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Talent aantrekken
en vasthouden
Het afgelopen jaar was ik betrokken bij het jaarthema ‘(Er)ken je talent’,
georganiseerd vanuit VNO-NCW Noord. En dan in het bijzonder bij het
subthema Jong talent. Met een groep actieve ondernemers en medewerkers
uit de kennisinstellingen hebben we geprobeerd na te denken over het aantrekken en vasthouden van talent. Het is immers een steeds grotere toer om
medewerkers te vinden.

Hoe kun je daar als ondernemer zelf praktisch mee aan de slag? Verwijzen
naar overheden en onderwijs is eenvoudig, maar daar wordt het probleem
niet mee opgelost. Een aantal werkgroepleden heeft gekeken waarom
sommige bedrijven het gemakkelijker hebben dan andere.

Kern van het hrm-beleid bij al deze ondernemingen, groot en klein, is
de betrokkenheid vanuit het bedrijf zelf. Daarbij kun je denken aan de wijze
waarop ze zich bij het onderwijs presenteren, te beginnen bij het basisonderwijs tot aan alle andere varianten toe. Maar ook je inleven in de wensen
van de huidige en toekomstige medewerkers. Wat drijft hen? Wat willen zij
en wat kunnen we voor hen betekenen?

Deze bedrijven realiseren zich dat de arbeidsmarkt echt een markt is
geworden. Niet meer een kwestie van ‘ik heb een vacature en komt u maar’.
Nee, je moet je best doen als ondernemer om kandidaten te interesseren of
te boeien. Dat vraagt dus om een andere benadering. Je moet veel actiever
als werkgever uitventen waarom het de moeite waard is bij jou te komen
werken. Klaagzangen over gebrek aan personeel helpen daarbij niet. Zelf
de boer op, actief zoeken naar vindplaatsen voor talent. Daar draait het om.
Overigens geldt dat niet alleen voor ondernemers.

Zijn dat allemaal nieuwe inzichten? Je zou denken van niet. Maar in onze
zoektocht als werkgroep kwam nog veel passiviteit van ondernemers naar
voren. Dat is niet vol te houden. De informatie over wat je kunt doen wordt
binnenkort via het genoemde project bekendgemaakt en de presentatie op
5 maart aanstaande ondersteunt dat. Wees welkom om aanwezig te zijn.
Zie hiervoor de kanalen van VNO-NCW Noord.

Waarom dit onderwerp als voorwoord? Heel simpel, als we dit niet
goed in de vingers hebben stokt onze economische ontwikkeling. En dat
willen we niet.
In deze NOMMER presenteren we in ieder geval weer veel economische
ontwikkeling. Ik wens je veel inspiratie.
Siem Jansen
jansen@nom.nl
@siem_nom
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(hoe vind ik een investeerder, hoe kan ik verder groeien etc.);
•
Een blog van een NOMmer;
•
Een infographic refererend aan economisch Noord-Nederland.
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KARREER GEEFT LOOPBAAN TERUG
AAN PROFESSIONALS
‘Ik geloof dat mensen zelf geluk en toevalstreffers kunnen creëren. Wij faciliteren dat
met onze app’, vertelt Schelte Meinsma, mede-oprichter van Karreer. Hij en zijn twee
compagnons Randolph Mackay en Bjørn Berg-Andersen hebben als ambitie om de regie
op werkgeluk aan professionals terug te geven. En daarmee een flinke disruptie in de
recruitmentmarkt te bewerkstelligen. ‘Wij zijn de Airbnb in werving en selectie.’

| WIJ INVESTEREN IN ONTWIKKELING

Tien jaar geleden bedacht

Op naar San Francisco en Oost-Europa

‘Echt goede recruiters zullen altijd nodig zijn, maar de huidige markt is
echt aan verandering toe’, vindt Meinsma. Hij kwam tien jaar geleden al
op het idee voor Karreer na een vervelende ervaring met een recruiter.
‘Hij zou 50 duizend euro bonus krijgen als ik een bepaalde baan aan
zou nemen, maar ik wilde die baan helemaal niet. Hij was duidelijk
geïrriteerd, terwijl ik dacht: huh, ík ben de asset, hoezo verdien jíj
daaraan?’ Met de uitrol van dit online platform verdienen professionals
nu zelf geld, in plaats van een tussenpersoon. Speciaal ontwikkeld voor
ambitieuze en talentvolle professionals die verder durven kijken dan
hun huidige baan, maar dan wel op hun eigen manier en tempo.

Nederland is bovendien geen eindstation voor Karreer, blikt Meinsma
vooruit: ‘Nederland is een goede plek om te lanceren en leren. Zodra
we hier tractie hebben, maken we de oversteek naar San Francisco.
Ons concept past daar goed, omdat mensen daar veel sneller switchen
van baan. We zien dus veel internationale potentie.’

Professionals krijgen in Karreer een reeks vragen voorgeschoteld
waarbij ze antwoord geven door te swipen. Op basis van dit swipegedrag leert het systeem de professional kennen en koppelt vervolgens
eigenschappen aan het profiel. ‘Het beantwoorden van de vragen
moet snel en makkelijk kunnen, maar vooral ook leuk zijn om te doen,
daarom zitten er af en toe grappige of verrassende vragen tussen’, legt
Berg-Andersen uit. De eenvoud aan de voorkant reflecteert niet het
geavanceerde systeem aan de achterkant. ‘Door middel van kunstmatige intelligentie en big data kan het systeem voorspellingen doen
en wordt het steeds slimmer. Zo kunnen we de profielen van de
professionals accuraat matchen met zoekopdrachten van bedrijven.’

Geld voor professionals
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Want dat is uiteindelijk het doel: professionals verrassen met interessante vacatures en bedrijven verrassen met kandidaten die echt goed
passen bij hun wensen. Berg-Andersen: ‘Professionals worden beloond
als ze hun profiel compleet maken, in geld. Die profielen zorgen ervoor
dat het systeem goede longlists kan maken. Die longlists worden
geanonimiseerd gepresenteerd, bedrijven zien alleen in hoeverre er
een match is en maken vervolgens een shortlist. De professional krijgt
dan een seintje en kan ervoor kiezen om zichzelf bekend te maken,
weer tegen beloning. En ook bij de laatste stap, een sollicitatiegesprek,
wordt de kandidaat beloond. Het voorwerk in het zoektraject wordt
dus gedaan door het systeem. De recruiter is helemaal buiten beeld en
de kosten voor het bedrijf zijn stukken lager.’

Disruptive marketing voor generaties Y en Z
Karreer is na een intensieve ontwikkelperiode klaar voor gebruik, al
4.000 professionals hebben zich aangemeld. Meinsma: ‘Nu breekt een
spannende periode aan: we richten ons volledig op het aantrekken van
gebruikers aan beide kanten.’ Om in deze fase vaart te kunnen maken,
zetten ze momenteel vooral in op marketing. ‘We kiezen echt voor een
disruptive aanpak. Dat past bij ons en onze plek in de markt, maar ook
bij onze voornaamste doelgroep: de generaties Y en Z. Juist zij hechten
minder belang aan vastigheid en kiezen sneller voor flexibiliteit en
vrijheid. Daar haken we op in. De campagnes zijn vernieuwend en een
beetje brutaal’, aldus Berg-Andersen.
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WIJ ZIJN DE AIRBNB IN
WERVING EN SELECTIE

Professionals automatisch matchen met vacatures

De tekorten in de IT-sector maken
bovendien dat Karreer veel kansen
ziet voor de match met developers.
‘We zien in Nederland echt enorme
tekorten, terwijl er in Oost-Europa
juist developers rondlopen die graag
willen werken. Met Karreer kunnen
we die snel en relatief goedkoop
matchen. Zonder recruiter, de regie
gaat echt terug naar waar deze hoort:
bij de professionals zelf.’

Klaas Kooistra, Investment manager bij de NOM: ‘Wij hebben
een achtergestelde lening verstrekt in een voor ons vroege fase.
Het concept was helemaal uitgewerkt, maar het platform zelf
stond er nog niet. Omdat we veel vertrouwen hadden in de
ondernemers en het idee, zijn we toch meegegaan. Het is
vernieuwend, het concept klopt en door onze netwerken te
combineren, kunnen we goed de juiste mensen bereiken.
Dat is nu het allerbelangrijkste.’

Klaas Kooistra | Investment manager
T +31 6 557 076 95 | E kooistra@nom.nl

WWW.KARREER.COM

LESSONS LEARNED
Het zou natuurlijk zonde zijn als ondernemers in dezelfde valkuilen trappen als anderen
voor hen al hebben gedaan. Wat kan er geleerd worden van de lessen van Karreer?

1: VERKIJK JE NIET OP DE TECHNIEK
‘Het ontwikkeltraject duurt áltijd langer dan je denkt. En
dat betekent automatisch dat het meer geld kost dan begroot. Dat is echt belangrijk om rekening mee te houden,
want zelfs voor wij een 1.0 versie hadden, liepen we al uit.
Belangrijke les dus. Nu kwam het bij ons ook omdat we
echt complexe technieken in hebben gezet, maar eigenlijk
hoor je elke start-up zeggen dat programmeren meer tijd
kost dan in eerste instantie bedacht. Je gaat het concept
waar je mee start nog zeker drie keer aanpassen. Begroot
daar ook op.’

2: EEN KLEINE WIJZIGING KAN GROTE IMPACT
HEBBEN
‘Als je geen programmeur bent, verkijk je je soms op de
impact van aanpassingen in de software. Even een veld
aanpassen in een contactformulier lijkt simpel, maar kan
in de back-end grote consequenties hebben. Daarom is zo
vroeg mogelijk testen en vooral ver vooruit denken erg
belangrijk.’

3: WERKEN MET TWEE TEAMS IS EEN
UITDAGING
‘We hebben er heel bewust voor gekozen om direct in het
begin met een professionele partij samen te werken in
de ontwikkeling van ons matching algoritme. De rest van
de techniek deden we zelf. Die keuze beviel op zich heel
goed, maar het afstemmen van de werkzaamheden tussen
elk team heeft veel extra tijd gekost. We hadden ook ons

prototype uit kunnen rusten met een zelfgemaakt en
eenvoudig algoritme. Dan hadden we sneller en goedkoper ons concept kunnen testen. Pas later in het proces
schakelen met een professionele partij kan soms zinvol
zijn, hebben we gemerkt. Denk dus goed na over slimme
ontwikkelfasen.’

4: EEN KIP-EI CONCEPT IS LASTIG
‘Om van Karreer een succes te maken, hebben we zowel
kandidaten als bedrijven nodig. Die bedrijven willen
heel graag starten, maar dan hebben we wel voldoende
interessante kandidaten nodig. En die kandidaten vinden
Karreer pas echt interessant worden als er mooie bedrijven
zijn waarbij ze op het netvlies kunnen komen. Dit moet je
van tevoren goed uitdenken om te zorgen dat je dit kunt
doorbreken.’

5: STAGIAIRS EN STARTERS BRENGEN ENERGIE
‘Een groot voordeel van werken met stagiairs en starters
is dat ze veel energie meebrengen in het bedrijf. Ze hebben
goede ideeën, belangrijke inzichten over de generaties Y
en Z en werken hard.’

6: HOUD DE VASTE KOSTEN ZO LAAG MOGELIJK
‘De reden dat wij er nog zijn, ondanks dat het ontwikkelproces langer duurde dan voorspeld, is dat we er alles aan
hebben gedaan om onze vaste kosten te beperken tot een
absoluut minimum. Geef alleen geld uit aan wat je écht
nodig hebt, in ons geval de software en marketing.’

| WIJ INVESTEREN IN ONTWIKKELING
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BUSINESS DEVELOPMENT

Binnenkort wordt de maakindustrie verrijkt met
de Smart Industry Hub Noord-Nederland. Zo’n
hub moet bedrijven nog meer laten profiteren
van digitale kansen. ‘We willen Smart Industry
zichtbaarder en toegankelijker maken voor met
name het industrieel mkb’, zegt procescoördinator
Marloes Telgenhof.
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De maakindustrie is belangrijk voor de Noord-Nederlandse economie.
Omdat het veel hoogwaardige werkgelegenheid oplevert. Maar ook
omdat het een voorname toeleverancier is voor sectoren waar de regio
zo sterk in is, zoals agrifood, energie en water. De maakindustrie moeten
we dus koesteren. En dat is precies wat er gebeurt. Aan dynamiek
geen gebrek. Zo heeft de digitalisering een enorme impact op de sector.
Digitale technologieën zorgen er immers voor dat nieuwe producten
snel, flexibel, foutloos en efficiënt ontwikkeld, gefabriceerd en gedistribueerd kunnen worden. Wie mee wil tellen moet aanhaken en digitale
kansen pakken. Vandaar dat het Noorden al jaren flink inzet op de ontwikkeling van Smart Industry, zoals de verregaande digitalisering van
apparaten, productiemiddelen en organisaties wordt genoemd. Slimme
producten in slimme fabrieken. Dat is in de kern waar het over gaat.

