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DNA associëren we vaak met politie- of medisch onderzoek. Met
de kans dat de uitkomst niet positief is. DNA vaststelling liegt niet
omdat het ons als individu uniek maakt. Nu kun je dat van jezelf
zeggen omdat het ook zo is. Maar is dat ook zo met organisaties?

Het NOM DNA is investeren en ontwikkelen. En dan bedoel ik
niet alleen investeren in harde pecunia maar ook in tijd en energie
via onze Nommers. Er is creativiteit voor nodig om steeds opnieuw
te zoeken naar nieuwe verbindingen tussen ondernemers, ideeën
op te pikken en daarmee aan de slag
te gaan. Ook financieren vraagt om
creativiteit. Zeker als het om innovaties
gaat die zich nog moeten bewijzen.
Bij de NOM doen we dat down to earth
maar wel met een bijzondere twist.
Creativiteit moet dus een onderdeel

Creativiteit in het
DNA van de NOM
van het DNA van onze medewerkers zijn.

Klopt dat DNA zoals we dat promoten met hoe

onze relaties dat beleven? Nou niet altijd. Dat hebben
we onlangs zelfs onderzocht. De vraag is dan of dat
erg is. Wij denken van niet. De input die een dergelijk
onderzoek oplevert maakt ook weer dat je ermee aan
de slag kunt. En dat doen we. Want we proberen
onszelf continu te verbeteren.

Ons DNA vertaalt zich in ieder geval in de jaarlijkse
resultaten en de mooie voorbeelden van bedrijven
waar we mee samenwerken, terug te vinden in deze
NOMMER 31. Ik ben ervan overtuigd dat ook
creativiteit daarvan de basis is.
Ik wens u veel leesplezier.
Siem Jansen
jansen@nom.nl
@siem_nom
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HOE NOM INTERNATIONALS VERLEIDT OM
NAAR NOORD-NEDERLAND TE KOMEN
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Binnen de NOM is een groep mensen voortdurend actief om buitenlandse bedrijven naar NoordNederland te halen. Ze doen dat onder de noemer Foreign Direct Investment (FDI). Een intensief
samenspel tussen sales, marketing en netwerken, maar ook een nauwe samenwerking op
nationaal niveau met de Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA). Sander Oosterhof,
die het FDI team leidt, geeft een kijkje achter de schermen.
Trapsgewijs verleiden met Invest in Holland
‘Het begint allemaal met het onder de aandacht brengen van Nederland als potentieel vestigingsland. Dat is in veel gevallen al een
uitdaging, omdat internationals geen goed beeld hebben van wat
we te bieden hebben. Direct focussen op Noord-Nederland of een
specifieke provincie is dan echt een brug te ver’, vertelt Sander. Deze
taak ligt primair bij de buitenkantoren van de NFIA, onderdeel van het
Ministerie van Economische Zaken. Hier zijn er inmiddels 26 van over

heel de wereld. Zodra een bedrijf een vestigingswens heeft in Europa,
proberen zij ‘Holland’ op de longlist te krijgen. Sander: ‘Daarom treden
we in eerste instantie gezamenlijk naar buiten onder het label Invest
in Holland waar meerdere Regionale Ontwikkelingsmaatschappijen en
andere partners deel van uit maken. Het is onze gezamenlijke taak de
intermediairs te voeden met relevante proposities op nationaal niveau
zodat zij die kunnen doorspelen aan hun contacten. Doel is om op de
shortlist te komen; dan kunnen we verder in gesprek.’
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Waardevolle proposities genoeg voor Noord-Nederland
Na de eerste gesprekken wordt er door de NFIA en de nationale acquisitieteams gezamenlijk gekeken naar welke regio de beste propositie
heeft voor de betreffende onderneming. Soms zijn dat meerdere regio’s,
maar ook dan trekken de teams samen op. ‘Uiteindelijk gaat het om
dat bedrijf naar Nederland te halen. Er zijn diepgaande gesprekken
over wat ze precies willen doen, wat ze daar voor nodig hebben, welke
plannen voor de lange termijn er zijn en welke plek daarvoor het best
geschikt is’, aldus Sander. ‘Als Noord-Nederland hebben we erg waardevolle proposities, bijvoorbeeld als het gaat om agrifood, maar ook op
het gebied van chemie, ict en life sciences. Daarom participeren we ook
precies in die acquisitieteams. We kunnen niet verkopen wat we niet
hebben, maar wat we wel hebben, brengen we zo goed mogelijk over
de bühne.’

TopDutch versterkt positie Nederland
Waar de FDI inspanningen voor Invest in Holland voornamelijk achter
de schermen plaatsvinden, is TopDutch het, ietwat brutale, gezicht
naar buiten. Gevoed door de kennis en ervaringen van onder andere
de acquisitieteams, richt TopDutch campagnes in die de proposities
vertalen naar aansprekende uitingen. Primair gericht op de intermediairs,
maar zeker ook zichtbaar voor een groter publiek. Sander: ‘De kans
dat een random ondernemer uit de V.S. in aanraking komt met de
TopDutch campagne en spontaan besluit naar Nederland te trekken,
is natuurlijk niet heel groot. Maar de doorlopende campagne trekt
zeker de aandacht en draagt daarom substantieel bij aan ons imago.
‘Just arrived’, vlnr Reinder de Jong, Joep de vries, Wubbo Everts, Annefloor Wilke en Sander Oosterhof
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De nationale acquisitieteams (NAT) zijn geclusterd rondom verschillende
sectoren. NOM FDI participeert in vier verschillende NAT’s: Chemie,
Agrifood, Lifesciences en ICT. Voor watertechnologie is er geen NAT,
vandaar dat deze voor ons belangrijke sector hier niet wordt besproken.
De teams werken samen met de NFIA om waardevolle proposities te
formuleren en onder de aandacht te brengen bij relevante leads.
Wat zijn die proposities en hoe vallen ze in de smaak?

CHEMIE: ERRIT BEKKERING
‘In onze chemie propositie spelen
de clusters in Emmen en Delfzijl
een belangrijke rol. Chemische
bedrijven hebben vrijwel altijd
andere bedrijven nodig. Ze willen
daar zitten waar talent is, waar
ze goed aan grondstoffen kunnen
komen en waar leveranciers dichtbij
zijn. Recentelijk treden wij onder de noemer
Chemport Europe gezamenlijk naar buiten. Hiermee leggen we de
nadruk op talent en kennis. We hebben alleen al in Groningen meer
dan 55.000 studenten, een Nobelprijs voor de chemie, vele onderzoeksgroepen en natuurlijk reeds regionaal gevestigde bedrijven in de
chemiesector. Onze focus qua doelgroep ligt met name op bedrijven
die bezig zijn met vergroening en opschaling, omdat we daar sterk in
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kunnen voorzien. Er zijn hier al veel partijen bezig met schone energie
en we hebben de ruimte. Dat we daarnaast ook een haven kunnen
bieden, helpt natuurlijk enorm.’
Het Chemport Europe team richt zich regionaal gezien niet alleen op de
grote vissen in de chemievijver: ‘We zetten ook in op het aantrekken
van start-ups. Dat helpt de innovatie verder en daarmee ook de propositie naar de grote chemieconcerns. Chemie is een belangrijke activiteit
in Noord-Nederland. De sector behelst duizenden banen en is daarmee
uiterst relevant voor onze economische positie. Maar het hier naartoe
halen van zulke bedrijven gaat niet vanzelf. We moeten steeds blijven
vertellen waarom het hier goed toeven is. Want dat is het.’

Onze contacten bij de buitenkantoren moeten ons in eerste instantie
verkopen, daarom moeten we daar ontzettend sterk top of mind zijn.
Dat TopDutch zoveel aandacht genereert doet dat proces zeker goed.’

Praten, overtuigen en meekijken
Het proces van het eerste contact tot uiteindelijk een Noord-Nederlandse vestiging, kent verschillende fasen. En de ene keer gaat het
makkelijker dan de andere keer. Sander: ‘Ik heb wel meegemaakt dat
het uiteindelijk in twee weken beklonken was, maar de aanloop naar
het vestigen van Google in de Eemshaven heeft bijvoorbeeld meerdere
jaren geduurd. Het is veel praten, overtuigen, echt goed meekijken
naar de exacte wensen en het vinden van oplossingen voor eventuele
struikelblokken.’

Niet alleen hebben, maar ook houden
Als een bedrijf eenmaal operationeel is, houdt het werk van de teams
niet op. Ze blijven gesprekspartner en bedienen de ondernemingen ook
dan nog als het gaat om bijvoorbeeld uitbreidingswensen. ‘We willen
natuurlijk dat de ondernemingen ook in Noord-Nederland blijven, dus
verdienen ze onze doorlopende aandacht. Internationale bedrijven zijn
goed voor onze regio. Dat klinkt door in de economie, werkgelegenheid, innovatie en andere facetten. Het mes snijdt aan vele relevante
kanten. Gelukkig hebben we veel en steeds meer te bieden. NoordNederland is een prachtige plek om te ondernemen’, besluit Sander.
Sander Oosterhof | Manager Foreign Direct Investment
T (06) 215 185 00 | E oosterhof@nom.nl
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AGRIFOOD: JOEP DE VRIES
‘Onze belangrijkste propositie is die van
onze dairy sector, daar zijn we heel goed
in. Hier zit al een hoge concentratie van
bedrijven die de gehele productketen
beslaat; van de melk op de boerderij naar
het zuivelproduct voor de consument. Bovendien zit er in Leeuwarden een dependance van
de Universiteit van Wageningen; daarmee bieden
we ook kennis en talent. Dat trekt internationals aan en die brengen
op hun beurt ook weer kennis en andere zaken mee die de sector ten
goede komen.’
De grote uitdaging van het acquisitieteam ligt in het traditionele karakter
van de sector: ‘Agrifood is natuurlijk al eeuwenoud, we hebben altijd
moeten eten. En dat geldt wereldwijd. De meeste bedrijven zijn niet
gelijk happig op het uitbreiden naar een ander land. Het oprichten van
Holland Dairy Valley moet onze propositie nog verder versterken. Hierbinnen verbinden we onderwijs, overheid en het bedrijfsleven. Dat levert
onder andere talentontwikkeling voor de dairy sector op. Ook zetten we
sterk in op innovatie. Binnenkort staan we onder het label Holland Dairy
Valley op een internationale beurs en het gaat ons zeker helpen om de
dairy sector nog beter te positioneren.’

Naast de dairy industrie kent Noord-Nederland nog meer proposities
rondom Plant Based en Healthy Ageing. Immers: plantaardige eiwitten
worden steeds belangrijker voor onze gezondheid! ‘Toch blijft het
belangrijk om eerst als Nederland naar buiten te treden en dan pas
de verschillende regio’s onder de aandacht te brengen. Daarom is de
samenwerking binnen de NAT zo belangrijk.’
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LIFESCIENCES
EN GEZONDHEID:
GERARD LENSTRA
‘De focus van ons acquisitieteam
ligt op het profileren van Nederland als land met een sterke focus
op medisch onderzoek en gezondheid.
We zijn natuurlijk relatief een klein land,
maar we hebben twaalf universiteiten die zich richten op medisch
gerelateerde opleidingen en acht Universitaire Medische Centra. Alles
is binnen een paar uur te bereiken. De kennisintensiteit is dus erg
hoog. Dat is interessant voor internationals.’
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Voor Noord-Nederland ligt de focus specifieker: ‘Als we eenmaal in
gesprek zijn, dan kunnen we echt op maat profileren. We hebben
hier heel specifieke kennis en ervaring in huis. Denk aan Personalized
Health & Diagnostics, waar genetisch onderzoek, Big Data, onderzoekscohorten als Life Lines en ontwikkeling van Biomarkers bij elkaar
komen. Op het gebied van geneesmiddelenonderzoek en toediening
excelleert de regio bijvoorbeeld op inhalertechnologie, maar hebben
we ook een vooraanstaande rol op het gebied van antibioticaresistentie en nieuwe antibiotica. Daarnaast is het UMCG het enige ziekenhuis
van Nederland dat alle soorten transplantaties mag uitvoeren. Die
kennisniches trekken specifieke bedrijven aan op het gebied van
onderzoek en productontwikkeling. Het is dus echt zoeken naar de
verbinding en maatwerk bieden.’
Een match tussen bedrijf en regio vindt dan ook niet zomaar plaats:
‘Natuurlijk is iedereen welkom, maar wij vinden het belangrijk dat een
bedrijf ook echt succesvol wordt en blijft. Dan moet zo’n onderneming
wel op precies de juiste plek zitten en dat is soms hier maar soms ook
gewoon in een andere regio. Daar waar ze echt precies passen zien
we vaak de mooiste dingen gebeuren en blijven ze ook. Zelfs als ze
worden overgenomen door grotere concerns. Het is in deze sector
vaak pionieren en dat kan in Noord-Nederland gewoon uitstekend.’

