club Diplomatique Fryslân en het economische 
Netwerk De Verbinding bieden steun. Bovendien 
treft de LF2018-organisatie ook in andere Friese 
plaatsen veel support van het mkb bij lokale
initiatieven in het kader van Culturele Hoofdstad.

Betrokken ondernemers spelen ook een rol in de 
legacy van 2018. De komende maanden verzamelt 
de LF2018-organisatie in de hele gemeenschap
– van bedrijven en overheden tot verengingen en 
maatschappelijke organisaties – de thema’s die 
ons bezighouden: waar dromen we van, waar 
willen we afscheid van nemen en wat nemen we 
uit 2018 mee naar de toekomst? Doel is het jaar
af te sluiten met een uitdagende agenda tot 2028, 
zodat de beweging die met Culturele Hoofdstad
in gang is gezet in volle vaart doorgaat.

Kijk voor het actuele programma van culturele 
activiteiten op www.2018.nl

LF2018
IN BEDRIJF
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Voor het Centre of Expertise Watertechnology (CEW) in
Leeuwarden leidde LF2018 al tot een innovatieve uitdaging:
projectmanager Bob van Bijnen werd gevraagd om een 
mistwolk te maken voor de fontein van Jaume Plensa. Het 
kunstwerk – twee serene witte kinderhoofden – staat voor
het Aegon-gebouw tegenover station Leeuwarden. Dankzij 
de vinding van het CEW verrijst de fontein straks vanuit een 
magische nevelwolk. 

Van Bijnen bedacht een concept van 25 waterbakken waaruit in 
totaal 300 pvc-pijpjes omhoog steken. Het vernevelingsproces 
komt op gang door ultrasone trillingen, voortgebracht door 
modules in de waterbakken. De mistwolk wordt gecreëerd door 
heel kleine druppeltjes die gaan zweven doordat ze lichter zijn 
dan lucht. Een ventilator in de bak stuwt de druppels naar de 
pijpen. Wegens gevoeligheid voor vorst en harde wind staat de 
installatie ’s winters uit. De nevelwolk verschijnt vanaf april en
is gemiddeld 120 dagen per jaar te zien. 

De mistfontein is onderdeel van het LF2018-project 11 Fountains.

LEEUWARDEN
CREËERT
INNOVATIEVE
MISTWOLK

Voor startende bedrijven en 
bedrijven die willen groeien
of een overname willen doen. 

Financiering van innovatieve 
technologieën, producten en 
concepten. 

Voor innovatieve ondernemers, 
starters en bestaande bedrijven 
in Fryslân.

Voor starters, het mkb en 
voor grote investeringen
in Noord-Groningen. 

GELD   VOOR  GROEI

Bel Veronique Jeunhomme op 06 - 557 116 27
of mail haar via jeunhomme@geldvoorgroei.nl

Voor starters en bestaande
bedrijven in Drenthe. 

We houden u graag per kwartaal op

de hoogte van de financieringen via

Geld voor Groei. Dat doen we online,

maar ook in de NOMMER.

91
MILJOEN

151
54

39

70
MILJOEN

2018    update #1   
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NEDERLANDSE PRIMEUR PROTONEN   THERAPIE IN GRONINGEN

Waarom is dit behandelcentrum
zo belangrijk?
‘Met protonentherapie kunnen we tumoren
veel nauwkeuriger bestralen, zodat schade
aan het gezonde weefsel wordt voorkomen
of beperkt. Dit is vooral van belang voor
patiënten bij wie er een verhoogd risico
bestaat op bijwerkingen en gevolgen op de
lange termijn. Denk aan kinderen, maar ook aan
mensen met lastig te behandelen tumoren in het
hoofd- en halsgebied. Voorheen was protonentherapie niet beschik-
baar in Nederland en moesten deze patiënten uitwijken naar het 
buitenland, of bekijken wat mogelijk was met gangbare radiotherapie.’

Wat zijn de afwegingen bij een omvangrijke
investering als deze?
‘Het UMCG doet al meer dan tien jaar wetenschappelijk onderzoek 
naar het gebruik van protonen. We willen in de frontlinie staan als het 
gaat om zorg en technologie, zodat ook patiënten in Noord-Nederland 
de best mogelijke behandeling krijgen. Er is al veel bewijs voor de 

Het fonkelnieuwe UMCG Protonentherapiecentrum opende in januari haar deuren, na een intensief traject 

van onderzoek, planvorming, financiering, maatschappelijk debat en realisatie. Directeur Bert-Jan Souman 

is trots en blij, vooral voor de eerste lichting patiënten. ‘Mensen met kanker de best passende behandeling 

bieden, dáár draait het allemaal om.’

                        toegevoegde waarde van protonentherapie. Op basis
                            van resultaten in het buitenland en zorgvuldig door-
                              gerekende voorspellingen vinden wij dat deze behan-
                               deling beschikbaar moet zijn binnen ons oncologisch
                              zorgaanbod.’

                     De zorgverzekeraars hadden nog wel twijfels ...
                      ‘In samenspel met de acht Nederlandse universitaire
                 medische centra heeft het ministerie van VWS in 2013 bepaald   
         dat er vier centra voor protonentherapie komen: in Groningen,
Delft, Maastricht en Amsterdam. De zorgverzekeraars stelden de nood-
zaak hiervan ter discussie en de vraag over marktwerking in de zorg, 
kwam op scherp te staan: wie heeft het voor het zeggen als het gaat
om de introductie van nieuwe technologie in de medische sector?
Helaas leidde de manier waarop dit debat werd gevoerd tot vertraging
en onnodige concurrentie, terwijl we met samenspel meer winst
hadden geboekt in dit hele traject. Maar het eerste centrum – bij ons in
Groningen – is nu een feit en daar zijn we trots op. Met de zorgverzeke-
raars zijn op basis van de landelijke regeling heldere afspraken gemaakt 
over de vergoeding van protonentherapie.’

Is protonentherapie voor iedereen weggelegd?
‘Deze behandeling heeft lang niet voor elke patiënt meerwaarde en is 
bovendien nog beperkt beschikbaar. Dat komt door het – tot en met 
2020 – gestelde maximum van 2.200 patiënten per jaar in Nederland, 
waarvan 600 in ons centrum behandeld mogen worden. Artsen 
bepalen op basis van landelijke indicatieprotocollen en rekenmodellen 
of therapie met protonen passend is voor een patiënt. Omdat we met 
een protonenbehandeling het gezonde weefsel zoveel mogelijk sparen, 
zijn kinderen een belangrijke doelgroep. Wij zijn het enige centrum in 
Nederland dat kinderen gaat behandelen, in samenwerking met het 
Prinses Máxima Centrum in Utrecht.’

Wat zegt deze ontwikkeling over de gangbare radio-
therapie?
‘De radiotherapie zoals we die kennen is van grote waarde. Jaarlijks 
worden tienduizenden patiënten bestraald met fotonen, waarbij 
complexe bestralingstechnieken worden toegepast. Voor het grootste 
deel van de mensen met kanker is dit een prima therapie. De behan-
deling met protonen is echt een aanvulling voor gevallen waarbij er 
verhoogde risico’s op bijwerkingen zijn. In de toekomst verwachten we 
wel een toename van het aantal patiënten dat we mogen en kunnen 
behandelen. De technologie ontwikkelt zich snel en wordt bovendien 
ook financieel toegankelijker.’

Wat betekent dit centrum voor Noord-Nederland?
‘Patiënten met kanker kunnen in hun eigen regio terecht voor de best 
mogelijke zorg. Met deze aanvulling is ons oncologisch zorgaanbod up-

to-date. Daarnaast levert het in de komende jaren zeker vijftig nieuwe 
banen op. We voeren onze maximale capaciteit van 600 patiënten per 
jaar gefaseerd in en het personeelsbestand groeit daarin mee, van radi-
otherapeuten, laboranten en klinisch-fysici tot ICT’ers en medewerkers 
patiëntenservice. Interessant is ook dat onze protonenfaciliteit over 
een geïntegreerd fysisch, biologisch, klinisch en economisch onder-
zoeksprogramma beschikt, gericht op het verbeteren van de klinische 
effectiviteit.’

Hoe onderscheidend is Groningen ten opzichte van 
andere centra?
‘We zijn de eerste in Nederland, maar in vergelijking met centra voor 
protonentherapie in Europa en Amerika beschikken wij over de nieuw-
ste apparatuur én over een optimale workflow. Tijd is kostbaar en we 
willen die dure apparatuur zo efficiënt mogelijk inzetten. We zagen bij 
andere centra dat dit beter kan, daarom hebben wij een slimme routing 
ontwikkeld en die uitgebreid getest tijdens simulaties.
Nu komt het aan op de praktijk, waarbij we
uiteraard scherp blijven op de kosten-
effectiviteit. Want juist om te
kunnen focussen op patiënten
en hun behandeling, is een
gezonde bedrijfsvoering
noodzakelijk.’

Het Protonentherapiecentrum is een hospital-based faciliteit
op het terrein van het UMCG en vormt een integraal onderdeel van
het Comprehensive Cancer Center. Een paar weetjes & cijfers:
• Jaarlijks 600 patiënten die gemiddeld 25 keer komen
• Een deeltjesversneller die 220 ton weegt
• Betonmuren tot wel 4 meter dik om reststraling op te vangen

De totale investering van 62 miljoen euro is mede mogelijk gemaakt
door het Investeringsfonds Groningen. Fondsmanager Jan Martin Timmer
legt kort en krachtig uit waarom: ‘Dit centrum is maatschappelijk
van grote waarde en weerspiegelt de ambitie van Noord-Nederland.’

WWW.UMCGRONINGENPTC.NL

Jan Martin Timmer  |  Investment manager

T (06) 292 408 99  |  E timmer@ifg.nl
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LinkBundle kwam in 2014 op de markt. ‘Het doel is om top-marketing-
managers van grote bedrijven inzicht te geven in de daadwerkelijke 
prestaties van hun verschillende activiteiten’, vertelt directeur Erwin 
Werring. ‘Neem banken. Die geven tientallen miljoenen uit aan online 
en offline marketing. Iedere marketingdivisie opereert autonoom. 
Dit betekent dat het onmogelijk is om het grote geheel te zien. Wat 
werkt en wat niet? Welke divisie presteert goed? En is dat eigenlijk 
wel hun verdienste? Neem bijvoorbeeld de lancering van een social 
mediacampagne: die kan leiden tot toegenomen bezoekersaantallen op 
de website van een bedrijf, net als een tv-reclame weer kan leiden tot 
toegenomen likes op social media.’ 

LinkBundle heeft een tool ontworpen die de samenhang en daadwer-
kelijke resultaten van die activiteiten in kaart brengt en vergelijkt met 
de concurrentie in dezelfde markt. Dit stelt bedrijven in staat goed 
gefundeerd te beslissen waar ze hun marketingbudget aan uitgeven. 
Dit doen ze niet alleen voor de financiële sector, maar ook voor andere 
industrieën, wereldwijd. Werring: ‘Maar toen kwam de Brexit’.  

Wat betekent de Brexit voor jullie?
‘Wij werken veel voor financiële instellingen. Zij begonnen vragen te 

stellen: hoe gaat dat straks? Waar staan jullie over een jaar? Door de 
Brexit wordt Londen niet langer als een stabiele omgeving gezien. 
Daar komen nog operationele risico’s bij: wat gaat er bijvoorbeeld 
gebeuren met de belastingen en mogen m’n werknemers het land 
straks nog wel in?’

Waarom hebben jullie voor Groningen gekozen en niet voor 
de Randstad?
‘Ik heb, net als de andere oprichters, aan de Rijksuniversiteit Groningen
gestudeerd. Dus die link is er. We hebben wel naar de Randstad geke-
ken maar daar is het vooral druk en duur. Bovendien is het vestigings-
klimaat in Groningen voor een bedrijf als LinkBundle gewoon beter.’