SMART INDUSTRY
BUNDELT
(NOG MEER)
ZIJN KRACHTEN

Breder en sneller
In Nederland zijn alle regio’s actief met Smart Industry. Om de samenwerking binnen de regio’s te versterken werden de afgelopen jaren
fieldlabs opgezet. Praktijkomgevingen waarin bedrijven en onderwijsen onderzoeksinstellingen kunnen experimenteren met nieuwe technologieën. Momenteel telt ons land 32 Smart Industry Fieldlabs. In Noord
Nederland hebben we er drie: The Region of Smart Factories (ROSF),
5G Groningen en Technologies Added. Inmiddels hebben ze hun waarde
al ruimschoots bewezen. Toch kan het, net als elders in het land, nog
breder en sneller. Vooral de verbinding tussen de verschillende fieldlabs
is voor verbetering vatbaar. Vanuit de nationale overheid is er daarom
voor gekozen om in vijf regio’s, waaronder Noord-Nederland, een zogeheten Smart Industry Hub in te richten. Zo’n regionale hub is met name
bedoeld om krachten te bundelen en voor ondernemers een eenduidig
aanspreekpunt te creëren. Naast een verbeterde regionale samenwerking moet het ook zorgen voor een sterkere verbinding met de andere
regio’s en het landelijke programmabureau Smart Industry.

Uitdaging
‘We willen Smart Industry zichtbaarder en toegankelijker maken voor
met name het industrieel mkb’, zegt Marloes Telgenhof, procescoördinator van de Smart Industry Hub Noord-Nederland.’ De uitdaging ligt
vooral in het meer betrekken van de middelgrote en kleine industrie,
kortweg MKI, bij de fieldlabs. Veel bedrijven vinden het nog lastig om
hun weg te vinden in digitale technologieën. Het beschikken over één
centraal aanspreekpunt kan voor hen een stimulans zijn om meer of
gerichter met digitalisering aan de slag te gaan. Het is een soort one-
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DE NOM IS ÉÉN VAN DE
KETENPARTNERS DIE HET BELANG
VAN HET INITIATIEF
METEEN HEEFT INGEZIEN
stop-shop waar ze toegang kunnen krijgen tot bijvoorbeeld technologietests, marktinformatie, financieringsadviezen en netwerkmogelijkheden.’ Een ander voordeel is dat de opgebouwde kennis en ervaring
op een centraal niveau bij elkaar worden gebracht. Dat zorgt voor
inzicht en overzicht. Welke oplossingen zijn beschikbaar? Hoe en waar
kunnen we elkaar helpen? Waar in de regio bevinden zich nog hiaten?
Met de komst van een Smart Industry Hub kan al die kennis vanuit de
fieldlabs actiever worden ontsloten.

Landing spots
Naast de fieldlabs, die de basis van de hub vormen, speelt ook de
industrie rond Drachten, Emmen en op de Zernike Campus in Groningen
een prominente rol in de digitalisering van de regionale maakindustrie.
Het zijn daarmee ideale landing spots voor de Smart Industry Hub
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Noord-Nederland. ‘Het zijn immers plekken waar mensen stage komen
lopen en waar het eigen personeel moet worden opgeleid om met
nieuwe technologieën te werken’, verduidelijkt Marloes. ‘De Smart
Industry Hub Noord-Nederland wil de drie landing spots stimuleren
om gerichter met elkaar en met onderwijsinstellingen samen te
werken. Of concreter: ze moeten zich ontwikkelen tot Demonstration
& Skills Labs. Bedrijven kunnen zo nog duidelijker aangeven welke
vaardigheden toekomstige werknemers nodig hebben. Tegelijkertijd
kan het onderwijs daar hun programma’s op afstemmen.’

Internationaal
Nog een doelstelling: het versterken van de al (verder) gedigitaliseerde
industrie in nationale, interregionale en Europese innovatieprogramma’s.
Dus ook in het nieuwe EU onderzoeksprogramma Horizon Europe. Niet
onbelangrijk, want het stelt Noord-Nederlandse bedrijven eenvoudiger
in staat om daarop aan te sluiten. Veel projecten en programma’s staan

namelijk slechts open voor Digital Innovation Hubs, een kwalificatie die
een hub moet hebben om zich op Europees niveau te mogen presenteren. De Smart Industry Hub Noord-Nederland is er dan ook alles aan
gelegen om dat label te verwerven.
De eerste activiteiten van de Smart Industry Hub Noord-Nederland
zullen naar verwachting medio dit jaar van start gaan. En de rol van
de NOM? ‘De NOM is één van de ketenpartners die het belang van het
initiatief meteen heeft ingezien’, zegt Marloes. ‘Deels ingegeven door
het succes van ROSF, waarvan de NOM penvoerder is. Dat is mooi,
want ze beschikken over zowel de achterban als het overzicht in de
regio om het mede van de grond te krijgen. En dat is wat de NOM ook
gaat doen. Samen met onder meer FME, Philips Drachten, Koninklijke
Metaal Unie en de drie noordelijke provincies.’
Hans Praat | Business developer
T +31 6 215 184 93 | E praat@nom.nl

@HansPraat
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IN ZES STAPPEN OP WEG NAAR EEN FINANCIERING
TUSSEN € 50.000,- EN € 200.000,Veel vragen gaan over het financieringsproces. Hoe lang duurt dat? Wat wordt er van mij verwacht?
Wie moet er goedkeuring verlenen aan mijn financieringsvraag? Om antwoord te geven op deze vragen
doorlopen we stapsgewijs het proces.

STAP 4 DE CONTRACTFASE

STAP 1 KENNISMAKING

1 week

Binnen 5 dagen
Het eerste contact is vaak telefonisch.
We proberen dan vast te stellen of jouw financieringsvraag bij de NOM past. Als dit zo is, dan maken we een
afspraak. We horen dan graag meer over je plannen,
vertellen je wat we voor je kunnen betekenen en wat
we van jou verwachten in een financieringstraject. Je hoeft nog geen compleet uitgewerkt
plan te hebben.
Kennismaking met de NOM

We leggen alle afspraken vast in een
contract. Dit kan een lastige fase zijn
omdat het om juridische documenten
gaat en we tegelijkertijd allebei goed
willen vastleggen hoe we met mogelijke
toekomstige situaties zullen omgaan.
Goedkeuring

CT
CONTRA

STAP 5 DE CLOSING
1 week

STAP 2 GESPREKSEN ONDERZOEKSFASE
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4-5 weken
We vragen informatie op die aanleiding
zal zijn voor aanvullende vragen. Daarover
contract fase
hebben we regelmatig contact. Ook bespreken
we de condities waaronder we willen
financieren. Verder doen we ons eigen onderVervolg contact en intentieverklaring
zoek om de haalbaarheid van je plannen te toetsen. Omdat de NOM in
handen is van de overheid zullen wij bij de beoordeling naast een gezond
rendement ook andere zaken meewegen, zoals innovatie en werkgelegenheid. Daarover zullen we meerdere keren contact hebben. Dat klinkt
overdreven, maar realiseer je dat het geld waarmee wij investeren geld
is dat beschikbaar is gesteld door de overheid, en daar moeten we zorgvuldig mee omgaan.

We zijn er uit! De documenten
worden getekend en de gelden
worden gestort. Uiteraard staan
we hier gezamenlijk bij stil.
Gemiddeld zijn er nu zo’n 6 à 8
weken verstreken sinds het
eerste contact. Let wel, dit is erg
afhankelijk van de snelheid waarmee jij onze vragen kunt
beantwoorden en stukken kunt overleggen.

STAP 6 HET BEHEER &
AFLOSSING VAN DE LENING

1 week

Vanaf nu krijg je een andere contactpersoon binnen de NOM. We spreken
elkaar regelmatig over hoe het gaat.
We ontvangen tussentijdse cijfers van
jou. Ook horen we graag of we kunnen
meedenken over bepaalde strategische
of organisatorische uitdagingen die je
tegenkomt. Tijdens het beheer staan
voor ons altijd twee dingen voorop: het
De closing
belang van jouw bedrijf en het
belang van de NOM.

Voor de goedkeuring van jouw aanvraag
worden bij de NOM een aantal stappen
genomen. Het Management Team moet
goedkeuring geven op het investeringsvoorstel.

We zijn een aantal jaren verder en je bedrijf heeft een mooie
groei laten zien. Op een bepaald moment is de lening afgelost en
nemen we weer afscheid van elkaar. Dat is wat ons betreft geen
‘uit het oog, uit het hart’. We blijven je graag volgen.

STAP 3 GOEDKEURING

Onderzoek

Geïnteresseerd in het stappenplan voor financieringen boven E 200.000,-? Kijk op www.nom.nl/financieringsprocesbovende200k
| FEBRUARI 2019

NIEUWE NOORDELIJKE
FACILITEITEN VOOR
OPSCHALEN INNOVATIE
Sauzenfabrikant
Oliehoorn – met productielocaties in Drachten en
Zwaag – neemt het
strategische besluit om
productontwikkeling
voortaan bij het FACT in
Leeuwarden te doen.
Intussen strijkt de
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Amsterdamse start-up
Photanol neer bij ZAP in
Groningen om – in de
aanloop naar een demofabriek in Delfzijl – hun
groene chemieconcept
verder op te schalen.
Wat kunnen deze nieuwe
innovatiecentra betekenen
voor het Noord-Nederlandse
bedrijfsleven?

We treffen directeuren Koos Oosterhaven (FACT) en Rob van Linschoten
(ZAP) op de Zernike Campus in Groningen. Beide zijn opgetogen dat de
centra – die in het najaar van 2018 hun deuren openden – nu echt klaar
zijn en een schakelrol kunnen gaan vervullen in Noord-Nederland. ‘Wil je
als regio ontwikkelen, dan is investeren in mensen net zo belangrijk als
investeren in machines en innovatie’, stellen de heren. ‘Ze hangen met
elkaar samen, zijn van elkaar afhankelijk. De kracht van onze faciliteiten zit
daarom in de combinatie. We bieden testruimte en moderne apparatuur

om innovaties op te schalen, terwijl we ook inzetten op de ontwikkeling
van benodigde mankracht, zoals de procestechnologen van de toekomst.’
De regionale HR-agenda’s van overheid en bedrijven zijn bewust een
belangrijke onderlegger voor de activiteiten die worden ontplooid binnen
het FACT en ZAP. Daar ligt een forse vervangingsvraag aan ten grondslag
– toenemende uitstroom door vergrijzing – maar óók de veranderde eisen
die aan vakmensen in de procesindustrie worden gesteld. Hoe neem je
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personeel op alle niveaus mee in de vernieuwingen? Hoe zorg je dat talent,
kennis en ervaring behouden blijft voor Noord-Nederland? En hoe zet je die
structureel om in verantwoorde groei en vernieuwing? Het zijn essentiële
vraagstukken voor de continuïteit van het bedrijfsleven in de noordelijke regio’s.

Werk in uitvoering
Het antwoord op die vraagstukken komt bij het FACT en ZAP bij voorkeur in
daden. Het gaat om werk in uitvoering, binnen een samenspel tussen onderwijs
en bedrijven. Met aandacht voor onderzoek, maar bovenal voor innovaties in de
werkpraktijk en wat daarvoor nodig is. Vanuit de (proces)technologie, maar ook
vanuit het human capital. ‘Bedrijven moeten af van de gedachte dat opleiden
een ‘wasstraat’ is waar je toekomstige of bestaande medewerkers even doelgericht doorheen kunt sturen’, zegt Oosterhaven. ‘Dat werkt niet meer in deze
tijd. Innovaties van machines en productieprocessen hangen samen met nieuwe
werkwijzen die veel meer zelfsturende kwaliteiten vragen. Van iedereen, ook
mbo’ers. Het draait om leren zien wat nodig is en blijven meebewegen.’
‘Een leven lang leren is meer dan ooit het credo’, vult Van Linschoten aan.
‘Tel daar de noodzakelijke vergroening van de industrie bij op en je weet dat
er op alle fronten verandering aan de gang is. Dat jaagt innovaties aan, alleen
ontberen veel bedrijven de ruimte, apparatuur en de mankracht om te experimenteren of om kleinschalige initiatieven verder op te schalen. Bovendien is
een R&D-cultuur echt iets anders dan productie draaien en wij faciliteren die
cultuur. Op een flexibele manier die bovendien financieel aantrekkelijk is.

Ja, er hangt een prijskaartje aan, maar door met elkaar te investeren in kapitaalintensieve apparatuur, wordt innovatie haalbaar en betaalbaar. Op een plek
waar je bovendien benodigde mankracht klaarstoomt voor de toekomst.’