IT: WUBBO EVERTS
‘De IT-sector is toch een beetje
een vreemde eend in de bijt omdat IT
alom aanwezig is. Het is geen officiële
topsector, in die zin. Er zijn overal vervlechtingen. Binnen ons nationale acquisitieteam
hebben we verschillende werkgroepen ingericht die doorlopend onderzoek
doen en kennis inwinnen over specifieke onderdelen. Denk bijvoorbeeld
aan cybersecurity, big data, gaming, virtual reality, blockchain technologie
en datacenters. Vanuit die groepen voeden we de buitenkantoren met onze
proposities voor Nederland.’
De IT-sector is wereldwijd stevig in ontwikkeling, dus het actief benaderen
van bedrijven is een must. ‘We hebben een lijst met leads binnen elke werkgroep en werken samen met de buitenkantoren van de NFIA aan het najagen
van die leads. Dat doen we gezamenlijk, pas daarna kijken we welke regio
het best past. Vanuit Noord-Nederland gedacht hebben wij bijvoorbeeld veel
kennis over datacenters. Dan staan we dus graag vooraan.’
Voet aan de grond krijgen binnen de internationale IT-sector is ook een
kwestie van veel netwerken en het verbinden van die netwerken. ‘We zijn
continu in gesprek met het bedrijfsleven - we hebben in de regio natuurlijk al
veel mooie IT-bedrijven -, onderwijs en de overheid. Daarbij kijken we voortdurend hoe we verschillende partijen aan elkaar kunnen koppelen om onze
propositie verder te versterken. In feite hebben we alles in huis, dat bewijzen
we bijvoorbeeld doordat toonaangevende bedrijven als IBM en Google zich
hier hebben gevestigd. En dat ‘onze’ bedrijven internationaal opereren straalt
ook erg positief op de regio af. Aan talent geen gebrek, maar het is wel zaak
dat talent hier te behouden. Daarom is het aantrekken van internationale
spelers extra relevant.’
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2018 update #2

GELD VOOR GROEI
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.
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Voor startende bedrijven en
bedrijven die willen groeien
of een overname willen doen.
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Voor innovatieve ondernemers,
starters en bestaande bedrijven
in Fryslân.
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Bel Veronique Jeunhomme op 06 - 557 116 27
of mail haar via jeunhomme@geldvoorgroei.nl

Voor starters en bestaande
bedrijven in Drenthe.

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

Financiering van innovatieve
technologieën, producten en
concepten.
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FONDS SUPPORT NOORD

CAMPOOZ MAAKT STOERE
EN EIGENZINNIGE VOUWWAGENS
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WWW.CAMPOOZ.COM

Ook zo’n zin om op avontuur te gaan met de Fat Freddy,
10

Lazy Jack of Lola? Het nog jonge Drentse kampeerbedrijf
Campooz maakt vouwwagens met karakter. Met hun eigenwijze marktbenadering bestormen zij de internationale
vouwwagenmarkt.
Vouwwagen en aanhanger ineen
Toen fervente tentkampeerders Gert IJszenga en zijn vrouw na de
zomer van 2015 besloten dat het tijd werd voor wat meer comfort
dachten zij aan een vouwwagen. Maar dan wel een waarvan je de
aanhanger ook buiten de vakantie zou kunnen gebruiken. Bleek zo’n
vouwwagen er nog niet te zijn. En dus bedacht Gert de Fat Freddy.
Een lichtgewicht en eenvoudig op te zetten tweepersoons vouwwagen met de tent als pakket op de aanhanger gemonteerd.
‘Met Raoul Veldink en Harry Dijkstra heb ik het concept verder ontwikkeld. Nog in 2015 gingen we met een prototype achter de wagen
op de koffie bij de vouwwagendealers in Nederland. Begin 2016 stond
de Fat Freddy al te koop in vijf showrooms. Nog in het najaar kwamen
we met de vierpersoons Lazy Jack. Op dit moment introduceren we
de Lola, een absolute innovatie, want deze wagen is opblaasbaar en
gemaakt van een dertig meter lange tube. Tot twee jaar terug had nog
nooit iemand van Campooz gehoord. Nu verkopen dealers in Nederland, Duitsland, Groot-Brittanië, Frankrijk en Zweden onze wagens.’
‘We hebben ontzettend veel plezier in het ondernemen. Tegelijkertijd
heeft het bloed, zweet en tranen gekost om het allemaal voor elkaar
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te krijgen. Ineens moesten we heel snel met zijn drieën een serieus
bedrijf gaan worden. Nu assembleren we de vouwwagens nog zelf in
onze werkplaats in Balloo. De onderdelen bestellen we in Duitsland,
Australië en China. Maar we groeien belachelijk hard. Dat kunnen we
niet langer bolwerken. We hebben financiering nodig om te kunnen
blijven produceren, personeel aan te trekken en onze productie te
verhuizen naar Assen.’

MKB Fonds Drenthe
‘Toen ik voor financiering contact opnam met het MKB Fonds
Drenthe raakte alles in een stroomversnelling. Inmiddels zijn we in
de afrondende fase. Het was een interessant proces om met elkaar
mee te maken. In verschillende gesprekken zijn we met hen de diepte
ingegaan. Dave en Emmy leggen verschillende accenten waardoor ze
blinde vlekken vermijden. Opvallend was dat ze vooral geïnteresseerd
waren in de ondernemers achter de plannen. Met zijn drieën beheersen
we de belangrijkste onderdelen van het ondernemerschap. Ik ben van
de productontwikkeling en de internationale contacten, Harry is van
de techniek en de financiële administratie, Raoul is de marketeer en
zorgt dat we eigentijds en met humor het verschil blijven maken.’
‘Campooz is een supergaaf avontuur dat op een leuke manier enorm
uit de hand loopt. Wij gaan kamperen weer ontzettend stoer en
aantrekkelijk maken.’

Martin en Manilde Matthijsse gaan hun onderneming Tralaluna uitbreiden met de verhuur van zelfontwikkelde tiny houses op bijzondere locaties in Drenthe. Het worden eigenzinnige en unieke huisjes
op wielen, gemaakt van duurzame materialen en lokaal gebouwd met creatieven, bouwers en andere
ondernemers ‘met gezond boerenverstand’.

BEWUST LEVEN IN EEN
TINY HOUSE VAN TRALALUNA
Tralaluna is begonnen als hobbyproject in de schuur van de woonboerderij van Martin en Mathilde in Mantinge. Martin knapt in zijn vrije tijd
oldtimer kampeerbusjes en caravans op, Manilde laat haar creativiteit
erop los en geeft ze een vintage look. Hun ‘Casita on Wheels’ staan op
zorgvuldig geselecteerde kampeerterreinen, de kampeerbusjes worden
verhuurd inclusief verrassende roadtrip door Drenthe en omliggende
provincies. Het Tralaluna concept van ‘living in the slow lane’ wordt
door gasten gewaardeerd. Manilde is meer dan fulltime met Tralaluna
bezig.

Bewust ervaren
Aanhakend bij het tiny house gedachtengoed heeft het duo nu iets
nieuws bedacht: tiny houses on wheels, eigenzinnige originele creaties
met een eigen look en gemaakt van duurzame materialen. Voor de
ontwikkeling willen Martin en Manilde samenwerken met mensen
die aanvullend zijn, zoals bouwers, creatievelingen en recreatieondernemers. De formule zal op Tralaluniaanse wijze uitgebreid worden
door de huisjes via een speciale website te verhuren op kleinschalige
natuurcampings, boerenerven of grond van particulieren in Drenthe.
‘Mensen die nadenken over een tiny house kunnen dan echt ervaren
hoe het is om bewust te genieten en te minderen’, vindt Martin.

DAVE EN EMMY
ZIJN MAKKELIJK
BENADERBAAR
MAAR WEL
KRITISCH

nodig om de huisjes te bouwen, voor het verhuurconcept en de marketing. En tijd. ‘Ik heb een jaar onbetaald verlof opgenomen om er vol voor
te gaan’, vertelt Martin. ‘Kwestie van lef hebben. En best spannend.’
Op zoek naar financiële dienstverlening stuitten Martin en Manilde op
Leader Subsidie voor Zuidwest-Drenthe en kwam via de bank het MKB
Fonds Drenthe in beeld. Dave de Groot, investment manager van het
fonds zag de potentie van de plannen. Hij adviseerde een expert in de
arm te nemen om het businessplan verder aan te scherpen en wees
op de mogelijkheid om via crowdfunding aanvullende financiering bij
elkaar te krijgen.
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Best pittig
‘Alleen voor het zoeken naar financiering, het schrijven van een subsidieaanvraag en het opstarten van een crowdfundingcampagne zou je al
een sabbatical opnemen.’ Manilde kijkt terug op een paar maanden keihard werken. ‘Het was best pittig. Maar nu lijken de signalen op groen
te gaan. Een gelopen race was het zeker niet met Dave en Emmy aan
tafel. Ze zijn makkelijk benaderbaar maar wel kritisch en hebben flink
druk op het proces en de plannen gezet. En dat voelde overigens goed
hoor. Daar krijg je als ondernemer alleen maar vertrouwen van. Ja, we
zijn goed geholpen door het MKB Fonds Drenthe.’

Doorpakken
Tralaluna is tot nu steeds organisch gegroeid. Maar met de nieuwe
plannen wordt het echt een onderneming. Er zijn financiële middelen

Dave de Groot | Investment manager

Emmy Saimi-Roozeboom | Investment manager

T (06) 557 079 67 | E groot@mkbfondsdrenthe.nl

T (06) 461 074 13 | E saimi-roozeboom@mkbfondsdrenthe.nl
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NIEUWE DINGEN ONTDEKKEN ALS BASIS
PAQUES UIT BALK
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Toen hij het bedrijf als juryvoorzitter mocht uitroepen tot Friese Onderneming van het jaar (2018)
omschreef Friese gedeputeerde Sander de Rouwe het bedrijf Paques in april van dit jaar als ‘globetrotter
van het zuiverste water’. Dat was een leuke vondst, want het watertechnologiebedrijf uit Balk is niet
alleen erg goed in het zuiveren van water; men weet het ook heel goed mondiaal te verkopen. Met het
biologisch zuiveren van afvalwater haalt de onderneming inmiddels bijna een order intake van honderd
miljoen euro. En dat met behulp van inmiddels 450 medewerkers, die opereren vanuit vestigingen in
onder andere Rusland, de Verenigde Staten, Brazilië, China, India, Maleisië en het Friese Balk. Voor de
internationale Waterhub die de afgelopen jaren in het Noorden is ontstaan is de voorbeeldfunctie van
het bedrijf niet te onderschatten. Een gesprek met enkele directbetrokkenen. Over de kracht van
aanpassen, vernieuwen en over weten waaróm je iets doet.
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VOOR CONTINUÏTEIT

WWW.PAQUES.NL

VERKOZEN TOT FRIESE ONDERNEMING VAN HET JAAR
DE PASSIE WAARMEE CONTINU AAN
VERNIEUWING WORDT GEWERKT IS
INSPIREREND
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De mensen van Paques tonen zich blije winnaars.