Waar zit hem dat in?
‘Groningen is een fantastische hub. Je hebt hier een enorme IT- en
start up-scene, er is een groot datacentrum van Google in de Eems-
haven. Verder is hier genoeg betaalbare kantoorruimte en stikt het van 
het hoogopgeleide personeel. Tenslotte kan je vanaf Groningen Airport 
direct naar Londen vliegen. Dat is belangrijk, want we houden er wel 
een kantoor.’

De Brexit sloeg in als een bom en de gevolgen worden nu de scheiding dichterbij komt steeds

zichtbaarder. Steeds meer bedrijven verplaatsen hun hoofdkantoor naar de EU, zo ook het

Nederlandse IT-bedrijf LinkBundle: dat verruilde per 1 december Londen voor Groningen.

De overgang had wat voeten in aarde maar inmiddels is de blik weer op de business gericht.

Erw
in

Werrin
g

Jullie zijn per 1 december Stadjers. Hoe is de verhuizing 
gegaan?
‘Goed, al had het wel wat voeten in aarde. Juridisch gezien was de stap 
lastig maar qua business viel het mee. Het was vooral zaak de boel 
praktisch op de rit te krijgen: om te beginnen moesten we een kantoor 
vinden. Dat is gelukt, we zitten op een topplek plek aan de Akerkhof, 
midden in de stad. Toen moesten we een administratie opzetten. Voor 
de kerst was alles rond en konden we echt beginnen.’

Hoe voelt het nu alles achter de rug is?
‘Super, vooral omdat we weer kunnen focussen op de business. Het 
afgelopen jaar was natuurlijk hectisch. We zijn met nieuwe dingen 
bezig. Zo focussen we nu ook op het mkb, terwijl we eerst alleen naar 
grote internationale bedrijven keken. Maar als we ons product iets 
aanpassen is het voor het mkb ook heel interessant. Dit waren we al 
langer van plan, maar door de extra mankracht in de vorm van een 
operationeel directeur is het nu ook echt mogelijk. Om dit verder uit te 
bouwen begint per 1 maart een nieuwe medewerker waar we erg blij 
mee zijn.’

De NOM is sinds de verhuizing naar Groningen aandeel-
houder van LinkBundle. Waarom de NOM?
‘We waren op zoek naar een investeerder voor de lange termijn. Een 
financier die geduld heeft, zodat we ons kunnen focussen op ons werk. 
Die match is er. Bovendien hebben ze ons heel goed gefaciliteerd, en 
biedt hun netwerk ons heel veel kansen – nu en in de toekomst.’

Wat kunnen we van jullie verwachten de komende jaren?
‘In onze industrie moet je je altijd technisch blijven ontwikkelen en na-
tuurlijk willen we verder groeien. Zo zijn we bijvoorbeeld de toepassing 
van artificial intelligence op onze databases aan het testen. Omdat 
we heel veel informatie verzamelen denken we dat we in de nabije 
toekomst ook bij kunnen dragen aan macro-economisch onderzoek. 
Verder willen we de link met de RUG echt benutten: we willen zo snel 
mogelijk starten met een groep stagiaires. Het mooie is dat we hier 
altijd kunnen blijven: onze consultants gaan de hele wereld over maar 
onze service doen we vooral online. We zijn dus hier to stay.’ 

Eelc
o

Hoek
stra

DaanEllen
s

Laurens Kruize  |  Investment manager

T (06) 505 177 05  |  E kruize@nom.nl            @LaurensKr

Laurens Kruize, investment manager NOM:
De overgang van Londen naar Groningen was behoorlijk veeleisend voor
LinkBundle maar inmiddels zijn ze weer volop aan de slag met de echte
business. Zo hebben we met Daan Ellens een operationeel directeur in huis
gehaald die de cultuur bewaakt en de structuur neerzet. Daan heeft een groot
netwerk in het Noorden en de eerste contacten zijn inmiddels gelegd. Verder
is er een duidelijke strategie uitgezet, zijn er medewerkers bijgekomen en
hebben wij als NOM LinkBundle in contact gebracht met interessante
bedrijven uit ons netwerk. Kortom, na veel energie te hebben gestoken in
de verhuizing timmeren ze nu weer hard aan de weg!

WWW.LINKBUNDLE.COM

LONDENS BEDRIJF LINKBUNDLE VAN WEGE BREXIT NAAR GRONINGEN
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Razendsnelle lancering 
Het eerste idee rond Top Dutch werd geboren uit onvrede bij Patrick 
Brouns, gedeputeerde van de provincie Groningen, die niet was 
uitgenodigd voor de reis van Henk Kamp naar Silicon Valley. Kamp zou 
Nederland aan Tesla presenteren als mogelijke vestigingsplaats, maar 
dus zonder representatie vanuit Groningen. De Boer: ‘Het was vlak 
voor kerst toen we een telefoontje kregen. Of we er niet voor konden 
zorgen dat we virtueel aanwezig zouden zijn op het moment dat Kamp 
zijn presentatie deed in januari, was de vraag. Het was alle zeilen bij, 
maar het lukte in samenwerking met onder andere Stef van der Ziel. 
Op het moment dat Kamp zijn verhaal hield, gingen wij los met de
online campagne, onder andere gericht op Teslamedewerkers en 
natuurlijk Musk zelf. Er was geen ontkomen aan, we waren overal. 
Toen Kamp de kamer uitliep, werd hij door RTL 4 bevraagd over Top 
Dutch. Het werd fantastisch opgepikt.’ Het markeerde een belangrijk 
moment: Top Dutch was geboren én geladen als begrip.

Dit moment viel samen met de wens van de drie provincies om zich 
als regio beter te positioneren richting internationale bedrijven. Everts: 
‘We hebben ontzettend veel te bieden. Google en IBM hebben dat 
al goed gezien, we zijn absoluut klaar voor meer bedrijven uit het 
buitenland, maar dan moeten ze ons en onze kwaliteiten wel kennen.’ 
De Boer: ‘Top Dutch stond al als merk en had bewezen gewerkt om 
veel mensen in één keer kennis te laten maken met Noord-Nederland. 
Het leek logisch daarmee verder te gaan. Dit is daarmee een unieke 
samenwerking tussen deze drie provincies. We treden echt naar buiten 
als één regio.’ 

Top Dutch gaat allang niet meer alleen over Tesla
De campagne wordt uiteindelijk vastgelegd voor minstens twee jaar en 
bestaat uit een samenwerking van provincies, gemeenten, onder-
wijs en ondernemers, maar gaat al lang niet meer alleen over Tesla. 
‘Eigenlijk zijn we meer een beweging. We hebben een Whatsappgroep 
die we gebruiken om kennis en inspiratie te delen en zo de positione-
ring van Noord-Nederland te versterken. Die positionering gaat echt 
niet alleen over Tesla hier naartoe krijgen, we zijn met onze sterke 
sectoren voor veel meer bedrijven interessant. En juist de vestiging 
van buitenlandse bedrijven is belangrijk voor Noord-Nederland. Het 
versterkt onze economie, maakt ons minder kwetsbaar, helemaal als 
het gas straks wegvalt, en zorgt voor een stevigere sociale samenhang. 
Het maakt Noord-Nederland robuuster’, vertelt De Boer.

Telefoontje Tesla niet het hoogste doel
De meest recente campagne ‘Electrify’ richt zich voor de laatste keer 
op Elon Musk. In Silicon Valley hangen grote billboards die de Teslaman 
oproepen te bellen met Nederland. Tot op heden is dat nog niet 

TOP DUTCH: NOORD-NEDERLAND
TOP OF MIND BIJ
BUITENLANDSE BEDRIJVEN

Begin 2017 was daar ineens Top Dutch: een campagne met als doel Elon Musk en zijn 

gigafactory naar Noord-Nederland te lokken. Top Dutch bleek een blijvertje, want de 

komende jaren wordt het structureel ingezet om Groningen, Drenthe en Friesland top

of mind te krijgen bij internationale bedrijven die zich oriënteren op een vestiging in

Europa. Gerard de Boer van Initio en Wubbo Everts van de NOM vertellen over het

ontstaan en de toekomst van wat zij zelf liever een beweging dan een campagne

noemen.

WWW.TOPDUTCH.COM

Wubbo Everts  |  Foreign direct investment manager

T (06) 215 184 97  |  E everts@nom.nl

gebeurd. De Boer: ‘Uiteindelijk is dat ene telefoontje van Musk niet het 
hoogste doel. We vinden het veel belangrijker dat we in de breinen 
van internationaal georiënteerde bedrijven terecht komen, zodat ze 
aan ons denken als ze een buitenlandse vestiging overwegen. Daarom 
is het heel waardevol dat de landelijke, maar ook buitenlandse pers er 
wederom aandacht aan hebben besteed.’ 

‘Het Noorden’? Dat zeggen we niet meer
De volgende campagnes gaan zich richten op andere thema’s zoals 
bijvoorbeeld de sterke Agro-Dairy sector en de stappen die er gezet 
worden in energietransitie. Steeds weer worden de unieke aspecten 
van de regio benadrukt. Daarbij wordt secuur de term ‘het Noorden’ 
vermeden. Teveel negatieve associaties, vindt De Boer: ‘In Nederland 
wordt die term gekoppeld aan aardbevingen, armoede, werkloosheid 
en gesubsidieerde banen. In het buitenland is ‘The Northern’ een heel 
diffuus begrip, eigenlijk gaan mensen er dan vanuit dat ze met Lapland 
te maken hebben. Wij gaan het alleen maar over de sterke punten 
hebben, we moeten af van het imago dat we een achterstandsregio 

zijn. Het tegendeel is waar.’ Er zijn namelijk sterke punten te over,
sommen beide heren op: ‘Ons kennisniveau ligt hoog en we beschikken 
over een ontspannen arbeidsmarkt, dat zijn belangrijke sterke punten. 
Al jaren blinken we uit in innovatie op verschillende gebieden, denk aan 
medische techniek en groene energie. Daarmee zijn we bijvoorbeeld een 
uitstekende regio om te gaan experimenteren met elektrisch vliegen.’

Niet alleen een imagocampagne
Al hoeft Elon Musk niet per se te bellen, het is natuurlijk wel de bedoeling 
dat de telefoon gaat rinkelen. Everts: ‘Wij zijn er klaar voor. Top Dutch
is niet alleen een imagocampagne, het proces daarna is ook geborgd.
Inmiddels zijn er al een viertal bedrijven geïnteresseerd naar aanleiding 
van de campagne, we zorgen er ook echt voor dat zij met de juiste
partijen in gesprek komen en concrete stappen kunnen zetten. We 
roepen niet alleen dat lijnen hier kort zijn, ze zijn het ook. De campagne 
werpt nu al vruchten af. En we zijn nog lang niet klaar.’   

WE TREDEN
ECHT NAAR
BUITEN ALS
ÉÉN REGIO

Top Dutch wint verdiend de Langman-prijs. Toppie

|  M A A R T  2 0 1 8 |  W I J  I N V E S T E R E N  I N  O N T W I K K E L I N G

14 15



Het allerbelangrijkste voor een

startend bedrijf is een goed plan 

waar de potentie vanaf spat.

Wat dat betreft zit het wel snor

met HUG, producent van compacte 

designsauna’s die bijvoorbeeld

thuis of in hotels kunnen worden 

geplaatst. De markt is verkend,

het product staat en de financiering 

is rond. ‘We zijn er klaar voor om

Nederland een stukje relaxter te

maken’, zegt oprichter Camilo

Behage. 

WE ZIJN ER KLAAR 
VOOR OM NEDERLAND 
EEN STUKJE RELAXTER 
TE MAKEN

Klaas Kooistra  |  Investment manager

T (06) 557 076 95  |  E kooistra@nom.nl

Het allerbelangrijkste voor een startend bedrijf is een goed plan waar 
de potentie vanaf spat. Wat dat betreft zit het wel snor met HUG,
producent van compacte designsauna’s die bijvoorbeeld thuis of in 
hotels kunnen worden geplaatst. De markt is verkend, het product 
staat en de financiering is rond. ‘We zijn er klaar voor om Nederland 
een stukje relaxter te maken’, zegt oprichter Camilo Behage. 