Hier wil je zijn
Bedrijven zien de kansen die dat brengt. Zo nam BioBTX – dat chemische
bouwstenen wint uit vloeibare biomassa en gerecyclede plastics – al enkele
weken voor de officiële opening van ZAP een pilotplant in gebruik binnen de
nieuwe innovatiehal. Van Linschoten: ‘Geïnteresseerde partijen weten ons goed
te vinden. Recent zijn ook afspraken gemaakt met Photanol, een Amsterdamse
start-up die de productie van chemicaliën uit blauwalgen, CO2 en zonlicht op
industriële schaal wil testen. Ze gaan met AkzoNobel een pilotplant in Delfzijl
bouwen en strijken in de tussentijd neer in ZAP. Hier kunnen ze tussenstappen
zetten én investeren in kundige mensen die straks ook nodig zijn in de proeffabriek. Voor alle partijen een prachtige ontwikkeling.’
Het FACT heeft die aantrekkingskracht ook, maar dan binnen de voedingsmiddelenindustrie. ‘We zijn met diverse partijen afspraken aan het maken’, vertelt
Oosterhaven. ‘Bij sauzenfabrikant Oliehoorn is de kogel al door de kerk. Zij had-
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FACT
Het Food Application Centre for Technology (FACT) in Leeuwarden is een initiatief van
Van Hall Larenstein, Nordwin College, provincie Fryslân en bedrijven uit de voedingsmiddelenindustrie. De onderzoeks- en opleidingsfaciliteit ondersteunt duurzame en
gezonde product- en procesinnovatie op pilotschaal en leidt goed gekwalificeerd personeel
op. Bedrijven kunnen o.a. productielijnen optimaliseren, nieuwe procestechnologieën testen
en onderzoeken hoe ze grondstoffen en restmaterialen slimmer kunnen gebruiken. Door
samen te investeren in de allernieuwste apparatuur – zoals de DigiCooker – worden kosten
van experimentele pilots gedeeld.
Lees meer over het FACT op de website van Van Hall Larenstein: www.hvhl.nl.
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den pilotapparatuur nodig en plaatsen hun R&D-opstelling strategisch bij het
FACT, om trajecten voor productontwikkeling bij en met ons te kunnen doen.
Hier vinden ze moderne processingapparatuur, analyse en advies, samenspel
met onderwijs en een ontmoetingsplek van potentiële medewerkers en partners. Je hebt hier alle faciliteiten en zit op korte afstand van kennis en innovatie,
dat maakt het een plek waar je als bedrijf graag wilt zijn.’

Goed geregeld
Dat de vergunningen al geregeld zijn door het FACT en ZAP is voor bedrijven
ook een groot pluspunt. ‘Dat scheelt veel tijd en energie’, constateren de directeuren. ‘Waar je anders eerst door een hele molen heen moet, kun je hier bij
wijze van spreken morgen beginnen. Bovendien maken we heldere afspraken
als er vertrouwelijke elementen in het spel zijn. We beseffen dat niet alle
onderdelen van een traject zich lenen voor leeropdrachten.’ Al staat voor beide
mannen buiten kijf dat de kracht van het FACT en ZAP juist zit in de combinatie
van onderwijs, onderzoek en bedrijvigheid. ‘Anders kun je beter een partij als
TNO inschakelen’, zegt Oosterhaven nuchter. ‘Bij ons is de intentie om kennis
te delen en innovaties samen praktisch te vertalen naar de werkpraktijk. Daar
hoort opleiden ook bij.’

FACT en ZAP gaan daarom ook graag in gesprek met brancheorganisaties.
‘In een tijd van vergrijzing, vergroening en noodzakelijke innovatie moeten
scholingsbudgetten slim ingezet worden. Wij kunnen een spilfunctie vervullen
bij het creëren van wendbaar vakmanschap. Want we zijn een pilotfaciliteit voor
opschaling van innovatieve processen, maar óók die verbindende schakel tussen
onderwijs en werkpraktijk. Nieuwe aanwas is belangrijk, maar bij- en omscholing ook. Juist in Noord-Nederland, waar de krapte al opspeelt, heb je iedereen
hard nodig. In onze centra staat de modernste apparatuur en leren mensen
nieuwe rollen in samenspel met automatisering, robotisering en big data. De
schaal waarop dat gebeurt, kunnen de meeste bedrijven niet zelf creëren. Daarom zijn we heel blij deze faciliteiten nu te kunnen bieden in Noord-Nederland.’

Noord-Nederland aantrekkelijk pilotgebied
Het reeds bestaande Water Applicatie Centrum (WAC) in Leeuwarden en
Green PAC in Emmen vervullen vergelijkbare rollen in Noord-Nederland voor
respectievelijk de watersector en de chemische- en kunststofindustrie. Joep
de Vries van de NOM ziet de uitbreiding met het FACT en ZAP als een grote
meerwaarde voor Noord-Nederland: ‘Met deze innovatiecentra is het Noorden
een zeer aantrekkelijk pilotgebied. Door innovatie en opleiding te combineren,
ontstaat bovendien een krachtige aanjager voor nieuwe bedrijvigheid en
werkgelegenheid.’

MET DEZE INNOVATIECENTRA IS HET NOORDEN EEN ZEER AANTREKKELIJK
PILOTGEBIED. DOOR INNOVATIE EN OPLEIDING TE COMBINEREN, ONTSTAAT
BOVENDIEN EEN KRACHTIGE AANJAGER VOOR NIEUWE BEDRIJVIGHEID EN
WERKGELEGENHEID
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ZAP
ZAP staat voor Zernike Advanced Processing en is een unieke testomgeving
voor biobased experimenten die zich richten op groene chemie, bioraffinage en
smart processing. Ondernemers kunnen hier laboratoriumuitkomsten testen en
opschalen in een semi-industriële omgeving. ZAP is een samenwerkingsverband
van Hanzehogeschool Groningen, Noorderpoort en Rijksuniversiteit Groningen
en wordt mede mogelijk gemaakt door SNN en provincie Groningen. De ZAPfaciliteit biedt kennisinstellingen, mkb en grootbedrijven de infrastructuur om
krachtig samen te werken aan innovatief onderzoek en onderwijsvernieuwing.
Lees meer op: www.zapgroningen.nl.
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DRIJFVEREN
Drijfveren zijn de
werkelijke motor achter
groei en ontwikkeling,
maar in hoeverre zijn
bedrijven in NoordNederland daar bewust
mee bezig? En hoe
pakken ze dat aan?
NOM is nieuwsgierig
en interviewt voor
deze rubriek organisaties
die hun beweegredenen
actief onderzoeken.
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MEEDOEN, MEEDENKEN ÉN MEEDELEN
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WWW.DONKERGROEN.NL
Ze inspireerde bij TEDx Fryslân met haar Talk over intuïtie en ondernemerschap.
Een boeiend thema, zeker uit de mond van een nuchtere leidsvrouw die graag
wil winnen en een Fries hoveniersbedrijf liet uitgroeien tot een landelijke top3-speler in de groenbranche. Wat maakt directeur Anja Kanters en haar bedrijf
Donkergroen zo gedreven?

Zien hoe het beter kan en daar naar handelen. Die drijfveer ligt – in al
z’n eenvoud en kracht – ten grondslag aan de tomeloze inzet van Anja
Kanters. De geboren Brabantse kwam als administratief medewerker
bij het Friese Donkergroen binnen. Negentien lentes jong en zonder
kennis van het groenvak, maar met een flinke dosis nieuwsgierigheid
en daadkracht. ‘Oprichter Hessel Donker zag dat en gaf me de ruimte.
Dankzij zijn intuïtie kon ik op de mijne varen en verder vertrouwen
winnen in het familiebedrijf.’ Dat kwam van pas toen ze tien jaar later
zelf algemeen directeur werd en de kans greep een nieuwe koers te
varen.
Sindsdien is blijven verbeteren wat de leidsvrouw al meer dan dertig
jaar doet bij Donkergroen. ‘Al vraag ik me soms wel af of ik nog zo
onbevangen ben als vroeger’, bekent Kanters, die net de zestig is
gepasseerd. ‘Naarmate je ouder wordt, ga je meer relativeren. Ik
heb geleerd van fouten en dat maakt bedachtzamer. Bovendien zijn
structuren en cijfers belangrijker geworden door de groei van het
bedrijf. Om balans te vinden tussen ratio en intuïtie, ben ik me bewust
dat die intuïtie dan wel ‘aan’ moet staan en voeding nodig heeft. Door
mijn TED Talk stond ik weer bewust stil bij de momenten dat ik feilloos
wist welke richting te gaan. Moest ik wel de kans krijgen natuurlijk. En
omdat ik die kansen kreeg, wil ik ze ook aan anderen geven die oprecht
wat willen bereiken.’

Intrinsieke motivatie
Juist omdat Donkergroen altijd te maken heeft met de tucht van de
markt, hecht Kanters aan intrinsieke motivatie binnen haar bedrijf.
‘Doelgerichtheid en efficiëntie houden ons bij de les, maar de passie en
ideeën brengen ons verder. Ik ben echt trots op het vakmanschap,

BIJ DONKERGROEN
de visie en de creativiteit van de teams. Dáárdoor doen we unieke
projecten, zoals het ontwerp en de aanleg van de eerste circulaire (dak)
tuinen voor ABN AMRO op de Zuidas (Donkergoen won hiermee
vorig jaar de internationele ELCA Trend Award voor toonaangevende
duurzame projecten, red.). Dat is wat ik vanaf het begin voor ogen
had: dat mensen enthousiast zijn om met elkaar iets te presteren en
dat iedereen meedoet door in het werk eigen verantwoordelijkheid te
nemen.’

GROENE DENKERS EN DOENERS
Hoveniersbedrijf Donkergroen combineert ambacht en
duurzaam denken tot creatieve ontwerpen en plannen voor
landschappen, (dak)tuinen, speelterreinen en interieurbeplanting. Het hoofdkantoor is gevestigd in Sneek en het
bedrijf werkt vanuit 24 locaties in Nederland en België.
Kijk voor actuele projecten en de TED Talk van directeur
Anja Kanters op www.donkergroen.nl.

Kanters ziet in haar onderneming betrokken medewerkers die eigenaarschap tonen. Ze initieerde daarom recent de uitkoop van aandelen
van de erven van oprichter Hessel Donker, om zo medewerkersparticipatie mogelijk te maken. ‘Om te beginnen heeft mijn driekoppige
directieteam zich gecommitteerd door flink te investeren in ons bedrijf’,
vertelt de algemeen directeur, die zelf sinds 1990 grootaandeelhouder
is. ‘Maar ook medewerkers kunnen dus aandelen kopen. Spannend
hoe dat uitpakt? Ja, al ben ik vooral nieuwsgierig, want ik geloof in
participatie. Het laten meedoen, meedenken én meedelen van zowel
directeuren als medewerkers brengt verbinding. En dat hebben we in
een vluchtige tijd als deze nodig om te bouwen aan de toekomst.’
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Circulaire economie
Vooruitlopend op die toekomst komt ook een andere drijfveer aan
bod: bijdragen aan een gezonde wereld. ‘Als groenbedrijf nemen wij
verantwoordelijkheid als het gaat om een duurzame omgeving’, benadrukt Kanters. ‘Met ons werk kunnen we een positief verschil maken
in de impact op milieu en klimaat. Vanuit passie voor ons vak willen
we als Donkergroen bijdragen aan de circulaire economie, waarbij we
kringlopen sluiten en afval reduceren en verwerken tot grondstoffen.
Net zoals de natuur dat zelf ook doet. We werken daarbij op basis van
The Natural Step, een methodiek die helpt om grote doelen te stellen
en tegelijk kleine, haalbare stappen in de goede richting te zetten.’
Bijdragen aan een circulaire economie is een avontuur dat Donkergroen
aangaat met medewerkers, opdrachtgevers en partijen als Circulair
Friesland. ‘In Noord-Nederland ontstaat een steeds krachtiger klimaat
voor het aanjagen van duurzaamheid. Dat komt omdat ondernemers,
overheid en onderwijs elkaar hier kennen en nodig hebben. Iedereen
vanuit zijn eigen talent, zoals dat ook binnen Donkergroen geldt. De
kunst is een goed team te vormen en ik ben graag aanvoerder. Beseffend dat elk mens van betekenis wil zijn, vind ik het een uitdaging om
ieders persoonlijke drijfveren te raken. Om die vervolgens met elkaar
te vertalen naar prestaties. Alleen als we samen eigenaarschap tonen,
kunnen we stappen blijven zetten en verbeteren.’
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FEITEN IN CIJFERS

WAT KOST EEN
BEETJE HUIS?

MUSEA
2018 was een succesvol jaar voor musea in Noord-Nederland.

In 2018 was de gemiddelde
prijs van een gezinswoning
in Nederland € 320.000,-.
Eens te meer blijkt wonen
in het noorden voordeliger.