‘Het winnen van die prijs was geweldig’, zegt directeur Joost Pâques
(derde generatie), wanneer hij terugdenkt aan die mooie avond in
april. ‘Al moet ik zeggen: we hebben onderschat hoeveel werk er mee
gemoeid was. De organisatie van die prijs neemt het evenement zeer
serieus. Er wordt gedegen onderzoek gedaan en je moet er veel tijd in
stoppen. Tegelijkertijd groeit daarmee het gevoel van trots wanneer je
die prijs dan ook écht wint. Voor onze internationale positionering is
het geen noodzaak, maar we voelen ons wel geworteld in deze regio
en dan geeft dit een heerlijk gevoel.’

Multinational
Over wortels in de regio gesproken: Paques ontstond toen Johan
Franciscus Pâques (de familienaam wordt met een dakje geschreven,
red.) in 1960 startte met het verkopen van landbouwgereedschap aan
boeren. Enkele jaren later zou zoon Jos eventjes ‘enkele weken’ meedraaien. Dat beviel blijkbaar goed, want enkele weken werden enkele
decennia en in die periode wist Jos Pâques het bedrijf uit te bouwen
tot een multinational. Derde generatie Joost is in 2009 in het bedrijf
aan de slag gegaan. ‘Op geheel andere wijze dan mijn vader.
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Ik heb eerst een studie gedaan en ook nog bij andere bedrijven gewerkt.
Een familiebedrijf zit echter wel in je DNA en zo krijg je van alles mee.
Wat ik onder andere heb geleerd van onze geschiedenis is dat het ontzettend belangrijk is om je tijdig aan te passen. Zo is Paques in de jaren
zeventig gigantisch gegroeid door de verkoop van opslagsilo’s. Maar
toen die internationale markt kelderde bleek het bedrijf kwetsbaar. In
daaropvolgende jaren is innovatie en daarmee ook diversificatie steeds
belangijker geworden, om maar continuïteit te waarborgen. Dat is ook
Paques anno 2018 ten voeten uit: niet wachten totdat een product
het einde van een levenscyclus bereikt, maar vooroplopen en nieuwe
dingen ontdekken.

Watertechnologie-hub
Dat ontdekken van ‘nieuwe dingen’ wordt sterk gevoed door samenwerking tussen wetenschap, overheid en ondernemers. Reden waarom
Paques vanaf het eerste uur een steunpilaar was bij de totstandkoming
van Wetsus (het european centre of excellence for sustainable water
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technology, red.) en ook een actieve promotor is van de watertechnologie-hub, die nu in Nederland en met name rondom WaterCampus
Leeuwarden is ontstaan.
Directeur Hein Molenkamp van de Water Alliance erkent de rol die
Paques daarin heeft gehad. Zelf werkte hij van 1999 tot 2008 als
productmanager bij het bedrijf en nu helpt hij vanaf de WaterCampus
bedrijven om hun ideeën naar de markt te brengen. ‘Paques heeft
daarbij zeker een voorbeeldrol. De passie waarmee continu aan vernieuwing wordt gewerkt is inspirerend en ook de wijze waarop Paques
zich steeds weer weet aan te passen aan kansen en bedreigingen in de
markt dwingt respect af. Er heerst een cultuur van entrepreneurschap.
Veel voormalige werknemers hebben zich later in hun carrière ook
goede ondernemers getoond. Daar zijn mooie bedrijven uit voortgekomen, zoals bijvoorbeeld Capilix, Mastiline, BW Products, Biotrack
en Salttech.’

Kraamkamer
Paques dus, als een soort van kraamkamer voor nieuw ondernemer-
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schap? Ja en nee, zegt Joost Pâques: ‘Het is natuurlijk geen kernactiviteit
van Paques om andere bedrijven te helpen opstarten’, nuanceert de
directeur. ‘Maar wanneer je bedoelt dat wij een vurig voorstander zijn
van gezamenlijk deze kennishub uitbouwen en in de markt zetten, dan
zeg ik volmondig ja. We hebben inmiddels gezamenlijk de enige echte
European Watertechnology Hub ontwikkeld, laten we nu ook maar enthousiast uitdragen dat het de beste hub van de wereld is. Wanneer wij
daar als een aanjager worden beschouwd vind ik dat een eer. En dat er
dan af en toe mensen uit je bedrijf vertrekken om in dat totale netwerk
weer nieuwe dingen te gaan doen hoort er dan gewoon bij.’
Een van die mensen is Gerard Schouten van de door Molenkamp al
genoemde bedrijven Salttech en Biotrack. Tot 2005 was hij verantwoordelijk voor business development voor Paques en hij heeft goede
herinneringen. ‘We hebben toen spannende dingen gerealiseerd, die
op industriële schaal nieuw waren. In de reactor van een zinkfabriek
wonnen we bijvoorbeeld met waterstofgas en speciale bacteriën het
opgeloste zink uit een vloeistof. Dat vergde veel doorzettingsvermogen,
maar de voldoening die je ervaart wanneer je milieuproblemen weer
wat kleiner kunt maken met een succesvolle innovatie is heel speciaal;
dat heeft mij geïnspireerd om als ondernemer op die weg verder te gaan.’
Op het palet Schouten liggen inmiddels al enkele kleurrijke innovaties.
Zo ontwikkelde hij met Biotrack een apparaat waarmee microorganismen zoals bacteriën in vloeistoffen razendsnel kunnen worden
gemeten. ‘In vergelijking met een laboratorium kan dat dagen wachttijd
schelen’, aldus de ondernemer.
Na Biotrack richtte hij Salttech op. Met de zogenaamde ‘DyVaR-technologie’ kan dit bedrijf water ontzouten zonder membranen te gebruiken.
Met nauwelijks verlies blijft er dan zoet water over. ‘En dat is goed
voor onder andere de olie-industrie, waar afvalwater een steeds groter
probleem wordt en hergebruik van water een belangrijke besparing
oplevert’, aldus Schouten. Zijn oplossing is overigens ook bruikbaar bij
andere water-verbruikende industrieën, zeker in landen waar zoetwater
schaars is. Het is dan ook geen toeval dat Salttech een jaar geleden
juist op de International Water Summit in het kurkdroge Abu Dhabi
een innovatieprijs won en ook de International Water Week/Aquatech
Innovatie Award in de wacht sleepte.

De waarom-vraag
De door Schouten geschetste ontwikkelingen laten zien hoe een betere
en schonere wereld kan worden bereikt, door innovatief ondernemerschap. Bij Paques wordt die innovatie zelfs gezien als een voorwaarde
voor continuïteit, zo leerden we van Joost Pâques. Maar zijn drijfveren
zijn niet alleen bedrijfseconomisch van aard. ‘Het is een zegen wanneer
je weet waaróm je iets doet’, aldus de ondernemer. ‘En dat is niet
iedereen gegund. Toen ik mijn MBA deed op Insead zat ik in een groep
met allemaal toppers. Investment bankers, consultants, noem maar
op. Veel van die mensen gingen een MBA doen omdat ze het gevoel
hadden dat ze toe waren aan iets anders. Maar wat; dat wist men vaak
niet en na een jaar waren ze daar soms nog niet achter. Die hamvraag:
‘waarom doe je wat je doet’ is zó belangrijk. Mij persoonlijk geeft het
een geweldig gevoel dat ik iedere dag een bijdrage mag leveren aan een
schonere wereld. Ik voel dat het relevant is wat ik doe. Dat gevoel is het
mooiste dat je in je carrière kunt krijgen.’

Siem Jansen: ‘De resultaten over 2017, we delen
ze graag met u. Via onze investeringen, onze
kennis en onze netwerken willen we als NOM
op een verbindende manier waarde creëren voor
het Noorden. En dat gaat verder dan verwachte
omzet en werkgelegenheid, het gaat in de kern
om een krachtige regio. Ondernemen is net als
topsport: je boekt zelden directe winst, maar
richt je inspanningen op die belangrijke stip op de
horizon.’ Onderweg naar die stip – waarde creëren
voor Noord-Nederland – zijn de resultaten goed.
Projecten met een maatschappelijke impact
Met het organiseren van innovaties en business development (BD)
draagt NOM actief bij aan de economische ontwikkeling in NoordNederland. Ondernemingen hebben in 2017, mede gefinancierd door
regionale overheden en Europese fondsen, een totale investering van
ruim € 15 miljoen in 28 innovatieve projecten mogelijk gemaakt. ‘Vaak
projecten met een bredere maatschappelijke impact dan alleen economische groei en werkgelegenheid’, benadrukt NOM-directeur Jansen.
De eerste Blockchain Hackathon, die in het voorjaar werd georganiseerd, is daarvan een mooi voorbeeld, waar de promotie van de regio,
het ontwikkelen van nieuwe technologie en bedrijvigheid hand in hand
gaan. Het Fieldlab Region of Smart Factories ontwikkelt zich in hoog
tempo tot een platform waarbinnen nieuwe producten en diensten
ontstaan voor slimme fabrieken. Bij Technologies Added in Emmen,
de eerste gemeenschappelijke Smart Factory, zijn momenteel reeds
8 bedrijven actief. Chemport Europe, als derde voorbeeld, is inmiddels
het gezamenlijk beeldmerk van het chemie-ecosysteem en katalysator
bij grootschalige vergroening van de chemische industrie in Delfzijl en
Emmen.

NOM-RESULTATEN 2017:
WAARDE CREËREN VOOR
HET NOORDEN
beheer heeft – drie provinciale fondsen (MKB Fonds Drenthe, Friese
Ontwikkelingsmaatschappij en Investeringsfonds Groningen), het
Groeifonds van de Economic Board Groningen en het Innovatiefonds
Noord-Nederland – is tijdens het verslagjaar in totaal € 16,1 miljoen
geïnvesteerd in 78 bedrijven. Dit betreffen zowel nieuwe als uitbreidingen van bestaande investeringen. Eind 2017 waren er bij alle, door
de NOM en de door haar beheerde fondsen, gefinancierde ondernemingen 3.135 personen werkzaam. Hiermee draagt de NOM positief
bij aan de werkgelegenheid in Noord-Nederland.
Ook het financieel resultaat van de NOM (de beheerde fondsen
zijn hier niet in meegenomen) over 2017 is goed met een winst van
€ 6,2 miljoen.

Acquisitie en TopDutch
De inspanningen van NOM op gebied van acquisitie – Foreign Direct
Investment (FDI) – leidden in 2017 tot 256 nieuwe arbeidsplaatsen.
Bovendien bereikte FDI ook haar andere doelen met een investeringsvolume van € 121,7 miljoen en de betrokkenheid bij tien succesvolle
projecten. ‘De start van de TopDutch campagne was één van de
hoogtepunten, waarvan we in de komende jaren nog meer vruchten
verwachten te plukken’, vult Jansen aan. ‘Het effect van een goed
imago is lastig meetbaar, terwijl het een essentieel verschil kan maken.
Dat er positief over Noord-Nederland gesproken wordt, vergroot de
eigenwaarde en dat stimuleert het ondernemerschap. Bovendien
wordt het vestigingsklimaat aantrekkelijker, want met TopDutch
zeggen we: hier gebeurt het!’