Behage is een ervaren ondernemer in de wellnessbranche. Hij is onder 
meer directeur van Xiomara, een producent van infraroodstralers voor 
sauna’s, spa’s en resorts. Zo kwam hij op het idee voor een design-
sauna voor zowel de wellness- als de particuliere markt. ‘De infrarood-
stralers die we al maken zijn ook heel geschikt voor gebruik in een 
kleine ruimte, zoals een eenpersoonssauna.’ 

Voor thuis
De ondernemer ging op zoek naar een bedrijf om z’n idee samen mee 
te verwezenlijken. Hij slaagde er echter niet in een producent te vinden 
en besloot het heft in eigen handen te nemen. Samen met z’n zus Arlen 
richtte Camilo HUG op met als eerste project een eenpersoons-infra-
roodsauna voor thuis die zich onderscheidt door z’n state-of-the-art 
design en gebruiksgemak. ‘We gebruiken alleen de meest hoogwaar-
dige materialen. Je zou hem bij wijze van spreken zo in je huiskamer 
willen zetten.’ Ook aan duurzaamheid is gedacht: de saunacabine is 
gemaakt van gerecyclede PET-flessen en is daarmee de eerste in z’n 
soort. Een andere feature van de HUG is dat hij niet, zoals de bekende 
sauna in de vakantiewoning, eerst een half uur nodig heeft om op 
temperatuur te komen. ‘Je zet hem aan en hij is warm. Ideaal toch?’ 

Flinc
Behage nam contact op met Flinc, onderdeel van de NOM dat onder-
nemers met innovatieve ideeën begeleidt en ze in contact brengt met 

investeerders. De volgende stap was het schrijven van een waterdicht 
businessplan om geldschieters over de streep te trekken. ‘We hadden 
natuurlijk geld nodig om de HUG verder te ontwikkelen en te produceren, 
want HUG is een nieuwe bv. Geen miljoenen, maar wel serieus geld.’

Enthousiasme
Dat plan was geen half werk, zo herinnert Ferry Diters, toenmalig 
accountmanager van de Rabobank in Drachten (hij werkt nu bij de 
Rabobank in Hengelo) zich. ‘Ik dacht meteen, dit gaan we doen.’
De kwaliteit van het plan zit volgens Diters in een combinatie van
factoren, maar wat vooral opviel was het enthousiasme van de
ondernemers. ‘Het zijn natuurlijk geen beginners, maar het is wel een 
startend bedrijf. Ze weten op hun gebied echt van de hoed en de rand 
en kunnen dat heel goed overbrengen.’ Hetzelfde gevoel overheerst bij
investment manager Klaas Kooistra van de NOM: ‘Ze kennen de markt. 
Dit blijkt wel uit het feit dat hun eerste jaaromzet in principe al rond is, 
dat wil zeggen dat er al koopintenties liggen van dealers uit hun
netwerk.’ Zowel de Rabobank als de NOM verstrekten een lening
aan HUG. 

Toekomstmuziek
Camilo is erg blij met de financiering, die medio oktober rondkwam.
‘We zijn nu hard bezig om de eerste HUGseats te produceren. Hierna 
hebben we plannen voor een tweepersoonscabine, de groupHUG.
Maar dat is voor nu nog even toekomstmuziek.’

Wat de toekomst brengen gaat, vindt hij moeilijk te voorspellen. Maar 
vertrouwen heeft hij zeker. ‘We hebben het met z’n allen steeds druk-
ker en hebben niet genoeg tijd om te ontspannen, waardoor de stress 
toeslaat. Wie wil er nou niet ’s avonds thuis nog even lekker de sauna 
in om z’n hoofd leeg te maken?’

  
START-UP HUG   IN DE
STARTBLOKKEN  OM DESIGNSAUNA MARKT
TE VEROVEREN
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WWW.DCF.FRL

ALLE ACTIES EN
ONTWIKKELINGEN
IN ONS DATACENTER
STAAN IN HET TEKEN
VAN CONTINUÏTEIT

Het begon allemaal met een piepklein datacentertje bij DataDiensten 
Fryslân, het andere bedrijf van de ondernemende Else Maria. ‘Dat was 
meer een bezemkast, maar er bleek grote behoefte aan een datacentrum
onder onze Friese klanten.’ De oprichting van DataCenter Fryslân (DCF)
in 2008 was dan ook een schot in de roos. Het Leeuwarder bedrijf
bedient regionale klanten uit de zorgsector, het onderwijs, de overheid
en de ICT en geeft zo mede vorm aan de digitale ontwikkelingen in de 
Friese regio. Al in 2014 werd het hoog tijd voor een tweede vestiging.
‘We zaten aan ons maximum op de Francois HaverSmidtwei, terwijl
de vraag bleef groeien’, vertelt Else Maria. ‘Bovendien bieden we als 
datacentrum met twee locaties meer veiligheid en continuïteit.’

Infrastuctuur als service
Naast het bieden van professioneel onderdak voor data- en telecommuni-
catieapparatuur van grotere organisaties, geeft DCF andere ondernemers 
de kans om in de regio ICT-diensten aan te bieden die in het datacenter 

gehost worden, zoals cloudservice. Zelf overweegt het datacenter ook 
een beweging richting dienstenaanbod, ingegeven door klantvragen 
en ICT-partners. ‘We verhuren nu kale racks waar klanten hun hard-
ware veilig kunnen plaatsen, maar we merken dat bedrijven wel van 
dat ‘ijzerwerk’ af willen. Wij oriënteren ons daarom op een platform 
waarmee we klanten kunnen bieden wat zij nodig hebben aan digitale 
infrastructuur, van capaciteit en rekenkracht tot service storage. Dit 
jaar verdiepen we ons verder in die zogenoemde IAAS – infrastructure 
as a service – omdat we klaar willen zijn voor de toekomst.’

Digitale hub
Het creëren van een toegankelijke, veilige Friese cloud: dat is waar het 
DCF uiteindelijk naartoe werkt. ‘Met continuïteit als hoofddoel’, bena-
drukt Else Maria. ‘Alle acties en ontwikkelingen in ons datacenter staan 
in het teken van continuïteit, zodat onze klanten altijd voorzien blijven 
van een digitale infrastructuur. Wat dat betreft fungeren we steeds 
meer als een knooppunt in Friesland, omdat ook partijen als KPN en 
KabelNoord hier uitkomen. We ontwikkelen ons tot een hub van waar-
uit dienstenleveranciers heel Friesland kunnen voorzien van digitale 
diensten. Het faciliteren daarvan vinden wij belangrijk, daarom zijn we 

DATACENTER FRYSLÂN

ONTPOPT ZICH TOT

KNOOPPUNT DIGITALE INFRASTRUCTUREN

De visionaire kijk van Else Maria van der Meulen gaf – samen met een

gedegen groeiplan – ruim tien jaar geleden bij de NOM de doorslag voor

medefinanciering van het DataCenter Fryslân. Het gat in de markt is

sindsdien meer dan gevuld. Bevlogen vertelt de directeur hoe haar Friese

‘hub’ zich anno 2018 lijkt te ontwikkelen tot hét regionale knooppunt

van digitale infrastructuren.

ook aangehaakt bij Connect.frl. Met dit regionale samenwerkings-
verband werken we – in de lijn van Economische Zaken – aan cyber-
security en het stimuleren van de IT-arbeidsmarkt in het Noorden.’

Kennis en krachten bundelen
Als visionaire ondernemer kijkt Else Maria altijd vooruit én over de 
grenzen van het eigen bedrijf. ‘Juist als datacenter hebben wij een be-
langrijke rol in de digitalisering van voorzieningen als zorg en onderwijs 
en het Friese bedrijfsleven. Door het bundelen van kennis, kunde en 
krachten binnen Connect.frl kunnen we een sterkere impuls geven aan 
de IT-ontwikkelingen in deze regio. Daar hebben wij als DCF ook weer 
profijt van. Het is met dank aan mijn bevlogen team dat ik de ruimte 
heb om naast de interne focus ook actief bezig te zijn met bewegingen 
buiten DCF. De inzet, betrokkenheid en verantwoordelijkheid binnen 
het team zijn hoog, daar ben ik blij mee én trots op. We hebben er met 
elkaar voor gezorgd dat ons datacenter niet meer weg te denken is in 
Friesland. Dat samen te bereiken, is het mooiste dat er is.’

Risicovolle financiering
Door het feit dat DCF al vanaf het prille begin floreert, is het moeilijk 
voor te stellen dat Else Maria elf jaar geleden nog moest praten als 
brugman om de financiering voor oprichting van het datacenter rond 
te krijgen. ‘Het was aan de vooravond van de crisis en de IT-sector 

werd gezien als risicovol. Ook al stonden de klanten bij voorbaat te 
springen, zowel de banken als de NOM waren kritisch. Begrijpelijk, 
want de voorzieningen in een datacentrum vragen grote investeringen. 
Gelukkig heb ik het betoog dat ik bij de NOM hield over de voorziene 
groei en spin-off waar kunnen maken. Nog voor de opening van onze 
tweede vestiging was de lening afbetaald. Dat gaf een goed gevoel, 
want het liefst sta ik als ondernemer op eigen benen. Al was ik wel blij 
dat de NOM er was als partner toen het nodig bleek.’

Veilig en energiezuinig
Het openen van een tweede vestiging was de grootste stap die DCF in 
de afgelopen tien jaar maakte. ‘Dat heeft onze positie enorm versterkt, 
omdat de continuïteit veel beter te waarborgen is als klanten hun 
hardware over twee locaties kunnen verdelen. Hetzelfde doen we 
straks met het platform waarop we infrastructuur als dienst gaan 
aanbieden’, vertelt Else Maria. Investeringen in de koeling hebben 
eveneens bijgedragen aan de continuïteit. ‘Met twee verschillende 
koelsystemen kan er eentje compleet uitvallen zonder gevolgen voor 
onze klanten.’ Het besparen van energie blijft wel een uitdaging. ‘Ons 
centrum is door het bulkwerk al een stuk energiezuiniger dan wanneer 
klanten de apparatuur zelf zouden beheren, maar het kan altijd beter. 
Daarom blijven we bewuste keuzes maken en zoeken naar innovatieve 
mogelijkheden voor bijvoorbeeld warmte-uitwisseling.’

Chantal Leijendekker  |  Investment manager

T (06) 502 021 61  |  E leijendekker@nom.nl

|  M A A R T  2 0 1 8 |  W I J  I N V E S T E R E N  I N  O N T W I K K E L I N G

18 19

KIJKT OM Hoe gaat het eigenlijk met de bedrijven waar NOM in het verleden in participeerde? In deze
rubriek kijken we samen met ondernemers terug naar de ontwikkeling tussen toen en nu.



Startup Water Waves werkte op de Leeuwarder Watercampus al
jarenlang aan een efficiëntere zuiveringstechnologie voor afvalwater 
van ziekenhuizen, toen zich een grote kans voordeed in de glastuin-
bouw. Per 2018 zijn tuinders namelijk bij wet verplicht om hun gewas-
beschermingsmiddelen uit het afvalwater te zuiveren en daar blijkt
de innovatieve reactor van Water Waves heel geschikt voor. ‘De proef-
opstelling bij een teler pakte vorig jaar succesvol uit’, vertelt Mayer. ‘We 
voldeden bijna aan alle eisen en hadden met een relatief eenvoudige 
aanpassing zó de markt op gekund. Toch beseften we dat het beter 
moest om echt het verschil te maken met een duurzaam concept.’

De lat hoger
Wat is het geval? Bijna alle bestaande reactoren zuiveren alleen het 
vloeibare deel van afvalwater uit de glastuinbouw. ‘Het aanwezige 
slib wordt eruit gefilterd en geloosd, terwijl wij op basis van proeven 
inschatten dat 30 tot 50 procent van bepaalde pesticiden zich aan dat 
slib hechten’, legt Mayer uit. ‘Voor ons is zo’n oplossing onvoldoende 
duurzaam, daarom leggen wij de lat bewust hoger: ons doel is het 
wettelijk vereiste resultaat – minimaal 95% schoon – te bereiken zón-
der eerst het slib uit het water te filteren. En daar slagen we in door 
een extra vinding toe te voegen aan de alles-in-één zuiveringsreactor 

die we al hadden ontwikkeld. Bovendien realiseren we dat ook nog 
eens tegen lagere energiekosten en een besparing op chemicaliën.’