€ 219.000,€ 218.000,-

€ 241.000,Statista Bron: http://www.calcasa.nl/media/
default/pdf/calcasa_wox_2018k3.pdf

643
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BROUWERIJEN

waren er in Nederland in december 2018,
waarvan 59 in Noord-Nederland. Proost!
Statista Bron: nederlandsebiercultuur.nl

● Het Groninger Museum heeft zo’n 235.000 bezoekers
mogen verwelkomen. Bezoekers kwamen o.a. in groten
getale naar de tentoonstellingen LaChapelle – Good News
for Modern Man van de wereldberoemde fotograaf David
Chapelle, en Hella en Freek de Jonge: Het Volle Leven.
Bron: https://www.groningermuseum.nl/pers/groninger-museum-sluit-2018-succesvol-af-met-235-000-bezoekers

● Diezelfde bezoekers lijken te zijn doorgereisd naar het
Drents Museum in Assen. Ook dit museum heeft rond
de 235.000 bezoekers welkom geheten, waarvan 6.000
bezoekers de externe tentoonstellingsruimte in De Nieuwe
Kolk (KINK) hebben bezocht. Vooral de internationale
tentoonstellingen The American Dream en Iran –
Bakermat van de beschaving waren populair.
Bron: https://www.assercourant.nl/algemeen/731215/recordaantal-bezoekers-voor-drents-museum-in-2018.html

● Het Fries Museum trok maar liefst 350.000 bezoekers
in het Culturele Hoofdstadjaar 2018, waardoor het vorige
record uit 2016 bijna werd verdubbeld (toen bezochten
175.977 mensen het museum in Leeuwarden). De grootste
trekker was de tentoonstelling Escher op reis, gevolgd door
Mata Hari: de mythe en het meisje. Met 130 vrijwilligers
en 15 nieuwe medewerkers is het Fries Museum klaar om
dit succes in 2019 door te zetten.
Bron: https://www.friesmuseum.nl/over-het-museum/nieuws/350000-bezoekers/

CHEMPORT EUROPE
WIST JE DAT …

Noord-Nederland in 2030 het meest duurzame
industriegebied van Europa wil zijn? De ambitie is
om in de komende 12 jaar minimaal 49% CO2
te besparen en in 2050 geheel CO2-neutraal
te zijn.
Bron: https://www.chemport.eu/news/article/the-northernnetherlands-aims-to-be-europes-most-sustainableindustrial-area-by-2030/

WEBSHOPS &
‘MAIL ORDER COMPANIES’
In 2018 waren er 3.730 webshops & postorderbedrijven
in Noord-Nederland, waarvan 1.050 in Drenthe, 1.320
in Friesland en 1.360 in Groningen.
Statista Bron: CBS, 2019. https://opendata.cbs.nl/statline/#/CBS/nl/dataset/81578NED/table?dl=B61C
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PEILDATUM 01-01-2019

AANTAL BEDRIJVEN IN

NEDERLAND

NOORD-NEDERLAND
BEDRIJVEN IN NOORD-NEDERLAND

163.874 = 8.6% VAN TOTAAL
EN 4.892 MEER DAN IN 2018
TOTAAL AANTAL BEDRIJVEN
IN NEDERLAND

1.901.397
WAARVAN

GROOTBEDRIJF

1.102
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MKB

442.529

MKB IN NOORD-NEDERLAND

43.352 = 9.8% VAN TOTAAL

PARTTIME BEDRIJVEN
(INCL. PARTTIME ZZP)

474.458
UITGESPLITST PER PROVINCIE
ZZP

Bron: KvK

983.308

OVER ONDERNEMERS

PROVINCIE

DRENTHE

FRIESLAND

GRONINGEN

MKB

12.273

18.219

12.860

Op 1 januari 2019 waren in Noord-Nederland ongeveer 2 op de 3 ondernemers
man en 1 op de 3 vrouw.
De gemiddelde leeftijd van een ondernemer was in Drenthe 48 jaar,
in Friesland ook 48, en in Groningen 47 jaar.
In Noord-Nederland was ongeveer 40% van alle startende ondernemers
een vrouw. De gemiddelde leeftijd van alle startende ondernemers was
in Drenthe 39, in Friesland 38, en in Groningen 36 jaar.
Bron: KVK, 2019. https://www.kvk.nl/download/DataBedrijvendynamiekJaaroverzicht2018_
tcm109-472548.pdf
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BUSINESS DEVELOPMENT

FOODBEDRIJVEN IN EEN HOGERE
Er zijn maar weinig plekken waar de concentratie
van foodbedrijven zo sterk is als in NoordNederland en de Nederlands-Duitse grensregio.
Voor ondernemers die concurrerend willen
blijven is ontwikkeling van nieuwe en betere
18

producten en processen onmisbaar. FOOD2020
helpt ze erbij.
De eerste fase van het met Europees geld gesteunde project is inmiddels afgerond. In ruim twee jaar tijd besteedde FOOD2020 5,2 miljoen
euro aan versterking van de foodsector in de Duits-Nederlandse
grensregio. 112 bedrijven konden nieuwe producten en processen
ontwikkelen binnen 10 innovatieprojecten en 27 haalbaarheidsstudies.
Aan de events die onder de vlag van FOOD2020 werden georganiseerd
namen 452 bedrijven deel.
Prima cijfers, zegt Herman de Vries. Samen met Lyanne Ausema,
voert De Vries de regionale regie van FOOD2020. De cijfers tonen de
innovatieambitie in de foodsector, aldus De Vries. Maar ze laten ook
zien dat bedrijven open staan voor ondersteuning bij hun queeste naar
vernieuwing.

Omvangrijk
Zetmeel, suiker, melk, vlees en eieren. Maar ook groenten, fruit en bakkerijproducten. Producten waarmee de landbouw in Noord-Nederland
groot is geworden en tot de wereldtop behoort. In het kielzog van de
landbouw is een omvangrijke verwerkende sector plus een grote groep
toeleverende bedrijven gegroeid.
‘De gehele keten van de voedingsmiddelensector is een ongelooflijk
belangrijk economische factor in Noord-Nederland. De kansen die er
liggen rechtvaardigen de aandacht ervoor vanuit de NOM’, stelt
De Vries. De sector zorgt voor banen, is belangrijk voor de regionale
economie en voor de (internationale) concurrentiepositie van de regio.
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In Nederland doen we wat meer met melk, in Duitsland zijn ze wat
meer gericht op vlees. Voor het overige is de structuur van de foodsector zeer vergelijkbaar: enkele grote beeldbepalende bedrijven zoals
Friesland Campina en Avebe, en een grote groep mkb-ondernemingen.

Druk
De druk op met name die laatste groep bedrijven om sneller te veranderen is toegenomen. Want in een wereld waarin het innovatietempo
razend hoog ligt en innovaties elkaar vlug opvolgen moeten bedrijven
mee. ‘De uitdagingen zijn toegenomen’, zegt De Vries.
Dat komt zeker ook doordat de samenleving vraagt om duurzamer
productiemethoden en doordat consumenten duurzamer voeding en
gezondere producten willen. Met minder suiker, dierlijke eiwitten of
zout bijvoorbeeld.
Veel bedrijven in de food hebben beperkte ruimte om zich aan deze
ontwikkelingen aan te passen, zegt Ausema. Dat komt mede doordat
ze vaak wat traditioneel van aard zijn, vaak familiebedrijven, en meer
gericht op continuïteit dan op vernieuwing. Ook zijn nieuwe inzichten
en technieken rond gezondere en duurzamer voeding nog niet overal
in het mkb doorgedrongen. Terwijl die nieuwe inzichten en technieken
nou juist nodig zijn om op z’n minst overeind te blijven en liever nog te
groeien.
Daar komt nog bij dat volumeverwachtingen voor nieuwe producten in
de retail zeer hoog zijn. Om nieuwe producten in de schappen van een
supermarkt te krijgen moet gelijk in hoeveelheden geleverd worden
waar mkb-bedrijven moeite mee hebben.

WWW.FOOD2020.EU

VERSNELLING

Riskant
‘Innovatie is riskant’, vult De Vries aan. ‘Vaak doen bedrijven het er ook
een beetje bij en bestaat vernieuwing uit het zetten van kleine stapjes,
denk aan een aanpassing van het product. Wanneer een ondernemer
de kosten ervan kan drukken, kan hij stappen zetten die hij anders niet
had gedaan.’ Dat is precies wat FOOD2020 met de innovatieprojecten,
haalbaarheidsstudies en denktanks weet te bereiken, onderstreept
De Vries.

WAT IS FOOD2020?

FOOD2020 stimuleert en versterkt ondernemingen in de foodsector. Dat
doet het project door ondernemers te helpen die willen innoveren en die
hun kennis naar een hoger niveau willen tillen. Zodat ze nieuwe en betere
producten kunnen ontwikkelen en productieprocessen kunnen verbeteren.
Dat gaat via innovatieprojecten, haalbaarheidsstudies en netwerkbijeenkomsten. Wetenschap, economie, theorie en praktijk vinden elkaar in
FOOD2020.
Grensoverschrijdende samenwerking is in FOOD2020 belangrijk. In de
projecten leveren Nederlandse en Duitse bedrijven of kennisinstellingen
gezamenlijk hun bijdrage. FOOD2020 verstevigt zo de concurrentiekracht
van de foodsector als geheel, aan beide zijden van de grens.
FOOD2020 wordt gecoördineerd door het Deutsches Institut für Lebensmitteltechnik (DIL) samen met zes partners uit het Nederlands-Duitse
grensgebied, waaronder de NOM.
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De ondersteuning maakt het ook mogelijk dat bedrijven iemand
kunnen aannemen die fulltime met het onderwerp bezig kan. Wat een
bedrijf helpt ontsnappen aan de waan van de dag. Ausema: ’Wil je
echt disruptieve vernieuwing in een onderneming, dan moet er continu
aandacht zijn voor innovatie. Met een projectbudget van 135.000 tot
275.000 euro zijn vooral de innovatieprojecten hier effectief.’

Sterke instrumenten
FOOD2020 borduurt voort op het geslaagde Interregproject FoodFuture,
dat in 2016 eindigde en 188 bedrijven hielp met innoveren. ’Daaruit
hebben we voor FOOD2020 de sterkste instrumenten gehaald’, legt
De Vries uit. Dat zijn de innovatietrajecten, de haalbaarheidsstudies en
de netwerkbijeenkomsten. De innovatieprojecten zijn de omvangrijkste begeleidingstrajecten. De helft van de projectkosten wordt door
FOOD2020 gesubsidieerd.
Midden vorig jaar is FOOD2020 fase twee gestart. Lag in het eerste
deel van het project het accent op techniek, nu ligt de focus op uitdagingen voor de sector op sociaal en maatschappelijk gebied, voedselzekerheid en voedselveiligheid, duurzame voedingsmiddelen, gezonde
voeding en sociale innovaties.
De Vries: ’We hebben nu alweer een mooie portefeuille aan projecten
met initiatieven waar muziek in zit.’
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ZUIVELRIJCK - DE ZUIVELPIONIER

Het biologische zuivelavontuur van René van der Veen met Zuivelrijck heeft een fraaie vlucht genomen. Van der Veen is erin geslaagd
het segment voor houdbare biologische zuivel te ontwikkelen. Met
biologische koffiemelk in cupjes als specialiteit.
Slaag je met een onderscheidend product op een nichemarkt, redeneerde Van der Veen, dan is het eigenlijk voor niemand anders nog
interessant zich daar ook op te richten.
Hij kreeg het gelijk aan zijn zijde. In korte tijd werden de cupjes
biologische koffiemelk vooral bij horecaondernemers populair.
Die willen graag tegemoet komen aan de vraag van klanten naar
biologische producten. Wat ook hielp was dat de serieuze barista’s
de gewone houdbare biologische melk die Zuivelrijk introduceerde
hoog waardeerden.

MICROBIAL ANALYSIS - EEN ZUIVERE
BACTERIECULTUUR

Voor de introductie liet Van der Veen via FOOD2020 een haalbaarheidsstudie doen naar de productie van bio-koffiemelk zonder de
stabilisator E339, die in producten met het predikaat bio niet is
toegestaan.

In het innovatieproject van Meat Cracks, IP&D, Direct Starter en
Microbial Analysis kwamen de kennis van het ene bedrijf en de
vraagstukken van andere samen. Het leverde nieuwe producten en
inzichten, marktkansen en een innovatieve productielijn op.

‘We hebben het netwerk van FOOD2020 benut’, zegt Van der Veen.
De ondersteuning door FOOD2020 bekortte bovendien het ontwikkelingstraject van de cupjes. Zuivelrijck kon zo versneld starten met
een nieuw innovatietraject en weer een groeisprongetje maken.

De Duitse onderneming Meat Cracks produceert bacterie-starterculturen voor de vleesindustrie. Het bedrijf levert wereldwijd aan
vleesfabrikanten en had behoefte aan verdere optimalisatie van de
culturen. IP&D is gespecialiseerd in droogtechnieken. Direct starter is
verantwoordelijk voor fermentatietesten.
Via FOOD2020 kwamen de bedrijven met elkaar in contact. Microbial
Analysis kon met met zijn dna-analyse nauwkeurig bepalen hoe
bacterieculturen zich gedragen gedurende fermentatie en vriesdrogen.
Dat leverde vleesfabrikanten waardevolle informatie op over waarom sommige culturen wel werken en andere juist minder.
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De samenwerking is een schoolvoorbeeld van een geslaagd grensoverschrijdend innovatieproject. Want ook Microbial Analysis stak
er veel van op. Onder meer over toepassing van de dna-analyse
techniek en de informatie die de data bevat. ‘We zijn een belangrijke
speler in de markt geworden’, zegt microbioloog Elsemiek Croese.
‘Overal waar fermentatieprocessen worden toegepast of waar
bacteriën hun werk doen kunnen wij aan de slag.’

