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Tja, op enig moment is dat het geval. Een andere keuze maken
betekent afscheid nemen. En dus ook stoppen met dit intro. De
laatste, althans in de NOMMER. Gekscherend heb ik het wel eens
over ons ‘clubblaadje’ gehad. Daar doe ik de NOMMER tekort
mee. Dat blijkt ook wel uit het feit dat de inhoud altijd gevarieerd,
informatief en toegankelijk was en is. Het feit dat de NOMMER
op meer dan 4.000 zakelijke adressen terechtkomt bewijst dat.
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INNOVATIEHUB OOST-GRONINGEN MAAKT ENTHOUSIAST
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De NOMMER is bedoeld om onze relaties een podium te geven
en tegelijkertijd ook duidelijk te maken welke rol de NOM daarbij
speelt. In al die NOMMERs zit inhoud, passie en innovatie en dan
heb ik het niet alleen over ons blad, maar ook over de mensen bij
de NOM. Wanneer je weg gaat besef je wat je achter laat. Geen
reden om ineens in sentimenten te vervallen, maar gewoon reëel,
want ik begin bewust aan een nieuwe klus.

Het is overigens plezierig om te vertrekken met goede jaarcijfers. De resultaten over 2018 zien er goed uit en ook in het
afgelopen jaar zijn vrijwel alle beloofde resultaten gerealiseerd.
Met de aandeelhouders worden nieuwe afspraken gemaakt voor
de komende jaren. De verhouding met de provincies wordt steeds
soepeler. Wat merkt u daarvan als ondernemer? Niet direct iets,
maar tegelijkertijd blijft het uitgangspunt van de NOM dat we er
in de eerste plaats voor ondernemingen in Noord-Nederland zijn.
We willen u verder helpen, dan is het relevant dat ook je aandeel-

14

WHIMZEES ZIJN EEN HIT
8 Reis door het lijf met Reducept
10 Geo Plus vaart wel
12

Feiten in cijfers

18 NOM maakt het mede mogelijk
20 Met Flinc van een 7 naar een 9

houders die lijn onderschrijven.

22 Verder kijken met FDI

Kortom het waren twaalf mooie jaren. Met veel plezier en inzet

26 NOM op de kaart

heb ik binnen de NOM mee willen bouwen aan versterking van
de noordelijke economie. Als het ondernemingen goed gaat, zorgt
dat ook voor werk en inkomen van velen en versterkt dat de
noordelijke samenleving. Misschien hoog over, maar altijd terug
te vertalen naar concrete acties die in vele NOMMERs langs zijn
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FLINC GEBAAR,
GROTE IMPACT!
Wil jij ook investor ready worden? Neem dan contact op met Flinc. Zij zorgen ervoor dat je
goed voorbereid bij investeerders aan tafel komt te zitten. En niet alleen dat, ze brengen je
ook met hen in contact. Wist je dat een adviestraject met Flinc (32 adviesuren) je slechts
250 euro kost? Dat noemen wij met recht een Flinc Gebaar met Grote Impact! Lees meer op
onze nieuwe website: www.flinc.nl
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Oost-Gronings goud
Aardappelen
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Vier wetenschappers plus een ondernemer als aanjager. Pizzadozen op tafel en een cola
of een biertje erbij. En dan maar brainstormen over hoe je wat terug kunt doen voor je
geboortestreek. En zo kreeg het idee voor de InnovatieHub Oost-Groningen vaste vorm.

Vijf Pekelders, goed terecht gekomen allemaal. In de wetenschap, als
hoogleraar, docent of als geslaagd ondernemer. Jeugdvrienden waren ze, of
in elk geval kenden ze elkaar van school of een sportclub. Nieuwe Pekela is
het dorp en ze reisden over het land en de wereld.
Terwijl ze uitzwermden over het land zagen ze het dorp en de omgeving
waar ze vandaan kwamen tot stilstand komen. Het was de Pekelder ondernemer Jakob Zwinderman die het vijftal bijeen wist te krijgen en warm te
maken voor zijn plan om de kracht van de regio te herontdekken.

Juni 2019
Want die is er, zegt Zwinderman, die ook voorzitter is van de Stichting
Bedrijvigheid Pekela. Het valt niet te ontkennen dat Oost-Groningen kampt
met een zorgwekkend en aanhoudend hoog aantal werkzoekenden, dat de
bevolking er wat minder gezond is en dat de regio kampt met wegtrekken
van jongeren en beter opgeleiden.
Maar wat schiet je ermee op wanneer je blijft denken in problemen, vindt
Zwinderman, die al langer ijvert voor verbetering van de positie van de
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regio. Zwinderman haakte aan bij het plan van oud-Pekelder Willem Jonker,
hoogleraar data en veiligheid aan de Universiteit van Twente.
Jonker opperde eind 2017 in het Dagblad van het Noorden dat de Groninger
grondstoffen aardappelen, magnesiumzout en hennep barsten van de economische potentie. Zeker wanneer nieuwe bedrijvigheid wordt ontwikkeld
rond een combinatie van die producten.
Dat zou Oost-Groningen een nieuwe maakindustrie kunnen opleveren met
dertig nieuwe bedrijven en duizend banen, rekende Jonker voor. Daarmee
zou het ook jongeren en beter opgeleiden perspectieven bieden en dus de
braindrain tegengaan.
Met hun inventarisatie van de mogelijkheden voor een samenspel tussen
aardappelen, magnesiumzout en hennep gaven de broers Erik en André
Heeres een zwaai aan het plan. Erik Heeres is hoogleraar chemische
technologie aan de RUG en zijn broer André is lector biobased chemie aan
de Hanzehogeschool.
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Ze identificeerden een aantal sectoren met groeikansen: biochemie, farma en
voeding voorop. Hennepverwerker Hempflax in Oude Pekela, Nedmag, dat in
Veendam magnesiumzout verwerkt, en Avebe, producent van aardappelzetmeelproducten zagen er wel wat in. Ondertussen heeft een aantal vooraanstaande regionale bedrijven ook interesse getoond.   

‘We hebben een reeks patenten in de kast liggen’, zegt Nedmag-directeur
Bert Jan Bruning. ‘Soms doe je onderzoek of ontwikkel je een product.
Dan blijkt productie ervan op dat moment financieel niet rendabel te zijn.
Of je gaat er niet mee verder omdat de focus ergens anders ligt. Uit voorzorg
vraag je dan toch een patent aan.’

‘Werk, werk, werk is het mantra’, zegt Zwinderman. Meer economische activiteiten, dat is voor het gebied dé manier om de weg omhoog te vinden, betoogt
hij. ‘Meer banen komen er alleen wanneer je met iets nieuws, innovatiefs
begint. Daarbij moeten we uitgaan van de denkkracht van de ondernemers hier,
van hun kennis en netwerken. Wanneer je dat met elkaar verbindt, ontstaan
mogelijkheden. De grijsheid moet eraf.’

De frisse blik van de collega-bedrijven en de wetenschappers legt nieuwe
mogelijkheden bloot, aldus Bruning. ‘Dan blijkt dat de technologie ook voor
ontwikkeling van andere producten bruikbaar is.’

’We hebben de topmensen van Nedmag, Avebe en HempFlax uitgenodigd voor
een reeks sessies en in kaart gebracht waar ze nu aan werken, welke ontwikkelingen ze zien en vooral: wat ligt er nog op de plank aan ideeën.’ Zwinderman:
‘We maakten bij de bedrijven iets los, ik voelde het elan.’

Zo was Hanzehogeschool-student Hassan Al-Mala de eerste die aan de slag
ging met een combinatie van producten en plannen uit de ideeënkeuken van
HempFlax, Avebe en Nedmag. Hij werkt nu in de ruimte van de InnovatieHub
bij Nedmag aan isolatiepanelen gemaakt van hennepvezels, verlijmd met
bio-afbreekbare lijm van Avebe en brandwerend gemaakt met een product
van magnesiumzout.

Al-Mala
Hassan

Bruning: ‘Het is effectief om vanuit een bestaand bedrijf als de onze via startups
kennis en bedrijvigheid verder uit te bouwen. Nieuwe bedrijven trekken ook
weer toeleveranciers, onderhoudsbedrijven en dienstverleners. Het werkt vaak
beter dan nieuwe bedrijven van ver hierheen halen.’

Hier ligt ook een rol voor Aard Groen, hoogleraar ondernemerschap en valorisatie aan de Groninger universiteit. Hij heeft toegang tot een studentenpopulatie die geschoold is in ondernemerschap en echte nieuwe bedrijvigheid kan
opzetten.

Door een steviger basis van bedrijvigheid maakt de InnovatieHub bovendien
bestaande bedrijven robuuster. ‘We doen dit vanuit een visie op de lange
termijn’, zegt de Nedmag-directeur. ‘We hebben goede mensen nodig om te
vernieuwen. De InnovatieHub kan ervoor zorgen dat het gebied nieuwe banen
biedt en aantrekkelijker wordt voor bijvoorbeeld studenten die innovatiekracht
bieden.’

Kwartiermaker Zwinderman zit vol vertrouwen. De bedrijven die meedoen zijn
eensgezind, zegt hij. Ze zien de mogelijkheden én de noodzaak en hebben een
startkapitaal neergelegd. Voor de studenten is een hip aangekleed kantoor
ingericht. En dat alles zonder een dubbeltje overheidssubsidie, benadrukt
Zwinderman. ’Let op’, zegt hij. ‘Wij gaan Oost-Groningen weer aantrekkelijk
maken.’

‘Werken in een stad als Groningen is prima’, aldus Jakob Zwinderman, maar wij
willen er iets in de regio tegenover zetten waar jonge getalenteerde studenten
en werknemers ook terecht kunnen zodat ook híer innovatie plaatsvindt.’

Jakob
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STUDENTEN STAAN TE TRAPPELEN
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‘Ik was gelijk verkocht.’ Hassan Al-Mala,
student biologie en medisch lab-onderzoek
aan de Hanzehogeschool Groningen kwam
op een meet & greet in de Energy Barn op
Zernike Park in contact met de InnovatieHub
Oost-Groningen en viel voor het voorstel dat
hem werd gedaan: ga eens na of het mogelijk
is brandwerende, biologisch afbreekbare isolatiepanelen te maken van vezelhennep.
‘Een ondernemer herkent een ondernemer’,
zegt de vierdejaars student. ‘Ik wist dat het
iets voor mij was. Ik zag dat ik met meerdere
bedrijven kon samenwerken en tegelijk iets
kon doen voor de regio.’
Hassan werkt nu in de speciaal voor de InnovatieHub ingerichte ruimte in het Nedmaggebouw aan zijn afstudeerproject. Hij rekent
erop dat hij na zijn studie het project in een
bedrijf kan omzetten, al dan niet onder de
vleugels van Nedmag, Avebe of HempFlax.

INNOVATIEHUB OOST-GRONINGEN:
DERTIG BEDRIJVEN, DUIZEND BANEN
InnovatieHub, innovatiecluster, innovatiewerkplaats. Nieuwe
buzzwoorden die opduiken op plekken waar ondernemerschap en innovatie samenklonteren. Omdat technologische
ontwikkeling zich versnelt en ingewikkelder wordt kiezen
bedrijven graag voor samenwerking en open innovatie. High
Tech Campus in Eindhoven, Innovatie Cluster Drachten en
Food Valley in Wageningen zijn volgens Bureau Berenschot
succesvolle voorbeelden.
De InnovatieHub Oost-Groningen heeft de Groningse grondstoffen aardappelen, hennep en magnesiumzout als basis.
Rondom de hub signaleert gangmaker Jakob Zwinderman
een groeiend enthousiasme bij andere bedrijven. ‘Waar we nu
ons vooral op concentreren is de keuze van de projecten.
We moeten oppassen dat we in onze gedrevenheid niet teveel
hooi op de vork nemen.’ Niettemin roept Zwinderman
bedrijven die willen aanhaken op voorstellen in te dienen.
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Binnen de InnovatieHub Oost-Groningen zijn nu vijf
projecten gestart of in voorbereiding, meest rond de thema’s
biobased (chemie), voeding en farma. Onder meer:
• Marktkansen van verbeterde hennepvezel
• Onderzoek naar de synthese van magnesiumstearaat voor
gebruik in medicijnen, voeding en cosmetica
• Onderzoek naar mogelijkheden en commerciële toepassingen van combinaties van hennepeiwit en aardappeleiwit.

DE BOYS FROM PEKEL
Wie zijn de gangmakers achter de InnovatieHub Oost-Groningen?
• Willem Jonker, hoogleraar data en veiligheid aan de Universiteit van Twente, CEO EIT
Digital en geestelijk vader van de hub
• Aard Groen, hoogleraar entrepreneurship en valorisatie aan de RUG. Man achter
de VentureLab-ondernemersbroedplaatsen in Groningen en Twente
• Erik Heeres, hoogleraar chemische technologie aan de RUG
• André Heeres, lector biobased chemie aan de Hanzehogeschool en werkzaam bij Syncom
• Jakob Zwinderman, ondernemer in Pekela, consultant met Sherpas Proyects en voorzitter
van de Stichting Bedrijvigheid Pekela
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FLINC

REDUCEPT IS INVESTERING IN KWALITEIT VAN LEVEN

WWW.REDUCEPT.COM
De release van Reducept
verloopt in twee etappes:
in september brengt
Fennema & Zantema een
versie op de markt voor
professioneel gebruik door
zorgverleners; in 2020 komt
er ook een editie die mensen
met chronische pijnklachten
zelf kunnen aanschaffen.