Eerlijke afweging
Op dit moment is een onderzoeksstudent bezig om aan te tonen dat 
het concept van Water Waves technisch en economisch haalbaar is 
voor de glastuinbouw. ‘Zodra de uitkomsten er zijn – naar verwachting 
eind mei – gaan we certificeren en actief de markt op’, laat de onder-
nemende uitvinder weten. ‘Natuurlijk roken we vorig jaar onze kansen 
al. Om niet achter het net te vissen, hebben we een versnelde uitrol 
serieus overwogen. Toch beseften we na een eerlijke afweging: wij 
gaan en staan voor duurzaamheid, dus wij willen afvalwater inclusief 
het slib kunnen zuiveren. Dan maar wat later lanceren en een deel 
van de markt missen. Afgaande op LTO Glaskracht valt dat overigens 
nog best mee. Ook al is de nieuwe wet van kracht, nog lang niet elke 
tuinder heeft een passende oplossing gevonden voor het zuiveren van 
de spuistromen.’

Nek uitsteken
Met het concept van Water Waves slaan tuinders straks meer vliegen 
in één klap: ze hebben geen extra filterinstallatie nodig en lozen 

Wat te doen als zich door nieuwe wetgeving een grote markt opent, maar 

je product nog nét niet optimaal is? Water Waves nam – ondanks de grote 

commerciële verleiding – het risico een deel van die markt te missen, omdat 

ze een werkelijk duurzaam product willen leveren. Directeur Mateo Mayer: 

‘Door die bewuste keuze kunnen wij medio 2018 alsnog een toekomstproof 

concept lanceren voor de zuivering van afvalwater.’ 

WATER WAVES: LIEVER DUURZAAM   DAN EEN QUICK-WIN

WE GAAN EN STAAN 
VOOR DUURZAAMHEID

bovendien geen verontreinigd slib meer. ‘Daarmee voldoen ze aan de 
huidige én toekomstige wetgeving’, stelt Mayer, die voorziet dat ook 
de verwerking van het slib in afvalwater aan strengere regels gebon-
den wordt. Hij signaleerde tien jaar geleden al dat maatschappelijke 
vraagstukken rondom verontreinigd afvalwater toenemen, daarom 
werkt Water Waves sinds 2009 aan de ontwikkeling van innovatieve 
producten voor waterzuivering. ‘Daarvoor had ik een prima baan als 
procesverbeteraar en innovatiemanager in de chemische industrie, 
maar ik wilde ook zelf mijn nek uitsteken en actief bijdragen aan 
duurzame technologische oplossingen’, vertelt de ondernemende 
scheikundig ingenieur, die tevens een expert is in elektrotechniek. 

Van bierviltjes naar business
Het fundament van de startup werd gelegd tijdens een brainstorm
met twee andere bevlogen ‘uitvinders’: Martijn Wagterveld en Gerrit 
Oudakker. Het leverde vier concrete ideeën op en het gezelschap 
besloot samen te werken binnen Water Waves. ‘We dachten destijds 
hooguit één idee te kunnen waarmaken’, blikt Mayer terug. ‘Na jaren 
van ups, downs en onverwachte wendingen zijn we er echter in 
geslaagd om álle bedachte elementen te ontwikkelen (zie kader, red.). 
Elk idee heeft de lange weg afgelegd van proof of principle en proof of 

concept tot een concreet product en ze zijn zowel los van elkaar als in 
samenhang te gebruiken. Zo hebben we technieken gerealiseerd die 
elkaar kunnen versterken en bovendien slim te combineren zijn met 
bestaande installaties.’

Belang WaterCampus
Mayer benadrukt dat de waterzuiveringsproducten van Water Waves 
er zonder de Friese WaterCampus nooit waren gekomen. ‘Van Wetsus 
tot het Waterapplicatiecentrum: in Leeuwarden vonden wij het 
netwerk en de faciliteiten die nodig zijn om te experimenteren en om 
onze vindingen geschikt te maken voor de markt. Het vraagt vooral 
een lange adem en een groot enthousiasme om nieuwe technologie 
te ontwikkelen die structureel beter is dan wat er al bestaat. Er waren 
momenten dat ik dacht: waar zijn we in hemelsnaam mee bezig, maar 
de hoera-momenten maken alles goed. En ik ben blij dat we – mede 
door een vruchtbare discussie met de NOM – dichtbij onze motivatie 
zijn gebleven, namelijk: een duurzaam concept ontwikkelen. Dat is de 
basis van waaruit we zijn begonnen en het unique selling point van 
onze producten.’

WATER WAVES IN HET KORT
Het zuiveren van afvalwater kan volgens Water Waves efficiënter.
De startup ontwikkelde een compleet nieuw concept dat bespaart
op energie, chemicaliën en onderhoud. De technologie combi-
neert ultrasound, UV-C straling en ijzer-elektrolyse in een modulaire
opbouw met onbeperkte opschalingsmogelijkheden.
Het concept – geschikt om medicijnresten, antibioticaresistenties,
schadelijke bacteriën en gewasbeschermingsmiddelen in afvalwater
te vernietigen – is interessant voor ziekenhuizen en de glastuinbouw.
Bovendien start samen met o.a. de Waterschappen mogelijk ook een
pilot voor het nazuiveren van rioolwater.

WWW.WATERWAVES.NL
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Blue zone:

een geografisch gebied

waar mensen significant 

langer leven
BLUE

ZONES

NOORD-NEDERLAND:
STRAKS DE 6e BLAUWE ZONE

LOMA LINDA
CALIFORNIË

NICOYA
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SARDINIË
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GRIEKENLAND OKINAWA
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?

Voeding is een belangrijke sleutel 

tot een gezond(er) leven. Het is 

daarom verrassend dat uitgere-

kend cafetaria’s een gewichtige 

rol spelen in de Blue Zone ambitie 

van het Healthy Ageing Network. 

Projectleider Nick Cramer vertelt 

welke logica daarachter zit én 

over het belang van een sterk 

mkb food netwerk met onder-

nemende voorlopers.

SNACKBAR VAN DE TOEKOMST ALS    AANJAGER IN BLUE ZONE BEWEGING

Het Healthy Ageing Network Northern Netherlands (HANNN) durft 
een grootse stip op de horizon te zetten: Noord-Nederland als eerste 
man-made Blue Zone ter wereld! ‘We willen tegenwicht bieden aan 
het feit dat de levensverwachting hier lager is dan het nationale 
gemiddelde’, vertelt Nick Cramer. ‘Onze leefstijl blijkt relatief ongezond, 
waardoor bewoners een verhoogde kans op allerlei ziektes hebben. 
Bovendien vergrijst de bevolking en dreigt een tekort aan zorgprofes-
sionals. Het oplossen van deze maatschappelijke vraagstukken vraagt 
om een samenspel van sociale, economische en ecologische factoren, 

HET GEHEIM VAN BLUE ZONES
Wat hebben Okinawa (Japan), Loma Linda (Californië), 
Nicoya (Costa Rica), Ikaria (Griekenland) en Sardinië (Italië) 
met elkaar gemeen? Deze ogenschijnlijk lukraak gekozen
gebieden op de wereldkaart zijn kleine paradijsjes om 
gezond en gelukkig ouder te worden. Unieke plekken, die 

door een aantal wetenschappers en National Geographic 
in 2004 tot ‘Blue Zones’ werden gedoopt, plaatsen waar 
gemiddeld tien keer meer mensen de honderd halen dan in 
de Verenigde Staten. Het geheim schuilt in een combinatie 
van beweging, zingeving, voeding, omgeving en een actieve, 
sociale gemeenschap. Het meest bijzondere is de moeiteloos-
heid: de bewoners ontwikkelen als vanzelfsprekend gezond 
gedrag omdat de omstandigheden hen daartoe stimuleren. 

daarom hanteren we de Blue Zone als inspirerend richtpunt voor 
positieve veranderingen in de noordelijke leefomgeving.’

Gemakseters bedienen
Eén van de lijnen die HANNN heeft uitgezet binnen de Blue Zone am-
bitie, is het optuigen van een Blue Zone food netwerk. Cramer legt uit: 

‘Voorkomen is beter dan genezen, daarom willen we om te beginnen 
een gezonder eetpatroon stimuleren. Overigens zonder op de stoel van 
voedingsdeskundigen te gaan zitten of met het vingertje te wijzen. 
Ons uitgangspunt is eenvoudig: eet met mate en gevarieerd. Want het 
gaat ons niet om de mensen die al bewust met voeding bezig zijn, wij 
richten ons juist op de (over)grote groep gemakseters die eerder wars 
is van het etiket ‘gezond’ dan erdoor wordt aangetrokken. Bij deze 
groep kunnen we een positieve verschuiving stimuleren door samen 
met het mkb aan een gezonder en gevarieerder aanbod te werken.’

Cramer noemt supermarkten, leveranciers, groothandels, cateraars 
en – jawel – cafetaria’s als belangrijke partners in de noordelijke regio. 
‘De snackbar, daar komt bijna iedereen wel eens. Bovendien zijn cafe-
tariahouders in veel wijken en dorpen één van de laatst overgebleven 
kleine ondernemers. We hebben er nog zo’n vierhonderd in Noord-
Nederland, maar zowel het imago als de marges staan onder druk. 
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Voor wie geldt de verordening?
De AVG is van toepassing wanneer je als organisatie persoons-
gegevens geautomatiseerd verwerkt. Dat kan bijvoorbeeld het
opslaan van namen en adresgegevens zijn. Aangezien vrijwel iedere 
organisatie persoonsgegevens verwerkt, is de AVG op bijna alle
organisaties van toepassing.

Gevolgen van de AVG
Drie belangrijke gevolgen van de AVG zijn:
• een versterking en uitbreiding van privacyrechten;
• meer verantwoordelijkheden voor organisaties;
• fors hogere boetes bij overtreding.

Versterking en uitbreiding privacyrechten
Een voorbeeld van de versterking en uitbreiding van privacyrechten is 
dat mensen het recht hebben om de persoonsgegevens te ontvangen 
die een organisatie van hen heeft. Een persoon heeft het recht om zijn 
persoonsgegevens in een digitaal formaat van de verantwoordelijke te 
verkrijgen. Hij mag deze persoonsgegevens aan een andere organisatie 
(bijvoorbeeld een leverancier van dezelfde dienst) verstrekken zonder 

tussenkomst van de organisatie van wie hij de persoonsgegevens 
heeft gekregen. 

Meer verantwoordelijkheden van organisaties
Dat op organisaties meer verantwoordelijkheden komen te liggen 
heeft te maken met het zgn. ‘accountability principle’ dat ten grondslag 
ligt aan de AVG. Concreet betekent dit dat een organisatie op elk
moment in staat moet zijn om aan te tonen dat er een geldige grond-
slag en een geldig doel is voor de verwerking van persoonsgegevens, 
maar ook dat bijvoorbeeld de beveiliging van persoonsgegevens 
passend is, zowel technisch als organisatorisch. Daarnaast moet de 
informatie richting de betrokkenen over welke gegevens waarvoor 
worden verwerkt helder en transparant zijn. 

Hogere boetes bij overtreding
Op overtreding van de verplichtingen van de AVG staan forse boetes. 
Op dit moment is de maximum boete die kan worden opgelegd
€ 820.000. Dit maximum wordt opgetrokken naar € 20 miljoen of 4% 
van de wereldwijde jaaromzet als dat hoger is. Een dergelijke boete 
zal aan een organisatie van gemiddelde omvang in Noord-Nederland 
niet snel worden opgelegd, maar de Autoriteit Persoonsgegevens 
heeft wel aangegeven dat zij vanaf 25 mei 2018 daadwerkelijk wil gaan 
handhaven. Gezien de tijd die organisaties hebben gehad om aan de 
nieuwe regelgeving te voldoen, is die insteek niet zo vreemd. U heeft 
dus nog een kleine drie maanden de tijd om de boel op orde te krijgen.