Lyanne Ausema | Project manager FOOD2020 en bioeconomie groene chemie
T +31 6 270 871 64 | E ausema@nom.nl
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FRISIAN EGG - MEER WAARDE UIT HET EI

Op zoek naar een betere bestemming voor de eierschalen ontgon
Frisian Egg een nieuwe markt. Met hulp van FOOD2020 ontwikkelde Frisian Egg een procédé om membranen van eierschalen
te scheiden en onderzocht het bedrijf de marktkansen voor het
product.
Frisian Egg zocht naar toepassing van de membranen, de velletjes
tussen schaal en ei. Ze zitten namelijk vol nuttige ingrediënten
zoals collageen, chondroïtine en hyalonzuur. Producten die de
gezondheid kunnen verbeteren.
Het bedrijf in Drachten slaagde erin de membranen te scheiden en
houdbaar te maken op zo’n manier dat het uit kan. De gedroogde
velletjes vinden nu in poedervorm onder de naam EggBrane hun
weg naar de farmaceutische industrie en naar food-bedrijven die
er producten van maken voor bijvoorbeeld diabetespatiënten.
Een FOOD2020-haalbaarheidsstudie gaf Frisian Egg meer zekerheid over de marktkansen van het membraanpoeder. Met de hulp
van FOOD202 is ook een onderzoek opgezet om de gezondsheidsclaim van EggBrane te onderbouwen. ‘Het heeft ons een goed
inzicht geven in de potentie van EggBrane’, zegt Rolf Stuiver van
Frysian Egg.

SYLPHIUM - DE GEN-JAGER
De potentie van zijn vinding is ‘enorm’. De verwachtingen van
directeur-eigenaar-wetenschapper Eelco Wallaart van Sylphium
omtrent zijn sinaasappelsmaakstof zijn hooggespannen.
Wallaart is phytochemicus. Hij onderzoekt welke stoffen in planten
voorkomen en wat ze precies doen. Hij houdt zich vooral bezig
met isoleren van stoffen met bepaalde genetische eigenschappen.
Daarmee was hij succesvol, want het maakt hem tot geestelijk
vader van een veelgebruikt malariamedicijn.
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Na de verkoop van zijn malaria-vinding zette Wallaart zijn onderzoek voort in de richting van smaakstoffen. Het zette hem op het
spoor van een sinaasappelsmaakstofje, dat hij kon maken door een
gen te isoleren uit een plant die alleen groeit in de tropen in het
Verre Oosten. Via FOOD2020 kon Wallaart een haalbaarheidsstudie
afronden naar de toepassingen en marktkansen.
FOOD2020 gaf Sylphium zekerheden over hoe het product het op
de markt zou doen. ‘Als ik die subsidie niet had gehad, dan was ik
niet zover met het product gekomen’, stelt Wallaart, die hoopt op
een succes vergelijkbaar met dat van het malariamedicijn.

WAFILIN - ZUIVER PEKELWATER
Met het ontwerp en de fabricage van een speciaal filtersysteem
leverde Wafilin Systems uit Leeuwarden een belangrijke bijdrage
aan verbetering van het productieproces van DOC Kaas. Wit en
troebel gaat het pekelwater erin. Helder komt het weer uit het
Wafilin-filtersysteem van de kaasfabriek.
Wafilin bouwt filtersystemen die met membranen bestanddelen
uit een stroom product halen. Voor de kaasfabriek ontwierp Wafilin
een proces om pekelwater te reinigen onder geringe druk met lage
omloopsnelheid en dus met weinig energie en tegen lage kosten.

Jos van Dalfsen van Wafilin: ‘Het moest zeer energie-efficiënt
en tegen lage kosten. DOC ging er immers niet meer kaas door
maken. Het mocht bovendien het rijpingsproces en de smaak niet
beïnvloeden.’
Het hele ontwikkelproces werd ondersteund vanuit FOOD2020.
‘Ons project paste binnen het thema ’Hygiëne in Dairy Industry’.
We konden de kosten voor inzet en begeleiding van onze engineers
drukken dankzij FOOD2020. We konden daarom net een stapje
verder zetten.’
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SPOTLICHT

ONDERNEMING UITGELICHT

ARMEENS-FRIESE ‘KAASKOP’ WIL MARKT VER
Het zouden zomaar goudstaafjes kunnen zijn, de verrassende Armeense kaassticks die Che Chil
in Leeuwarden gaat produceren. Ondernemer Ando Arakelov viel er zelf als een blok voor en is
overtuigd dat hij met deze kansrijke nieuwe snack de Europese markt kan veroveren.
Al twee jaar werkt hij intensief aan de basis van zijn bedrijf,
nu staat hij aan de vooravond van de productie.
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Een paar dagen voor de eerste machines worden geïnstalleerd, lopen
we door de productielocatie op het bedrijventerrein Hemrik in Leeuwarden. Er is hard gewerkt om het pand te laten voldoen aan de eisen
voor hygiëne en voedselveiligheid. Ondernemer Ando Arakelov (28)
is niet bang zijn handen uit de mouwen te steken, maar wat vooral
opvalt is de energieke bevlogenheid waarmee hij over zijn bedrijf
vertelt. Dit is een man die gelooft in zijn product, die bereid is risico’s
te nemen om ambities waar te maken en die bovendien gretig leert
van opbouwende kritiek en adviezen.
‘Al tijdens mijn studie aan de hogere hotelschool van NHL Stenden was
ik aan het ondernemen, maar de foodsector was nieuw voor mij’, zegt
Arakelov, die na een reis de ingeving kreeg om de Armeense kaassticks
in Nederland te gaan produceren. ‘Oorspronkelijk kom ik uit Armenië,
maar we wonen sinds mijn achtste in Nederland. Pas in 2016 bezocht
ik voor het eerst weer mijn geboorteland, samen met mijn broer.
We proefden daar gerookte kaassticks, echt heerlijk bij een biertje.
Eenmaal thuis miste ik de smakelijke stengels en dacht: die moeten
we hier gaan introduceren!’

Beproefde methode
Importeren viel als optie vrij snel af, omdat de gebruikte melk in
Armenië volgens Arakelov geen constante kwaliteit heeft. ‘Mijn oom
heeft het product in zijn huidige vorm opgezet in Armenië en dat is
een groot succes, maar wij zagen verbetermogelijkheden met kaas van
kwaliteitsmelk. Bij de productie in Leeuwarden – in samenspel met
mijn oom – gaan we werken met aanvoer van Friesland Campina, een
sterke partner. Zij leveren kaas die wij volgens beproefde methode
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gaan roken in verschillende varianten. Met Che Chil bieden we verrassende borrelhapjes voor de horeca, maar ook een interessant product
voor koks om mee te variëren.’
Hij loopt over van de ideeën, durft groot te dromen en doet al twee
jaar gedegen zijn huiswerk om een stevige basis te leggen. ‘Iedereen
die ik de sticks uit Armenië heb laten proeven, is enthousiast. Tijdens
mijn onderzoek bij horeca in heel Nederland moest ik echt mijn best
doen om professionals ook met kritiekpunten te laten komen. Door
hun opmerkingen zijn wij uitgekomen op varianten die verschillen in
vet- en zoutgehalte, zodat er voor elke smaak wat wils is. Vooral de
vorm en structuur van deze gerookte kaas zijn een beleving, want de
stengels moet je zelf pellen. Je trekt er als het ware slierten vanaf en
dat vinden mensen heel leuk om te doen.’

Leren en bijstellen
Product en branding staan bij Arakelov voorop, maar hij kijkt bewust
vanuit breed perspectief naar zijn zaak. ‘De foodmarkt is behoorlijk
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verzadigd; daar kom je niet zomaar tussen, hoe goed je snack ook is.
Daarom heb ik veel energie gestoken in het opbouwen van een netwerk,
het vinden van partners en het aanscherpen van mijn concept. Een
introductie kun je maar één keer goed doen en daar werk ik via een
stappenplan naartoe, al doende lerend en bijstellend. Met dank aan alle
mensen om me heen die ook in dit product geloven en bereid bleken om
te helpen. Dat geeft vertrouwen in een mooie toekomst voor Che Chil.’
‘Joep de Vries van de NOM is één van de waardevolle mensen waarmee
ik regelmatig heb mogen sparren’, vervolgt Arakelov. ‘Hij heeft een
enorm netwerk en heeft me in contact gebracht met diverse partijen
– van de gemeente Leeuwarden tot en met mediabedrijf CMCG – die me
op allerlei fronten verder konden helpen: van gedegen marktkennis tot
branding en financiering. Zo kon ik mijn plannen steeds verbeteren en
is het uiteindelijk gelukt om het volledige startkapitaal te lenen bij de
Rabobank. Het is fijn om het vertrouwen van anderen bevestigd te zien
door de bank. Bovendien kunnen we nu daadwerkelijk gaan produceren
en de ambities waarmaken.’

Hij staat te trappelen. Had vooraf onderschat hoeveel tijd er in de
voorbereiding gaat zitten, maar is blij dat hij niet te hard van stapel
is gelopen. ‘Ik denk nog steeds groot, maar zeker de retailmarkt is
een uitdaging. De eerste ingang zit bij de horeca en bij de kleinere
speciaal-groothandels. We richten daarom boven de fabriekshal ook
een ruimte in voor proeverijen, waarbij we gaan samenwerken met
Noord-Nederlandse brouwerijen. Che Chil is een beleving, dat heb ik
in Armenië ervaren en dat gaan we hier ook losmaken. Ik heb de
nuchterheid van een Fries, maar óók de passie van een wereldburger.
Ik weet dat het kan.’
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Voorlopig houdt Arakelov het hoofd koel. Zijn oom komt over uit
Armenië om de productie mee op gang te helpen, samen met drie
ervaren fulltime krachten uit de foodsector. ‘We hebben bewust
geïnvesteerd in machines die qua productie eenvoudig zijn op te schalen
als de kaassticks een hype worden’, vertelt de jonge ondernemer, die
alle scenario’s heeft doorgerekend. ‘De komende maanden staan in
het teken van opstarten en testen, daarna kunnen we de markt op.
Het veld is de allerbeste leerschool. Nieuwe uitdagingen komen ongetwijfeld op mijn pad, maar ik ben ervan overtuigd dat ik met Che Chil
de Europese markt ga veroveren. En waar kan ik dat beter doen dan
vanuit Nederland, een kaasland bij uitstek!’
Aan de de website van Che Chil wordt nog volop gewerkt in samenspel met CMCG, het bureau dat Arakelov ondersteunt bij de marketing
omdat ze ook geloven in het product. Houd www.che-chil.nl in de
gaten of neem voor meer informatie contact op via info@che-chil.nl.

Joep de Vries | Foreign Direct Investment manager
T +31 6 253 926 71 | E jdevries@nom.nl
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JAARPLAN 2019
Ondernemers maken voortdurend nieuwe plannen. Wat gaan we doen? Wat zijn onze doelen?
Hoe gaan we dat doen en wat hebben we daarvoor nodig? Wij doen dat ook. De totstandkoming
van ons jaarplan is tevens een moment van bezinning. We zouden ons natuurlijk kunnen beperken
tot het aanpassen van de cijfers. Voor ons betekent het opstellen van een nieuw plan ook dat we
onszelf een aantal vragen stellen. Doen we nog de juiste dingen? Wat ging goed, wat kan beter?
Terugblikken gekoppeld aan vooruitkijken, want immers, de geleerde lessen kunnen direct omgezet
worden in de praktijk. En dat betekent ook vaak aanpassen.

Voor alles wat we doen zijn we afhankelijk van hoe we ons kapitaal
inzetten. Daarbij gaat het niet alleen om geld, het gaat ook om ons
netwerk en onze mensen. Deze elementen hebben we vervolgens
vertaald naar doelstellingen. Tevens hebben we onze duurzame ontwikkelingsdoelen bepaald resulterend in een waardecreatiemodel.

DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN (SDGs)
Eind september 2015 is er door de Verenigde Naties een nieuwe
mondiale agenda aangenomen die een eind moet maken aan
armoede, ongelijkheid en klimaatverandering. Hiervoor zijn zeventien
‘Sustainable Development Goals’, of Duurzame Ontwikkelingsdoelen,
vastgesteld. Het eerste en belangrijkste doel is het beëindigen van
extreme armoede, volgens de VN ‘de grootste uitdaging van deze
tijd’. Verder zijn er doelen over gezondheid, onderwijs en schoon
drinkwater, maar ook doelen over duurzame energie, minder
ongelijkheid en het aanpakken van klimaatverandering.
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Uit de zeventien doelen hebben wij er drie gekozen waarvan wij
vinden dat wij daar een bijdrage aan leveren (zie het waardecreatiemodel). Het is ons streven om dit aantal uit te bouwen. Maar we
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vinden het ook belangrijk om die doelen te kiezen waar we
werkelijk een bijdrage aan kunnen leveren. Kortom, doelen
waaraan we ook concrete resultaten kunnen koppelen.
Dit proberen we intern te doen (zie pagina 34 van deze
NOMMER) maar zeker ook extern. Een proces van continue
verbetering en bewustwording.