Ze zijn innovatief, ondernemend en bereid om er vol voor te gaan: Margryt
Fennema en Louis Zantema vonden elkaar in hun ambitie om van betekenis te
zijn voor mensen met chronische pijn. Om echt impact te hebben, denken ze
groot. Mede door een voortraject bij Flinc vonden ze al vrij snel significante
investeerders voor hun veelbelovende serious game Reducept.
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Bij hun ontmoeting – nog geen twee jaar geleden – was er meteen een
klik. Hij werkte als GZ-psycholoog bij het Medisch Centrum Leeuwarden
(MCL), zij vond bij hetzelfde ziekenhuis een plek voor haar afstudeerproject digitale innovatie. Twee nuchtere Friezen met hart voor de zorg
én oog voor kansen in e-health: zet die twee samen en je krijgt het
bedrijf Fennema & Zantema. ‘Wij hebben elkaar gevonden in de wens
om goed te luisteren naar wat patiënten nodig hebben en van daaruit
innovatief te gaan ontwikkelen.’
Het duo koos er bewust voor om van betekenis zijn op de pijnpoli van
het MCL. ‘We constateerden dat er nog een wereld valt te winnen in
de educatie van patiënten met chronische pijn. Weten wat pijn is en
hoe het werkt, maakt al verschil, zo blijkt uit onderzoek. Vanuit die
basis kunnen mensen leren om de pijn positief te beïnvloeden en meer
controle te krijgen. Net zoals topsporters trainen om pijn te hanteren
bij het leveren van topprestaties, kunnen patiënten met chronische pijnklachten ook hun mindset trainen om beter met de pijn te leren leven.’

Enorme reikwijdte
Louis gaf als GZ-psycholoog al educatietrainingen bij de pijnpoli. ‘Het
punt is dat slechts een fractie van de mensen met chronische pijn bij
deze poli terecht komt. En vaak pas na jarenlange omzwervingen,
waarbij ze het vertrouwen zijn verloren. De kennisoverdracht rondom
pijn is helaas nog vrij beperkt. Terwijl patiënten met chronische pijnklachten er juist bij gebaat zijn om in een zo vroeg mogelijk stadium te
weten hoe pijn werkt. Als dat niet gebeurt, zijn de gevolgen groot. Nog
los van de impact op het leven van deze patiënten, leidt het tot extra
maatschappelijke kosten: van zorgbehandelingen – die lang niet altijd
baat hebben – tot uitkeringen als werken niet meer gaat.’
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‘Het gaat om een behoorlijk grote groep’, vult Margryt aan. ‘Op Europese schaal heeft maar liefst één op de vijf volwassenen chronische
pijnklachten, waarvan een derde deel vrij ernstig. Toen we dat tot ons
lieten doordringen, zagen we dat het nut van een educatieve trainingstool veel verder reikt dan alleen de pijnpoli van het MCL. En dat was
het begin van Fennema & Zantema. We zijn dit bedrijf gestart om
zoveel mogelijk mensen met chronische pijnklachten zo goed mogelijk
te helpen. Om dat doel te bereiken, is commercieel succes nodig. Wat
dat betreft bleek de marktomvang een geluk, want daarmee trek je
investeerders en kun je echt een goed product realiseren.’

Reis door het lijf
Het bevlogen tweetal ontwikkelde hun serious game Reducept in een
voortdurende wisselwerking met patiënten. ‘We maken gebruik van
bewezen psychologische effecten, maar die hebben alleen zin als mensen
ook daadwerkelijk gaan trainen met deze tool. Dus moet je vanaf het
prille begin testen met gebruikers. Het waardevolle van virtual reality
(VR) is de grote impact op het emotionele brein, waardoor oefeningen
meer effect hebben. Bovendien kunnen we met VR de pijn in beeld
brengen en patiënten een reis door hun lichaam laten maken. Een reis

waarbij ze onderweg nuttige kennis opdoen en effectieve strategieën
leren om hun pijn positief te beïnvloeden.’
Het educatieve spel lijkt aan te slaan bij een brede groep met chronische pijnklachten. ‘Inmiddels hebben 180 patiënten uit verschillende
ziekenhuizen samen meer dan 1.500 sessies gedaan en 77% rapporteert na afloop een vermindering van pijn. Een deel merkt bovendien
dat ze beter kunnen slapen, ontspannener zijn, minder pijnstillers nodig
hebben en actiever worden. Anderen beleven dat in mindere mate
of zien nog geen effect op hun kwaliteit van leven, maar geven wel
aan dat ze door de game hun pijn beter beheersen. En dat is al winst.
Bovendien is Reducept ontworpen voor trainingsdoeleinden en net als
bij sporten geldt: hoe vaker je het doet, hoe meer resultaat je boekt.’

Kansrijk startupklimaat
De veelbelovende serious game speelde zich al snel in de kijker. In 2018
wonnen de ondernemers met hun idee de Sustainable Healthcare
Challenge en dit jaar bereikten ze de finale van de Nationale Zorginnovatieprijs. ‘Een bevestiging dat we goed op weg zijn’, zegt het duo.
‘Zo’n positieve boost heb je af en toe nodig, want er komt zóveel op je

af. Een game ontwikkelen, een bedrijf starten: het is een leerschool op
alle fronten. Dat is pittig, maar als je bereid bent hard te werken, zijn er
prachtige mogelijkheden voor startups als de onze. En zo’n ploeterfase
is meteen een goede test voor de toekomst, om te ontdekken of je
echt een ondernemer bent.’
Margryt en Louis hebben het in zich, maar beseffen ook dat ze dit
niet alleen kunnen. ‘Een goed netwerk en betrouwbare partners zijn
onmisbaar. Zo zijn we heel blij met Flinc. Zij hebben ons goed op weg
geholpen bij het investor ready maken van onze plannen, waardoor
we vrij snel een goede match hadden met significante investeerders.
Ytsen van der Meer loodste ons echt door die cruciale fase heen. Hij
liet ons nadenken over zaken waar we zelf niet bij stilstonden en wees
ons op mogelijkheden waar we geen weet van hadden. Dat heb je
hard nodig als beginnende ondernemer, want juist in gesprekken met
investeerders wil je geen amateur zijn.’

Ytsen van der Meer | Investment Analist
T +31 6 557 083 91 | E vandermeer@nom.nl
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SPOTLICHT

WWW.GEOPLUS.NL

ONDERNEMING UITGELICHT

De hele wereld gaan ze over, de schepen van Geo Plus uit Groningen. Het bedrijf
ontwerpt, bouwt en verhuurt schepen voor specialistisch onderzoek naar de zeebodem,
veel in opdracht van baggeraars, surveybedrijven en offshore-bouwers. Momenteel
wordt gewerkt aan het zesde schip in de vloot.
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Heel veel ontwerptijd ging eraan vooraf, marktonderzoeken en overtuigingskracht. En nu wordt in Farmsum gebouwd aan het nieuwe vlaggenschip van
Geo Plus. Met een lengte van éénenveertig meter wordt het de grootste boot
in de vloot. De technologie aan boord is slimmer, in de vorm van een waaier
aan verschillende sensoren en een systeem van plug&play voor additionele,
projectspecifieke apparatuur van de klanten.

GEO PLUS KIJKT OVER DE HELE WERELD NAAR DE ZEEBODEM
‘Dit is waar de markt om vraagt’, vertelt directeur Patrick Défilet. ‘Wij zijn
ervan overtuigd dat veel van dit schip gebruik gemaakt gaat worden. Onze
klanten, baggeraars, kabelleggers, bouwers van windparken, surveybedrijven
hebben behoefte aan een schip dat bij de iets zwaardere weersomstandigheden kan blijven doorwerken. Én een schip waarop ze hun eigen apparatuur
gemakkelijk kunnen aansluiten. Dat zijn allemaal aspecten die we bij het
ontwerp van het schip hebben meegenomen.’
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De nieuwe loot aan de boom van Geo Plus past precies in de ontwikkeling
van het bedrijf, dat precies een kwart eeuw geleden het levenslicht zag. Dat
begon als meetkundig bureau op het land maar ontwikkelde zich vrij snel via
onderzoek naar walkanten tot specialist in het in kaart brengen van het land
onder water.
‘Een jaar of twaalf geleden gingen we ons volledig toeleggen op het bouwen
van schepen voor surveywerkzaamheden’, vertelt Défilet, die sinds vorig jaar
mede-eigenaar is van het bedrijf. ‘We besloten zelf, in samenwerking met
werven, specialistische schepen te ontwerpen met hoogstaande sensoren
en aanpassingen om de invloed van trillingen, luchtbellen, geluid en meer te
beperken. Die hebben namelijk allemaal invloed op de betrouwbaarheid en
nauwkeurigheid van onze metingen.’
Dat bleek een goed idee. Geo Plus maakte langzaam maar zeker naam in de
wereld van de grote baggeraars. Het bedrijf raakte zo betrokken bij de grote
Nederlandse kustverdedigingsprojecten. ‘Wij zijn de ogen onder water van de
grote baggerschepen, die in de gaten houden of het werk goed verloopt en
waar de schepen moeten zijn. Een jaar of vijf geleden hebben we gezegd: we
specialiseren ons helemaal op de verhuur van onze schepen met crew. Voor
die tijd deden we ook zelf werk op het gebied van survey. Nu bieden we onze
diensten ook meer en meer aan aan gespecialiseerde surveybedrijven.’

Het Groningse bedrijf verhuurt de schepen die het zelf mede ontwikkelt
en bouwt aan bedrijven die hun werk ermee kunnen doen over de hele
wereld. Inclusief ervaren crew en een team met specialistische kennis
van de surveyapparatuur. ‘Wij zijn meestal de kleine bootjes tussen grote
schepen. Met onze schepen en surveyapparatuur monitoren ze het werk
en koppelen de data terug die ze nodig hebben om verder te kunnen. De
laatste jaren varen onze schepen bijvoorbeeld heel veel bij offshore windparken, ter ondersteuning van de bouw- en onderhoudsschepen. Onze
verantwoordelijkheid is groot. Als er bij ons iets niet goed gaat, ligt het
werk van die schepen ook snel stil. Dat is heel kostbaar.’
Met de bouw van het toenmalige vlaggenschip Geo Focus in 2011 wandelde
ook de NOM het bedrijf binnen. ‘Het waren tijden waarin het heel lastig
was om financiering los te krijgen voor de bouw van een schip. Zeker zo’n
schip waarvan er nog niet één bestond’, herinnert Investment Manager
Jeroen van Onna zich. Hij raakte een jaar of zes geleden bij Geo Plus
betrokken.
11

WIJ ZIJN ERVAN OVERTUIGD DAT VEEL VAN
DIT SCHIP GEBRUIK GEMAAKT GAAT WORDEN
Vorig jaar breidde de NOM haar belang in het bedrijf nog wat uit. Van
Onna: ‘Dat doen we niet vaak, meestal trekken we ons na een jaar of vijf
terug. Maar Geo Plus is een bijzondere case. Het duurde iets langer dan
we hadden voorzien voordat de Geo Focus zijn belofte ging inlossen. Daar
kwam vorig jaar de financiering van het nieuwe vlaggenschip bij. Bovendien werkte Patrick Défilet aan zijn management buy-out en dat proces
konden we zo ook wat helpen.’
Inmiddels gaat het Geo Plus voor de wind. De grootste baggerbedrijven
ter wereld maken vrijwel continu gebruik van de schepen en kennis van
de Groningers. Défilet: ‘Inmiddels hebben we een paar van onze schepen
permanent in de Golfregio varen, omdat we ze daar rechtstreeks aanbieden
aan partijen die bezig zijn met survey, baggeren, kabels en pijpleidingen
leggen, en opspuiten van eilanden.’
Groningen is en blijft de uitvalsbasis. ‘Het is best bijzonder dat zo’n wereldwijd opererend bedrijf ‘gewoon’ in Groningen zit. Ons nieuwe schip is
ontworpen, ontwikkeld en gebouwd in het Noorden. We zijn er trots op en
mogen onszelf in deze regio best wat meer op de borst kloppen.’

Jeroen van Onna | Investment Manager
T +31 6 270 871 51 | E onna@nom.nl
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FEITEN IN CIJFERS

LEKKER SLAPEN
IN NOORD-NEDERLAND

CARNAVAL

Afgelopen jaar hebben 418.000 internationale
hotelgasten in totaal 814.000 nachten overnacht
in een hotel in Groningen, Friesland en Drenthe.
De meeste gasten kwamen uit een ander Europees
land (386.000), maar ook gasten uit Amerika
(17.000), Azië (11.000), Oceanië (3.000) en
Afrika (1.000) wisten Noord-Nederland te vinden.