Financieringen en resultaat

Het volledige jaarverslag is te vinden via de volgende link:

Het aantal leads en gerealiseerde financieringen in 2017 is toegenomen.
Vanuit de eigen fondsen (NOM Finance) en de fondsen die NOM in

jaarverslag2017.nom.nl/
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Op de volgende twee pagina’s de balans en winst- en verliesrekening.
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JAARREKENING
Jaarrekening

Geconsolideerde balans
Geconsolideerde balans
Voor verwerking resultaat (bedragen x € 1.000)
2017
Activa
Materiële vaste activa
Inventaris 1

76

2016

100
76

Financiële vaste activa
Overige effecten en vorderingen 2 t/m 6

27.109

100
33.036

27.109
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 7
Liquide middelen 8

16

Passiva
Groepsvermogen 9
Voorzieningen 10
Kortlopende schulden 11
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2.161
35.846

33.036
1.329
39.180

38.007
65.192

40.509
73.645

58.944

52.751

91

84

6.157

20.810

65.192

73.645

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
Geconsolideerde winst- en verliesrekening
2017
Financieringsbedrijf
Opbrengsten
Rente- en provisiebaten 12
Ontvangen dividenden 13
Opbrengst commissariaten 14
Resultaat verkopen
participaties 15
Beheer fondsen 16

2016

1.707
4.003
52

2.106
4.705
51

7.008
1.304

8.435
736
14.074

Kosten
Personeelskosten 24
Overige kosten 25
Saldo van de vrijval/dotatie van de
voorziening voor financiële vaste activa 26

16.033

2.443
1.154

1.970
917

4.472

‑1.513
8.069

Resultaat Financieringsbedrijf
Ontwikkelingsbedrijf
Opbrengsten / vergoedingen
Ministerie van EZK 17
Additionele financiering 18
Bijdrage Provincies 19
Bijdrage acquisitie Gemeenten 19
Projectfinanciering 20
Opbrengst Detachering 21
Bijdrage BD Clusterorganisaties 22
Diensten aan derden 23

1.374
6.005

1.015
841
525
103
200
141
300
6

14.659

1.056
591
525
146
360
139
300
6
3.131

Kosten
Personeelskosten 24
Overige kosten 25

3.123

2.111
1.020

2.016
1.107
3.131

Resultaat Ontwikkelingsbedrijf
Resultaat vóór belastingen
Belastingen 27
Resultaat na belastingen

17

3.123
-

-

6.005
187
6.192

14.659
‑187
14.472
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Financiële
Financiële
FINANCIËLE BELANGEN
Financiële
belangen
belangen
belangen

Appingedam
Appingedam

BioPack
BioPack
Packaging
Packaging
B.V.,B.V.,
De De
Vesting
Vesting

Assen
Assen
Appingedam

Benaulim
Benaulim
B.V.,B.V.,
Corjoh
Corjoh
B.V.,B.V.,
EEQO
EEQO
B.V.,B.V.,
Idee101
Idee101
BioPack
Packaging
B.V.,
De
Vesting
Holding
Holding
B.V.,B.V.,
Popken
Popken
Metaal
Metaal
B.V.,B.V.,
StoreContrl
StoreContrl
International
International
B.V.,
VerkoopPartner
VerkoopPartner
B.V.,B.V.,
Benaulim
B.V.,B.V.,
Corjoh
B.V., EEQO B.V.,
Idee101
VIA
VIA
Assen
Assen
B.V.,B.V.,
Watter
Watter
Holding
Holding
B.V.,StoreContrl
B.V.,
Holding
B.V.,
Popken
Metaal
B.V.,
Zonnedeal
Zonnedeal
B.V.B.V.,
B.V. VerkoopPartner B.V.,
International

Assen

Bakkeveen
Bakkeveen
Bedum
Bedum
Bakkeveen
Coevorden
Coevorden
Bedum

VIAFrisian
Assen
B.V.,B.V.
Watter
Frisian
Motors
Motors
B.V. Holding B.V.,
Zonnedeal B.V.
Horus
Horus
Holding
Holding
B.V.,B.V.,
Stabi
Stabi
Alert
Alert
B.V.B.V.
Frisian Motors B.V.
GVZGVZ
Europark
Europark
Coevorden-Emlichheim
Coevorden-Emlichheim
GmbH,
GmbH,
Horus
Holding
B.V.,
Stabi Alert B.V.
I-Beheer
I-Beheer
Groep
Groep
B.V.B.V.

Joure
Joure

Global
Environmental
Solutions
B.V.,B.V.,
HR HR
Global
Environmental
Solutions
Wooncomfort
B.V.,B.V.,
Zonderland
Holding
B.V.B.V.
Wooncomfort
Zonderland
Holding

Joure
Leek
Leek

Global
Solutions
B.V.,
HR
Data
B.Environmental
Mailservice
Holding
B.V.,B.V.,
PendraCare
Data
B. Mailservice
Holding
PendraCare
Wooncomfort
B.V.,
Zonderland
Holding
Holding
B.V.,B.V.,
SieveCorp
Europe
B.V.
Holding
SieveCorp
Europe
B.V. B.V.

Leek
Leeuwarden
Leeuwarden

Data
B. Mailservice
Holding
B.V.,
PendraCare
Agrilinq
Holding
B.V.,
Biolease
Nederland
B.V.,B.V.,
Agrilinq
Holding
B.V.,
Biolease
Nederland
Holding
B.V.,B.V.,
SieveCorp
Europe
B.V.
Biotrack
Co2Co2
DryDry
B.V.,
Deepgrooves
B.V.,B.V.,
Biotrack
B.V.,
Deepgrooves
EColoRO
B.V.,B.V.,
JRHJRH
Motors
B.V.,B.V.,
KNN
Cellulose
EColoRO
Motors
KNN
Cellulose
Agrilinq
Holding
B.V.,
Biolease
Nederland
B.V.,
B.V.,
LEDLED
factory
LIMIS
Development
B.V.,B.V.,
B.V.,
factory
B.V.,
LIMIS
Development
Biotrack
B.V.,
Co2B.V.,
Dry
B.V.,
Deepgrooves
B.V.,
MetalMembranes.com
B.V.,
Professionele
MetalMembranes.com
B.V.,
Professionele
EColoRO
B.V., JRH Motors
B.V.,
KNN
Cellulose
Distributiegroep
B.V.,B.V.,
Water
Stewardsh.
acad.
& &
Water
Stewardsh.
acad.
B.V.,Distributiegroep
LED factory B.V.,
LIMIS
Development
B.V.,
Innov.
centre
B.V.B.V. B.V., Professionele
Innov.
centre
MetalMembranes.com

Leeuwarden

Coevorden
Dalen
Dalen
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GVZConsejo
Europark
Coevorden-Emlichheim
GmbH,
Consejo
Holding
Holding
B.V.B.V.
I-Beheer Groep B.V.
DeDe
Schiphorst
Schiphorst De De
Havixhorst
Havixhorst
B.V.B.V.
Dalen
Consejo Holding B.V.
Delfzijl
Delfzijl
Detact
Detact
Diagnostics
Diagnostics
B.V.,B.V.,
Original
Original
G B.V.
G B.V.
De Schiphorst
De Havixhorst B.V.
Dokkum
Dokkum
Bouw7
Bouw7
B.V.,B.V.,
Prins
Prins
Holding
Holding
N.V.N.V.
Delfzijl
Detact Diagnostics B.V., Original G B.V.
Drachten
Drachten
Compact
Compact
Online
Online
Software
Software
B.V.,B.V.,
HUGHUG
B.V.,B.V.,
Kastiel
Kastiel
Dokkum
Bouw7
B.V.,
Groep
Groep
B.V.
B.V.Prins Holding N.V.
Drachten
Eemshaven
Eemshaven
Emmen
Emmen
Eemshaven
Emmen
Farmsum
Farmsum
Farmsum
Groningen
Groningen
Groningen

Grou
Grou
Harlingen
Harlingen
Grou
Heerenveen
Heerenveen
Harlingen

Compact
Online
Software
B.V.,
HUG B.V., B.V.
Kastiel
Omega
Omega
Green
Green
B.V.,
B.V.,
Venema
Venema
Installations
Installations
B.V.
Groep B.V.
Dacom
Dacom
Holding
Holding
B.V.,B.V.,
InOn
InOn
B.V.,B.V.,
Sustainder
Sustainder
Omega
Green
B.V.,
Venema
Installations
B.V.B.V.,B.V.,
Holding
Holding
B.V.,B.V.,
Tooltech
Tooltech
B.V.,B.V.,
Vleems
Vleems
Holding
Holding
Wireless
Wireless
Value
Value
Beheer
Beheer
B.V.B.V.
Dacom
Holding
B.V.,
InOn
B.V., Sustainder
Holding
B.V., Tooltech
B.V.,
Vleems
B.V.,
BioMethanol
BioMethanol
Chemie
Chemie
Holding
Holding
B.V.,B.V.,
J.Holding
Wildeman
J. Wildeman
Wireless
Beheer
Storage
Storage
&Value
Logistics,
& Logistics,
T enB.V.
T en
K Holding
K Holding
B.V.B.V.
BioMethanol
Chemie
Holding
B.V.,B.V.,
J. B.V.,
Wildeman
&Talent
&Talent
B.V.,B.V.,
AttachingIT
AttachingIT
Holding
Holding
Bioclear
Bioclear
Storage
&B.V.,
Logistics,
T en
K Holding
B.V.
Earth
Earth
B.V.,
Carduso
Carduso
Capital
Capital
B.V.,B.V.,
Conoship
Conoship
International
International
B.V.,B.V.,
Dutch
Dutch
Theatre
Theatre
Systems
Systems
&Talent
B.V., AttachingIT
Holding
B.V.,
Bioclear
&Earth
Services
& Services
B.V.,
B.V.,
Embrace
Embrace
SBS
SBS
B.V.,
B.V.,
Energy
Energy
B.V., Carduso Capital B.V., Conoship
Developments
Developments
Holding
Holding
B.V.,
G-Force
G-Force
Capital
Capital
International
B.V.,
DutchB.V.,
Theatre
Systems
B.V.,
B.V.,
GeoGeo
Plus
Plus
Holding
Holding
B.V.,
B.V.,
Hoitsema
Hoitsema
Beheer
Beheer
& Services
B.V.,
Embrace
SBS
B.V.,
Energy
B.V.,
B.V.,
Jellow
Jellow
B.V.,B.V.,
Kalooga
Kalooga
B.V.,B.V.,
KNNKNN
Bioplastic
Bioplastic
Developments
Holding
B.V.,
G-Force
Capital
B.V.,
LinkBundle
Holding
Holding
B.V.,
B.V.,
Medwear
Medwear
B.V.,B.V.,
B.V.,B.V.,
GeoLinkBundle
Plus Holding
B.V.,
Hoitsema
Beheer
Mundu
B.V,B.V,
Organ
Organ
Assist
Assist
B.V.,
B.V.,
Pharma
Pharma
Connect
Connect
B.V.,Mundu
Jellow
B.V.,
Kalooga
B.V.,
KNN
Bioplastic
Capital
B.V.,B.V.,
Polyganics
Polyganics
Holding
B.V.,B.V.,
PTCG
PTCG
B.V.,B.V.,
B.V.,Capital
LinkBundle
HoldingHolding
B.V.,
Medwear
B.V.,
Quva
Quva
Kitchen
Kitchen
Products
Products
B.V.,
Simplicate
Simplicate
Holding
Holding
Mundu
B.V,
Organ
AssistB.V.,
B.V.,
Pharma
Connect
B.V.,
B.V.,
Solenne
Solenne
B.V.,B.V.,
TCNTCN
SIG
SIG
Telehousing
Telehousing
B.V.,B.V.,
Capital
B.V.,
Polyganics
Holding
B.V., PTCG
B.V.,
Web-IQ
Web-IQ
B.V.B.V.Products B.V., Simplicate Holding
Quva
Kitchen
B.V.,Kinderman
SolenneBeheer
B.V.,
TCN
SIG Telehousing B.V.,
Kinderman
Beheer
B.V.B.V.
Web-IQ B.V.
Enviroment
Enviroment
Solutions
Solutions
B.V.B.V.
Kinderman Beheer B.V.
Bosma
Bosma
Transport
Transport
en en
Opslag
Opslag
B.V.,B.V.,
Catch-Up
Catch-Up
B.V.,B.V.,
Enviroment
Solutions
B.V.EntrD
De
De
Hout
Hout
Makers
Makers
B.V.,B.V.,
EntrD
B.V.,B.V.,
Mastiline
Mastiline
B.V.,B.V.,
Prostair
Prostair
Holding
Holding
B.V.
Bosma
Transport
enB.V.
Opslag B.V., Catch-Up B.V.,

Meppel
Meppel
Meppel
NijNij
Beets
Beets

B.V.,Van
MyDataFactory
Holding
B.V., Ocentri B.V.,
Van
der
Tempel
Holding
B.V.B.V.
der
Tempel
Holding
QR Log Sytems B.V.
Noordlaren
Anome
B.V.,B.V.,
Anome
Projects
B.V.B.V.
Noordlaren
Anome
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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.