WAARDECREATIEMODEL
Terug naar het waardecreatiemodel. Door het koppelen van dat
wat je doet aan wat je hebt, je resultaten en je duurzame ontwikkelingsdoelen ontstaat een waardecreatiemodel. Plat gezegd:
de waarde die je vanuit de organisatie creëert voor je omgeving.
De structuur van de NOM en haar kapitaal bestaat uit meerdere
elementen. Wij vinden het belangrijk om vanuit dit kapitaal meer
waarde te creëren dan alleen cijfermatig. We hebben naast onze
visie ‘Ondernemingen doen groeien’ ook een maatschappelijke
verantwoordelijkheid: people, planet, profit..
En dit is ‘em dan geworden: het waardecreatiemodel van de NOM!

ondernemingen doen groeien

WAT DOEN WE?
Onze missie is het stimuleren van economische ontwikkeling
en werkgelegenheid in de drie noordelijke provincies.

INVESTEREN

INNOVEREN

Via onze, en de door ons beheerde
fondsen, investeren we in innovatieve
ondernemingen in Noord-Nederland of
wijzen de weg naar financiering.

We brengen bedrijven en kennisinstellingen
bij elkaar en ontwikkelen daarmee kansrijke
innovatie projecten.

ACQUIREREN
We halen (buitenlandse) ondernemingen
naar Noord-Nederland en zorgen ook dat ze
hier floreren.

ONS KAPITAAL
FINANCIEEL KAPITAAL

INTELLECTUEEL KAPITAAL

Wij ontvangen rente, dividenden,
opbrengsten uit verkopen en aflossingen,
vergoeding voor het beheer van fondsen
en subsidies van aandeelhouders.

Wij hebben kennis & expertise over
investeren, innovatie, acquisitie en de regio.

SOCIAAL KAPITAAL
We werken samen met kennis- en
financieringspartners en we hebben een
waardevol netwerk.
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DOELSTELLINGEN 2019

*vanuit alle door de NOM beheerde fondsen

INVESTEREN*

ACQUIREREN

40 gerealiseerde financieringen
12 tot 18 M € verstrekt kapitaal
18 gerealiseerde financieringen door Flinc

10 succesvolle acquisitietrajecten
300 nieuwe arbeidsplaatsen
100 M € aan totale investeringen

INNOVEREN

10 succesvolle projecten
6 M € investeringsvolume

in innovatieprojecten

ONZE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN
- door VN vastgestelde ontwikkelingsagenda voor 2030 -

De economische structuur
wordt door investeringen in Noord
Nederland versterkt.

Creatie duurzame werkgelegenheid
in de regio, daar leveren we
een bijdrage aan.

Bijdrage circulaire economie
Onze participaties en ondernemers
in onze netwerken werken aan het
vergroenen van grondstoffen en het
sluiten van ketens.
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FONDS SUPPORT NOORD

KAMPEERHAL RODEN GAAT
Roden zonder kampeerwinkel. Voor velen ondenkbaar. Toch leek het na de sluiting van De Vrijbuiter
echt te gebeuren. Totdat oud-eigenaren Gerard
Kremer en Ate van der Veen in actie kwamen. Hun
breed gedragen initiatief resulteerde uiteindelijk in
Kampeerhal Roden.
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Decennialang trokken ze massaal naar Roden. Honderdduizenden
klanten per jaar. Afkomstig uit heel Nederland en regelmatig zelfs van
daarbuiten. Soms schuifelend bewogen ze zich door de enorme winkel.
Toch ging De Vrijbuiter in het Drentse esdorp afgelopen zomer failliet.
Samen met de drie andere megastores van de kampeerwinkelketen.
Met Vervat werd al relatief snel een koper gevonden. De kampeerspecialist uit Rotterdam wilde echter alleen de vestigingen in Zaandam
en Gouda overnemen. En dus werden, naast Roermond, de deuren
in Roden gesloten. Inderdaad, geen kampeerhal meer in Roden. Nota
bene de bakermat van De Vrijbuiter. De plek van waaruit het bedrijf
sinds de oprichting in 1985 uitgroeide tot ’s lands grootste kampeerdiscounter. Nee, dat kunnen we toch niet laten gebeuren, vonden
oud-eigenaren Gerard Kremer en Ate van der Veen. Waarom gaan we
het niet zelf doen?

Prima omzet
Kremer en Van der Veen besloten de mogelijkheden te onderzoeken.
Allereerst werden bij de curator de cijfers opgevraagd. De bevindingen
stemden hoopvol. ‘In tegenstelling tot wat je bij een faillissement zou
verwachten, zagen we dat er een prima omzet werd gerealiseerd’, verduidelijkt Kremer. ‘Tot aan de laatste dag was er een grote toestroom
van klanten. Wel kon er naar ons idee aan de kostenkant flink wat
worden verbeterd. Vervolgens zijn we aan het rekenen geslagen en
kwamen we tot de conclusie dat ons plan een grote kans van slagen
heeft.’ Ze bleken niet de enigen met vertrouwen in de komst van een
nieuwe kampeerwinkel. Zo gaven de provincie Drenthe, de gemeente
Noordenveld, de bank en negen lokale ondernemers aan het initiatief
te willen financieren. Hetzelfde gold voor het MKB Fonds Drenthe.
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VOOR PRIJS EN BELEVING
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DE LEEGTE WORDT OPGEVULD MET
EEN ZEER KANSRIJK RETAIL INITIATIEF,
DOOR ANDERS TE DENKEN EN TE DOEN.
DAAR DRAGEN WE GRAAG AAN BIJ
MET EEN FINANCIERING VANUIT HET
MKB FONDS DRENTHE

28

Marktruimte
‘Uiteraard hebben we van tevoren een zorgvuldig marktonderzoek
gedaan’, zegt Dave de Groot, investment manager van het fonds dat
kansrijke bedrijven uit Drenthe ondersteunt met financieringen en/of
aandelenkapitaal. ‘Daaruit bleek dat er na de sluiting van De Vrijbuiter
een zwart gat is ontstaan. Anders gezegd: er is marktruimte voor
een kampeerhal in Roden. Daarnaast heb wij uitvoerig gesproken
met alle direct betrokkenen. Niet alleen met Gerard en Ate, maar ook
met Gerard’s zoon Richard en Harmjan Poel. Laatstgenoemden zijn
straks namelijk samen verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding van
Kampeerhal Roden, zoals het bedrijf gaat heten. Richard en Harmjan
kennen elkaar door en door. Zo deden ze ooit samen vierenhalf jaar
de inkoop bij De Vrijbuiter. En ook in de jaren daarna hebben ze elders
een bewezen track record opgebouwd, met name op het gebied van
online verkoop. Die combinatie van de oudere en de jongere generatie,
de aanwezige marktkennis, de potentie van het bedrijf en de financiële
betrokkenheid van de negen lokale ondernemers, met elk hun eigen
specifieke kennis en kunde, hebben ons doen besluiten een financiering te verstrekken.’

Louter positief
Komende 30 maart wordt Kampeerhal Roden geopend. De nieuwe
kampeerwinkel, gevestigd in het voormalige Vrijbuiterpand aan de
Kanaalstraat, gaat naar verwachting circa 30 nieuwe banen opleveren.
De vacatures worden deels opgevuld met oud-medewerkers van De
Vrijbuiter. Een aantal van hen had al een andere baan gevonden, maar

hebben die meteen weer opgezegd. Maar al te graag willen ze deel
uitmaken van het nieuwe avontuur. Ook consumenten reageren louter
positief, blij dat er straks in Roden weer een kampeerwinkel is. ‘Uit
reacties op social media viel op te maken dat de ziel de laatste jaren uit
het bedrijf was verdwenen’, vertelt Richard Kremer. ‘Daarnaast was
het assortiment te veel gericht op de bovenkant van de markt. Veel
dure merken dus. Terwijl scherpe prijzen, in combinatie met een ruim
aanbod, altijd het geheim van de succesformule was.’

Beleving
Al die reacties en klantbehoeftes zijn meegenomen in de totstandkoming van de nieuwe winkel. In het ontwikkelen van een herkenbaar,
toegankelijk en onderscheidend concept. Maar wat mogen consumenten nu precies verwachten? ‘In elk geval een winkel waar beleving en
prijs een grote rol spelen’, benadrukt de jongste Kremer. ‘Zo wordt de
winkel opgedeeld in verschillende werelden, met elk een eigen thema.
We doen namelijk veel meer dan alleen kamperen. Sterker nog, bij
Kampeerhal Roden kun je terecht voor vrijwel alles wat met ‘buiten’ te
maken heeft. Overal in de winkel kun je van alles meemaken. En overal
kunnen producten in een passende omgeving op de best mogelijke
manier worden getest en ervaren. De grootste uitdaging? Die ligt
meteen al bij de opening. We merken dat mensen enorm nieuwsgierig
zijn. Daarom willen we ze echt gaan verrassen. En dat gaat lukken,
zeker weten!’
Dave de Groot | Investment manager
T (06) 557 079 67 | E groot@mkbfondsdrenthe.nl
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2019 update #1

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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MILJOEN
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170
62

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

30

66

MILJOEN

8

Voor innovatieve ondernemers,
starters en bestaande bedrijven
in Fryslân.

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

MEDHEMSCIENCE BRENGT HEMO
Hemofreeze zak met ingevroren
menselijk weefsel voor transplantatie.
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Tot 2015 werkten bij Fresenius Kabi in Emmer-Compascuum tientallen
mensen aan de productie van bloedzakken. Daarna werd het verplaatst
naar Oostenrijk. Sinds medio vorig jaar is de productie weer terug in de
regio, in Emmen om precies te zijn. Als het aan MedHemScience ligt blijft
het daar niet bij.
Wat als een grote medische producent een bedrijfsonderdeel sluit
of een verliesgevend product afstoot? Inderdaad, dan gaan banen
verloren en blijft kostbare kennis onbenut. Dat is natuurlijk zonde.
Juist vanuit die gedachte werd MedHemScience opgericht. Het bedrijf
uit Emmen ontwikkelt en produceert medische disposables (wegwerpproducten). ‘Wij nemen bestaande productieprocessen over om
vervolgens nieuwe activiteiten te ontwikkelen’, vat Hendrik van Gent,
één van de initiatiefnemers, de werkwijze kernachtig samen.

Medische multinational
MedHemScience is onderdeel van Business Creation, waar Van Gent
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actief is als redevelopment manager. Business Creation richt zich al
sinds 1982 op herontwikkeling en herstructurering bij met name grote
internationale bedrijven. Zo kwam men ooit terecht bij Fresenius Kabi,
een medische multinational die lange tijd bloedzakken, onder de naam
Hemofreeze, produceerde in Emmer-Compascuum. In 2015 werd de
productie van deze disposables echter verplaatst naar Oostenrijk. In
het Drentse dorp gingen daardoor circa 120 banen verloren. Enkele
jaren later ging de Oostenrijkse fabriek alweer dicht. ‘Kort daarna
hebben we besloten om Hemofreeze te kopen en de productie van de
bloedzakken weer terug te verplaatsen naar Emmen’, zegt Van Gent.
‘Daar zijn immers mensen beschikbaar met verstand van zaken. Van de

WWW.MEDHEMSCIENCE.COM

FREEZE TERUG NAAR DRENTHE
ontwikkeling, verkoop en distributie, maar vooral ook van het ingewikkelde certificeringsproces.’

Goede start
In mei 2017 nam MedHemScience de fabriek in Oostenrijk definitief
over. Eind vorig jaar was er wederom goed nieuws. Van TÜV kreeg
het bedrijf te horen dat zowel het productieproces als de productieomgeving aan alle Europese normen voldoet. Van Gent: ‘Als je in vijf
maanden tijd een bedrijf in Oostenrijk overneemt, het verplaatst naar
Emmen, mensen in dienst neemt, gecertificeerd wordt en vervolgens
opstart, dan mag je gerust spreken van een veelbelovend begin.’ Die
goede start werd mede mogelijk gemaakt door een financiering van
het MKB Fonds Drenthe. Namens de provincie Drenthe ondersteunt dit
fonds, dat wordt uitgevoerd door de NOM, kansrijke ondernemingen
bij het realiseren van hun innovatieve plannen.
En kansrijk is het bedrijf zeker. Dat kwam uit de talrijke gesprekken,
het businessplan en het uitgebreide marktonderzoek wel naar voren.
‘We zijn ervan overtuigd dat MedHemScience relevante economische
en maatschappelijke waarde toevoegt aan de regio’, zegt investment
manager Emmy Saimi-Roozeboom van het MKB Fonds Drenthe. ‘Nu
al zijn productieprocessen en daaraan gerelateerde werkgelegenheid
naar Drenthe gehaald die eerder verloren waren gegaan.’