#TROTS
In Drenthe (61%), Friesland (73%) en Groningen (60%) zijn we,
vergeleken met de rest van Nederland, erg trots op onze provincies.
En terecht! In Groningen is men vooral trots op de steden en
gebouwen, in Drenthe vooral op de natuur en in Friesland op
de taal en cultuur. In alle drie de provincies is men trots op de
mentaliteit en nuchterheid van de inwoners.
Als ‘grootste provinciegenoot’ werd Grutte Pier het meest genoemd
in Friesland, Ede Staal in Groningen en Daniël Lohues in Drenthe.

Hoewel carnaval voornamelijk in het Zuiden van Nederland
wordt gevierd, hebben we in Noord-Nederland ook niet
stilgezeten tijdens dit feest. 30% van de Drentenaren,
19% van de Groningers en 17% van de Friesen geeft aan
gezellig te hebben meegehost.

Statista Bron: CBS, 2019. https://www.statista.com/statistics/
632875/international-hotel-guests-in-the-netherlands-byregion-and-continent/

Statista bron: PanelWizard, 2019. https://www.statista.com/statistics/983395/
share-of-people-celebrating-carnival-in-the-netherlands-by-province/

BIOLOGISCH KEURMERK

Statista bron: I&O Research, 2019. https://ioresearch.nl/Portals/0/Rapport%20IenO%20
NOS2%20Regiogevoel%20def_1.pdf

610 boerderijen en bedrijven waar producten verbouwd en/of
geproduceerd worden met een biologisch keurmerk. Biologische
landbouwgrond beslaat in onze regio 17.822 hectare en daarbij
JAARVERSLAG
2018 · SKAL BIOCONTROLE
is nog 1.451 hectare in omschakeling naar
gecertificeerde
JAARVERSLAG 2018 · SKAL BIOCONTROLE
biologische landbouw.

GAE IN HET
ZONNETJE

Als je als Nederlands bedrijf biologische producten op de markt wil brengen,
val je onder de certificeringsplicht van Skal. Zij toetsen of je bedrijfsprocessen
Statista bron: Skal Biocontrole, 2019 https://www.skal.nl/assets/Publicaties/Skaljaarverslag-2018-2003-LR.pdf
in lijn zijnPER
met
de Europese
wet- en regelgeving. In Noord-Nederland
zijn
31 DECEMBER) BEDRIJVEN
AANTALLEN
PROVINCIE
PER 31 DECEMBER
AAL IN NEDERLAND
(PERGECERTIFICEERDE
bio-areaal per provincie
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akte (ha)
uwbedrijven

akte (ha) in
keling

geregistreerde
uwbedrijven

ha

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

50.736

53.379

56.688

56.729

58.446

60.449

66.623

2.391

3.319

9.067

4.728

137 152 1.930
1.831

2.010

Aantallen gecertificeerde
bedrijven
per provincie
3.046
2.559
1.957
per 31-12-2018
1.658

1.647

1.600

1.625

53.782

55.938

58.645

59.120

Friesland: 298

61.765

596 106

het biologisch areaal in Neder-

weer een aantal jaren gestaag

het goed om te zien dat ook het

Zeeland:na
157jaren van
andbouwbedrijven
94 63

it sinds 2016 weer groeit. Van de

Utrecht: 324

Het omschakelen naar biologische landbouw duurt meestal anderhalf tot twee

450 191
naar een totaal van
71.351 hectares. De

zijn van nieuwe bedrijven die omscha-

er 99 meer dan de 1.750 van eind

kelen naar biologisch, maar ook van

een stuk lager dan de 180
2017.

Flevoland
10.491 924

5.996

Zeeland
2.031 164

Limburg: 241

grond laten omschakelen.

Mensen met een

totaal

2.420

biologisch
in omschakeling

totaal

Limburg
2.325 95

(Landbouw: het bedrijf verbouwt landbouwgewassen en/of houdt dieren. Bereiding: het bedrijf
produceert en/of verwerkt levensmiddelen en diervoeders (inclusief verpakken en etiketteren)).
8
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In Friesland komen er in 2018 en 2019 in
totaal ongeveer 5.700 banen van werknemers bij. Dat brengt eind 2019 het
aantal banen van werknemers in deze
regio op ruim 264.000.

In Groningen komen er in 2018
en 2019 in totaal 8.000 banen van
werknemers bij. Dat brengt het
aantal werknemersbanen eind
2019 in deze regio op ruim 327.500.
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In Drenthe komen er in 2018 en 2019 in totaal ongeveer
1.400 banen van werknemers bij. Dat brengt eind 2019 het
aantal werknemersbanen in deze regio op bijna 108.000.
In overeenstemming met de landelijke
trend vertraagt het groeitempo; de
procentuele banengroei in 2019 is kleiner
dan in 2018. Het totaal aantal banen
groeit, maar in de ene sector is die groei
sterker dan in de andere. In sommige
sectoren neemt het aantal banen zelfs af.

Gelderland
7.910 394

Noord-Brabant
6.636 423

bestaande gecertificeerden 157
die84nieuwe

BANENGROEI

De afgelopen weken zijn de eindexamens
weer geweest. Een spannende tijd voor de leerlingen (en hun
ouders). In 2018 slaagde 92,1% van alle eindexamenkandidaten.
Laten we hopen dat dit jaar weer net zoveel vlaggen kunnen
worden uitgehangen.

8.303

7.059

2.195

Statista bron: Locatus, 2019. https://www.statista.com/statistics/698136/
retail-outlets-in-the-netherlands-by-province/

GESLAAGD!

Overijssel
5.484 512

Utrecht
3.190 277

Zuid-Holland
3.754 320

is in 2018 toegenomen
met 1.835
Noord-Brabant:
641hectares
4.728 hectares die in omschakeling zijn,

ch. Het aantal omschakelaars
is
landbouw

Gelderland: 819
427 392

Drenthe
5.637 631

3.467

3.754

jaar. Het geregistreerde landbouwareaal

registreerde landbouwbedrijven

bereiding naar
2018 nog in omschakeling

Noord-Holland
7.300 169

Het totale aantal winkels in de noordelijke drie provincies is
10.001 (4.084 in Friesland, 3.123 in Groningen, 2.794 in Drenthe),
met een gezamenlijk vloeroppervlakte van 3.268.000 m2.

Op Groningen Airport Eelde wordt het grootste zonnepark
op een Nederlands vliegveld ontwikkeld door GroenLeven. In
totaal worden er ongeveer 63.000 zonnepanelen geplaatst,
met een opbrengst van 21,9 megawatt. Dit levert genoeg
stroom op voor 6.200 huishoudens.

Groningen
4.626 336

6.268

10.491

7.469

Overijssel: 324
153 171

849 biologisch gecertificeerd.

overige 161 landbouwbedrijven

Drenthe: 155
57 98

71.351

193 129

8.043
Friesland
7.559 484

Flevoland: 395
171 224

Noord-Holland: 631
487 144

kkelingen
ische landbouw Zuid-Holland: 702

69.516

4.962

Bio-areaal
per provincie

Groningen: 157
62 95

SHOPPEN!

RIJBEWIJS

in Nederland

Soort rijbewijs

Autorijbewijs

Busrijbewijs

Bromfietsrijbewijs

Motorrijbewijs

Vrachtwagenrijbewijs

Totaal in 2019

11.176.150

259.306

11.389.201

1.456.843

555.599

Bron: UWV, Arbeidsmarktprognose 2018-2019
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REVOLUTIONAIRE HONDENTANDENBORSTEL VEROVERT DE WERELD VANUIT VEENDAM
En doet dat nog steeds. In 1991 werd de basis gelegd voor wat nu WHIMZEES heet: vegetarische hondensnacks, gemaakt op basis van zetmeel en door vakkundige technische innovatie verkrijgbaar in allerlei geinige
3D-vormpjes zoals egels, krokodillen en tandenborstels. Ze fungeren als hondentandenborstel. Een hit.
Een hele grote hit zelfs. Per jaar worden er meer dan 120 miljoen WHIMZEES verkocht in ruim veertig landen
en vooral in de VS.

en daaruit bleek dat er van zetmeel in combinatie met een aantal
andere vaste en plantaardige ingrediënten een gezonde hondensnack
kon worden gemaakt. En ook nog in een bijzondere vorm. ‘Wij hebben
technologie uit de plasticindustrie en de auto-industrie gebruikt om
echt iets unieks te maken. Dat verklaart bijvoorbeeld waarom wij zulke
mooie vormen kunnen maken. Die vormen hebben functie, door de
structuur worden de tanden van een hond schoner, maar ze spreken
natuurlijk ook heel erg tot de verbeelding’ legt Rolf uit.
14
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We konden niet anders dan ons hele assortiment naar
de VS brengen

De NOM was van 2011 tot 2016 als investeerder nauw betrokken bij
bedenker en producent Paragon Pet Products. Op 20 juni 2019 opent
de Commissaris van de Koning een gloednieuwe uitbreiding van de
fabriek. Nog steeds in Veendam, ondanks dat het bedrijf ruim twee
jaar geleden werd overgenomen door een Amerikaanse partij. Er wordt
ruim 2.500 vierkante meter productiecapaciteit met gloednieuwe
machines, een laboratorium en een WHIMZEES experience room
gerealiseerd: CFO Christiaan Rolf vertelt graag hoe dit zo is gekomen.

Wetenschappelijk verantwoord snacken
Eigenlijk is alles aan deze hondensnack innovatief. Het product is van
origine een resultaat van onderzoeken door Avebe in samenwerking
met de Universiteit Wageningen. Wat kan er gemaakt worden met
aardappelzetmeel? Wat kunnen we met biologisch afbreekbare plastics?
Hoe produceren we circulair? Er werd geruime tijd onderzoek gedaan

| JUNI 2019

Het is 2010. Het product klopt, er wordt mooie omzet gedraaid en
Paragon vindt het tijd om meer markt te veroveren. Ze willen naar de
VS. Maar de economische crisis is er nog in volle glorie, dus kapitaal
ontbreekt en het bedrijf staat er niet goed genoeg voor om op eigen
kracht de oceaan over te steken. Dan komt de NOM in beeld. Ze besluiten te participeren in het bedrijf met de charmante hondensnacks.
Rolf: ‘Dat de NOM instapte, gaf ons financiële armslag, maar ook een
stevig verhaal naar banken. Vanaf het begin is het een hele fijne en
constructieve samenwerking geweest. En in die samenwerking lukte
het ons eerste stappen te zetten in Amerika.’ Toen ging het snel. Rolf:
‘Onze mensen gingen naar een beurs rondom dierenvoer in Orlando.
We hadden geen stand, de bedoeling was om af te tasten óf er vraag
was naar ons product, maar ook naar welk assortiment precies. Welke
snack, om preciezer te zijn. We dachten toen: als we een top drie
kunnen samenstellen, dan betreden we de markt eerst met die drie
vormen snacks. Maar Amerika was zo enthousiast dat we eigenlijk niet
anders konden dan met ons volledige assortiment te komen. Dus dat
deden we.’

Opvallen in het schap
WHIMZEES zijn vanaf dan verkrijgbaar in dierenspeciaalzaken in de
VS. Een goede plek in het schap is essentieel, dus daar werkt Paragon
hard voor. ‘Als je een prominente plek hebt, dan word je gekocht.
We hebben een uniek product, maar als niemand ons ziet, dan heeft
het geen zin. Daar energie in stoppen heeft er voor gezorgd dat we
heel erg populair zijn geworden in de VS’ vertelt Rolf. Niet alleen bij

Als FDI-er vind ik het een prachtig verhaal
dat er vanuit de traditionele aardappelzetmeelindustrie
zo’n hoogwaardig bedrijf is ontstaan dat nu vanuit
Noord-Nederland de hele wereld verovert. En door
de overname door Wellpet wordt het profiel van onze
regio alleen maar versterkt.
Wim A,B. Project Manager Foreign Direct Investment
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WWW.WHIMZEES.COM

ONDERNEMINGEN
DOEN GROEIEN
Het maken en presenteren van een jaarverslag is een periode
van reflectie. We blikken terug en staan stil bij wat er is, om
vervolgens weer vooruit te kijken. De toekomst in. Dat perspectief
is heel wezenlijk voor ons als investeringsmaatschappij. Waar
zetten we op in? Om dat te bepalen, maakt de NOM voortdurend
afwegingen. Met de #toekomststoel van Jan Terlouw op de
achtergrond. Deze lege stoel vertegenwoordigt de toekomst
en herinnert ons eraan om duurzaamheid mee te wegen in de
beslissingen van vandaag.
In dit katern vertellen we – als aanvulling op ons online jaarverslag – vanuit welke context wij werken, tegen welke dilemma’s
we soms aanlopen en hoe we daarmee omgaan. Want de NOM
kijkt graag rondom, met oog voor alles dat invloed heeft op de
Noord-Nederlandse economie.
16
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hondeneigenaren viel deze bijzondere snack op, ook bij partijen in
dezelfde markt. WellPet, een groot familiebedrijf in pet food, toonde
interesse in het bedrijf uit Veendam. Zij hebben meerdere merken
onder hun hoede en de waarden van beide partijen kwamen overeen:
gezondheid, duurzaamheid, maatschappelijk betrokken en een grote
liefde voor dieren. Er was een match.