MAARTEN VAN IDEE101

HET AVONTUUR HOORT BIJ MIJ

Zijn opa wekte vroeger stroom op met een zelfgebouwde windmolen, omdat hij een man was die mogelijkheden zag en daar werk van maakte. Ondernemer Maarten Overeem (36) doet dat in overtreffende trap,
al leert hij steeds beter te doseren sinds zijn burn-out zes jaar geleden. ‘Mijn leven is compleet veranderd,
maar het avontuur hoort nog steeds bij mij.’
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Hij is en blijft een ideeënmotor. De naam van het softwarebedrijf dat
Maarten samen met twee compagnons in Assen runt – Idee101 – lijkt
dan ook op zijn lijf geschreven. ‘De wereld om me heen prikkelt me
voortdurend tot ideeën’, legt de bevlogen ondernemer uit. ‘Mijn hoofd
zoekt als vanzelf naar mogelijkheden, ziet kansen en denkt altijd na
over hoe iets beter kan. In gesprekken ben ik vaak al drie stappen
vooruit. Dat is een kracht, maar ik heb aan den lijve ondervonden hoe
groot de valkuil is als je dat vermogen niet weet te beheersen. In mijn
eerste jaren als ondernemer sprong ik als een jonge hond overal in en
na verloop van tijd bleek dat – zeker in combinatie met het principe
‘work hard, play hard’ – hét recept voor een flinke burn-out.’
Nog geen dertig jaar oud en hij was al opgebrand. Maarten besefte zes
jaar geleden dat het roer om moest en ging op wereldreis. ‘Terwijl mijn
compagnon Ronald Sijbom het bedrijf hier draaiende hield’, vertelt hij
dankbaar. ‘Echt alle lof daarvoor, want dat gaf mij de ruimte die ik nodig
had. Het reizen heeft mijn leven veranderd; vooral het houthakken in
de natuur van Tasmanië deed me goed. Na mijn terugkeer maakte ik
andere keuzes. Geen zes dagen meer werken, maar vier. Ook verhuisde
ik van de stad naar een dorp met meer schapen dan inwoners. Minder
prikkels, meer rust. Al kwam er met de komst van mijn twee kids ook
weer een nieuwe uitdaging bij.’

Blijven balanceren
‘Als ik mezelf vergelijk met een smartphone, dan merk ik nog steeds
dat mijn interne batterij is beschadigd door die burn-out. Die volle
honderd procent energie haal ik niet meer en ik loop ook wat sneller
leeg. Vooral in contact met mensen moet ik doseren, het aantal
afspraken op een dag beperken. Anders ga ik met mezelf op de loop
door al die ideeën, die – gelukkig – nog steeds blijven komen. Het tegenwicht van mijn compagnon Ronald helpt me daarbij. De verschillen
tussen ons leidden in het begin regelmatig tot strijd. Hij houdt van
zekerheid, ik heb liever de onzekerheid van het avontuur. Ik bedenk
van alles, hij geeft er handen en voeten aan en houdt focus. Het mooie
daarvan is dat we in evenwicht samen heel krachtig zijn. Blijven balanceren is dus essentieel.’
De tattoo op zijn onderarm herinnert hem dagelijks aan het belang van
balanceren. Het is een golf, een hele beroemde zelfs: ‘De grote golf van
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Leukea
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WWW.IDEE101.NL
Kanagawa’ van de Japanse kunstenaar Hokusai. Een prachtig symbool
voor de visie van Maarten dat het ondernemerschap – of eigenlijk het
hele leven – een kwestie is van goed leren surfen. ‘Op de golven zelf
heb je geen invloed, maar wél op hoe je erop anticipeert. Als je kunt
surfen, pakken de golven jou niet, maar pak jij de golven. Het surfen
heeft me ook geleerd dat je soms een hele tijd moet wachten op een
goede golf. De kunst is te zorgen dat je er klaar voor bent als die goede
golf zich aandient. Net als in het leven zelf. Hoe ontspanner je kunt
meebewegen en in balans bent, hoe beter je vaart als de grote kansen
zich aandienen.’

Ondernemerschap aanjagen
Het avontuur is in de kern zijn grootste drijfveer, al wil hij onderweg
graag creëren en verbinden. ‘Dat maakt dat ik blijf dromen en ook
nieuwsgierig ben naar de dromen van anderen. Bij Idee101 vinden we
het belangrijk dat iedereen op zijn eigen manier ondernemend is. Dat
hebben we overal in ons land hard nodig. Om ons op Europees en

wereldniveau te blijven onderscheiden, moeten we het ondernemerschap en onze soft skills blijven ontwikkelen, zoals creativiteit, lef,
vindingrijkheid en enthousiasme. In mijn ogen moeten we die elementen
overal stimuleren, van het basisonderwijs tot universiteiten, van startups tot multinationals.’
Talenten goed benutten is waar Maarten binnen Idee101 bewust naar
streeft en wat hij in de toekomst graag breder wil trekken, als een
soort ambassadeur voor ondernemerschap. ‘Dat mensen hun dromen
achternagaan, dát wil ik aanjagen. Het is mijn droom om op basis van
mijn ervaringen, lessen, ideeën en alle gemaakte beginnersfouten
anderen een zetje in de goede richting te geven. Het lijkt me leuk om
– op langere termijn – in de Drentse natuur een fysieke plek te creëren
waar we elkáár kunnen inspireren in leven en werk. Want als ik één
ding heb geleerd, is het dat die twee onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn. Dat maakt ondernemerschap tot zo’n mooi avontuur.’
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FLINC

DIGIBON: PAPIEREN BON VOOR ALTIJD IN DE BAN
De doelstelling van Digibon, onderdeel van Klippa, is duidelijk en charmant: een einde aan de eindeloze
stroom papieren bonnetjes in onze portemonnees. Hoe? Door slimme technologie die een digitale bon
rechtstreeks naar een mobiele telefoon stuurt en daar opslaat of zelfs gelijk doorzet naar een bankomgeving of boekhoudpakket. Een oplossing voor particulieren, maar zeker ook voor ondernemers.
De afgelopen maanden hielp Flinc ze met het startsein van hun derde investeringsronde. Yeelen Knegtering is mede-oprichter en vertelt over de innovatie van Digibon.

Piet
van er Paul
der
Meer
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Het begint met de pleister op de wond

‘Noord-Nederland heeft een comfortabele mentaliteit’

‘Het begon eigenlijk toen ik zelf als zzp’er werkte en echt gek werd
van alle bonnetjes die ik moest bewaren, overtypen en inboeken. Dat
moest makkelijker en sneller kunnen, vond ik. Dus samen met vier
oud-studiegenoten en ex-collega’s lanceerden we Klippa: een app die
deze bonnen kon scannen en naar een boekhoudpakket kon sturen.
Dat scheelde al zoveel werk. De oplossing is zowel beschikbaar voor
particulieren als voor de zakelijke markt en bij die laatste zit natuurlijk
de meeste pijn. Zij moeten echt alles bewaren en verwerken.’ Het
is 2015 als Klippa het levenslicht ziet en de start-up groeit snel met
inmiddels 20.000 gebruikers. Maar de club van vijf vindt de oplossing
zelf eigenlijk nog niet voldoende. Yeelen: ‘Klippa is een pleister op
de wond. We hebben liever dat de wond er gewoon niet is. Daarom
bedachten we Digibon.’

De interesse in het Groningse bedrijf blijkt groot, ze krijgen veel
aanvragen. Toch kiezen ze dicht bij huis. ‘We komen zelf uit Noord-Nederland en we voelen ons comfortabel bij de mentaliteit hier. Dat was
belangrijk in onze keuze voor Flinc. We hebben de investeringsrondes
echt trapsgewijs aangepakt. Het bedrag dat we met behulp van Flinc
willen binnen halen ligt op de € 400.000 en biedt ons de ruimte
Digibon uit te rollen naar landelijke dekking. Dat willen we in 2020
gerealiseerd hebben’, spreekt Yeelen uit.

Een definitief einde aan overtikken
Digibon is software die aangesloten wordt op kassasystemen en een
digitale bon produceert, direct beschikbaar op de mobiele telefoon
van degene die afrekent. De software is ‘seamless’; er zijn geen extra
handelingen vereist. Bovendien bestaan de bonnen niet uit een plaatje,
maar uit data die door boekhoudpakketten gelijk worden herkend
en verwerkt. Een definitief einde aan het overtikken van bedragen
en BTW percentages, dus. ‘En een behoorlijke papierbesparing’, lacht
Yeelen. ‘Al bestaat er nog wel eens een misverstand dat de papieren
bonnen bewaard moeten worden voor de Belastingdienst. Dat is al
lang niet meer zo.’
De techniek om de papieren bon te elimineren is af. Toch staat het
bedrijf voor een grote uitdaging: het aansluiten van de verschillende
kassasystemen, banken en boekhoudpakketten. Yeelen: ‘Het is een
vrij traditionele markt, dus dat kost tijd en energie. Daar hebben we
extra kapitaal voor nodig. We deden mee aan de Startupbootcamp in
Amsterdam, daar zag Flinc ons presenteren.’

Het geld wordt gebruikt voor de doorontwikkeling van de producten,
maar ook voor marketing en sales; het aansluiten van alle partijen is nu
de belangrijkste stap. Yeelen: ‘We beogen de helft van de financiering
in te vullen middels een achtergestelde lening en de andere helft met
een investering van een (informele) investeerder in ruil voor aandelenkapitaal. Het zou mooi zijn als deze investeerder ervaring heeft met
SaaS en aansluiting kan bieden bij een (internationaal) netwerk in de
retail of het bankwezen.’

Wij willen snel, sneller en dan nog sneller
De voorbereidende fase is afgerond en de samenwerking bevalt goed.
‘Kijk, wij zijn een start-up, wij willen sneller dan snel en dan nog sneller.
Maar dat is in dit soort trajecten nou eenmaal geen optie. En het is ook
goed zorgvuldig te werk te gaan. Flinc heeft met ons meegekeken naar
ons businessplan en stap voor stap zijn we dat gaan invullen in hun
format. Elk aspect komt dan voorbij en dat is leerzaam. Flinc is niet
zelf investeerder en kijkt dus objectiever met ons mee en dat is erg
waardevol. We zijn benieuwd naar wat er nu op ons af gaat komen.
Wij zijn in ieder geval helemaal klaar voor een volgende stap.’
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Bjorn Redmeijer, projectmanager bij Flinc,
was betrokken bij het traject met Klippa/Digibon
Via Startupbootcamp ben ik in aanraking gekomen met
Klippa en zag gelijk dat ze alle componenten van een
succesvolle start-up in zich hebben: een jong, enthousiast
en complementair team, een werkend product met pilots in
Groningen, Leeuwarden en Amsterdam, omzet en eerdere
succesvolle investeringsrondes. Bovendien: hun product
lost echt een probleem op, er is markt voor. We hebben de
ondernemers achter Klippa begeleid in het verfijnen van
hun businessplan en het aanscherpen van de financieringsbehoefte. In dat traject hebben we de volledige businesscase
tegen het licht gehouden en samen toegewerkt naar een
'investor ready’ businessplan. Het is dan ook fijn om te

horen dat de ondernemers het traject met Flinc tot nu toe als
waardevol hebben ervaren. De volgende stap is dat we ze nu
gaan matchen met ons uitgebreide netwerk van financiers,
zodat de groei van Klippa en hun Digibon ook daadwerkelijk
kan worden gerealiseerd. Ik heb er veel vertrouwen in dat
we ze kunnen matchen met interessante investeerders. Dus
wat mij betreft zijn we vanaf 2020 helemaal bonnetjesvrij in
Nederland. En daarna de rest van Europa ook.