Kleinschaliger
Hemofreeze is het eerste product dat door MedHemScience wordt
ontwikkeld, verbeterd en vermarkt. De activiteiten vinden plaats vanuit
een van Fresenius gekocht pand aan de Marco Polostraat in Emmen. In
tegenstelling tot eerder bij de multinational wordt er nu niet in massa
geproduceerd. Het gaat om aanzienlijk kleinere aantallen. Momenteel
heeft MedHemScience tien mensen in dienst. Voor een belangrijk deel
oud-werknemers van Fresinius die daar in het verleden betrokken
waren bij de productie van de bloedzakken.

Naar verwachting zal het aantal werknemers op termijn flink
toenemen. Want het bedrijf wil zich op meer producten richten dan
uitsluitend Hemofreeze. Zo worden al gesprekken gevoerd met andere
medische multinationals die hun productportfolio willen opschonen.
Bijvoorbeeld omdat de markt voor een bepaald product voor hen te
klein is geworden. ‘Wij willen zo’n product niet alleen onderbrengen
in Emmen, maar er ook eigenaar van worden’, onderstreept Van Gent.
‘Of preciezer: MedHemScience wil verantwoordelijk zijn voor zowel de
productie als de verkoop en de distributie. Vaak gaat het om producten
in nichemarkten. Om producten dus met een laag volume en een
trouwe klantenkring en waar bovendien veel specialistische kennis en
expertise voor nodig is.‘

MedTech Park
MedHemScience werkt nauw samen met Health Hub Roden, dat in
de wereld van medische technologie als verbindende schakel fungeert
tussen ondernemers, kennisinstellingen en overheid. ‘Waar Health Hub
Roden zich bezighoudt met het vertalen van kennis naar startende
bedrijven, richten wij ons op snelgroeiende medische maakbedrijven,
zogeheten grown-ups’, vertelt Van Gent. ‘Dat sluit natuurlijk heel mooi
op elkaar aan.’ Ook zijn er concrete plannen voor het opzetten van een
MedTech Park in Emmen. Het initiatief is vooral bedoeld om fysieke
infrastructuur te creëren voor startende medische mkb-bedrijven. ‘Het
gaat dan om zaken als huisvesting, kennis en faciliteiten die voor een
afzonderlijk bedrijf te duur zijn en die ze daarom het liefst met anderen
willen delen,’ legt Van Gent uit. ‘Denk aan een gedeelde productieomgeving, het gebruik kunnen maken van een clean room of het delen
van kennis omtrent bijvoorbeeld regulatory affairs.’
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Emmy Saimi-Roozeboom | Investment manager
T (06) 461 074 13 | E saimi-roozeboom@mkbfondsdrenthe.nl

Stikstof vriezer met daarin cassette met meerdere zakken menselijk weefsel voor transplantatie.
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‘DRIJFVEREN EN LEERVERMOGEN
Van krapte op de arbeidsmarkt, vergrijzing en de impact van automatisering tot medewerkers die toe zijn
aan een nieuwe uitdaging: bedrijven kampen allemaal met HR-vraagstukken en merken dat de gebaande
paden tekortschieten. Het Mobiliteitsnetwerk Noord-Nederland (MOB) heeft daarom HR-kracht uit het
bedrijfsleven gebundeld en boekt succes met het lef om buiten de kaders te denken én te doen.

De eerste matches pakken goed uit en daar is aanjager Anneke Post
van het MOB trots op. ‘Dit is waar we het allemaal voor doen’, zegt de
projectleider duurzame inzetbaarheid. ‘Talenten van mensen benutten
op plekken waar ze hard nodig zijn of waar ze beter op hun plek zitten.
Vacatures vervullen door vanuit andere perspectieven te kijken. Want
dan kun je ontdekken dat een accountmanager die bij de bank geen
toekomst meer heeft, een uitstekende procesoperator in de dop blijkt
waar ze in de industrie om zitten te springen. De uitdaging is om naar

32

| FEBRUARI 2019

de toekomst te kijken, terwijl cv’s vooral iets zeggen over het verleden.
Wat werkelijk telt, zijn competenties, drijfveren en leervermogen.’

Context is cruciaal
Die insteek is precies waarom HR-adviseur André Smit zich thuis voelt
bij het MOB. ‘Oog hebben voor iemands persoonlijkheid en die in de
juiste context plaatsen, dat is cruciaal’, zegt Smit, die bij Reym BV mede
zorgdraagt voor de personele bezetting in Noord-Nederland. Hij sloot

ZIJN BELANGRIJKER DAN CV’
MOB
zich aan bij het MOB omdat hij gelooft in samenwerken en het delen
van kennis én arbeidskracht. ‘Soms biedt het ene bedrijf de uitdaging
of ontplooiingsmogelijkheden die bij een ander ontbreken. Of de ene
organisatie zit met boventallige mensen, terwijl ze elders zitten te
springen om goede krachten. De kunst is om de juiste verbindingen te
leggen en daar is het MOB een uitstekend platform voor.’
Reym heeft dankzij het MOB al twee vacatures vervuld in NoordNederland. Via het UWV – ook partner in het netwerk – werd een geschikte chauffeur/industrieel reiniger voor vestiging Akkrum gevonden.
En de Rabobank en Gasunie schoven kandidaten naar voren die wel
oren hadden naar de functie van vestigingsmanager met doorgroeimogelijkheid tot regiodirecteur. ‘Dit waren mensen die bij hun huidige
werkgever aan het plafond zaten’, vertelt Smit. ‘Bij ons kunnen ze wel
die volgende stap zetten. Ik vind het bijzonder dat de partners binnen
het MOB zo zorgvuldig omgaan met human capital. Ze gaan open het
gesprek aan en durven ook mensen te laten gaan als ze weten dat die
toe zijn aan een andere uitdaging. Zo kunnen we elkaar helpen.’

Unieke kruisbestuiving
Het MOB heeft inmiddels 20 leden met samen meer dan 7.000
medewerkers. Het initiatief voor dit netwerk ontstond bij een aantal
Food-bedrijven. De meeste leden zitten in de proces- en maakindustrie,
maar ook partijen als Rabobank Noord en Omrin zijn aangehaakt.
‘Zo ontstaat een unieke kruisbestuiving’, constateert Post. ‘Dat lukt
omdat leden zich committeren en actief meedoen. We komen zes
keer per jaar samen met de HR-professionals. Ook
tussentijds vinden zij elkaar goed via de app-groep
en telefoon om balletjes op te gooien. Zo kunnen we
bij vacatures of mensen die een andere plek zoeken
snel aanknopingspunten uitwisselen. Het werkt zo
goed omdat er onderling vertrouwen is en deelnemers
oprecht met elkaar meedenken.’
HR-manager Jelke van Dapperen van Royal Steensma
beaamt dat. ‘Binnen dit netwerk draait het om warme

KRAPTE OP DE ARBEIDSMARKT WORDT STEEDS
URGENTER. EN URGENTIE BETEKENT INNOVATIE.
HET MOB IS HIER EEN MOOI VOORBEELD VAN!
(Joep de Vries, Project manager NOM)

Het MOB staat voor concrete actie: mensen uitwisselen, vacatures vervullen en medewerkers in
beweging zetten met oog op de toekomst. Bovendien
organiseert het MOB zij-instroomtrajecten in samenwerking met het UWV en de bancaire sector.
Midden- en grootbedrijven met minimaal 100 fte
en professioneel
HR-management
kunnen aanhaken.

WWW.MOBNN.NL

contacten. Het gaat veel verder dan vacatures en cv’s uitwisselen, het
gaat om de beleving van mensen. Het is echt een doe-netwerk, we
sparren net zolang totdat iemand ergens een gesprek heeft of tenminste een contactpersoon voor een volgende stap. Zo hebben we via het
MOB voor Royal Steensma ook een nieuwe plantmanager gevonden.
Na een pitch bij een netwerkbijeenkomst riepen drie verschillende
partners dezelfde naam. Het was iemand die bij een ander bedrijf
werkte – een aspirant-lid van het MOB – en waarvan ze wisten dat die
om zich heen keek naar een nieuwe uitdaging. Dan kan een balletje
snel rollen.’
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Open in gesprek
Bang om zelf goede mensen kwijt te raken, is Van Dapperen niet.
‘De realiteit is dat mensen geen leven lang meer bij hetzelfde bedrijf
werken. Je kunt daarom beter open met elkaar in gesprek blijven.
Wie weet kan iemand eens meelopen binnen het netwerk en zo
weer geïnspireerd raken. Andersom kan Royal Steensma ook anderen
kansen bieden. Wij kennen lange dienstverbanden en daar zijn we
trots op, maar in de toekomst moeten we wel anticiperen op uitstroom
door AOW. En het MOB is een waardevol netwerk voor in-, door- en
uitstroom. Bovendien is het netwerk collegiaal en inspirerend als het
gaat om kennis delen. We bespreken ook thema’s als strategische
personele planning of hoe je anno 2020 ontwikkelgesprekken voert
met medewerkers.’
Het succes van het MOB schuilt volgens Van Dapperen en Smit in
het feit dat de deelnemende bedrijven zich niet blindstaren op het
gewilde schaap met vijf poten. ‘In de huidige arbeidsmarkt moet je
out-of-the-box denken en oog hebben voor wat mensen willen.
Blijven leren en ontwikkelen hoort bij deze tijd en dan kunnen matches
die op het oog verrassend zijn heel goed uitpakken.’ Het is precies
waar aanjager Post op aanstuurt: creatieve oplossingen. ‘Die vinden
we doordat we actief samenwerken. Bij het MOB is een slapend lidmaatschap niet aan de orde, juist door steeds te weten wat er speelt,
zetten we concrete stappen en ontstaan er matches.’
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#TOEKOMSTSTOEL

OOIT GEHOORD VAN DE TOEKOMSTSTOEL? NEE?
WELNU, WE VERTELLEN JE GRAAG MEER
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De #toekomststoel is een initiatief van Jan Terlouw. De #toekomststoel
is een lege stoel die in iedere vergadering en elk overleg de toekomst
vertegenwoordigt en ons eraan helpt herinneren om duurzaamheid
mee te wegen in de beslissingen van vandaag. Een mond-vol. De korte
versie: de lege stoel staat symbool voor de toekomst. En is een geheugensteuntje bij beslissingen die worden genomen en van invloed zijn op de
toekomst.
Zo’n stoel hebben wij ook aangeschaft. Opgepimpt en wel door
leerlingen van de Brederoschool uit Groningen. Nu is het natuurlijk
zaak te handelen naar het gedachtegoed achter de stoel. En dat willen
we graag breder trekken. De stoel als onderdeel van ons MVO-beleid.
Want maatschappelijk verantwoord ondernemen, dat doen we al op
verschillende punten, maar kan altijd beter.

IDEEËN, TIPS, WE HOREN ZE GRAAG
Heb je ideeën voor ons? Laat het ons vooral weten (mail dan naar
communicatie@nom.nl). Suggestie van onze kant: op internet vonden
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we een lijst met 100 tips om hiermee aan de slag te gaan (MVO Nederland). Ongetwijfeld zal je, net zo als wij, merken dat je al verschillende
van de genoemde tips hebt ingevoerd. Een mooie start om verder op
door te bouwen.
Wil je ook zo’n #toekomststoel? Neem dan contact op met team Noord
via www.energychallenges.nl.

PAK ERGENS IN DE WERELD
EEN BIERTJE,
EN DRINK EEN
BEETJE TROTS
UIT DE EEMSHAVEN
Twee blinkende nieuwe torens werden
afgelopen jaar in gebruik genomen.

Holland Malt verdubbelde daarmee de
productiecapaciteit in de Eemshaven.

Bijzonder, want niet zo lang geleden was
het bankroet van de mouterij nog nabij.
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KIJKT OM

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

DE EEMSHAVEN HEEFT VEEL
MEE, DE KANSEN ZIJN GROOT.
LATEN WE DIE VERZILVEREN

s
kel alt)
n
i
M
Sw
m olland
e
l
l
Wi FO H
(C

.
Wim A,B

36

‘Als we klanten hier rondleiden, dan zie je de bewondering. Dit is een
ultramoderne omgeving, state of the art’, vertelt Willem Swinkels. Hij
is CFO van Holland Malt, dat twee mouterijen heeft in Nederland. Eén
in Lieshout, en een grotere in de Eemshaven. ‘We hebben bij de bouw
de nieuwste technieken toegepast. Duurzaamheid en efficiëntie zijn
leidend. Ja, en dat wij zo veel roestvast staal gebruiken, dat is gewoon
ook mooi en zeer hygiënisch.’
Een rondleiding door het 55 meter hoge gebouw is ronduit indrukwekkend. De cijfers zijn om van te duizelen. Dit jaar wordt in de Eemshaven
zo’n 280.000 ton mout geproduceerd voor de internationale biermarkt,
een verdubbeling ten opzichte van een paar jaar geleden. ‘We hebben
ambities, willen eigenlijk nog meer’, zegt Swinkels. ‘Als de omstandigheden hier nog beter worden, breiden we ongetwijfeld verder uit in de
nabije toekomst.’