Spannende en logische stap
Zo komt het dat Paragon sinds ruim twee jaar in handen is van dit grote
Amerikaanse bedrijf. Een spannende, maar ook logische stap, blikt
Rolf terug:’Zij hebben de marketing- en salescapaciteiten, wij hebben
de verfijnde productietechniek en een uniek product. Deze overname
heeft aan beide partijen heel positief uitgepakt. Zij helpen ons groeien
in verschillende landen en daardoor kunnen wij ons focussen op onze
fabriek, de processen en onze innovaties. Ik geloof heel erg in die focus.’
En die focus loont. Door, onder leiding van COO Felix Müller-Ohl, het
productieproces steeds te verfijnen, te optimaliseren en te vernieuwen,
is Paragon bijvoorbeeld in staat om 24/7 productie te draaien met
slechts drie operators. Waar mogelijk zijn er robots ingezet, of is het
proces zo geoptimaliseerd dat menselijk bijdragen overbodig is. ‘We
kregen voor de derde keer op een rij een AA score van de BRC, een
wereldwijde standaard die productieprocessen in de voedingsbranche
controleert. Dat is de allerhoogste score en heel uniek. In onze fabriek
voor hondensnacks gaat het er beter aan toe dan menig fabriek waar
voeding voor mensen wordt gemaakt. WellPet gaat nu onze kennis en
kunde invliegen om al hun fabrieken en processen ook te verbeteren.’

Onze nieuwe fabriek is nog maar het begin
Met een moederonderneming in de VS en zoveel lessen nog te leren
daar: is een verhuizing naar de VS niet logischer? Rolf: ‘Nee, dat gaat
niet gebeuren. Machines en processen kun je makkelijk verhuizen,
mensen niet. En onze mensen hebben zoveel kennis. Zij maken, ondanks
alle technologische innovatie van vandaag, nog altijd het verschil.
WellPet weet dat ook. Ze geven ons de ruimte om te ondernemen,
zien echt onze waarde en investeren daar ook in. Deze uitbreiding
kwam tot stand dankzij een miljoeneninvestering van WellPet. Wij zijn
niet zomaar te verplaatsen. Wij blijven gewoon in Veendam en deze
uitbreiding is nog maar het begin.’

Wim A,B. | Project Manager Foreign Direct Investment
T +31 6 270 871 72 | E ab@nom.nl
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POWERED BY

Siem Jansen | (ex)directeur

ONDERNEMERS
BIJSTAAN ALS
LERAAR EN HELD

Aanleiding voor het gesprek met Siem was het jaarverslag 2018 en het
besef dat cijfers altijd om context vragen. Zeker bij de NOM, die op basis
van een waardecreatiemodel werkt dat recent nog onjuist werd geïnterpreteerd door de media. Zo leidde de krantenkop ‘NOM: 718 miljoen euro
voor 512 nieuwe banen’ tot een ingezonden brief over deze extreem dure
arbeidsplaatsen. Siem benadrukt het nog eens goed: ‘Wij hebben als NOM
vorig jaar actief meegewerkt aan 74 projecten waarbij 81 bedrijven waren
betrokken die samen 781 miljoen hebben geïnvesteerd en 512 nieuwe banen
hebben gegenereerd. Die arbeidsplaatsen zijn meetbaar, maar investeringen
doen bedrijven natuurlijk ook om te blijven ontwikkelen en vernieuwen.’

De NOM investeert toch zelf ook in het Noord-Nederlandse
bedrijfsleven?
‘Zeker, wij hebben in 2018 ruim 21 miljoen geïnvesteerd in 83 ondernemingen.
Het punt is alleen dat wij veel meer zijn dan alleen een verstrekker van
financiering. Om dat beter uit te drukken, gebruiken wij sinds enkele jaren
het waardecreatiemodel. We willen laten zien dat wij via een variëteit aan
projecten ook een aanjager zijn van investeringen en ontwikkelingen
binnen het bedrijfsleven. De NOM is vooral een dienstverlener die ondernemingen verder helpt waar ze anders blijven steken. Uiteindelijk doen zij
het zelf, maar wij maken het mede mogelijk. Door hier en daar een zetje te
geven, kan een sneeuwbaleffect worden gecreëerd. Dat is lastig in resultaten
uit te drukken, maar wij proberen die impact inzichtelijk te maken met het
waardecreatiemodel.’

Wat voor ‘zetjes’ geven jullie nog meer, naast concrete
financieringen?
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‘Wij zijn matchmakers, jagen innovatie en business development aan en
helpen bij vestiging en uitbreiding. Bovendien beantwoorden we kleine en
grote vragen van ondernemers. Wij zijn er specifiek voor de uitdagingen
waar ze binnen de bestaande markt geen ondersteuning bij kunnen vinden
of een helikopterview bij kunnen gebruiken. Bijvoorbeeld als ze een partner
zoeken om samen nieuwe dingen te bedenken. Of willen aanhaken bij
maatschappelijke vraagstukken en zoeken naar een passende vertaalslag
voor hun producten of diensten. Wij werken nadrukkelijk voor en met
ondernemers. Wij snappen hun vragen en zijn er om hen vooruit te helpen.’

De NOM als laagdrempelig loket?

De NOM is een begrip in Noord-Nederland. Toch blijft het belangrijk om de betekenis van
deze regionale ontwikkelingsmaatschappij goed uit te leggen. Directeur Siem Jansen nam
per 1 juni afscheid als directeur, maar schetst hier nog eenmaal waar de NOM voor staat.
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‘We zijn er niet voor de bakker om de hoek, tenzij die een innovatief
product bedenkt dat uitstijgt boven de lokale reikwijdte en zo een grotere
economische impact heeft voor de regio. In de kern zijn wij een aanjager
van economische groei en vernieuwing in Noord-Nederland en elke
ondernemer die bereid is daar aan bij te dragen, kan bij ons aankloppen. In
die zin zijn we laagdrempelig. Al zeggen wij ook wel eens nee of verwijzen
we door: iedereen krijgt een antwoord. De zichtbaarheid kan altijd beter,
maar de NOM is zeker toegankelijker geworden. In de twaalf jaar dat ik
hier als directeur werkte, heb ik de organisatie echt zien openen. Van een
vrij afstandelijke ivoren toren heeft de NOM zich ontwikkeld tot een goed
benaderbare club waar ondernemers zich gezien en gehoord voelen.’

En die zichtbaarheid in de regio?

van ondernemers. Onze omvang – rond de vijftig medewerkers – is relatief
klein en toch kom je de NOM overal tegen in Noord-Nederland. Ons netwerk is groot, we hebben overal ingangen en leggen verbindingen tussen
bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden. We weten wat er gaande is
in Noord-Nederland. Zelf staan we zelden op de voorgrond, maar we zitten
wel altijd aan tafel als het gaat over groei en innovatie. En je vindt ons ook
daar waar maatschappelijke vraagstukken en economie elkaar raken.’

Ligt de focus in toenemende mate op missiegedreven innovatie?
‘De economie in Noord-Nederland ontwikkelt zich nadrukkelijk op een
aantal thema’s die onderling met elkaar verbonden zijn: versterking maakindustrie, verduurzaming, efficiënter gebruik van grondstoffen, CO2-reductie,
smart en digitaal. Dit is in lijn met de keuzes die het ministerie van EZK
maakt: missiegedreven innovatie gericht op maatschappelijke uitdagingen
en sleuteltechnologieën. Ook de NOM beweegt mee in deze ontwikkeling.
We doen daarmee ook recht aan onze duurzame ontwikkelingsdoelen,
die zijn gebaseerd op een aantal Sustainable Development Goals van de
Verenigde Naties: het versterken van de economische structuur, de creatie
van duurzame werkgelegenheid en bijdragen aan een circulaire economie.
Ook zo willen we waarde creëren.’

Maar economische ontwikkeling en vernieuwing blijft
het uitgangspunt…
‘Dat is inderdaad ons bestaansrecht. Wij blijven gericht op kansen, net als
een ondernemer die in de verduurzaming van de economie weer nieuwe
business ziet. Een slimme koopman weet met zijn oplossingen aan te haken
bij maatschappelijke vraagstukken; maakt er letterlijk en figuurlijk werk
van. En daar helpen wij bij, door vanuit een onafhankelijke rol kritisch en
betrokken met ondernemers mee te denken en de volgende stap mede
mogelijk te maken. Powered by NOM.’
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Is die NOM-kracht altijd in cijfers uit te drukken?
‘Tot op zekere hoogte lukt dat via ons waardecreatiemodel en we maken
die kracht ook zichtbaar met concrete voorbeelden in ons jaarverslag, dit
magazine en op onze website. Het is een voortdurende uitdaging om te
duiden hoe wij als verbindende schakel invloed uitoefenen op economische
ontwikkelingen in Noord-Nederland. De uitkomsten van een recente brandingsessie typeren wat dat betreft heel raak wie wij zijn als NOM. Twee
archetypes sprongen er opvallend bovenuit: de leraar en de held.
Die drukken misschien wel het beste onze rol en betekenis uit.’

Waarom juist de leraar en de held?
‘De leraar is altijd bezig met ontwikkeling, vergaart kennis en wijsheid in
de zoektocht naar samenhang, vindt graag innovatieve oplossingen voor
complexe vraagstukken, is deskundig, heeft een coachende rol en deelt
vanzelfsprekend kennis. De held legt de lat altijd een stukje hoger, gaat
doelgericht voor resultaat en geeft niet op. De held begrijpt bovendien
tegen welke uitdagingen je aanloopt en inspireert anderen om zelf ook een
beetje moediger, sterker en groter te zijn. Deze beschrijvingen dekken de
lading van ons werk verrassend goed. Wij doen ondernemingen groeien door
concreet te financieren, maar ook door ze bij te staan als leraar en als held.’

‘Ook al weet nog niet elke ondernemer ons te vinden, we hebben door de
jaren heen zeker naam opgebouwd. Een naam die deuren opent, horen wij
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INVESTOR READY MET

‘VAN NETTE 7 NAAR EEN
KANSRIJKE 9’

Flinc is de verbindende schakel tussen innovatieve startups en financiers. Dat maakt nieuwsgierig naar hun aanpak, want: welke ondernemers komen in aanmerking? En wie bepaalt de
haalbaarheid van een product of dienst? Om potentie zo goed mogelijk boven tafel te krijgen,
start Flinc na de zomer met een nieuw investor readiness programma.

Een grote kracht van Flinc schuilt in kennis van het financiële landschap en
het uitgebreide netwerk van investeerders. ‘Wij kunnen ondernemers succesvol verbinden met de juiste partijen, omdat we weten wat ze daarvoor
nodig hebben’, stelt coördinator Ellen Ploeger. ‘Daarom staan we jonge
bedrijven inhoudelijk bij met het aanscherpen van plannen en financieringsstrategie. Onze grootste uitdaging is te bepalen welke startups wij het
wel zien doen. Hoeveel kennis en ervaring we ook in huis hebben, als het
gaat om innovatieve concepten hebben ook wij de wijsheid niet in pacht.
In ons achterhoofd zoemt altijd de vraag: wie zijn wij om te bepalen of een
concept wel of geen succes kan worden? Dat besef houdt ons scherp.’
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Cruciale sprong
De focus van Flinc ligt bij startups met disruptieve ideeën in de lijn van
Airbnb en Uber. De meeste ondernemers die aankloppen, hebben een
vernieuwende technologie ontwikkeld. Al betreft het soms ook creatieve
verdienmodellen of kansrijke niches. Ellen: ‘Wij kijken in de eerste plaats
naar schaalbare concepten. Bovendien kunnen wij pas van dienst zijn op
het moment dat een startup al enige omzet maakt of dat op korte termijn
verwacht. De financieringsvraag gaat meestal om werkkapitaal voor de
doorontwikkeling van een product of dienst, uitbreiding van het team of
stevige marketing. Kortom, een zetje voor die laatste cruciale sprong naar
de markt.’
‘Als wij innovatieve startups begeleiden, helpen we hun business case van
een nette 7 te verhogen naar een 9, zodat de kans op financiering wordt
vergroot. Om te bepalen of ze in aanmerking komen voor een adviestraject
bij Flinc, beoordelen wij hun plannen op technische, commerciële en financiële
haalbaarheid. Soms is er eerst nog huiswerk te doen voor de jonge bedrijven.
Ook komt het voor dat een team nog niet compleet is; dan hebben ze
bijvoorbeeld nog behoefte aan een goede IT’er of juist een visionair. In die
gevallen verbinden wij de ondernemer met het NOM-netwerk om te kijken
of ze daar versterking kunnen vinden.’
Ellen Ploeger | Coördinator Flinc