Bjorn Redmeijer | Projectmanager
T (06) 541 001 22 | E redmeijer@flinc.nl
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BUSINESS DEVELOPMENT

MKB-KRACHTEN BUNDELEN

INN2POWER WERKT AAN OFF
Toegepaste innovatie, dat is waarmee het mkb in Noord-Nederland zich positief kan onderscheiden
in de offshore windindustrie. Een inspirerend voorbeeld is Hulst Innovation Cable Equipment (HICE)
in Westeremden, die via het EU-project Inn2Power aanhaakt bij de offshore wind supply chain
rondom de Noordzeeregio.
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HIER IN NOORD-NEDERLAND
ZIJN WE VOORAL STERK IN
DE VOORZIENINGEN ONDER
DE ZEESPIEGEL
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Middenin het prachtige buitengebied van het Groningse dorp Westeremden is het bedrijf van Tjark Hulst herkenbaar aan de windmolen en
een boordevolle oprit met technische bedrijfsbussen. De innovatieve
kabelinstallaties die HICE ontwerpt en bouwt voor de offshore-industrie
hebben ruimte nodig, daarom kocht de ondernemer recent een extra
bedrijfspand in Appingedam. ‘Met een team van inmiddels twintig
mensen en een toenemende orderportefeuille groeien we uit ons jasje’,
vertelt Hulst. ‘De grens van uitbreiding is hier bereikt, daarom verplaatsen
we een deel van de productie naar Appingedam. Dat geeft ons hier de
ruimte om te blijven focussen op productontwikkeling.’
Het blijven verbeteren van producten, het bedenken van nieuwe
ideeën en het vinden van praktische oplossingen zit in de genen van
het bedrijf. Die innovatieve drive maakt HICE tot een waardevolle partij
binnen het project Inn2Power. ‘Daar moet je het als industrie van hebben’, stelt Dirk Jan Hummel van Technologiecentrum Noord-Nederland
(TCNN), die door de NOM is ingeschakeld als één van de projectleiders.
‘Om offshore windparken efficiënt te laten draaien, is een professionele

IN NOORDZEEREGIO

SHORE WIND SUPPLY CHAIN
supply chain nodig en vernieuwende, praktische mkb-bedrijven als
HICE zijn daarbij essentiële schakels. De uitdaging is om deze bedrijven
goed in beeld te krijgen en dat doen we hier in Noord-Nederland
succesvol samen.’

Noord-Nederlands windcluster
Het begon in 2010 met de oprichting van Northern Netherlands
Offshore Wind (NNOW), op initiatief van de NOM, Energy Valley en
het Ontwikkelingsbedrijf Noord-Holland Noord. ‘De insteek was een
cluster van bedrijven te vormen, om zo een volwaardige gesprekspartner
te zijn voor grote energie- en windbedrijven’, legt Wim A,B. van de
NOM uit. ‘Naast gezamenlijke acquisitie en promotie was er aandacht
voor kennisuitwisseling, R&D, business development en het opleiden
van gekwalificeerd personeel. Dit werkte zo goed, dat het cluster per
2017 als zelfstandige NNOW-groep is gaan
functioneren, met inmiddels zo’n tachtig
aangesloten mkb-bedrijven.’

Wim

Naast Nederland zijn er in de Noordzeeregio natuurlijk meer landen
die een bijdrage kunnen en willen leveren aan de ontwikkeling van
de offshore windindustrie. Ruim twee jaar geleden werd daarom het
Europese project Inn2Power opgetuigd, waarin ook Duitse, Deense,
Belgische en Engelse regio’s deelnemen. ‘Wat we eerst alleen in de
eigen regio deden met NNOW, doen we nu ook op internationaal
niveau’, vertellen de projectleiders. ‘Door deze opschaling versterken
we de mkb-clusters rondom de Noordzeeregio. Dat doen we door
nieuwe samenwerkingsverbanden te stimuleren en ondersteunen,
innovatieve concepten uit te werken en mkb-bedrijven toegang te
verschaffen tot test- en demofaciliteiten in de offshore windindustrie.’

Dirk-Jan
Hummel
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HICE, uitblinker in het overspoelen en opslaan van grote kabels. Nice!

Makkelijker pitchen
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Ondernemer Tjark Hulst is al vanaf het begin betrokken bij de NNOWgroep en hij ziet Inn2Power als een logische vervolgstap. ‘Wij zijn
beter in het ontwikkelen dan in het vermarkten van onze machines en
diensten. Aanhaken bij een cluster als dit is belangrijk om onze kennis,
ervaring en producten te koppelen aan de vraagstukken in de offshore
windindustrie. Wij bieden praktische oplossingen, maar we zien ook
zelf dingen die slimmer en duurzamer kunnen. Binnen het Inn2Powerverband is het makkelijker om onze ideeën daarover te pitchen en
verbindingen te leggen met mogelijke samenwerkingspartners en
opdrachtgevers.’
Eén van de niches waarin HICE uitblinkt, is het overspoelen en opslaan
van grote kabels, waarvoor ze zogenoemde turntables en toebehoren
ontwerpen. Gezien de enorme kabelnetwerken die nodig zijn voor
offshore windparken zijn deze grote stalen draaischijven een essentiële
voorziening. ‘Dit soort producten zijn groot en relatief zwaar, maar
wij maken ze geschikt voor vervoer door laag water’, vertelt Hulst.
‘Iets wat noodzakelijk is als je de bekabeling via ondiepte van en naar
het land moet brengen. We ontwerpen daarom steeds efficiënter en
lichter. Bovendien hebben we een slim MCS-systeem ontwikkeld voor
service en onderhoud, waarbij reservekabels spanningsvrij opgeslagen
worden en bij reparaties snel en makkelijk ingezet kunnen worden.’

B2B-matchmaking

zoals met een engineeringbureau in Bremen dat goed is in sterkteberekeningen. ‘De wederzijdse handelsmissies en B2B-matchmaking
activiteiten die vanuit Inn2Power worden georganiseerd, beginnen
langzaamaan hun vruchten af te werpen’, merken de heren. ‘Het gaat
echt om visie voor de lange termijn. Dit project is een aanzet tot een
geheel nieuwe supply chain. In dit stadium zijn innovatieve ideeën hard
nodig om die offshore windindustrie goed te laten werken, te verduurzamen én betaalbaar te maken.’
Het doel van Inn2Power is dat de aangesloten regio’s in 2020 in totaal
vijftien grensoverschrijdende samenwerkingsprojecten hebben opgezet die tot innovatieve producten en diensten leiden. Dat kan voor de
ontwikkelfase zijn (van metingen tot engineering), voor de bouwfase
(van de molens zelf tot de fundaties en kabels) of voor de operationele
fase (inspectie en onderhoud). ‘Hier in Noord-Nederland zijn we vooral
sterk in de voorzieningen onder de zeespiegel’, constateren Hummel en
A,B. ‘Zo heeft elke regio zijn eigen krachten en binnen Inn2Power zijn
we die volop aan het combineren. Vanuit de NOM zorgen we er samen
met het TCNN voor dat we een goede database van mkb-bedrijven
aanleggen, analyses maken en netwerktools aanreiken. Verder is het
aan de ondernemers zelf, daarom zijn we trots op pareltjes als HICE.’

Lees meer op www.northsearegion.eu/inn2power/ en
www.nnow.nl over de supply chain offshore wind
en kijk voor HICE op www.hulstcableequipment.com.

HICE heeft – naast samenwerkingsverbanden binnen Noord-Nederland zelf – via Inn2Power al een paar internationale lijntjes gelegd,
Wim A,B. | Projectmanager Foreign Direct Investment
T (06) 270 871 72 | E ab@nom.nl
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WWW.MYDATAFACTORY.COM

FONDS SUPPORT NOORD

MYDATAFACTORY: OP PRODUCTSPECIFICATIES MOET
JE KUNNEN REKENEN
schoon te houden. ‘Met onze oplossing kunnen bedrijven efficiënter
werken, effectiever beslissingen nemen en kosten besparen.’

Niet kloppende productspecificaties zijn een allesomvattend probleem en leiden tot financiële en praktische
gevolgen voor het bedrijfsleven. Mydatafactory heeft de
oplossing. Multinationals kunnen niet wachten er gebruik
van te maken, vertelt directeur Arjan Herskamp.
‘We groeien hard. Internationale investeerders houden
ons in de gaten. Het is tijd om gas te geven.’
Als directeur van Calago, een projectorganisatie in de IT, constateerde Arjan dat
veel middelgrote en grote bedrijven te kampen hadden met vervuilde productendata in hun masterdatabase van soms duizenden producten. ‘Onbegrijpelijk, want
betrouwbare productdata zijn cruciaal om digitale kanalen succesvol te exploiteren.
De gevolgen van onjuiste productbeschrijvingen, foutief gerubriceerde producten
en verschillend gebruik van afkortingen, standaarden en waarden zijn niet te overzien. De faalkosten zijn vaak hoger dan bedrijven zich op voorhand realiseren. Het
komt dagelijks voor dat productieprocessen worden stilgezet omdat onderdelen
niet gevonden worden, of omdat er verkeerde onderdelen zijn besteld of zelfs
gemonteerd. De kosten hiervan lopen in de miljoenen. Een bekende case is die
van een ingestorte brug, veroorzaakt door montage met verkeerde bouten.'

Intelligente zelflerende software
Tot voor kort had je voor de invoer van productdata mensen met kennis van de
producten nodig. Geestdodend werk met een te grote kans op fouten, stelt Arjan.
De software van Mydatafactory is ontwikkeld om dit kenniswerk volledig te
automatiseren. De tool gebruikt slimme geavanceerde algoritmen en kunstmatige
intelligentie om zowel van de input van de gebruiker als van de data te leren.
Mydatafactory ontleedt de ruwe data, matcht data uit verschillende bronnen,
verwijdert doublures en categoriseert. Als alle data zijn opgeschoond helpt
Mydatafactory haar klanten om hun eigen productdatabase te beheren en

In 2012 is Arjan met de ontwikkeling van Mydatafactory begonnen.
Anno 2018 is het een zelfstandige onderneming met 12 medewerkers en
7 uitstaande vacatures. Vanuit Meppel heeft Arjan verschillende multinationals van het belang van goede productdata weten te overtuigen.
‘De potentie drijft onze groei. Die gaat harder dan verwacht. In de wereld
waarin wij opereren zien we dat snelheid, make or buy, belangrijk is
geworden. Voor ons betekent dat verder investeren in development van de
Mydatafactory tool en in sales en marketing. Het is tijd om gas te geven.’
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Chemie
De zoektocht naar tech-investeerders bleek nog best lastig. Arjan: ‘Banken
en investeerders laten op het gebied van high-tech innovaties echt kansen
liggen. Uiteindelijk kwam de investeerder van dichtbij huis. Via de Rabobank had ik al contact met Dave de Groot van het MKB Fonds Drenthe.
Stap voor stap zijn we tot een deal gekomen. Het was pittig en leerzaam en
we hadden een goede klik. Dat moet ook wel. Want zonder chemie tussen
de partners, zeker gelet op de fase waarin we ons met Mydatafactory nu
bevinden, kan zoiets niet lukken.’ De volgende stap is om internationaal te
gaan. De interesse vanuit het buitenland is er al.’