Martin Schiphorst  |  PlasBossinade

SAMENWERKINGSVERBAND
NOORD-NEDERLAND

DIT PROJECT WORDT
MEDEGEFINANCIERD DOOR HET
EUROPEESFONDS VOOR
REGIONALE ONTWIKKELING

Martin
Schiphor

st

Terwijl de vraag naar gemaksvoedsel blijft toenemen. Daar ligt een 
kans voor cafetaria’s, juist omdat ze middenin de samenleving staan. 
Met een snackbar van de toekomst kun je een brede groep mensen
stimuleren om wat gezonder te eten, zonder het expliciet te benoemen. 
Van kleinere frikandellen tot voedzamere snacks: met het assortiment 
en de manier van aanbieden kun je invloed uitoefenen en daar gaan 
wij ondernemende cafetariahouders bij helpen.’

Kennis delen met mkb
Naast de snackbar ziet het Blue Zone food netwerk ook bedrijfs-
restaurants als een geschikte sociale locatie om ander eetgedrag te 
stimuleren in samenspel met cateraars en toeleveranciers. ‘Vanuit die 
hoek weerklinkt al een toenemende vraag naar een gezonder assor-
timent, overigens nog zoekend naar een passende invulling’, merkt 
Cramer. ‘Begrippen als biologisch, fair trade, circulair en duurzaam 
zijn niet meer weg te denken, net als de behoefte om met producten 
uit de eigen regio te werken. Een ontwikkeling die kansen biedt aan 
het mkb, daarom zoeken wij voorlopers en werken we actief aan 
kennisoverdracht. Dat doen we samen met Greenlincs, Hanzehoge-
school Groningen, Innexus (netwerkorganisatie van foodbedrijven in 
Noord-Nederland), de NOM en het UMCG.’

HANNN en de partners in dit project beschouwen ook wijken en 
dorpen als een doelgroep, inclusief de bedrijven, coöperaties en 
instellingen die daar gevestigd zijn. ‘De kunst is om aan zoveel mogelijk 
knoppen tegelijk te draaien, vanuit de overheid, maar ook vanuit het 
bedrijfsleven en de gemeenschap’, verklaart de projectleider. ‘Door bij-
voorbeeld met een snackbar van de toekomst op een festival te staan 
of sociale activiteiten te combineren met samen eten, draag je spelen-
derwijs bij aan een gezonder leefpatroon. De vraag ‘hoe maken we het 
aantrekkelijk’ is cruciaal bij focus op consumenten die niet bewust met 
voeding bezig zijn. Veel ongezonde producten verkopen goed door een 
ijzersterke marketing, dus kun je mensen met de juiste prikkels óók 
tot gezondere keuzes verleiden. Hoe we dat gaan aanpakken, is de 
gezamenlijke zoektocht in dit project.’

Gezonde context
De NOM kijkt vanuit de achterhoede kritisch mee en stelt haar netwerk 
beschikbaar. ‘Het realiseren van een Blue Zone is geen primaire taak 

van ons, maar zo’n grote ambitie zegt wel iets over deze regio’, zegt 
Joep de Vries, foreign direct investment manager bij de NOM. 
‘Het schetst de context voor een beweging die zowel maatschappelijke 
als economische kansen biedt. Kijkend naar ontwikkelingen als Dairy 
Valley en smart farming zie ik allemaal lijntjes samenkomen met het 
Blue Zone food netwerk. Noord-Nederland is met de combinatie van 
steden en platteland een unieke proeftuin om te experimenteren met 
een leefomgeving die in alle opzichten gezond is. Zonder het expliciet 
te benoemen, maar door te werken aan omstandigheden die gezond 
gedrag als vanzelf stimuleren, net als in die vijf natuurlijk ontstane
Blue Zones.’

‘Dat is het precies’, haakt Cramer aan. ‘We willen positief bijdragen aan 
gezondheid zonder dat etiket er te nadrukkelijk op te plakken. Het gaat 
erom een natuurlijke beweging in gang te zetten door het creëren van 
positieve omstandigheden, zoals het aanbieden van smakelijk en voed-
zaam eten. Wij geloven dat je daarmee meer bereikt dan bijvoorbeeld 
alleen voorlichting over het belang van gezonde voeding. De kracht 
schuilt in de combinatie en in het zetten van kleine stapjes, maar wel 
middenin die samenleving, zoals in de cafetaria’s, bedrijfsrestaurants 
en in de wijken. Zodat van daaruit de bal kan gaan rollen richting onze 
stip op de horizon: Blue Zone Noord-Nederland!’

OPROEP ONDERNEMERS
Het Blue Zone food netwerk organiseert dit jaar
regelmatig bijeenkomsten en activiteiten in Noord-
Nederland, terwijl er op wijkniveau al van alles gaande
is bij de inspirerende Blue Spots in Drenthe, Groningen 
en Friesland. Kijk op www.hannn.eu/bluezone voor
locaties en informatie. Ondernemers met ideeën die 
graag willen aanhaken bij de Blue Zone beweging
kunnen contact opnemen met Nick Cramer van
HANNN via mailadres nick.cramer@hannn.eu.
Het netwerk zoekt altijd voorlopers!

Joep de Vries  |  Foreign direct investment manager

T (06) 253 926 71  |  E jdevries@nom.nl

ONDERZOEKER BLUE ZONES IN GRONINGEN
Op 3 april 2018 is Michel Poulain, de onderzoeker die de 
Blue Zones heeft ontdekt een van de spreker op de eerste 
Healthwise Lustrum Conferentie Man Made Blue Zones.
Kijk voor meer informatie en aanmelding op
www.rug.nl/healthwise/events/conferences/

Of eigenlijk, die is er al. Maar over minder dan drie maanden, 

namelijk op 25 mei 2018, wordt de al in 2016 aangenomen

Algemene verordening gegevensbescherming ook van 

kracht. Dan is de periode van twee jaar die organisaties

bij de inwerkingtreding van de verordening was gegund om 

te voldoen aan de AVG voorbij. Kortom: vanaf 25 mei 2018 

moet elke organisatie voldoen aan de AVG. 

DE NIEUWE
EUROPESE
PRIVACYWET
KOMT ERAAN!

WWW.AUTORITEITPERSOONSGEGEVENS.NL
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FINANCE

Een groeiend aantal organisaties staat voor een dilemma. Voor een 
datadilemma, om precies te zijn. Enerzijds is er grote behoefte aan
betrouwbare en representatieve gegevens. Om bijvoorbeeld software te 
testen, medisch onderzoek te doen, fraude op te sporen of opleidingen 
te verzorgen. Anderzijds verbiedt de privacywetgeving het gebruik van 
die gegevens voor dergelijke doeleinden buiten de productieomgeving. 
Bovendien leidt een datalek niet alleen tot een forse boete, maar vaak 
ook tot aanzienlijke reputatieschade. Je hebt dus data nodig om je 
werk goed te doen, maar tegelijkertijd mag je die niet gebruiken. Inder-
daad, dat voelt als een welhaast onoplosbaar dilemma. ‘Maar gelukkig 
is dat niet het geval’, zegt Eric Hoefman, medeoprichter van EntrD, een 

bedrijf dat software heeft ontwikkeld die ervoor zorgt dat organisaties 
veilig en compliant kunnen werken met privacygevoelige gegevens 
buiten hun productieomgeving. 

Anonimiseren en pseudonimiseren
‘Wij bieden een oplossing waarmee opdrachtgevers data kunnen ano-
nimiseren of pseudonimiseren, terwijl deze data volledig representatief 
blijft’, verduidelijkt Eric. ‘Anonimiseren wil zeggen dat de privacyge-
voelige gegevens onomkeerbaar onherleidbaar zijn gemaakt. Wanneer 
het van belang is om gegevens weer herleidbaar te maken tot unieke 
natuurlijke personen, dan is pseudonimiseren een betere optie. Denk 
aan medische analyses, waarbij een arts soms gewaarschuwd moet 
worden over een individuele patiënt. Bij pseudonimiseren laten wij een 
sleuteldeel intact dat uitsluitend de opdrachtgever in staat stelt om 
terug te gaan naar de echte gegevens. Onze oplossing werkt platform-
onafhankelijk en kan daardoor overal worden toegepast. 

Strategische keuze
Het idee voor EntrD stamt uit de tijd dat Eric en zijn compagnon Hielke 
de Jong werkzaam waren binnen hetzelfde bedrijf in de financiële sector. 
Samen met een groep andere mensen waren ze nauw betrokken bij 
data privacy. Gaandeweg groeide het besef dat genoemd dilemma ook 
in tal van andere sectoren speelt, met name in de zorg, ICT, retail, over-
heid en bij woningcorporaties. En vooral ook dat het met de komst van 
nog strengere privacywetgeving wereldwijd in nog meer sectoren gaat 

GROEIEND ENTRD WIL  VAART MAKEN
De software van EntrD kan privacygevoelige data zo

bewerken dat de gegevens anoniem worden. En dat

terwijl de representativiteit behouden blijft. Met de

komst van de nieuwe wet- en regelgeving op het gebied

van privacy stijgt logischerwijs de vraag naar de software.

En dus vond het bedrijf uit Heerenveen het tijd om een

versnelling aan te brengen in de beoogde groeiplannen.  

WIJ BIEDEN EEN OPLOSSING 
WAARMEE OPDRACHTGEVERS

DATA KUNNEN ANONIMISEREN

Laurens Kruize  |  Investment manager

T (06) 505 177 05  |  E kruize@nom.nl            @LaurensKr

spelen. Kunnen we hier geen generieke oplossing voor realiseren? ‘En 
dat is precies wat we sinds 2014 met EntrD hebben gedaan’, benadrukt 
Eric. ‘Met succes. De eerste twee jaar verdienden we ons geld voor-
namelijk met detachering en consultancyopdrachten. Dat was prettig, 
want het gaf ons de ruimte om het product door te ontwikkelen. We 
groeiden organisch, zagen het aantal actieve klanten toenemen en 
merkten dat er nog veel meer mogelijk was.‘ In 2016 vond EntrD daar-
om de tijd rijp voor het maken van een belangrijke strategische keuze. 
Gaan we op dezelfde manier verder of willen we versneld nationaal en 
internationaal groeien? Er werd gekozen voor het laatste. 

Groeikapitaal
Om de gewenste versnelling in te zetten was vanzelfsprekend finan-
ciering nodig. Via de NOM kwam EntrD bij Flinc terecht, dat het bedrijf 
vervolgens ondersteunde bij het maken van een businessplan. Aan-
sluitend werd met de NOM gesproken over de financiering. ‘In eerste 
instantie kwamen ze bij ons voor de aanvraag van een achtergestelde 
lening’, vertelt Laurens Kruize, investment manager van de NOM.‘Dat 
vond ik echter niet bij het bedrijf passen. Gewoonweg omdat alle 
inkomsten gebruikt moeten worden voor groei en niet om rente en 
aflossing aan ons te voldoen. Daarnaast was ik van mening dat voor 
het optimaal benutten van kansen meer kapitaal nodig is. Uiteindelijk 
hebben we EntrD groeikapitaal verstrekt en zijn we aandeelhouder 
geworden. Het is een prachtig bedrijf, geleid door twee ondernemers 
met een duidelijke visie en focus, met inmiddels aansprekende klanten. 

En omdat is gekozen voor een partnermodel is het zowel nationaal 
als internationaal gemakkelijk schaalbaar. Wat ik ook mooi vind is dat 
EntrD bewust heeft gekozen om naast de NOM ook twee informals 
aan boord te halen. Twee doorgewinterde ondernemers met een sterk 
netwerk en veel internationale ervaring. Die combinatie maakt dat het 
bedrijf de beschikking krijgt over een zeer solide aandeelhoudersstruc-
tuur.’