Eerder in beeld
Als Flinc op alle fronten overtuigd is van de haalbaarheid, dan start een
begeleidingstraject. ‘Het vinden van een financier in deze fundamentele
fase kun je maar één keer goed doen, dus helpen wij de ondernemers om
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goed beslagen ten ijs te komen’, legt Ellen uit. ‘Tot nu toe begeleiden
we de starters via één-op-één advies en ad hoc masterclasses. Dit is
een dienstenpakket van 32 uur en als een business case helemaal investor
ready is, leggen wij contact met geschikte investeerders in ons netwerk.
Op dat punt gaat er iets veranderen: na de zomer starten we met een
nieuw programma waarbij we potentiële financiers meteen betrekken.’
De pilot van het nieuwe investor readiness programma wordt gedraaid in
navolging van succesvolle edities bij de BOM, de Brabantse evenknie van
de NOM. ‘We zijn geïnspireerd door hun aanpak, omdat het effectief blijkt
bij het realiseren van groeiambities. We gaan met elkaar een intensief
traject van twaalf weken in, waarbij de bedrijven heel pragmatisch hun
business case gaan valideren en worden gevoed met waardevolle basiskennis. Uniek is dat we ook investeerders bij het programma betrekken,
zodat zij de ondernemers zien acteren en feedback kunnen geven. Dit
draagt bij aan het vertrouwen, waardoor de kans op financiering na dit
traject groter is.’
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Nog beter matchen
‘Het einddoel is een investor ready businessplan en vanzelfsprekend
zetten we in op succesvolle uitkomsten’, stelt Ellen. ‘Maar als het er voor
een startup toch niet in blijkt te zitten, dan is het ook winst om dat zo
snel mogelijk helder te krijgen. Via dit traject helpen we kansrijke startups
om goed voorbereid aan tafel te komen bij potentiële financiers, terwijl
ondernemers met een ‘no go’ zich met een rugzak vol leerpunten kunnen
focussen op andere richtingen. Kortom, dit programma gaat ons helpen het
kaf van het koren te scheiden, maar vooral om de aanwezige potentie zo
goed mogelijk boven tafel te krijgen. Zodat we nog beter kunnen matchen
met passende financiers.’
Als onafhankelijk onderdeel van de NOM vormt Flinc een toegangspoort
naar financiering voor innovatieve startups in Noord-Nederland. Lees meer
over Flinc op www.flinc.nl.
Kijk op jaarverslag2018.nom.nl voor de recente resultaten.
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FOREIGN DIRECT INVESTMENT

Natuurlijk willen we graag een bloeiende economie in Noord-Nederland, maar steeds minder ten
koste van andere belangrijke waarden. De toenemende aandacht voor maatschappelijke thema’s
als duurzaamheid heeft invloed op welke bedrijvigheid we wel of juist niet toejuichen. Aan het
team Foreign Direct Investment (FDI) de taak om hier verantwoorde bedrijven heen te halen.

Bij acquisities zit het waardecreatiemodel van de NOM altijd in het achterhoofd. ‘Wij steken onze energie in kansrijke leads waarmee we NoordNederland kunnen versterken’, zegt Sander Oosterhof, de aanvoerder van
het FDI team. ‘Er zijn zoveel prachtige ondernemingen die we graag in
onze regio willen hebben en die we hier ook zeker iets te bieden hebben.
Ons team heeft de oren en ogen altijd open en we bewegen proactief mee
met ontwikkelingen in markt en maatschappij. Zo hebben we bijvoorbeeld
toenemende aandacht voor bedrijven die een bijdrage kunnen leveren aan
een circulaire economie, terwijl we juist voorzichtiger zijn met bedrijven die
belastend zijn voor milieu of maatschappij.’
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Dilemma’s
De insteek om vooral te acquireren op verantwoorde bedrijven kan in theorie
tot dilemma’s leiden. Sander noemt als fictief voorbeeld een internationale
kleding- of meubelketen. ‘Stel dat zo’n bedrijf een groot distributiecentrum
in Noord-Nederland wil opzetten. Dan zien wij in eerste instantie mooie
kansen, want deze onderneming gaat investeringen in de regio doen en
creëert bovendien een aanzienlijk aantal banen. Maar als bij nader inzien
blijkt dat zo’n keten heel goedkoop produceert in landen waar men het niet
zo nauw neemt met de arbeidsomstandigheden of het milieu, dan krijgen
de kansen voor onze regio een nare bijsmaak.’
‘Het mag duidelijk zijn dat wij geen bedrijven naar Noord-Nederland willen
halen waar een smet op rust’, benadrukt Sander. ‘Daarom is het zo belangrijk om vanuit FDI verder te kijken dan de etalage en altijd kritische afwegingen te maken op basis van onderzoek. Zeker bij leads waar vraagtekens
bij te plaatsen zijn. Gelukkig hebben we in de praktijk nauwelijks met dit
soort dilemma’s te maken, maar we zijn ons er wel altijd van bewust dat
we als NOM een verantwoordelijkheid hebben. We werken met publiek
geld en zetten bovendien in op een duurzame, robuuste economie. Dat
betekent verder kijken dan de korte termijn en alle belangen meewegen.’

Regio-ambassadeurs
De NOM is er voor ondernemerschap op de lange termijn en vanuit die
insteek doet het team FDI haar werk, altijd gericht op kansrijke nieuwe
bedrijvigheid. Sander: ‘Al is de vestiging van (inter)nationale ondernemingen
in deze regio niet onze enige taak. We besteden ook tijd en aandacht aan
de bedrijven die zich hier – met onze inzet – door de jaren heen al gevestigd
hebben. Als zij hier goed floreren en enthousiast zijn over het NoordNederlandse ondernemingsklimaat, dan zijn deze bedrijven waardevolle
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ambassadeurs voor de regio. Bovendien volgen er mogelijk nog uitbreidingen
of andere interessante investeringen.’
‘Ondernemers weten hoe belangrijk het is om aandacht te houden voor
hun vaste klanten of opdrachtgevers’, stelt Sander. ‘Daarom hebben wij
een Investor Relations Programma bij de NOM. Ondernemingen die de
stap naar onze regio al gewaagd hebben, zijn minstens zo belangrijk als het
binnenhalen van nieuwe leads. Stel dat een Europees moederbedrijf wil
uitbreiden of een R&D-tak opzetten, dan zien wij natuurlijk graag dat het
lokale vestigingsmanagement aangeeft dat Noord-Nederland dé plek is om
dat te doen. Wij kunnen vervolgens – anders dan gemeenten of provincies –
vanuit een onafhankelijke positie meedenken over de beste opties. Bijvoorbeeld als er een andere locatie nodig is. Of projecten optuigen die dicht
tegen business development aanleunen.’

‘ALTIJD
KRITISCHE
AFWEGINGEN
MAKEN’
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Meerwaarde creëren
‘Het uiteindelijke doel van FDI is om nieuwe bedrijven stevig in NoordNederland te verankeren. We zoeken ondernemingen die de structuur
van onze economie versterken. Al is het ook belangrijk dat ze hier passen.
Of het nu gaat om de ambities van de regio of het praktische belang
van een goede supply chain: zodra er verbindingen ontstaan, hebben
bedrijven een meerwaarde voor Noord-Nederland. Dáár zetten wij op in.
En die toegevoegde waarde vertaalt zich op allerlei manieren, van nieuwe
arbeidsplaatsen en spin-off tot innovatieve projecten en het verhogen van
de aantrekkingskracht van onze regio. Zo leverde de komst van het Google
datacenter heel veel voor ons imago.’
Wat ook veel voor het imago van Noord-Nederland betekende, was de Top
Dutch campagne gericht op Elon Musk. ‘Daarmee verrasten we de wereld,
maar vooral ook de regio’, stelt Sander. ‘Het is die overtuiging dat het hier
echt kán. Met dat gevoel gaan onze FDI-mensen op pad als ze wereldwijd
beurzen en andere pleisterplaatsen bezoeken om relaties op te bouwen
met potentiële nieuwe acquisities. Hun inzet is grotendeels onzichtbaar,
toch begint dáár de groeikracht, net als bij zaadjes onder de grond. De uitdaging daarbij is om niet lukraak te zaaien, maar kritisch te kijken naar wat
we in Noord-Nederland graag willen laten groeien en bloeien. Ook vanuit
economisch perspectief is het noodzakelijk om bewuste keuzes te maken.’

Sander Oosterhof | Manager Foreign Direct Investment

Lees op jaarverslag2018.nom.nl over de recente resultaten en impact van
FDI.
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FONDS SUPPORT NOORD

‘TIJD RIJP OM
ACTIEVER DE
MARKT OP TE
GAAN’

Fondsenmanager Rob Drees ziet het prille ondernemerschap meer dan ooit borrelen in NoordNederland. ‘Om nieuwe fondsen daarbij een vliegwiel te laten zijn, biedt dat ook kansen voor
ons Fonds Support Noord. De eerste jaren werkten we low profile, nu overwegen we om actief de
markt op te gaan. Met als uitdaging het spanningsveld waarin we zitten, als tak van de NOM.’

Het is nu drie jaar geleden dat de NOM er bewust
voor koos om het fondsbeheer voor derden
officieel af te splitsen in een aparte tak van de
organisatie. Nu lijkt de tijd rijp dat Fonds Support
Noord (FSN) een volgende stap zet: meer
zichtbaar en actiever in de markt. Als bevlogen
fondsenmanager constateert Rob dat FSN nog
veel meer van betekenis kan zijn voor NoordNederland, maar is zich ook bewust van de
dilemma’s die dit kan oproepen …

Waarom is FSN ook alweer opgericht?
‘Voor een gezonde economische ontwikkeling
is het van belang dat de beschikbare middelen
van regionale investeringsfondsen gemakkelijk
hun weg vinden naar het mkb. We zagen dat
sommige publieke organen of ideële organisaties
wel geld hebben om te investeren, maar zelf over
te weinig expertise beschikken of de aansluiting
bij het mkb missen. In plaats van dat zij zelf tijd,
geld en moeite investeren om die processen en
netwerken op te tuigen, leek het ons slimmer om
de kennis en ervaring van de NOM beschikbaar te
stellen via FSN.’
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voor het GROEIfonds van de Economic Board Groningen en voor G-Force
Capital. Afgelopen jaren hebben we bij FSN vooral gebouwd aan een goede
interne organisatie. Dat loopt prima en we overwegen zelfs uit te breiden,
want we zien meer mogelijkheden.’

Waar denk je aan, welke kansen zijn er?
‘De voedingsbodem voor ondernemerschap is beter dan ooit. Het broeit en
borrelt op veel plekken in de regio, mede door het onderwijs en tijdgeest
van transitie. Op allerlei plekken ontstaan ideeën en groepjes met potentie
voor nieuwe bedrijvigheid. Het zijn soms nog moeilijk waar te nemen
bewegingen, maar wél aanwezig. Met passende fondsen kun je dit soort
initiatieven in de regio beter aanjagen. Op onze beurt kan FSN die jonge
fondsen mede van de grond tillen, zodat er geen rem ontstaat door de
praktische complexiteit van fondsmanagement.’

Waarom nieuwe fondsen naast wat er al is?
‘Hoe dichter je op de business zit, hoe gerichter en succesvoller je kunt
investeren. De bestaande fondsen hebben elk eigen kaders en doelen,
waardoor er ook initiatieven buiten de boot vallen. Dat geeft ruimte aan
nieuwe fondsen, waardoor investeringsgelden hun weg beter vinden. Een
mooi voorbeeld is G-Force Capital, dat via het Investeringsfonds Groningen
is opgericht met specifieke focus op de IT-hub in Groningen. Daar zijn volop
creatieve en ondernemende geesten te vinden, met evenzoveel ideeën. Dan
gaat de vraag rondzingen hoe je die krachten kunt bundelen en financieel
aanjagen. Die signalen zijn opgepikt en vertaald in G-Force Capital.’

Wat bieden jullie?
Rob Drees | Fondsenmanager

‘Ons fondsmanagement omvat volledige
dienstverlening: van investment management,
juridische ondersteuning en administratieve
taken tot en met de rapportages en control. Voor
partijen die liever zelf acquireren, is ook alleen
administratief fondsbeheer mogelijk. Dan kunnen
zij focussen op investeringsbeslissingen en zaken
als contractvorming, boekhouding en verantwoording aan onze deskundigheid overlaten.’

Welke fondsen zijn al aangehaakt?
‘De FOM, het MKB Fonds Drenthe en Investeringsfonds Groningen maakten al langer gebruik van
de diensten van de NOM. Door de oprichting van
FSN hebben we een officiële knip gemaakt en
inmiddels doen we ook het fondsmanagement
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En is ook de integriteit te controleren?
‘Elk fonds heeft een eigen gouvernance, eigen aandeelhouders en een
eigen investeringscommissie. Dat maakt de scheidingen tussen fondsen
die we als FSN beheren duidelijker. Het is niet zo dat alleen wij van de NOM
zeggen dat we het goed doen; zij – de fondsen die we beheren – zeggen
dat ook.’