Dave de Groot, investment manager:
Als MKB Fonds Drenthe waren we onder de indruk van de
toepassingen van de software, met name dat de gebruikers
allemaal multinationals zijn. Wij weten hoe moeilijk het
is om als mkb-bedrijf bij multinationals binnen te komen.
Daarnaast zien wij een grote groeipotentie en zijn we
overtuigd van de visie en kunde van Arjan Herskamp en
zijn team.
Dave de Groot | Investment manager

Emmy Saimi-Roozeboom | Investment manager

T (06) 557 079 67 | E groot@mkbfondsdrenthe.nl

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

ONDERNEMING UITGELICHT

JAMZONE WIL WERELD VITALER, CREATIEVER
Zijn eigen loopbaan illustreert dat psychologische expertise een waardevolle
voedingsbron is voor succesvol ondernemerschap. Bernard Maarsingh runt
samen met zijn vrouw Irma van Steijn een omvangrijke psychologenpraktijk
en richtte recent JamZone op, het innovatielab voor e-mental health.
In de inspirerende omgeving van Flo & Gro – het Huis dat met
je Hersenen Speelt – laat hij de wereld op speelse wijze
ontdekken hoe we vitaler,
creatiever en slimmer
kunnen worden.
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Het gros van de geestelijk gezonde mensen maakt alleen kennis
met psychologische expertise als hun leven thuis of op het werk
vastloopt. Dat is volgens Maarsingh een gemiste kans. ‘Zeker als je
bedenkt dat door de toenemende complexiteit en (werk)druk in onze
samenleving een groeiend aantal mensen minder goed presteert of
zelfs uitvalt wegens burn-out en andere stress-gerelateerde klachten.
Organisaties vragen ons steeds vaker hoe wij er voor kunnen zorgen
dat medewerkers die op het randje balanceren niet uitvallen. Natuurlijk
helpen wij daar graag bij, al zou het slimmer zijn als organisaties het
positiever insteken: niet pas ingrijpen bij problemen, maar teams leren
hoe zij stress goed kunnen hanteren en zo zelfs tot betere prestaties
komen.’

Spelen met mogelijkheden
‘We kunnen zoveel meer uit onszelf en elkaar halen’, stelt Maarsingh,
die behalve klinisch psycholoog en psychotherapeut ook een man van
ideeën en initiatieven is. In zijn praktijk – met vestigingen in Leeuwarden
en Groningen – werken inmiddels bijna dertig professionals, die
vanuit verschillende expertises met het potentieel van hun cliënten
aan de slag gaan. ‘De schat aan psychologische kennis die wij in huis
hebben biedt nog een wereld aan mogelijkheden’, stelt de bevlogen
ondernemer. ‘Zeker in combinatie met breinkunde en technologie. We
kunnen veel meer spelen met onze mogelijkheden als mens. Gedrag
veranderen lijkt lastig, maar gaat moeitelozer als we de prikkels in onze
omgeving veranderen.’
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‘Een mooi voorbeeld zijn de zogenoemde tovertafels die binnen de ouderenzorg worden ingezet.
Demente mensen die voor zich uit staren, komen
spontaan in actie door de prikkels van interactieve
projecties op de tafel. Het brein reageert als vanzelf en dat geldt in
heel veel situaties in ons dagelijkse leven. Daarom is het zo moeilijk
om slechte gewoontes te doorbreken’, legt Maarsingh uit. ‘We weten
wel waarom en hoe het anders moet, maar we dóen het niet omdat
een ander, meer primitief deel van ons brein hetzelfde blijft reageren in
dagelijkse situaties. Het goede nieuws is dat we het brein ook positief
kunnen sturen, zoals met die tovertafels. Door passende prikkels kunnen
we ons gedrag beïnvloeden en trainen, om zo vitaler, creatiever en
zelfs slimmer te worden.’

Interactief innovatielab
Zo’n twaalf procent van de mensen heeft die vitaliteit al van nature.
We kennen ze allemaal wel, de mensen die altijd vol ideeën zitten, hard
werken en toch ontspannen en gezond blijven. ‘Maar het gros

WWW.JAMZONE.NL
WWW.FLO-N-GRO.NL

EN SLIMMER MAKEN
Hersengymnastiek
met behulp van VR.

WE KUNNEN
ZOVEEL MEER
UIT ONSZELF
EN ELKAAR
HALEN

de verbinding tussen mensen en voor teams komt er binnenkort ook
een escaperoom. De interactieve lampen en (overleg)tafels die we
hebben bedacht worden intussen nog verder verfijnd, mede dankzij de
feedback van de bezoekers in het Huis dat met je Hersenen Speelt.’

Meer impact en effect
Het speelse element maakt het aantrekkelijker om met gedrag aan
de slag te gaan, al merkt Maarsingh dat de impact daardoor weleens
wordt onderschat. ‘Mensen verbazen zich dat het niet zomaar een
spelletje is. Het waardevolle van deze technieken is dat ze op diepere
delen van ons brein inwerken, waardoor het effect groter is. Dat werkt
bij leren omgaan met stress en bij het af- of aanleren van gewoontes,
maar ook bij het versterken van je talenten. Daarom laat schaatscoach
Jillert Anema zijn topsporters ook met deze technieken werken. Zij
weten overigens als geen ander dat goede stressbeheersing essentieel
is om tot prestaties te komen.’

van de mensen kan wel een zetje gebruiken’, weet de
psycholoog. Hij brainstormde daarom eerst over behang dat
gedrag kan beïnvloeden in de ruimtes waarin we wonen en
werken, maar kwam gaandeweg uit bij virtual reality (VR),
serious gaming en interactieve lampen en tafels. ‘De beschikbare technologie bracht onze ideeën in een stroomversnelling. Dat was reden om
een apart lab op te richten voor R&D op gebied van e-mental health.
Met JamZone focussen we – samen met partners en investeerders –
volledig op innovatie.’
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‘Bewust leren spelen met die stress is als leren skiën. Ga je zonder
oefening de zwarte piste af, dan is de kans groot dat je brokken maakt.
Dus als in het bedrijfsleven de druk hoger wordt, is het zaak om mensen daarin te trainen, zodat klachten en uitval beperkt blijven. Daarom
vinden wij het zo belangrijk om de wereld kennis te laten maken met
de mogelijkheden. Het grappige is dat ons brein en gedrag al dagelijks
doelgericht worden geprikkeld, kijk maar naar de bekende plasvlieg in
openbare herentoiletten, maar ook naar sociale media en de inrichting
van supermarkten. Helaas helpen dit soort commerciële breinverleidingen ons zelden verder, terwijl wij deze technieken toepassen om bij te
dragen aan de vitaliteit in onze samenleving.’

Schoolkinderen op
ontdekkingstocht.

Om geïnteresseerden zelf de mogelijkheden te laten beleven, opende
JamZone in Leeuwarden Flo & Gro: het Huis dat met je Hersenen
Speelt. ‘Van bedrijven en zorgverzekeraars tot scholen en particulieren, iedereen kan hier aan den lijve ervaren hoe je het brein kunt
prikkelen en trainen. Bijvoorbeeld via het VR-spel Stressjam dat wij
zelf hebben ontwikkeld, maar ook door tools van partners, zoals een
virtuele hoogte-experience van de GGZ. Met LoveJam stimuleren we
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NEW KIDS
Lilian Hoiting
Secretaresse

IK WIL GRAAG DE DIEPTE IN
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Wouter de Vries

Accountmanager Finance
& Innovation Flinc

IK DENK IN MOGELIJKHEDEN
Ondernemerschap, innovatie en ontwikkeling
spreken mij aan. Ik ben druk bezig me alles eigen
te maken. Belangrijk, want meer expertise betekent
meer vertrouwen en geloofwaardigheid.
Ik ben toegankelijk, spreek mensen makkelijk aan
en durf ook gebruik te maken van de expertise en
deskundigheid van collega’s en anderen. Behalve
meedenken over een businessplan of marktonderzoek vind ik het interessant ondernemers te helpen
door ook commercieel de plannen te analyseren. In
mijn vorige baan was ik nationaal accountmanager
op het gebied van social media en online marketing.
Bij de NOM komt mijn ervaring mooi samen.
Mijn toegevoegde waarde? Dat ik met ondernemers
mee ga denken op het gebied van online marketing.
Dan heb ik het over zichtbaarheid, vindbaarheid en
imagosetting. Want je kunt wel iets fantastisch
verzinnen, als niemand het ziet sta je alsnog
nergens. Er zijn vele kansen.

Ik werk voor de afdeling Finance, het Groeifonds,
het Investeringsfonds Groningen en de FOM. Dat
is veel en heel erg uitgebreid. Maar ik vind het
interessant om mee te maken hoe al die trajecten
werken. Ik wil graag nog meer de diepte in, zodat
ik als eerstelijns contact mensen de informatie kan
geven die ze zoeken. Dat heeft nog wat tijd nodig,
maar dat gaat zeker goed komen.
De sfeer bij de NOM is plezierig. Je hoeft het hier
niet in je eentje te doen, we doen het allemaal
samen, ook als je hier net komt kijken. Dat vind ik
goed. Met de nieuwe collega’s zit ik in een projectgroep. Om de zoveel tijd zitten we bij elkaar om
met elkaar te bespreken hoe het gaat, het te hebben over positieve dingen en wat nog beter kan.
Mijn stijl? Representatief. Ik loop altijd op hakken.
Lilian Hoiting | Secretaresse
T (050) 521 45 84 | E hoiting@nom.nl

Om de noordelijke economie van de juiste impulsen te blijven
voorzien hebben we Team NOM uitgebreid. Onze vier nieuwe
collega’s verdienen natuurlijk een groots ‘who is who’ interview,
maar efficiënt als ze zijn kozen zij ervoor zichzelf kort voor

Wouter de Vries | Accountmanager Finance & Innovation Flinc
T (06) 553 300 31 | E wdvries@flinc.nl
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te stellen. Bij deze. Met contactgegevens. Wel zo handig.

ON THE BLOCK
Ytsen van der Meer

Investeringsmanager
Innovatiefonds Groningen
en projectmanager Flinc
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SPIL IN HET NETWERK
Rudmer Heij

Business developer

EEN BEETJE LEF
Mijn schoolmeester schreef vroeger al in mijn
rapport: ‘Heeft een hele brede interesse en heeft
één keer een goede uitleg nodig’. Dat is nog steeds
zo en ik denk dat dit van pas komt in mijn rol bij
de NOM. Dat ik me mag inzetten voor mijn eigen
regio vind ik geweldig. Er speelt hier zoveel.
Ik ga een rol spelen bij onder andere de projecten
WCCS en RoSF.
Mijn ervaring in het leven is dat pro-activiteit loont,
dat is bij het genereren van new business ook zo.
Je moet niet bang zijn om iets te ontplooien of
iemand te benaderen. Een beetje lef, daar wordt
het leven een stuk leuker van. Ik houd graag de
gang erin. Mijn muzieksmaak? Country en Americana.
Dat vinden ze grappig hier.