Keuze valt op Eemshaven
Holland Malt streek in 2003 neer in de Eemshaven, op een moment
dat het landschap er nog heel anders uitzag daar. De energiecentrales
waren er nog niet, van de hoge industrialisatiegraad was nog geen
sprake. Tóch koos het familiebedrijf voor deze locatie. En daarbij ging
het niet over één nacht ijs. Vanuit de NOM was Wim A,B. nauw bij dat
proces betrokken. ‘Voor ons was de komst van Holland Malt spectaculair, het begin van de opleving van de Eemshaven.’
‘Ik kan me herinneren dat we best wat concurrentie hadden, uit binnen-
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en buitenland. Wat je dan doet, is zorgen voor een goed gevoel, voor
vertrouwen dat de Eemshaven de beste keuze is. Naast uiteraard
blijven hameren op de grote voordelen. De diepzeehaven, de regionale
betrokkenheid, de positieve rol van Groningen Seaports, de aanwezigheid van energie en ook de schone lucht. Het feit dat Agrifirm als
belangrijke toeleverancier vooral in het Noorden actief is, hielp enorm
mee. En onze financiering ook.’

Top zeven van de wereld
De plek bevalt kennelijk zo goed, dat afgelopen jaren heel veel in de
mouterij werd geïnvesteerd. Plantmanager Marco van Dun: ‘Onze
efficiency is ermee fors gestegen. Door nieuwe technieken konden we
in de nieuwbouw verder automatiseren. We hebben bijvoorbeeld geen
mensen meer nodig die uren de weekkuipen staan schoon te spuiten.
Dat gaat nu volautomatisch. Het systeem van multiple sourcing van
de gerst en het blenden vanuit ons silocomplex stelt ons in staat op elk
moment de door de klant gewenste blend van moutsoorten te leveren.
Dat maakt ons flexibel.’
Dat past allemaal in de groeiambitie van het bedrijf in een lastige markt.
Swinkels: ‘De marges zijn klein. We moeten het hebben van een hoge
efficiëntie en de beste kwaliteit. Dat gaat nu heel goed. Vanuit de
Eemshaven gaat onze mout de wereld over. Als we China, dat vooral
zijn binnenlandse markt bedient, even buiten beschouwing laten, staan
we in de top zeven van grootste mouterijen wereldwijd. Als je ergens

MOUTEN, HOE GAAT DAT EIGENLIJK?
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Om mout - één van de ingrediënten van bier - te maken, is allereerst
gerst nodig. Bij Holland Malt wordt dat aangevoerd over zee vanuit
het buitenland en met vrachtwagens vanuit het nabije binnenland.
Eerst worden de gerstkorrels schoongemaakt, daarna worden ze één dag
geweekt in water terwijl het gerstmengsel wordt belucht. Het kiemingsproces komt zo langzaam op gang. Vervolgens hebben de korrels een
warme, vochtige, lichte omgeving nodig om verder te kiemen. Na vijf
dagen is het kiemingsproces voltooid waarna de gekiemde korrels naar
de droogruimte gaan, waar het kiemingsproces stopt en het vochtgehalte wordt verlaagd. En zo is gerst veranderd in mout en kan het
verpakt naar de brouwerijen in de wereld worden gestuurd.
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op aarde een biertje drinkt, is de kans aanzienlijk dat je ons product tot
je neemt.’

Dus ja, het moment van de uitbreiding viel perfect, we kunnen ons
extra aanbod direct kwijt op de markt.’

Bankroet heel dichtbij

Kansen Eemshaven nu verzilveren

Nu gaat het heel goed, maar hoe anders was dat in het begin. De
kinderziektes aan de technologie van de installatie bleken hardnekkig.
Swinkels: ‘We hadden een op papier geweldig plan. De hele vloer zou
om een as draaien om het kiemproces optimaal te maken. In de praktijk
liepen we continu tegen technische moeilijkheden aan.’
Met grote gevolgen. Het beloofde mout kon niet aan klanten worden
geleverd. Kosten liepen op, inkomsten liepen achter. ‘Alles zat tegen.
De wereld belandde ook nog eens in een kleine crisis waardoor de
vraag afnam. Het was echt kantje boord of we het zouden redden.
In 2007 zaten we heel dicht tegen een faillissement aan. Het is door
een goede reorganisatie dat we overleefden. We gingen in survivalmode en langzaam maar zeker konden we de kwaliteit en efficiency
verhogen. Het is pas sinds 2014, 2015 dat we echt sprongen maken en
de mouterij goed loopt.’
Zo goed dus, dat plannen voor de verdubbeling van de capaciteit op
tafel kwamen. ‘Twee jaar lang hebben we in de markt getest of de
vraag groot genoeg was. Het antwoord is ja. Dat heeft ook met de
ontwikkelingen in de wereld te maken. De bevolking groeit, de vraag
naar bier stijgt langzaam. Belangrijk is de ontwikkeling van speciaalbieren, die meestal meer mout bevatten. De groei daarin helpt ons.

Wanneer in de Eemshaven de volgende uitbreiding realiteit wordt, is
de vraag. Swinkels: ‘Heel eerlijk gezegd had ik gehoopt en verwacht
dat de infrastructuur hier al beter zou zijn. Ik vind dat er echt snel een
containerterminal moet komen. Wij moeten onze containers nu nog
via Westerbroek verladen. Dat is in alle opzichten onwenselijk. Voor
onze kostenstructuur, en vanwege het duurzaamheidsstreven.’
‘In het verlengde zou snel werk gemaakt moeten worden van een
warmtenet. Wij gebruiken voor het moutingsproces heel veel warme
lucht, waarvoor we aardgas gebruiken. Terwijl ik even verderop de
warme lucht vanuit de energiecentrales zo de lucht in geblazen zie
worden. Een uitwisseling ligt voor de hand, maar is kostbaar. Het zou
goed zijn als de NOM daarin iets kan betekenen, misschien subsidies
kan lostrekken. Want voor ons als bedrijf zijn dat dé thema’s van de
toekomst: logistiek en energie. Als dat nog wat beter voor elkaar is,
dan groeien we hier gewoon hard door. De Eemshaven heeft veel mee,
de kansen zijn groot. Laten we die verzilveren.’

Wim A,B. | Projectmanager Foreign Direct Investment
T +31 6 270 871 72 | E ab@nom.nl
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Het was nog een onbegrepen business toen Dave Bakker rond de eeuwwisseling handel zag in de zijstromen
van de zuivelindustrie. Nu is zijn bedrijf AND Cheestrade in Leeuwarden een voorloper in de circulaire economie.
‘Er is nog een wereld te winnen in de aanpak van verspilling binnen de foodsector’, stelt Bakker. ‘Daarom bieden
wij met No Food To Waste een breed platform aan circulaire voedselinitiatieven in Noord-Nederland.

DAVE BAKKER VAN AND CHEESETRADE:

VOEDSELVERSPILLING IS GEDEELDE
Allereerst wil Bakker een misverstand ophelderen. ‘Als je werkt met voedsel dat
buiten de standaarden valt, krijg je te maken met vooroordelen over de kwaliteit. Die zal wel twijfelachtig zijn, denken nog te veel mensen. Terwijl wij binnen
de branche een zijstroomconvenant hebben opgesteld, waarmee we aan de
hoogste eisen voldoen voor de verwerking en herwaardering van reststromen.
Meestal blijkt dat het idee van ‘goed of niet goed’ een kwestie is van perceptie
en verwachtingen. Neem de welbekende kromme komkommer waar eigenlijk
niks aan mankeert. Voor mij is één ding echt niet goed en dat is de verspilling
van prima voedsel.’
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De kunst van verwaarden
Bakker zag als ondernemer de waarde van zijstromen en creëerde een bewezen
businessmodel. ‘Het idee dat reststromen geen waarde hebben is ook zo’n
misverstand. Waarom zou een product dat niet binnen de standaarden past
opeens heel goedkoop of zelfs gratis moeten zijn? Wij verstaan de kunst van
het verwaarden, omdat we anders kijken. In de lineaire productieketen lijkt
weggooien het meest efficiënt, maar wij doorbreken dat lineaire denken en
pakken circulaire kansen. Naast onze reguliere groothandel, kaasverwerking en
exploitatie van de winkels, hebben we daarom een businessunit die volledig is
toegewijd aan de aanpak van verspilling.’
Uiteraard is kaas de basis van de circulaire business bij AND Cheesetrade, al
oriënteert het bedrijf zich breder. Bakker wil zijn ervaring en inzichten graag
inzetten in de volle breedte van de voedingsmiddelensector. ‘De zuivel loopt
voorop, maar we kampen in de westerse wereld ook met grote reststromen
brood, fruit, groente en vlees. Daarom zoeken we foodbedrijven in NoordNederland met kansrijke reststromen én ondernemers met ideeën om die
voedselstromen te verwerken tot producten. We kunnen de krachten bundelen
binnen No Food To Waste, een platform om kennis te delen en kansrijke reststromen te verwerken tot waardevolle grondstoffen en smakelijke producten.’

Gedrag consumenten
Zelf ontwikkelde AND Cheesetrade al een romige spread op basis van kaas die
binnen supermarkten niet meer kan worden verkocht. ‘Wij redden deze kaas
van de afvalbak en geven retailers met ons product Spread-it or dip it de kans
om hun derving winstgevend te maken’, zegt Bakker. ‘Het valt goed en we
zoeken nu launching customers om gezamenlijk de verspilling aan te pakken.
Mijn droom is dat circulaire producten als deze in de toekomst normaal worden,
net zoals fair trade en biologisch in het gangbare supermarktassortiment zijn
opgenomen. Dat vraagt ook iets van consumenten. Die willen terecht vaker

weten waar hun voedsel vandaan komt en hoe het is geproduceerd, maar
vergeten hoeveel invloed zij zelf hebben met hun koop- en consumeergedrag.
Om bij de komkommer te blijven: als we massaal alleen de rechte kopen en
de kromme laten liggen of daar veel te weinig voor betalen, dan werken we
verspilling in de hand.’
‘Het is een kip-ei-discussie’, beseft Bakker. ‘Juist daarom zie ik voedselverspilling
als een gedeelde verantwoordelijkheid. We mogen best weer wat meer besef
van voedsel krijgen. Eten naar de seizoenen. Zelf kijken, ruiken en proeven of
iets nog bruikbaar is, in plaats van alleen naar de houdbaarheidsdatum kijken.
En goede gewoonten ontwikkelen. Zo zetten de Fransen camembert onder
een stolpje, zodat de kaas op kamertemperatuur verder kan rijpen. Wij leggen
‘m in de koelkast, waardoor de kaas na verloop van tijd hooguit rijp is voor de
afvalbak. Ik wil maar zeggen: hoe je het productieproces ook inricht en welke
eisen er ook gelden, consumenten hebben thuis ook invloed op het voedsel. Het
is een illusie dat we alles kunnen controleren en beheersen.’

Circulair denken
Tegelijk is Bakker zich meer dan gemiddeld bewust van optimalisatieprocessen,
juist omdat hij ook met zijstromen werkt. ‘De voedsel- en warenautoriteiten zijn
overtuigd van wat we doen, inmiddels de consumenten ook. Nu de business
goed loopt, zijn het vooral industriële partijen die kritischer nadenken over hergebruik van zijstromen, omdat ze bang zijn voor claims als het ergens toch mis
gaat. Door zo te denken, werk je verspilling in de hand. Wij hebben met AND
Cheesetrade allang bewezen dat zijstromen geen grijs gebied zijn. We zetten
zelfs een trend door in te zetten op circulariteit, flexibiliteit en kwaliteit. Het is
en blijft een uitdaging om verspilling aan te pakken, maar het kán.’
‘Dat we in de samenleving de beweging maken naar een circulaire economie
zou het makkelijker moeten maken, maar ik merk dat er nog steeds heel lineair
wordt gedacht. Ook rondom regelgeving, of financiering. Als ik een nieuwe
faciliteit wil bouwen met restmaterialen en tweedehands machines, zegt de
bank nee omdat ze de afschrijfwaarde niet kunnen inschatten. Kies ik voor
gloednieuw, dan komen ze wél over de brug. Door het lineaire denken zie ik
ook dat veel subsidiegeld blijft steken bij het aanjagen, terwijl concrete stappen
uitblijven. Als ondernemer ben ik van het aanpakken, maar we hebben elkaar
daarbij wel nodig. Met No Food To Waste geven we daarom een eerste aanzet
tot het bundelen van initiatieven tegen voedselverspilling.’
Joep de Vries | Foreign Direct Investment manager
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