Hoe gaat FSN zich profileren, als jullie willen groeien?
‘Dat is de uitdaging, want er zijn genoeg kansen, maar we hebben als
NOM wel een specifieke taak. Private partijen die vanuit winstoogmerk
investeren komen niet in aanmerking voor support van FSN. Wij zijn alleen
beschikbaar voor fondsinitiatieven met een Noord-Nederlandse focus,
zoals overheidsgerelateerde organisaties of partijen met een (deels) ideële
doelstelling die het publieke belang van de noordelijke provincies dienen.’
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Maar FSN heeft de expertise in huis om ook andere fondsen te
bedienen …
‘Inderdaad. Fondsen die óók van betekenis kunnen zijn voor het economische
klimaat in Noord-Nederland. Er zit een spanningsveld in wat wel en echt
niet past bij de NOM. Het is duidelijk dat we geen volwaardig private
commerciële fondsen gaan beheren, maar met bepaalde fondsen kunnen
we wel meer elan en geld in de noordelijke provincies brengen. Hoe meer
investeringen, hoe harder het vliegwiel werkt en daar hebben wij als NOM
zeker een taak in.’

En die dilemma’s?
En G-Force Capital klopte vervolgens bij FSN aan …
‘Fondsmanager Marco de Jong is een man die zelf uitstekend de acquisities kan doen, maar hij wil focussen op investment management en de
achterkant liever uitbesteden. Dus wij pakken die boekhouding op en
denken waar nodig mee bij contractonderhandelingen. Daar zit een grote
meerwaarde van FSN, want juist voor kleinere fondsen is het niet te doen
om alle specialistische kennis zelf in huis te hebben.’

‘We moeten kritisch kijken naar onze rol: in hoeverre kunnen wij vanuit de
NOM plek innemen op de markt zonder die te verstoren? Maar ook: gaan
we een verdienmodel hanteren? Er is geen winstoogmerk, maar ook onze
organisatie kost geld. Verder denken we na over het punt waarop we ons
als FSN terugtrekken als jonge fondsen succesvol worden en op eigen
benen kunnen staan.’

Serieuze plannen dus?
Hoe gaat FSN om met het dragen van meerdere petten?
‘Strikte scheiding tussen de fondsen staat voorop, inclusief de eigen NOMfondsen. Net zoals ook banken of accountants klanten in dezelfde sector
integer bedienen, doen wij dat ook. Soms werken bepaalde fondsen samen
bij een investering, elk vanuit zijn eigen motieven en doelen. Omdat elk
fonds eigen aandachtspunten hanteert, kunnen de uitkomsten verschillen
bij aanvragen. Als wij de investeringskant ook verzorgen, kunnen we altijd
vanuit het betreffende fonds beargumenteren hoe we te werk gaan.’

Ja, want we zien kansen voor Noord-Nederland. We willen voorkomen dat
creatieve broeinesten vertrekken naar elders door initiatieven hier in de
regio zo goed mogelijk aan te jagen. Support voor jonge fondsen kan zeker
bijdragen aan een optimaal investeringsklimaat en daarmee aan ontwikkelkansen voor innovatie en nieuwe business.’
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BEKIJK ONS NETWERK
ONLINE OP DE KAART
Scan de QRcode om
direct naar de kaart
te gaan.
Wist je dat dit gewoon
kan met de camera van
de meeste smartphones?
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4

6
2

3

nom.nl/portfolio/kaart/
Ons netwerk is groot en waardevol. We zijn er dan ook trots op dit
netwerk te laten zien via nom.nl. Met dit netwerk maken we nieuwe
verbindingen en samenwerkingen. Om bijvoorbeeld te kunnen groeien,
te leren van anderen of kennis te delen. Een netwerk om je verder
te brengen: het netwerk van de NOM.
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EEN TERUGBLIK
OP 2018

ondernemingen doen groeien

WAT DOEN WE?
INVESTEREN

Onze missie is bijdragen aan de economie in Noord-Nederland door:
• Ondernemingen te ondersteunen bij de ontwikkelsprongen die ze tegenkomen;
• Instituties (overheden, kennisinstellingen etc.) te ondersteunen die daar ook
een bijdrage aan leveren.

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

ACQUIREREN

INNOVEREN

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

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

Door middel van onze investeringen en het acquireren en begeleiden van
ondernemingen dragen we bij aan de realisatie van arbeidsplaatsen en
verdere economische ontwikkeling in Noord-Nederland. De NOM fondsen
(eigen fondsen en de door ons beheerde fondsen), Foreign Direct Investment,
Business Development en Flinc vormen daarvoor de samenstellende delen
van de dienstverlening van de NOM.

ONS KAPITAAL
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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.

WE HEBBEN IN 2018 GEWERKT AAN:

81

leiden tot

betrokken bedrijven

512

nieuwe arbeidsplaatsen

€ 781.000.000,-

We focussen op kansrijke sectoren watertechnologie,
life sciences & health, agrifood, biobased chemie,
ICT en high tech systemen & materialen

investeringen in de Noordelijke economie

ONZE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELEN
- door VN vastgestelde ontwikkelingsagenda voor 2030 -

De economische structuur
wordt door investeringen in Noord
Nederland versterkt.
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Creatie duurzame werkgelegenheid
in de regio, daar leveren we
een bijdrage aan.

Een groot aantal leads dat eind 2017 in ontwikkeling was voor financiering,
vestiging, uitbreiding, innovatie en combinaties daarvan, hebben we afgelopen
jaar kunnen realiseren.

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

•

De mensen van Foreign Direct Investment (FDI) hebben succesvol
aan negen projecten gewerkt met (buitenlandse) bedrijven die uiteindelijk
hebben besloten zich te vestigen of uit te breiden in Noord-Nederland.

•

Onze business developers hebben een ondersteunende rol gespeeld
in 13 nieuwe projecten met 20 bedrijven waarin innovatieve producten
en diensten zullen worden ontwikkeld.

•

Flinc is erin geslaagd 14, met name startende, ondernemingen aan
financiering te helpen. Hiermee heeft Flinc, de verbindende factor
tussen innovatief ondernemerschap en financieringsmogelijkheden
in Noord-Nederland, haar doelstellingen ruimschoots behaald.

•

Via onze eigen fondsen en de fondsen bij ons in beheer hebben we
bijna € 21 miljoen, een recordbedrag, kunnen investeren in kansrijke
mkb ondernemingen.

•

We hebben onze eigen manier van werken verder geoptimaliseerd
en kunnen trots vermelden dat we acht nieuwe collega’s hebben
verwelkomd.
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Stuk voor stuk zijn dit signalen van erkenning voor onze rol in NoordNederland. Uiteraard helpt het dat de Nederlandse economie in 2018 flink
aantrok en hiermee ook de bereidwilligheid van investeerders om te investeren.
Alles bij elkaar hebben wij in 2018 meegewerkt aan 74 businesscases waarbij
81 ondernemingen betrokken waren. Die businesscases leiden samen tot
512 nieuwe arbeidsplaatsen en ruim € 781 miljoen aan investeringen (bij deze
81 ondernemingen).
Op de volgende pagina’s de winst- en verliesrekening en balans. Het volledige
jaarverslag is te vinden via de volgende link: jaarverslag2018.nom.nl/ >
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JAARREKENING

Jaarrekening
Geconsolideerde balans

Geconsolideerde winst- en verliesrekening
2018
2018

Activa
Materiële vaste activa
Inventaris 1

53

2017

76
53

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

32.384

76
27.109

32.384
Vlottende activa
Vorderingen en overlopende activa 7
Liquide middelen 8

Passiva
Groepsvermogen 9
Voorzieningen 10

30

Kortlopende schulden 11

2.737
32.028

27.109

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

2017

3.924
2.829
50

1.707
4.003
52

839
170
1.680

7.008
1.304
9.492

2.161
35.846
34.765

38.007

67.202

65.192

59.605

58.944

93

91

7.504

6.157

67.202

65.192

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

14.074

2.637
1.030

2.443
1.154

5.163

4.472
8.830

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

8.069
662

6.005

31
1.039
967
1.025
48
64
6

1.015
525
841
103
200
141
300
6
3.149

Kosten
Personeelskosten 24
Overige kosten 25

3.131

2.086
1.063

2.111
1.020
3.149

Resultaat Ontwikkelingsbedrijf
Resultaat vóór belastingen
Belastingen 27
Resultaat na belastingen

| JUNI 2019

3.131
-

-

662
-

6.005
187

662

6.192

| WIJ INVESTEREN IN ONTWIKKELING

BUSINESS DEVELOPMENT

Het aanjagen van ontwikkeling en innovatie in het noordelijke bedrijfsleven: hoe werkt dat
eigenlijk in de praktijk van de NOM? Aanvullend op de jaarcijfers vertelt manager Sander
Oosterhof over de context waarin het team Business Development (BD) werkt en hoe zij
keuzes maken. Want welke ontwikkelingen verdienen het om naar een hoger plan te tillen?
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Keuzes maken. Dat is iets wat elke ondernemer herkent. Richting kiezen
is immers essentieel, zeker bij het vernieuwen van producten, diensten of
markten. ‘Voor ons als NOM is de vraag ‘waar zet je op in’ bepaald niet
eenvoudig te beantwoorden’, stelt Sander. ‘Het is vooral een vraag die we
keer op keer stellen. Wij zijn er als BD-team in de eerste plaats om business
development aan te jagen in de volle breedte van de noordelijke economie.
Omdat we nu eenmaal niet overal tegelijk op kunnen inzetten, zijn er
voortdurend afwegingen te maken. Dat doen we door onszelf en onze
stakeholders kritische vragen te stellen, net zoals we ook ondernemers
bevragen op hun richting.’

Kritisch zijn

Ecosystemen

Dilemma’s

Waar ondernemers zich richten op een gezond bedrijf, richt de NOM zich
op een gezonde economie. Sander gebruikt liever geen woorden als ‘kruisbestuiving’ of ‘cross-sectoraal’, maar hij benadrukt wel hoe belangrijk het
is dat de NOM breed kijkt en verbindingen legt. ‘Vanuit de uitdagingen die
spelen in heel Noord-Nederland, verdiepen wij ons in de vraag wat en wie
we nodig hebben om vooruit te komen. De insteek is om ondernemende
ecosystemen te vormen rondom bepaalde opgaven in onze regio, in de lijn
van wat het ministerie van EZK ‘missiegedreven innovatiebeleid’ noemt.
Want wij richten ons niet op het verbeteren van één proces, product of
dienst, maar op een keten van vernieuwing waar de hele regio van profiteert.’

Onzekerheid over de uitkomsten van business development leidt wel eens
tot dilemma’s. ‘Het komt voor dat we te maken krijgen met sterk gesubsidieerde partijen die – bij nader inzien – vooral gedreven zijn om zichzelf
in stand te houden, zonder focus op daadwerkelijke groei, innovatie en
ontwikkeling. Soms kan het eerst niet anders, bijvoorbeeld bij innovatieve
starters die alleen met subsidie bepaalde stappen kunnen zetten. Bij dit
soort dilemma’s is het aan ons om de gedrevenheid te achterhalen en om in
te schatten in hoeverre deze partij op termijn van betekenis kan zijn voor de
economische groeikracht in de regio.’

Hogere doelen
Zo’n keten van vernieuwing ontstaat volgens Sander alleen als je uitstijgt
boven bestaande kolommen. ‘In onze projecten clusteren we steeds vaker
een grote diversiteit aan bedrijven en kennisinstellingen. Neem Region of
Smart Factories, Food2020 en Chemport Europe: allemaal met een herkenbare rode draad, terwijl er bedrijven aanhaken vanuit totaal verschillende
sectoren en invalshoeken. Dat is de grote kracht van deze ecosystemen.
Natuurlijk is het mooi als één bedrijf slimmer gaat produceren, kosten
verlaagt of innoveert, maar het is nog veel mooier als een hele keten van
bedrijven processen verbetert en we zo samen bijdragen aan hogere doelen
als een circulaire economie.’
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‘De rol en positie van de NOM stelt ons team in staat om aanjager te zijn
in die processen, maar ook om daarbij kritisch te zijn’, vervolgt Sander.
‘Innovatie en business development gaat over ontwikkelingen die vrij
onvoorspelbaar zijn en buiten de standaarden vallen. Dat vraagt enerzijds
om ruimte voor ondernemerschap en anderzijds om visie en focus op
uitdagingen die specifiek voor Noord-Nederland van belang zijn. Wij willen
vernieuwende business aanjagen vanuit potentiële groeikracht voor de
regio. Maar juist bij innovatie is het lastig om – zeker in het beginstadium –
tastbaar te maken wát bepaalde projecten gaan opleveren.’