Grote ambitie
Om de grote ambitie te verwezenlijken wordt in de nabije periode hard 
gewerkt aan de verdere profilering van EntrD in Nederland. Onder 
meer door het aantal partners uit te breiden. ‘In sectoren waar we nog 
geen partner hebben willen we nog nadrukkelijker zichtbaar worden’, 
onderstreept Eric. ‘Daarnaast gaan we de software sterk doorontwik-
kelen. Onze oplossing kan al heel veel wel, maar sommige dingen ook 
nog niet. Door functionaliteiten toe te voegen kunnen we het voor nog 
meer doelgroepen geschikt maken. En uiteraard gaan we er alles aan 
doen om dit jaar al de eerste stappen te zetten in het buitenland.’

OF PSEUDONIMISEREN,
TERWIJL DEZE DATA VOLLEDIG 
REPRESENTATIEF BLIJFT

WWW.ENTRD.NL
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venSTUDIO TJEERD VEENHOVEN

• Motto: ‘Wishful Doing is our Philosophy’
• Ontwikkelde samen met het bedrijf
 HuisVeendam biolaminaat, waar onder
 andere op basis van aardappelschillen
 decoratief plaatmateriaal wordt gemaakt.
• Kreeg in 2016 van de H&M foundation
 de ‘Global Change Award’, voor het
 project ‘Algae Fabrics’ (onderzoek naar
 gebruik van algen voor recyclebaar 
 textiel in de mode-industrie).
• Is onder andere ook betrokken bij het
 Interreg 5-A project ‘Bio-economie in
 de non-foodsector’ van de NOM. 

WWW.TJEERDVEENHOVEN.COM

Nog even inhaken op die waardeketens. Wat bedoelt Veenhoven daar 
nu precies mee? ‘Ik geef een voorbeeld’, zegt de ontwikkelaar. ‘De suiker-
bietenboer. Die heeft decennialang min of meer in dezelfde waarde-
keten gezeten. Hij verbouwt suikerbieten en haalt ze uit de grond. 
Daarmee worden ze meer waard. Dan transport naar de fabriek en 
vervolgens wordt er suiker van gemaakt, waarmee de waarde steeds 
verder toeneemt. Wat is het dan mooi wanneer je diezelfde boer ook 
een extra keten kunt aanbieden. Waarbij zijn product ook nog eens kan 
dienen als grondstof voor bijvoorbeeld bioplastic. De waardeketen van 
de jongens die met bioplastic bezig zijn komt dan heel dicht bij die van 
de suikerbietenboer. Dan wordt het voor hem een interessant verhaal 
en heb je van onderaf een interne motivatie. Ik vind het oprecht geweldig 
hoor, dat er Elon Musks (oprichter van o.a. elektrische auto Tesla, red.) 
rondlopen, maar de meeste impact wordt gemaakt door overal op 
regionale schaal veranderingen te creëren.’

Valkuilen
Verbeelding is volgens Veenhoven een belangrijke voorwaarde voor 
vernieuwing. ‘Maar niet de enige’, zegt de ontwerper. ‘Ook meten is 
belangrijk. En je moet eerlijk durven zijn; de positieve klimaat-effecten 
van veel van de innovaties die we op dit moment omarmen vallen wel 
wat tegen wanneer je alle consequenties netjes doorberekent. Je moet 
wel weten wat je doet. Er zijn namelijk ook valkuilen. Wanneer de 
gehele Nederlandse stadsbevolking ineens biologische groente op zijn 
dak gaat kweken zou dat wel eens veel te veel water kunnen kosten. 
Dat mag echter nooit een reden zijn om niets te doen. In de tijd dat
olie heilig was werd er vrijwel niets doorberekend. Nu doen we dat
bij bijna alles. En dat is goed. En door uiteindelijk te dóen creëer je
ook voortschrijdend inzicht. Innoveren is kijken, anders denken,
uitproberen, meten en aanpassen.’

Badslippers
Als voorbeeld noemt Veenhoven de badslipper van ‘palmleer’. Studio 

Tjeerd Veenhoven had enkele jaren geleden uitgevonden dat de droge 
schutbladen rondom de stam van palmbomen niet meer als afval op 
de brandstapel hoefden te eindigen, maar na bewerking met water 
konden dienen als grondstof voor allerlei biologische producten. Bij 
handwerk-ateliers in India liet Veenhoven er badslippers van maken, 
waarmee hij de hotelbranche benaderde. ‘Ja, en dan zie je dat de wer-
kelijkheid weerbarstig is’, aldus de designer. ‘De slipper kost 2,50 per 
paar. Maar voor een plastic exemplaar betaalt de hotelsector slechts 
veertig cent. Daar valt dus niet tegenop te concurreren, of je moet 
weer overstappen op machinaal produceren, waarmee je de Indiase 
ateliers buitenspel zet. Dat pad zijn we daarom niet verder ingegaan. 
Nu maken ze in India van dit unieke materiaal tal van andere producten 
zoals boekomslagen en tassen.’

President
Het voorbeeld maakt duidelijk dat innoveren en je drijfveren volgen 
niet altijd gemakkelijk is. Er zijn economische wetten en er is soms 
weerstand. En de komst van Donald Trump heeft het op het geopo-
litieke vlak niet gemakkelijker gemaakt, voor wie de aarde fossielvrij 
wil maken. Wat zou Veenhovens’ boodschap voor de president zijn, 
wanneer hij naast hem in een vliegtuig zat? ‘Géén boodschap’, zegt 
Veenhoven. ‘Ik geloof er niet in dat je een transitie bereikt door dat 
soort figuren te overtuigen. Zoals gezegd: ik ben ervan overtuigd dat 
veranderingen vanuit de eigen achtertuin, de eigen regio moeten 
komen. Je moet duurzame toepassingen simpel en tastbaar maken 
en dichtbij de mensen ontwikkelen. Dat maakt mensen deelgenoot. 
Daarom vind ik het ook fijn dat ik in het Noorden woon en werk. Hier 
is van oudsher dat gemeenschapsgevoel sterk aanwezig. Mensen 
weten elkaar snel te vinden en vertrouwen elkaar. De revolutie begint 
in de regio.’

Meer informatie: www.bioeco-edr.eu/nl, www.huisveendam.nl

DE DRIJFVEREN VAN STUDIO TJEERD VEENHOVEN

DE REVOLUTIE BEGINT IN DE REGIO

‘Ik kom van de kunstacademie’, zegt Tjeerd Veenhoven. ‘Daar heb ik

geleerd goed te kijken. Wie goed kijkt ziet veel sneller nieuwe mogelijk-

heden. Het is een belangrijke basis voor innovatie. Ik ben ervan overtuigd dat veel oplossingen in onze

eigen achtertuin liggen. Dat is cruciaal, want we moeten naar een schonere wereld en dat gebeurt door

de kleine regionale waardeketens te veranderen, dichtbij huis. Mijn drijfveer is om die kleine regionale waarde-

ketens aan elkaar te koppelen.’ Tjeerd Veenhoven is met zijn gelijknamige studio (Groningen) product-designer, 

maar misschien nog wel veel meer uitvinder en social entrepreneur. Zijn ideeën vallen op én spreken aan: kleur-

stoffen uit tulpenbladeren, slippers van palmbladeren en een succesvol biolaminaat-project met ‘HuisVeendam’, 

waar decoratieve wandplaten worden gemaakt van onder andere aardappelschillen. In gesprek over drijfveren, 

de valkuil van innovatie en waarom Donald Trump er niet toe doet.
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DRIJFVEREN
Drijfveren zijn de werkelijke motor achter groei en ontwikkeling, maar in hoeverre zijn bedrijven 
in Noord-Nederland daar bewust mee bezig? En hoe pakken ze dat aan? NOM is nieuwsgierig en 
interviewt voor deze rubriek organisaties die hun beweegredenen actief onderzoeken.



WWW.KNNBIOPLASTIC.NL

FINANCE KNN BIOPLASTIC: OP WEG NAAR EEN NIEUWE   MAAKINDUSTRIE

IETS UITVINDEN
VIND IK TE GEMAKKELIJK

Voor een goed begrip van de materie loodst Tietema ons even door 
de definities. ‘Bioplastics, dat zijn materialen die óf zijn gemaakt van 
plantaardig materiaal, óf die geheel afbreekbaar zijn, óf een combi-
natie van beide. Wij beperken ons bij onze zoektocht naar nieuwe 
oplossingen niet tot de producten met alleen een plantaardige basis, 
maar kijken breder. Als het maar afbreekbaar is. Tegelijkertijd zijn we 
uiteraard wel volop en continu bezig om nieuwe mogelijkheden van 
plantaardige grondstoffen te onderzoeken.’

Voor Tietema persoonlijk begon de passie voor ‘biobased’ tijdens zijn 
studie moleculaire biologie. Vervolgens ging hij aan de slag bij KNN, 
het Groninger innovatie-powerhouse dat al zo veel van zich heeft laten 
horen. ‘Op een gegeven moment besloten we bioplastics als een apart 
speerpunt te zien’, zo vertelt Tietema. ‘Ik heb me daar helemaal op 
gefocust en ben nog niet zo lang geleden meerderheidsaandeelhouder 
geworden. KNN participeert ook nog en voor verdere productontwik-
keling en de marktintroductie hebben we een achtergestelde lening 
kunnen krijgen van het aanjaagfonds van de NOM.’

Keuzes
Bij KNN Bioplastic richt men zich puur op de ontwikkeling van afbreek-
baar schuim, zo leren we. Daarbij wordt onder andere samengewerkt 
met bedrijven als ECOstyle, Oerlemans Packaging en de Rijksuniver-
siteit Groningen. Dat de toepassingsmogelijkheden wereldwijd 
‘gigantisch’ zijn, daar is Tietema van overtuigd. Toch maakt de jonge 
ondernemer gefundeerde keuzes. ‘Grootschalige isolatieprojecten 
zouden voor de verduurzaming van de aarde ook snel een transitie 
naar afbreekbaar schuim moeten ondergaan. Daar valt nog veel te 
winnen. Maar dat is niet onze wereld. Wij zijn op zoek naar specifieke 
hoogwaardige toepassingen van bioplastics voor consumenten-
producten, waarbij de gebruiker duidelijk voordeel ervaart en er ook 
iets voor over heeft om een verantwoord en volledig afbreekbaar 
product te gebruiken.’

Oordopjes
Als voorbeeld noemt Tietema het project Flowerplugs, waarbij KNN 
Bioplastic een manier heeft gevonden om gehoor-beschermende 

Het verhaal van KNN Bioplastic van onderzoeker-ondernemer Martin 

Tietema zou zo maar in de NOMMER-rubriek ‘drijfveren’ passen,

want zijn missie is zo duidelijk als wat. Overtuigd als hij is van de nog

onbenutte mogelijkheden van bioplastics wil hij de wereld een beetje 

beter maken. Maar daar houdt het bij de Groninger ondernemer bepaald 

niet op. ‘Iets onderzoeken en uitvinden vind ik eigenlijk te gemakkelijk. 

Veel interessanter is het om te kijken of je iets kunt dóór-ontwikkelen

tot een eindproduct met een verdienmodel én een afzetmarkt.

Zodat je hier in het Noorden een slimme en nieuwe

maak-industrie kunt creëren.’