Dat alle facetten van finance en business
development in mijn dubbelfunctie samenkomen
vind ik aantrekkelijk. Ik wil daarom het financieringslandschap in Noord-Nederland tot in de haarvaten leren kennen. Ik vind het opvallend hoeveel
er wordt geïnnoveerd in het Noorden en dat de
NOM bij veel van die projecten betrokken is.
Het is mijn plan een netwerk op te bouwen van
financiers en marktpartijen die extra kennis
kunnen bieden aan start-ups en mkb’ers die nog
verder willen groeien. Tegen start-ups zou ik willen
zeggen: als je een goed idee hebt, investeer er eerst
vooral veel tijd in. Denk niet meteen aan financiering. Met je netwerk en de mensen om je heen
kom je in principe al een heel eind. En als je alles
hebt uitgewerkt klop dan aan bij Flinc.
Mijn instelling? Vrij nuchter. Ik doe keihard mijn
best je verder te helpen.
Ytsen van der Meer | Investeringsmanager IFG en Projectmanager Flinc
T (06) 557 083 91 | E vandermeer@nom.nl

Rudmer Heij | Business developer
T (06) 553 300 38 | E heij@nom.nl
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BUSINESS DEVELOPMENT

OOGSTEN OP DE

Te midden van techreuzen als Siemens, IBM en Microsoft had het Noordelijke smart industry fieldlab
Region of Smart Factories (RoSF) haar eigen stand op de Hannover Messe. ’s Werelds grootste industriebeurs stond dit jaar volledig in het teken van Industry 4.0, oftewel de vierde industriële revolutie.
RoSF vormde onderdeel van het Holland IT en Smart Industry Paviljoen, georganiseerd door het FME
en ministerie van EZK. Een terugblik op een buitengewoon succesvolle beurs.
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De doelstelling is even helder als ambitieus. In RoSF werken 40 noordelijke ondernemers samen aan een regionale ecostructuur om NoordNederland uit te bouwen tot een internationale hotspot van slimme
producten in slimme fabrieken. En dus was het fieldlab wederom
aanwezig op de Hannover Messe. Voor de vijfde keer op rij alweer.
Werden de bedrijven eerder vertegenwoordigd door het projectteam, nu
stonden ze er zelf. Twaalf noordelijke aanjagers van de smart industry,
om precies te zijn. Ook verhuisde de stand van RoSF van de ‘Regio-hal’
naar de Smart Factory-hal, het kloppend hart van de beurs. Het zegt
veel over de ontwikkeling die de RoSF-groep heeft doorgemaakt: van
bedrijven die voorzichtig experimenteren met Smart Factory-concepten
naar bedrijven die hun oplossingen etaleren op een wereldpodium.

onderdeel van de Smart Factory Tour. Met Pieter Diphoorn, innovatieadviseur bij de KvK, als toegewijde reisleider.

Opening Technologies Added
Eén van de hoogtepunten was de officiële opening van het Smart
Industry Fieldlab Technologies Added, een spin-off van RoSF. Het is
de eerste Shared Smart Factory in Nederland, en ver daarbuiten,
die toegankelijk is voor start-ups en mkb-bedrijven. Een fabriek dus
waar meerdere bedrijven samen onder één dak kunnen produceren.

De Smart Industry Hub veroorzaakte
een enorme buzz.

Succes heeft best veel vaders.

Volle bus
Ook deze editie toog een volle bus met noordelijke ondernemers en
mensen uit het onderwijsveld naar de grootste industriebeurs ter wereld. Het is verworden tot een vast onderdeel van de ‘Hannover Messe
Formule’. Thema van de reis luidde: ‘Laat je onderdompelen in de Smart
Factory en wordt er zelf ook één’. Op de beurs kregen ze een dedicated
dagvullende rondleiding onder aanvoering van Jan Post, hoogleraar
Digitale Fabricage en tevens werkzaam bij Philips Drachten. Samen met
Hans Praat (NOM) is Post het boegbeeld van RoSF. Het enthousiasme
onder de deelnemers was groot. Niet verwonderlijk, door de ogen van
experts zie en leer je tenslotte meer dan wanneer je alleen over een
megabeurs als die in Hannover slentert. De trip werd georganiseerd
in samenwerking met de NOM, de KvK, FME en de Metaalunie, als
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DE SMART FACTORY VAN BEENEN
Beenen bedenkt en ontwikkelt slimme oplossingen om fabrieken te automatiseren. Het bedrijf, met vestigingen in Heerenveen en Zwolle, was
door de RoSF gevraagd om op de stand in Hannover een werkende Smart
Factory te presenteren. ‘In deze fabriek van de toekomst konden wij
bezoekers alle functionaliteiten van besturing laten zien’, legt R&D Engineer
Kevin Schipper uit. ‘Zo kregen ze bijvoorbeeld met behulp van een
AR-bril de actuele status van de fabriek in beeld. Gegevens die uiteindelijk
bijdragen om duurzaam, efficiënt en kostenbesparend te produceren.
Aan interesse geen gebrek. Tot een concrete opdracht heeft het nog niet
geleid. Toch denk ik dat ons bezoek op langere termijn zeker business kan
opleveren.’

HANNOVER MESSE
Technologies Added is gevestigd in de oude fabriek van Philips
Lighting in Emmen. De opening werd in Hannover verricht door
staatssecretaris Mona Keijzer. Dat deed zij door via een spectaculaire
virtual reality-act het befaamde fieldlab-schildje te overhandigen aan
Rob Goossens, de kersverse CEO van Technologies Added.

Smart Factory Assessment
De eyecatcher van de RoSF was het Smart Factory Assessment,
waarvan op de beurs de tweede versie in gebruik werd genomen.
Met dit assessment kunnen maakbedrijven bepalen hoe ‘smart’ ze
zijn en welke stappen ze moeten zetten om een echte Smart Factory
te worden. Het werd oorspronkelijk ontwikkeld voor eigen gebruik,
maar blijkt zo succesvol dat het nu ook wordt ingezet om vraag en
aanbod te matchen en de RoSF-bedrijven te promoten. Inmiddels is
het assessment in diverse varianten beschikbaar, waaronder in een
online versie (www.smartfactory.com). Op de Hannover Messe werd
een ouderwets schoolbord gebruikt dat nu niet bepaald voldeed aan
de eisen van een gerenommeerde beurs. Maar wellicht juist daarom
wist het alle aandacht naar zich toe te trekken.

De RoSF-stand
in vol bedrijf

Het Smart Factory Assessment.
Een assessment van formaat.

WWW.ROSF.NL

‘Gewone’ bedrijven
Welke conclusie kunnen we trekken na het bezoek aan de Hannover
Messe? In elk geval dat de Smart Factory ook voor ‘gewone’ bedrijven
een belangrijk thema is geworden. Dus niet alleen voor de kopgroep,
zoals in voorgaande jaren. De Smart Factory lijkt daarmee definitief
door te breken en in de implementatiefase terecht te komen. Grote
kans dat ook de populariteit van het assessment hieraan ten grondslag
ligt. Koplopers ontwikkelen hun Smart Factory tenslotte vaak op eigen
kracht, de rest doet een beroep op externe expertise. Anders gezegd:
er is nog veel werk aan de winkel voor technologie-aanbieders zoals
het RoSF-consortium. En dan kun je maar beter op de eerste rij zitten.

Hans Praat | Business development manager
T (06) 215 184 93 | E praat@nom.nl

@HansPraat

Staatssecretaris Mona Keijzer wordt ‘in reality’
klaar gestoomd om de openingshandeling
te kunnen verrichten in virtual reality.

‘EEN BEURS VAN WERELDFORMAAT’

EEN BREDE BLIK OP SMART INDUSTRY

Menno Kooistra is directeur van STT Products uit Tolbert, een bedrijf dat
speciaalmachines ontwikkelt en produceert die bedrijfsprocessen vereenvoudigen en versnellen. ‘Aan alle activiteiten van de RoSF proberen wij
onze bijdrage te leveren’, verklaart hij de reden van zijn aanwezigheid op
de Hannover Messe. ‘Bovendien is dit natuurlijk een beurs van wereldformaat. Een gelegenheid bij uitstek dus om een goed beeld te krijgen
van actuele technologische ontwikkelingen en onszelf te presenteren.
Maar ook om andere leden van de RoSF eens wat uitgebreider te spreken
en nieuwe contacten aan te knopen. En dat is ook gebeurd. De beurs
bood wederom genoeg mogelijkheden om het blikveld te verbreden.’

‘Het was interessant om aankomende kansen in de wereld van
Industrie 4.0 te zien’, zegt Rolf Neubert, Programma Manager
van Target Holding. Het bedrijf uit Groningen vertaalt voor
opdrachtgevers complexe samenstellingen van datasets, met
behulp van zelflerende algoritmes, naar relevante en waardevolle
informatie. Twee dagen lang demonstreerde Target in Hannover
de mogelijkheden van kunstmatige intelligentie in de industriële
markt. ‘Onder meer in de vorm van een demo op het gebied van
predictive maintenance en quality control op basis van log files’,
verduidelijkt Neubert. ‘Naast nieuwe contacten heeft de beurs ons
veel positieve reacties en nuttige feedback opgeleverd. Het gaf ons
een hele brede blik op Smart Industry.‘
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Mike Kolker, Thijs Rotman en

Mike Campbell timmeren sinds 2015 aan de weg
in de wereld van digitaal adverteren. Ze kregen
onlangs een aanjaagfinanciering van de NOM en
waren daarmee helemaal klaar voor de volgende stap
in het verder veroveren van Nederland. Hun product?
De exploitatie van digitale schermen aan druk
bereden rijkswegen.
Adverteerders kunnen
daar hun producten

autorijdende Nederlanders. En dat kunnen ze nu nog
beter dankzij de laatste ontwikkelingen.
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‘Het doel van de investering was uiteraard groeien met ons bedrijf.
Die groei hebben we tweeledig ingezet: techniek en mensen. Enerzijds
hebben we sterk geïnvesteerd in het ontwikkelen van software die het
mogelijk maakt om advertenties aan te passen aan specifieke variabelen
zoals weersomstandigheden. Is er een hoge zonkracht? Dan toont
ons LED-scherm automatisch een advertentie voor een hoge factor
zonnecrème, bijvoorbeeld’, vertelt Mike. ‘Die software draait inmiddels
en we rollen dit in de komende maanden uit bij onze klanten. Dat
project nadert afronding dankzij de injectie door de NOM. We kunnen
adverteerders echt een betere propositie bieden, maar zijn bovendien
relevanter voor de consument. Niemand hoeft tegenwoordig nog
reclame te zien die niet aansluit op de beleving van dat moment.’

MUNDU TRAKTEERT AUTORIJDEND

en merken onder de aandacht brengen van miljoenen

Mike Kolker vertelt.

Advertenties die aansluiten bij de context van het
hier en nu

Bereikvergroting zonder extra inspanning
Zoals dat gaat in de wereld van techniek: de ontwikkelingen volgen
elkaar razendsnel op. Daarom is Mundu een volgende stap aan het
zetten op het gebied van hun software. Mike: ‘We hebben nu ons eigen
platform voor de Digital Out Of Home (DOOH) markt, maar willen
ook aansluiten bij bestaande platforms die veel meer bereik hebben.
Zij werken met een marktplaatssysteem waarbij advertentieplaatsen
automatisch worden geveild en waarbij ook factoren als relevantie
worden meegenomen. Helemaal automatisch of, zoals de mediabureaus het noemen: programmatic. Het levert ons een bereik-

vergroting op waar we niets voor hoeven te doen als het eenmaal
draait. Adverteerders zien niet eens waar ze adverteren, ze zien alleen
het resultaat. We sluiten een bepaald percentage van onze plaatsingen
aan op die systemen, de rest vullen we zelf met onze software.’

Op zoek naar salestalent
Qua techniek ligt het Groningse bedrijf mooi op schema. Hun tweede
groeiaspect blijft echter nog wat achter op de verwachting: mensen.
‘We zijn doorlopend op zoek naar salestalent, maar er is schaarste, ook
in Noord-Nederland. Dat maakt het lastig om goede salesmensen te
vinden, helemaal omdat we ook vragen naar kennis van het medialandschap. We kiezen wat dit betreft echt voor kwaliteit in plaats van
kwantiteit’, aldus Mike. De groeiambitie qua menskracht (of liever:
verkoopkracht) blijft onverminderd gelden, ook al kost het werven veel

tijd. Mike: ‘We zitten continu op LinkedIn en benaderen talent waarvan
wij denken dat ze goed bij ons passen. We hebben ze veel te bieden:
doorlopende training en coaching, maar ook de gezelligheid van een
jong team dat elk succes of bijna-succes viert. We staan open voor
nieuwe ideeën en werken echt samen aan Mundu. Bovendien draaien
we gewoon mooie cijfers, we halen onze prognoses ruimschoots.
Voor potentiële medewerkers genoeg kansen tot doorontwikkeling,
dus. Dat is toch waar veel naar gezocht wordt, merken we. Maar we
hebben de tijd nu de software draait en omzetgroei genereert, dus we
gaan rustig zo verder.’
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