‘WIJ RICHTEN ONS
OP EEN KETEN VAN
VERNIEUWING’
VERNIEUWING
’
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Samenbrengen
Garanties heb je nooit in ondernemerschap en dat geldt ook voor business
development trajecten waarbij de NOM is betrokken. ‘Al zetten wij uiteraard alle beschikbare kennis, ervaring, netwerken en mogelijkheden in om
kansrijke projecten succesvol op te zetten en aan te jagen. Wij hebben onze
oren en ogen altijd open, brengen partijen samen die iets kunnen betekenen bij actuele vraagstukken. Vanuit onze positie kunnen wij helder krijgen
welke missies en uitdagingen binnen de regio elkaar raken, om vervolgens
partijen te verbinden en te motiveren sámen oplossingen te ontwikkelen.
Zodat de betrokken bedrijven zelf profiteren, maar ook de regio.’
Benieuwd welke impact NOM Business Development in 2018 heeft gemaakt?
Kijk voor projecten en resultaten op jaarverslag2018.nom.nl.

Sander Oosterhof | Manager Business Development
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FINANCE

‘UITLEGGEN
WAAROM WE WEL
OF JUIST NIET
FINANCIEREN’

Wie investeert in bedrijven, krijgt nooit garanties. Dat geldt zeker voor de NOM, die ook risico’s
durft te nemen waar commerciële partijen zich niet aan wagen. ‘Als wij op de cruciale punten het
vertrouwen hebben dat het kán lukken, dan gaan we ervoor’, zegt Geert Buiter, manager NOM
Finance. Nee zeggen durft de NOM ook, zelfs onder politieke druk. ‘Wij kunnen altijd uitleggen
waarom we wel of juist niet financieren.’

De NOM balanceert zich een weg tussen meerdere belangen. Zo is de
organisatie er voor ondernemers, zij het altijd vanuit het perspectief van
een robuuste Noord-Nederlandse economie. De NOM hoeft daarbij geen
zakken dividend voor aandeelhouders te verdienen, al heeft de organisatie
wel enig rendement nodig voor een gezonde bedrijfsvoering. De NOM
kijkt bovendien naar wat nu belangrijk en nodig is, maar richt zich ook op
duurzame doelen in de toekomst. Kortom, de NOM beweegt zich in een
dynamiek die verschillende kanten kent. ‘In ons vak maken we voortdurend
afwegingen’, stelt Geert. ‘En soms stuiten we daarbij op dilemma’s.’
Concrete voorbeelden noemt Geert bewust niet – in het kader van vertrouwelijkheid – maar hij legt wel uit wanneer een dilemma kan ontstaan.
‘Werkgelegenheid is een cruciale factor in onze regio en de politiek wil
graag scoren met het creëren van nieuwe banen. Uiteraard juichen wij
nieuwe arbeidsplaatsen of het behoud van banen van harte toe, maar
het is onze taak om verder te kijken dan een politieke ambtstermijn. Hoe
houdbaar is het bedrijfsplan? Hoe past de business in de Noord-Nederlandse ambities? En hoe duurzaam is de onderneming op lange termijn?
Spreadsheets zijn gewillig, maar er telt meer dan cijfers alleen. Wij wegen
alle belangen mee.’
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Zorgvuldig proces
‘De toekomst kunnen we nooit voorspellen’, beseft Geert. ‘Eén van de
belangrijkste lessen in dit vak is dat je het nooit zeker weet. De uitdaging
van de NOM is om keuzes te maken met de kennis van nu én met oog op
de toekomst. Daarbij baseren we ons op alle interne knowhow en waar
nodig schakelen we deskundigheid binnen ons netwerk in voor advies
of onderzoek. Aan elke beslissing gaat een zorgvuldig proces vooraf.
Vertrouwen en verantwoording zijn cruciaal. Wij moeten het een onderneming zien doen én wij moeten ervan overtuigd zijn dat het bedrijf van
toegevoegde waarde is voor een robuuste economische structuur.’

Geert Buiter | Manager NOM Finance
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Bij elke beslissing speelt op de achtergrond het besef dat de NOM investeert met publiek geld. Dat geldt ook – en misschien wel juist – als er
politieke druk is vanuit banenperspectief. ‘Wij kunnen het geld maar één
keer investeren’, benadrukt de Finance-manager. ‘Natuurlijk willen we niets
liever dan ondernemerschap aanjagen en ja, wij zijn er juist om durfkapitaal
te verstrekken. Dat betekent dat we meer risico’s nemen dan commerciële
financiers. Bovendien geven we ondernemingen de tijd en ruimte om tot
bloei te komen, ook als er een langere adem nodig blijkt dan eerst gedacht.

Kortom, de NOM steekt haar nek uit als we overtuigd zijn van de potentie.
Maar ook wij moeten de business-avonturen die we aangaan aan het eind
van de rit wel rond kunnen rekenen.’

Een goed verhaal
Het team van NOM Finance gaat daarom nooit over één nacht ijs. ‘Ondernemers vinden soms dat het lang duurt, maar juist de zorgvuldigheid die
wij betrachten kost tijd. Het is belangrijk om achter de gewenste investering te kijken. Waar is het bedrijf op gericht? Op behoud en continuïteit? Op
groei en expansie? Of willen ze de beste van de klas worden? Ontwikkelen
kan op meerdere manieren en wij willen weten welke focus een ondernemer heeft. We hanteren daarbij een brede definitie van innovatie, want
vernieuwing kan per bedrijf en sector iets anders betekenen. Als er maar
stappen voorwaarts worden gemaakt, met een goed verhaal erachter.’
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‘Een goed verhaal is voor ons vooral een onderbouwd verhaal. Bovendien
kijken wij verder dan een bedrijfsplan en beoogde markt. We willen de
ondernemer goed leren kennen; ontdekken hoe hij of zij reageert als het
zakelijk een keer schuurt. Kijk, wij nemen financiële risico’s, maar alleen als
we vertrouwen hebben in de zaak én in de persoon. Dan is het belangrijk
om te weten wat je aan elkaar hebt. Ook hier geldt dat je het nooit zeker
weet, mensen zijn nu eenmaal lastiger te beoordelen dan spreadsheets.
Maar we doen wel ons best om zo diep mogelijk te kijken voor we geld
investeren. Daarom stellen we kritische vragen en nemen wij de tijd.’

Open houding
Een dilemma waar Geert op gezette tijden ook met het MT en zijn team
over in discussie gaat, is de vraag of het slim is om bij financiering alleen
op bepaalde sectoren te focussen. ‘Vanuit onze bredere betekenis als
NOM hebben grote thema’s als water, energie, life science en agrifood
onze expliciete aandacht. Toch kunnen we het ons in Noord-Nederland
niet veroorloven om alleen daarin te investeren. Daar is de economische
basis te dun voor, maar belangrijker: er zijn nog zoveel andere waardevolle
ondernemende initiatieven die van belang zijn voor de regio. Daarom werken
wij – binnen de beleidskaders – met een open houding, met oog voor alle
businesskansen die onze economische structuur kunnen versterken.’
Lees meer over de resulten en impact van de NOM fondsen op
jaarverslag2018.nom.nl.
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FLINC

WWW.SMARTRANKING.NL

Al op zijn veertiende startte Jarik Oosting zijn eerste bedrijf: het verkopen van tropische vissen.
Hij bouwde de bijbehorende website zelf. Dat ‘kunstje’ bezorgde hem op zijn zestiende een eerste

JARIK OOSTING
VAN SMARTRANKING:

baan bij een webdevelopment bureau waar hij zijn kennis en kunde een aantal jaar lang uitbreidde.
Totdat hij op zijn negentiende besloot voor zichzelf te beginnen.

‘IK ONDERNEEM VOORNAMELIJK OP INTUÏTIE’
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Oosting schreef zijn bedrijf SmartRanking in bij de KvK en bracht zijn
expertise in zoekmachine-optimalisatie gemakkelijk aan de man, terwijl
hij nog studeerde. Hij is nu 3,5 jaar en veel avonturen verder. Oosting
vertelt. Onder andere over het financieringstraject dat geen financieringstraject werd.

‘Geld is niet mijn drijfveer’
‘Natuurlijk is geld belangrijk voor me. Ik moet mijn medewerkers betalen, net als de vaste lasten en uiteraard mezelf onderhouden, het liefst
zodat ik ook leuke dingen kan doen. Maar geld is niet mijn drijfveer.
Mijn motivatie is dat ik echt iets aan het bouwen ben. Dat mijn bedrijf
groeit, dat we onze klanten zo goed kunnen helpen, dat mijn collega’s
het leuk hebben. Als ik dan onderweg een vestiging van onze klanten
zie, dan wordt het heel tastbaar’ vertelt Oosting. ‘Ik zou veel meer geld
kunnen verdienen met mijn achtergrond in Informatiekunde als ik
andere keuzes had gemaakt, maar dit vind ik het allerleukst.’

onlangs voor om zich met SmartRanking echt helemaal te focussen op
SEO. Eerder voerde SmartRanking een aantal andere online marketingactiviteiten uit, die worden nu niet meer actief verkocht aan klanten.

Focus als groeistrategie

Zoekmachine-marketing als belangrijke succesfactor

Deze keuze was spannend, maar wierp vrijwel direct vruchten af. Oosting: ‘Dit is waar we het beste in zijn, dit is wat we het leukste vinden,
dit is waar we echt waarde toevoegen. Bovendien zijn we nu veel
interessanter als samenwerkingspartner voor marketingbureaus, want
we zijn nu nooit hun concurrent. Het was echt een belangrijke les om
een duidelijk focus aan te brengen. Sindsdien groeien we ook harder.’

Dat Oosting vorig jaar een groeiambitie uitsprak, was dan ook niet
gestoeld op meer geld willen verdienen. Hij wilde zijn expertise graag
aan steeds meer bedrijven aan kunnen bieden om hen zo te helpen
bij hun groei. ‘Zoekmachine-optimalisatie, ook wel SEO genoemd,
is een ontzettend belangrijke succesfactor voor bedrijven. Maar ook
ingewikkeld om te doorgronden. Een goede SEO-strategie adresseert
verschillende facetten: techniek, content en autoriteit van de website.
Je moet goed weten waar je mee bezig bent om écht hoger in
zoekmachines te komen. Er zijn ook voortdurend veranderingen in de
algoritmes die de posities bepalen’ aldus Oosting. Daarom koos hij er

De keuze voor focus kwam niet helemaal uit de lucht vallen. Oosting
voelde al wel dat er iets anders moest, maar concludeerde wat precies
na gesprekken met zijn business coach en tijdens het financieringstraject met Flinc. ‘Een coach vind ik heel waardevol. Ik heb geen
compagnons en hoewel mijn collega’s eerlijk en open genoeg zijn om
mij aan te spreken als ik iets onhandigs doe: daar bespreek ik niet
direct strategische vraagstukken mee. Daarom vind ik het prettig dat er
iemand met me meekijkt en kritisch is op de keuzes die ik maak of de
overwegingen die ik heb.’
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Op zoek naar groeigeld
Met Flinc kwam Oosting vorig jaar in contact toen hij het tijd vond om
een groeisprint te maken. ‘Ik dacht: als ik een serieuze partij wil worden,
dan heb ik slagkracht nodig en dan met name financieel. Dus een
financiering leek me zinvol. Ik zag het voor me dat ik dan de sales een
flinke boost kon geven door sales- en accountmanagers aan te nemen,
om vervolgens op te schalen in mensen naar binnenkomend werk. Na
een rondje research zag ik dat Flinc begeleidt in dat soort trajecten.’ Ze
werkten vervolgens samen aan het formuleren van de financieringsbehoefte en een businessplan. Een waardevol traject, aldus Oosting.
‘Ik had helemaal geen businessplan en een keer echt alles op papier
zetten was een belangrijk en leerzaam proces. Flinc is kundig en eerlijk,
precies wat je als ondernemer nodig hebt.’

Financieringsdruk
SmartRanking bleek zo goed te draaien dat Oosting gemakkelijk in
aanmerking kwam voor een financiering. Het aanbod lag er zelfs al.
Maar uit de conclusie van het traject met Flinc bleek: er was helemaal
geen financiering nodig. Met de nieuwe positionering kon SmartRanking prima op eigen kracht groeien en die route had belangrijke
voordelen voor Oosting. ‘Allereerst vind ik het contact met onze
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klanten heel waardevol en leuk om zelf te onderhouden. Daarnaast
betekent een financiering ook extra verantwoordelijkheid en druk op
de ketel. Nu heb ik zelf alle touwtjes in handen, alleen mijn eigen geld
zit in het bedrijf, dat geeft vrijheid en flexibiliteit. Onze groei moet een
resultaat zijn van hard werken en uitstekende service aan onze klanten
waarbij blije medewerkers voor mij het belangrijkst zijn. Dit voelt
als een strategie die beter bij me past en ik kan toch mijn ambities
waarmaken.’