Klaas Kooistra  |  Investment manager

T (06) 557 076 95  |  E kooistra@nom.nl

Klaas Kooistra, investment manager NOM:
Martin ontwikkelt met zijn bioplastics toepassingen die tot de verbeelding spreken
en waarin ik direct een meerwaarde zie ten opzichte van het fossiele alternatief. 
Veel partijen in het Noorden maken biobased concepten, maar vergeten daarbij 
de marktkansen en het businessmodel goed te onderzoeken. Dit is voor Martin 
een integraal onderdeel van een biobased concept. Dit geldt voor de producten 
waarmee hij nu naar buiten treedt, maar ook voor de concepten die nog op de plank 
liggen voor de toekomst. Hiermee is KNN Bioplastic voor mij een inspirerend 
bedrijf voor de toekomst!

oordopjes te ontwikkelen die geheel afbreekbaar zijn. ‘Een oordopje, 
gemaakt van plantaardige en biodegradeerbare grondstoffen, welke 
na gebruik geplant kan worden en waar vervolgens een bloemzaadje 
uit ontkiemt, oftewel de Flowerplug’, legt Tietema uit. ‘Zeer geschikt 
voor onder andere de vele massaal bezochte buitenfestivals. Maar we 
zijn nog wel aan het finetunen, want het moet een perfect product 
zijn. Het moet uiteraard goed geluidwerend zijn, maar ook lekker zacht 
zitten. Tegelijkertijd moet het monkeyproof zijn en tegen een stootje 
kunnen.’
De tuinbouwsector is een andere wereld waar Tietema zich met 
zijn bedrijf op richt. ‘Ik kan er nog niet teveel over vertellen’, zegt de 
ondernemer. ‘Je moet de huid niet verkopen voordat de beer geschoten 
is. Maar feit is dat men in de tuinbouw al veel schuim toepast als 
substraat. Schuim dus, vermengd met aarde, zodat plantenwortelen 
een betere beluchting krijgen. Dat schuim is echter vaak nog niet 
afbreekbaar. En daar werken wij aan.’

Belletjes blazen
Gelet op de toenemende regelgeving van de overheid en de roep om 
duurzame producten vanuit de samenleving zou je zeggen dat KNN 
Bioplastic een gouden toekomst wacht. Toch vergt een transitie geduld 
en ijver, zo legt Tietema uit. ‘Het is zeer inspirerend om midden in zo’n 
transitie te zitten, maar het is ook hard werken. Wat wij eigenlijk doen 
is belletjes blazen in biomateriaal. Zo ontstaat schuim. Maar dat luistert 
heel nauw. Doe je het niet goed, dan verlies je functionaliteit, of vorm. 
Je doet er lang over om de juiste weg te vinden. Ik zie dan ook nog maar 
weinig concullega’s die daadwerkelijk met innovatieve eindproducten de 
markt betreden. Wij zijn daar heel dichtbij.’
En waar Tietema over vijf jaar wil staan? ‘Over vijf jaar? Dan staat hier
in het Noorden een mooie fabriek waar volledig afbreekbare consumen-
tenproducten worden gemaakt. En waar iedere dag enkele schone 
vrachtauto’s vertrekken, op weg naar de consument, die daar graag 
voor wil betalen.’
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Tietema



WWW.FLINC.NLFLINC: VOOR ONDERNEMERS EN INVESTEERDERS

Flinc ondersteunt innovatieve ondernemers bij het 

financieringsklaar maken van businessplannen en 

matcht deze ondernemers met het netwerk van 

financiers. Meestal gaat het om ondernemers die

op zoek zijn naar werkkapitaal om hun groeiplannen 

te faciliteren.  

Op verzoek van de provincie Groningen richt Flinc zich voortaan niet meer alleen
op innovatieve startups en spin-offs, vertelt Ellen Ploeger, coördinator van Flinc. 
'Ook in Groningen gevestigde mkb-ondernemingen met een groeiambitie én met 
een duidelijke impact op de noordelijke economie kunnen bij Flinc terecht. Flinc zal 
op deze manier een bredere groep ondernemers naar financiering begeleiden.' 

Fabric, Liv en EntrD zijn cases in het portfolio van Flinc die de verschillende fasen 
van de dienstverlening illustreren: intake/start, adviestraject en match/financiering.

INTAKE/START

INTAKE/START

STRAKS IS ALLES 
GOED DOORDACHT

Donor Organ Transplantation System (DOTS) is een digitale 
zorgapplicatie waarmee zorgprofessionals efficiënt met elkaar 
kunnen communiceren over het hele traject van orgaantrans-
plantaties. Een intensief proces met een bepalend tijdslot weet 
Danielle Nijkamp door haar eerdere baan als transplantatie-
coördinator bij het UMCG.
‘Ik was continu aan het bellen om iedereen nauwkeurig op de 
hoogte te houden en werd zelf ook steeds gebeld. Ik besloot 
over een oplossing na te denken en richtte met Eds Keizer en 
Zareh Geertjes Fabric B.V. op. Samen ontwikkelden we een 
eerste prototype van DOTS.’ 

‘DOTS is een gebruiksvriendelijk digitaal platform dat te bena-
deren is via smartphone, tablet of pc. De transplantatiecoör-
dinator beheert het dashboard en voert alle gegevens in. Met 
een druk op de knop kijken betrokken professionals realtime 
mee met de status van het donororgaan voor transplantatie en 
zijn zo van alle details op de hoogte. Met DOTS kunnen we de 
logistieke processen van transplantatiecentra uniform maken.’

‘Stichting Triade, onderdeel van het UMCG, wilde alleen inves-
teren met een commitment van het ziekenhuis. Zij adviseerden 
ons om onze aannames aan te scherpen via Flinc. Dus nu 
helpt Bjorn Redmeijer, projectmanager van Flinc, ons met het 
investor proof maken van ons businessplan. Het afgelopen jaar 
hebben we veel met aannames gewerkt, Flinc daagt ons nu uit 
verder te kijken. Punt voor punt leveren we input vanuit onze 
eigen expertise. Daardoor hoeven we niet meer te twijfelen en 
is alles straks goed doordacht.’

‘Binnenkort starten we een pilot met één orgaan. Als de resul-
taten goed zijn rollen we dat uit over alle organen in de zeven 
transplantatieziekenhuizen in Nederland.’

1

1

DOTS MAAKT HET PROCES VAN ORGAAN-
TRANSPLANTATIES OVERZICHTELIJK

Bjorn
Ellen

ADVIESTRAJECT

ADVIESTRAJECT

MATCH/FINANCIERING

LIV is een mobile health app die erop gericht is de psychische 
zorg van een huisarts aan een cliënt te versterken. Met de app 
kan de praktijkondersteuner van de huisarts met behulp van 
tablet, desktop, laptop of pc een cliënt op afstand en als dat 
nodig is face to face behandelen. De cliënt kan vervolgens op 
een zelfgekozen moment en plaats via de mobiele telefoon 
oefeningen doen en modules bekijken. Het is de bedoeling om 
daarbij in de toekomst ook virtual reality in te zetten.  

LIV is een ontwikkeling van Coachjezelf, het bedrijf van onder-
nemer Jean-Luc Donders, in samenwerking met Coolminds, 
de Hanzehogeschool Groningen en de innovatiewerkplaats  
‘E-mental health voor de POH-GGZ’. ‘LIV is intussen al een 
serieus bedrijf’, vertelt Jean-Luc. ‘Momenteel draaien we een 
pilot waarin de eerste praktijkondersteuners met de applicatie 
werken. Tot nu toe hebben we alles kunnen financieren met 
eigen middelen en subsidies. Nu willen we een stap verder en 
onderzoeken we hoe we LIV naar de markt kunnen brengen. 

Dat wil ik groot en goed aanpakken. En dus heb ik extra 
budget nodig voor marketing en salesactiviteiten. Ik ben met 
Flinc in gesprek om te kijken of we daarvoor een investeerder 
nodig hebben of een lening. Samen zijn we mijn businessplan 
aan het finetunen. Zeker in deze fase waarin er al sprake is 
van een tastbaar product merk ik dat het waardevol is om 
met elkaar te sparren. Dat behoedt mij voor een tunnelvisie. 
Want ik ben weliswaar met een aantal partijen met LIV bezig, 
maar ook veel in mijn eentje. De ideeën die Flinc aandraagt 
zetten me aan het denken, terwijl ik wel vrij blijf om mijn 
eigen keuzes te maken. Dat vind ik prettig.’ 

IK MERK DAT HET
WAARDEVOL IS OM MET 
ELKAAR TE SPARREN

Jean-Luc Donders van Coachjezelf

2

2
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LIV E-MENTAL HEALTH PLATFORM VOOR 
DE POH-GGZ

Bjorn Redmeijer, projectmanager 
‘Fabric ontwikkelt een innovatief product voor een moeilijke markt.
Het team van Fabric is stevig en complementair aan elkaar. Wij zijn 
graag hun sparringpartner om onder andere de marketingstrategie en 
de financiële plannen verder te optimaliseren. Op deze manier willen
wij de ondernemers optimaal voorbereiden op financiering.’ 

Ellen Ploeger, coördinator
‘EntrD en LIV zijn concepten met veel potentie. Het is onze taak om 
goed te luisteren naar de behoeften van deze ondernemers en hen 
vervolgens te verbinden met passende partijen uit ons financierings-
netwerk. We zijn er dan ook trots op dat dit met EntrD is gelukt en dat 
we samen met het Groeifonds en twee informele investeerders uit ons 
netwerk tot een passende financiering zijn gekomen.’

TEAM

Danielle Nijkamp van Fabric B.V.
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EntrD maakt software waarmee data geanonimiseerd of 
gepseudonimiseerd kunnen worden, zonder dat er wordt 
ingeboet aan de representativiteit van die data. Met de 
aanstaande nieuwe wetgeving op het gebied van privacy en 
gegevensbescherming, is de vraag naar deze tool groot. Voor 
Eric Hoefman en zijn compagnon Hielke de Jong genoeg
reden om juist nu te willen groeien, zowel nationaal als inter-
nationaal. Maar: groeien kost geld. Flinc hielp de ondernemers 
daarom met het investor ready maken van hun bedrijf.
 
Hoefman: ‘Het traject met Flinc is ons heel goed bevallen.
Ze hebben ons geholpen om al onze plannen uit ons hoofd
en op papier te krijgen om zo een stevig verhaal te kunnen 
vertellen bij potentiële investeerders. We wisten natuurlijk 
wel wat we wilden, maar door het in een businessplan te 
gieten en hardop te sparren over het waarom, wat, waar en 
hoe van ons bedrijf, werd het alleen nog maar scherper.
In het proces werden we gedwongen duidelijke keuzes

te maken. Bovendien keek er vanuit Flinc iemand met
verstand van zaken mee, in ons geval Ellen Ploeger. Dat
zorgde voor positief kritische input en constructieve,
waardevolle toevoegingen. Maar bovenal een stevig plan 
waar we uiteindelijk de NOM en twee informals aan ons 
hebben kunnen binden.’ 

Inmiddels maken de heren zich dus klaar om Nederland,
maar ook het buitenland, te veroveren met hun software. 

IN HET PROCES WERDEN
WE GEDWONGEN DUIDELIJKE
KEUZES TE MAKEN

Eric Hoefman van EntrD

HET GROEIFONDS FINANCIERDE MEE IN EEN
STEVIGE AANDEELHOUDERSCONSTRUCTIE

Laurens Kruize, investment manager Groeifonds

DEZE ONDERNEMERS ZAGEN
GOED DAT ZE MET DEZE FINANCIËLE
BASIS NOG SNELLER GROTE
STAPPEN KONDEN MAKEN

EntrD trok met hun dichtgetimmerde businessplan de 
aandacht van het Groeifonds van de NOM. Laurens Kruize, 
investment manager van dit Groeifonds, hoorde voor het 
eerst van EntrD in een overleg met collega’s. Kruize: ‘Ik vond 
het direct interessant, helemaal gezien de actuele ontwikke-
lingen op het gebied van privacywetgeving. Mijn advies aan 
de ondernemers was om in te zetten op meer financiering dan 
dat ze in eerste instantie vroegen. De potentie in de markt 
vroeg om snelheid en wat mij betreft om een nog stevigere 
financiële basis.’
 
Zo geschiedde. Hoefman en de Jong pasten hun financierings-
voorstel aan en de NOM werd vanuit het Groeifonds aandeel-
houder. ‘Deze ondernemers zagen goed dat ze met deze 
financiële basis nog sneller grote stappen konden maken.
Ze kozen er vervolgens voor om ook andere aandeelhouders 

mee te nemen in hun ambitie. Twee informals haakten aan, 
allebei met hun eigen expertise. De een heeft een groot 
internationaal netwerk en veel buitenlandervaring, de ander 
juist veel ondernemerservaring en een solide netwerk binnen 
Nederland. Deze combinatie geeft EntrD echt een vliegende 
start om hun product goed te vermarkten op korte termijn. 
Belangrijk gezien het momentum’, aldus Kruize. 

MATCH/FINANCIERING

3

HET GROEIFONDS FINANCIERDE MEE IN 
EEN STEVIGE AANDEELHOUDERSCON-

WOENSDAG 25 APRIL
NAAR DE ‘FABRIEK VAN DE TOEKOMST’
OP DE HANNOVER MESSE

GAAT U MEE?

Geen betere plek om te zien hoe de ‘Fabriek van de toekomst’ eruit ziet dan op de
Hannover Messe. Op woensdag 25 april gaan we voor de 5e keer (!) met een bus vol 
noordelijke ondernemers naar deze geweldige technologiebeurs. Een volle dag waarbij 
we het onderste uit de kan halen. U bent bij deze uitgenodigd.

De trip wordt georganiseerd door het Fieldlab Region of Smart Factories (www.rosf.nl).

Meer info en inschrijven kan via:
rosf.nl/ga-mee-op-smart-factory-tour-op-de-hannover-messe
Algemene informatie over de Hannover Messe is te vinden op www.hannovermesse.de
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GROEIEN KOST GELD: PRIVACYSOFTWAREBEDRIJF
ENTRD WERD INVESTOR READY MET FLINC



heerders om te controleren of het daadwerkelijk klopt wat we in kaart 
hebben gebracht. Zijn dit inderdaad jullie leidingen en kabels? Lopen ze 
zoals aangegeven? Die communicatie is in onze ogen heel belangrijk en 
juist daar onderscheiden we ons dan ook mee.’

Die precisie is cruciaal, zegt Nico Willemsen van brancheorganisatie 
CUMELA Nederland, die bedrijven in het grondverzet, groenonderhoud 
en infrawerk vertegenwoordigt. ‘Het is heel belangrijk om letterlijk in 
beeld te brengen wat er in de bodem zit. Om dat goed te stroomlijnen 
bestaat er wetgeving waarin is geregeld wie aansprakelijk is wanneer 
er iets misgaat.’ In principe geldt dat wie iets kapot maakt aansprake-
lijk is. Willemsen: ‘Dan kan je wel nagaan dat het belangrijk is dat de 
info betrouwbaar en nauwkeurig is. Want als een grondroerder ergens 

gaat graven waar volgens de tekening geen kabels en leidingen liggen, 
maar er ligt toch iets en dat breekt, dan moet hij betalen.’

Kabels, leidingen en een tank uit WO II
In de tien jaar dat TerraCarta bezig is zijn ze van alles tegengekomen. 
Van de hogedrukgasleidingen die ergens anders lagen dan gedacht tot 
elektrakabels waarvan niemand wist dat ze er lagen. Meinen: ‘Over 
het algemeen ziet de situatie er onder de grond altijd anders uit dan 
gedacht. Zo hebben we voor een klus honderden kilometers spoor 
gescand waarbij we iedere kilometer wel afwijkende of extra kabels 
aantroffen.’ 

Volgens Martin Boom levert goede bodemresearch ook gewoon winst 
op: ‘Wij willen schade aan bestaande kabels en leidingen natuurlijk 
voorkomen. Door goed onderzoek te laten doen hoeven we niet bang 
te zijn dat we kabels raken en verlopen onze werkzaamheden volgens 
de planning en de afspraken met de klant.’ 

TerraCarta doet soms ook heel bijzondere, onverwachte vondsten. 
Meinen: ‘We scannen en graven overal, ook in historische stadscentra. 
Zo zijn we gestuit op resten van een pastorie in Den Bosch, een tunnel-
complex onder de Universiteit van Nijmegen en een historisch graf in 
Utrecht.’ Ook bracht het bedrijf voor de tv-zender History Channel in 
Noord-Nederland overblijfselen uit de Tweede Wereldoorlog in kaart. 
‘We hebben in de grond bij gevangenkampen uit die tijd research 
gedaan naar afvalresten en we hebben bij Paterswolde de plek onder-
zocht waar een Canadese tank in het veen zou zijn weggezakt.’

Kabel- en leidingonderzoek wordt steeds belangrijker
Naast wetgeving rondom alles wat met graafwerkzaamheden te ma-
ken heeft, is er ook een overlegorgaan waarin onder meer grondroer-
ders, het kadaster, netbeheerders en opdrachtgevers als gemeentes 
een richtlijn ‘zorgvuldig graven’ hebben opgesteld. Willemsen: ‘De wet 
is vooral juridisch, de richtlijn is praktisch en gefocust op ieder z’n ver-
antwoordelijkheid in de complete graafketen. We moeten met z’n allen 
samenwerken en dat begint met goed grondonderzoek, zeker wanneer 
het gaat over gasleidingen en hoogspanningskabels. De opdrachtgever 
van een project moet daar vooraf over nadenken.’ 

Dit betekent dat de vraag naar kabel- en leidingonderzoek alleen maar 
zal toenemen, denkt Meinen. ‘Wij denken ook mee, want we vinden 
het heel belangrijk om het onderzoek in de breedste zin van het woord 
te verbeteren. Dit doen we door de markt bij te staan met onze kennis.’ 
Bang voor concurrentie is hij niet. ‘Ik verwacht wel dat er andere be-
drijven komen die zich ook in onze tak van research gaan specialiseren. 
Maar dat is alleen maar goed. We moeten gewoon blijven innoveren.’ 

Dave de Groot  |  Investment manager

T (06) 557 079 67  |  E groot@mkbfondsdrenthe.nl
Emmy Saimi-Roozeboom  |  Investment manager

T (06) 461 074 13  |  E saimi-roozeboom@mkbfondsdrenthe.nl

WWW.TERRACARTA.NL

TerraCarta is het enige bedrijf in Nederland dat voor de volle 100 pro-
cent is gespecialiseerd in kabel- en leidingonderzoek. Ze werken voor 
uiteenlopende opdrachtgevers als aannemers, gemeentes, ingenieurs-
bureaus en netbeheerders. En daar is directeur Karel Meinen maar wat 
trots op: ‘Bij andere bedrijven uit de graafketen is die research bijzaak, 
bij ons is het waar het om draait. En dat levert gewoon meer op.’ 

Martin Boom van de Beens Groep – een waterbouw- en bagger-
bedrijf dat in heel Nederland actief is – beaamt dit. ‘Vroeger deden
we zelf bodemonderzoek maar tegenwoordig besteden we het steeds 
vaker uit, zeker bij complexe klussen. Het is namelijk echt een vak. Zo 
onderscheiden we ons van andere bedrijven en kunnen we doen waar 
we zelf goed in zijn.’

Precisie is waar het om draait
TerraCarta is opgericht in 2008 en is het resultaat van voortschrijdend 
inzicht. Meinen: ‘Ik werkte bij een ingenieursbureau dat bodemonder-
zoek deed. Daar heb ik Richard Bakker, mijn huidige compagnon ont-
moet. We hadden al heel snel door dat de crux van bodemonderzoek 
precisie is, 100 procent zeker weten dat je alle kabels en leidingen in 
kaart hebt gebracht en dat dit ook klopt.’ Om dit te bereiken moesten 
ze op zoek naar de beste methode en besloten ze voor zichzelf te be-
ginnen. Meinen: ‘We wilden eigenlijk een grondradarbedrijf beginnen, 
maar ontwikkelden ons heel snel tot een allround kabelzoekbedrijf.’ 

TerraCarta checkt minutieus wat er uit de grondscans rolt. Meinen: 
‘We hebben heel veel contact met bijvoorbeeld gasbedrijven en netbe-

KABELS, LEIDINGEN EN ZELFS EEN CANA  DESE TANK
BODEMONDERZOEKER TERRACARTA BRENGT DE ONDERGRONDSE WERELD IN KAART

TerraCarta is dé specialist in bodemonderzoek. Het bedrijf uit Hoogeveen brengt de

ondergrondse wereld in kaart voordat ergens gebouwd gaat worden. Hierbij treffen

ze van alles aan: van gasleidingen tot hoogspanningskabels maar ook de resten van

een historische parochie en zelfs een Canadese tank uit de Tweede Wereldoorlog.

Emmy Saimi-Roozeboom, investment manager:
Het MKB Fonds Drenthe heeft TerraCarta een financiering
verstrekt om de groei mogelijk te maken. TerraCarta past
goed bij de filosofie van het fonds: het is een innovatief
Drents bedrijf dat door financiering verder kan groeien
en daardoor ook extra werkgelegenheid kan opleveren.
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VRIJWEL ALLE RELEVANTE 
FINANCIERINGSVORMEN 
VOOR HET MKB ZIJN BIJ ONS 
ONDERGEBRACHT

Diederik Jongema  |  Investment manager

T (06) 557 122 96 |  E jongema@fom.frl

Sybo Zijlstra  |  Investment manager

T (06) 114 299 42 |  E zijlstra@fom.frl
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Net als elders is er in het Friese midden- en kleinbedrijf behoefte aan kleine, 
toegankelijke financieringsregelingen. Zeker wanneer de regelingen ook nog 
eens aansluiten bij het aanbod van banken en andere kredietverstrekkers. 
Binnen Doefonds Fryslân, bedoeld voor het stimuleren van innovatie, was 
dat goed te merken. Sinds de oprichting in 2014 wist het fonds zichzelf goed 
in de markt te zetten. Tot grote tevredenheid van aandeelhouder Provincie 
Fryslân. ‘Doefonds Fryslân was erg succesvol en dat is ook als zodanig 
onderkend’, zegt Diederik Jongema, voormalig investment manager van 
Doefonds Fryslân en nu dus van de FOM. ‘We werden gewaardeerd omdat 
we heel dicht bij de ondernemers staan en makkelijk benaderbaar zijn, maar 
ook omdat zowel de investeringscommissie als de Raad van Commissarissen 
uitsluitend bestaat uit ervaren ondernemers of oud-ondernemers. Vandaar 
dat werd besloten tot een uitbreiding van onze activiteiten.’  

Risicokapitaal
De FOM moet de bijna 50.000 Friese mkb-bedrijven ondersteunen in hun 
ambities om te innoveren, te groeien en in het beperken van hun export-
risico’s. Dat gebeurt nadrukkelijk in de vorm van risicokapitaal. ‘Vrijwel alle 
relevante financieringsvormen voor het mkb zijn bij ons ondergebracht’, 
benadrukt Diederik. ‘Anders gezegd: met de nieuwe opzet geven we onder-
nemers nog gemakkelijker toegang tot financiering. Om bijvoorbeeld export 
aan te kunnen jagen of groeiambities waar te maken heeft een onderneming 
wel wat vet op de botten nodig. Eigen vermogen om garanties te kunnen 
geven en voorraad aan te kunnen leggen. Met het verstrekken van risico-
kapitaal kan het FOM daarin een rol van betekenis spelen.’

Nieuwe collega
Evenals het geval was bij Doefonds Fryslân wordt het beheer van de FOM 
door de provincie uitbesteed aan de NOM. Ook de rol van Diederik is
in de kern onveranderd gebleven, zegt hij. ‘Wel heb ik sinds augustus met 
Sybo Zijlstra een nieuwe collega, eveneens investment manager. Wat de 
FOM voor mij zo aantrekkelijk maakt? Dat we Friese ondernemers met 
groeiambitie nog beter kunnen helpen om een volgende stap te zetten.
Dat konden we al voor innovatie en nu dus ook voor export, groei en 
werkkapitaal.’

DOEFONDS FRYSLÂN GAAT VERDER ALS FOM
Sinds afgelopen 1 januari gaat Doefonds

Fryslân verder onder de naam Friese

Ontwikkelingsmaatschappij, kortweg FOM.

Inclusief een uitbreiding van activiteiten.

Want naast financiering voor innovatie

richt de FOM zich ook op exportbevordering, 

groei en werkkapitaal. ‘Met de nieuwe opzet 

geven we het Friese mkb nog gemakkelijker

toegang tot financiering.’
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