Gewoon zo verder
Oosting benoemt het vaker: zijn gevoel, zijn intuïtie. Als het om
medewerkers gaat bijvoorbeeld. Hij voelt snel aan of iemand in het
team past. Ook met klanten vindt hij een klik heel belangrijk: ‘Soms voel
je direct al dat het geen match is. Dat een klant er geen vertrouwen
in heeft of dat het op persoonlijk niveau niet goed voelt. Daar zeg
ik tegenwoordig nee tegen. Ik onderneem voornamelijk op intuïtie.
Natuurlijk zijn cijfers belangrijk, maar ze zijn nooit alleszeggend. Een
onderbuikgevoel is soms relevanter dan prognoses of een bedrag
onder de streep. Deze strategie heeft me tot nu toe heel veel gebracht,
dus ik ga gewoon zo verder.’

Bjorn Redmeijer | Projectmanager Flinc
T +31 6 541 001 22 | E redmeijer@flinc.nl
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FIBY PRODUCTS GAAT VOOR KANSRIJK COMPOSIET

De transportwereld, de bouw en de civiele techniek. Allemaal sectoren waar steeds
meer gebruik wordt gemaakt van composiet. De vezelsterke kunststof blijkt een
duurzaam alternatief voor bijvoorbeeld staal, aluminium of beton. En dus gloort er
een mooie toekomst voor Fiby Products uit Emmen.

Mijn laadbak is van composiet
De opstart vond in 2016 plaats in Almelo. Op de locatie van Compositie
Technology Centre (CTC), het bedrijf waarvan medeoprichter Jos Ter
Laak jarenlang eigenaar was. Anderhalf jaar later werd besloten tot
een verhuizing naar Emmen. Daar, aan de Karel Doormanstraat op
bedrijventerrein Bargermeer-Zuid, ontwikkelt, fabriceert en verkoopt
Fiby Products producten die zijn gemaakt van natuurlijke en andere
sterke vezels, zogeheten composieten. En dan met name producten die
mechanisch worden belast.

Opmars
Aan groeikansen voor de Drentse composietenfabriek geen gebrek.
Composiet is namelijk bezig aan een flinke opmars. Logisch, want het
is een sterk, licht en onderhoudsarm materiaal. De levensduur van de
vezelsterke kunststof is nagenoeg gelijk aan beton en staal en biedt
daarmee legio constructieve toepassingsmogelijkheden. Fiby Products
richt zich uitsluitend op toepassingen in de transportmarkt, de bouw
en de civiele techniek. Die keuze voor genoemde markten heeft alles te
maken met de achtergrond van de initiatiefnemers. Zo is Ter Laak een
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bewezen specialist op het gebied van composiet. De andere oprichters
Derk Jan Weeke en Martin Luinstra hebben, naast een grote interesse
in de mogelijkheden van het materiaal, hun sporen verdiend in respectievelijk de machinebouw en de transportmarkt.
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Geert-Jan van Woggelum, projectleider Groningen Seaports

Fiby kipper
Aan welke toepassingen en producten moeten we zoal denken? ‘Voor
de transportsector hebben we bijvoorbeeld de Fiby kipper ontwikkeld,
een volledig van composiet gemaakte laadbak’, legt Ter Laak uit. ‘Door
het lage eigen gewicht is de supersterke kipper ideaal voor gebruik in
de wegenbouw. Vooral ook omdat de kipper bestand is tegen hoge
temperaturen van circa 180°C voor het vervoer van asfalt. Daarnaast
krijgen we steeds meer vragen uit de agro-business en de afvalindustrie.
In vergelijking met staal bespaar je met composiet al snel zo’n 30% aan
gewicht, waardoor een flinke extra lading kan worden meegenomen.
Met een snelle terugverdientijd, een hogere dagopbrengst en een
substantiële brandstofbesparing als prettig gevolg.’

Corrosiebestendig

g
passin
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Groningen Seaports werkt met veel plezier samen met Fiby
Products. Een open en servicegerichte organisatie die ons helpt
met het realiseren van wrijfgordingen. Een wrijfgording is een
balk die is aangebracht tegen de palen van een remmingwerk,
een constructie waarmee schepen worden afgeremd als ze een
brug naderen. Doorgaans wordt zo’n wrijfgording gemaakt
van hout. Onlangs hebben we er in de vorm van een pilot
voor gekozen om bij een remmingwerk in ons beheersgebied
de onderste twee balken, de constructie bestaat uit meerdere
wrijfgordingen, te maken van composiet. Composiet is een sterk
materiaal dat hergebruikt kan worden en in tegenstelling tot hout
niet wegrot. Als de pilot slaagt worden ongetwijfeld nog meer
houten constructies in ons beheersgebied vervangen door composiet. Het materiaal past helemaal in de circulaire economie.
En daarmee ook in de filosofie van Groningen Seaports.

Een ander belangrijk voordeel van composiet is de corrosiebestendigheid. Het materiaal wordt nauwelijks aangetast door omgevingsinvloeden. En juist dat gegeven maakt composiet zeer interessant voor
toepassing in de civiele techniek. ‘In die markt zijn we dan ook betrokken bij tal van mooie projecten’, onderstreept Ter Laak. ‘Zo hebben
we voor de provincie Drenthe al meerdere composieten sluisdeuren
vervaardigd. Door de slijtvastheid hebben de sluisdeuren een langere
levensduur dan conventionele deuren van hout of staal. Bovendien
hebben ze tijdens die levensduur minder onderhoud nodig. Maar ook
zijn we in opdracht van Groningen Seaports bezig met het realiseren
van wrijfgordingen (zie kader).’
Zoals gezegd richt Fiby Products zijn pijlen eveneens op de bouwwereld.
Een sector waarin de integratie van functies steeds belangrijker wordt.
Ook hier kan het gebruik van composieten producten en componenten
uitkomst bieden. Ter Laak noemt een recent voorbeeld.‘Samen met
een aannemer hebben we een tiny house ontwikkeld, waarbij wij verantwoordelijk zijn voor het realiseren van de dakconstructie. Uiteraard
gemaakt van composiet. Die dakgoot zelf zit aan die constructie vast.
Het is dus één geheel dat je, door de eigenschappen van composiet,
eigenlijk nooit meer hoeft te vervangen.’

Mooie toekomst
Al geruime tijd voor de officiële oprichting van Fiby Products, in
februari 2016, hielden de drie ondernemers zich gezamenlijk al intensief
bezig met de mogelijkheden van composiet. Dat resulteerde in een aantal
succesvolle projecten, met een flinke toename van opdrachten uit
binnen- en buitenland als gevolg. ‘Alles wijst erop dat de composietenmarkt alleen maar verder zal groeien’, benadrukt Ter Laak. ‘Vandaar
dat we besloten om onze kennis en expertise te bundelen in een joint
venture.’ Voor Fiby Products gloort dan ook een mooie toekomst.
Om de groeikansen ook daadwerkelijk te verzilveren was financiering
nodig. Daarvoor werd aangeklopt bij de NOM. De interesse van Investment Manager Klaas Kooistra was snel gewekt. ‘Met grote regelmaat
komen er bij ons duurzame concepten voorbij’, zegt hij. ’Vaak ontbreekt
het echter aan een overtuigende sales pitch. In het geval van Fiby
Products was dat anders. De producten hebben naast een duurzaam
karakter ook nog eens een veelbelovend economisch rendement.’
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Opschalen
Vooral wat betreft de kippers en de sluisdeuren zijn de verwachtingen
hooggespannen. Zeker nu er middelen zijn om de producten verder
te optimaliseren en de marketing te verbeteren. Niet zomaar denkt
Fiby Products op korte termijn 15 fulltime medewerkers te kunnen
aantrekken. ‘Er zit gewoon heel veel potentie in hun productlijn’, vervolgt Kooistra. ‘Dat zie je terug in de positieve reacties en de toename
van het aantal opdrachtgevers. Tegelijkertijd worden door het bedrijf
steeds weer nieuwe toepassingsmogelijkheden bedacht en ontwikkeld. Nu is het zaak om op te schalen en door te groeien. Als NOM
dragen wij graag bij om die groei te financieren.’

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

De discipline van Jean-Luc Donders is zelfs fysiek zichtbaar: onder zijn nette
overhemd tekent zich een krachtig bodybuilderstorso af. Inderdaad, sporten

is voor hem dagelijkse routine. En net zoals het opbouwen van spieren inzet en geduld vraagt,
bouwt deze ondernemer ook gestaag doch doortastend aan zijn zorginnovatiebedrijf Coachjezelf.
Jean-Luc studeerde commerciële economie en bedrijfskunde, al heeft hij altijd
raakvlakken gehad met de zorgsector. ‘Ik kom uit een nest van mensen met
hart voor de zorg’, legt hij uit. ‘Mijn vader is internist, mijn moeder manager in
het UMCG. Bovendien ben ik getrouwd met een huisarts. Zelf kwam ik na mijn
studie terecht bij de farmaceutische industrie. Vanuit mijn functie bezocht ik regelmatig artsen en we werkten aan een online platform voor farmacie. Eigenlijk is
het zaadje voor mijn huidige bedrijf toen al geplant. Ik zag dat de digitalisering
ook mogelijkheden bood om de alsmaar uitdijende zorg beheersbaar te houden.’
Hij verdiepte zich verder in e-health, vond een nieuwe baan op dat vlak, zag
kansen en kreeg goede ingevingen. Drie jaar geleden besloot Jean-Luc om zijn
ideeën waar te maken in een eigen onderneming. Waarom waagde hij die
sprong? ‘Als ik oud mag worden en vanuit een schommelstoel terugblik op mijn
leven, dan hoop ik iets te hebben neergezet dat van betekenis is. Iets waar ik
samen met een team vol passie aan heb gewerkt. Ik hecht aan het proces van
iets opbouwen. Bij mij komt niets vanzelf aanwaaien, ik werk er doelgericht
en hard voor. Net zoals ik via mavo, havo en hbo ben opgeklommen naar de
universiteit, bouw ik nu stap voor stap mijn bedrijf op.’

Kracht van zelfmanagement

s
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Een inhoudelijke drijfveer voor zijn ondernemerschap is er ook: ‘De opmars van
de digitalisering in onze samenleving heeft mij aan het denken gezet’, vertelt
Jean-Luc. ‘Ik zie de wereld om me heen veranderen door online mogelijkheden
en wil daarin als ondernemer actief meebewegen. Juist in de gezondheidszorg,
waar we iets moeten met de oplopende kosten en wachtlijsten. Ik geloof in
aandacht voor leefstijl en de kracht van zelfmanagement. Een kracht die ik wil
benutten met Coachjezelf, een platform met versterkende online tools. Want
ik zie vooral grote kansen voor een uitgebalanceerde combinatie van online en
offline hulp.’

DE APP LIV
De app Liv is het resultaat van een uniek samenspel tussen
Coachjezelf, internetbureau Coolminds en Hanzehogeschool Groningen. Ondernemer Jean-Luc Donders haakte
aan bij de Innovatiewerkplaats E-mental health voor de
POH-GZZ van het Centre of Expertise Healthy Ageing binnen de Hanzehogeschool. Studenten hebben bijgedragen
aan een goed onderbouwde online vertaalslag van bestaand
(analoog) materiaal.

afspraken meer de diepte in gaan. Die effectieve wisselwerking werpt vruchten
af. Zowel de patiënten als de praktijkondersteuners krijgen met Liv meer grip op
het proces. De grote kracht van deze online tool blijkt dan ook uit de combinatie
van zelfredzaamheid en persoonlijk contact met een zorgprofessional.’
‘Apps als Liv kunnen ook preventief worden ingezet’, stelt Jean-Luc. ‘Je hoeft
niet te wachten op klachten om aan je mentale en fysieke gezondheid te
werken. Vanuit die gedachte heb ik ook al concepten in de steigers staan voor
de twee volgende tools op het Coachjezelf platform: de ene focust op gezonde
voeding, de andere richt zich op gezond bewegen. Bedoeld voor huisartsen,
diëtisten, fysiotherapeuten en andere eerstelijns zorgverleners, maar ook
geschikt voor personal trainers of sportscholen. Ook hier geldt de kracht van
de combinatie: zelf aan de slag gaan met online opdrachten én regelmatig een
persoonlijk onderhoud met een professional. Zo stimuleer je gezond gedrag op
een haalbare en betaalbare manier.’
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De tijdgeest
Jean-Luc ziet de verzameling online tools al helemaal voor
zich, maar blijft bij zijn stap-voor-stap bouwmethode.
‘Eerst vraagt de introductie van Liv bij huisartspraktijken
alle aandacht. We hebben de tijdgeest mee, want digitalisering rukt verder op en zowel overheid als zorgverzekeraars stimuleren e-health volop. Toch zijn huisartsen
behoudend. De fax doet nog steeds dienst en er is wat
koudwatervrees voor online werken. Met het gebruiksvriendelijke Liv kunnen
ze vrij makkelijk de eerste stap zetten. De pilots waren veelbelovend en inmiddels zijn verspreid over heel Noord-Nederland al vijfentwintig huisartspraktijken
met Liv aan de slag.’

COACHJEZELF WIL BIJDRAGEN AAN DIGITALE TRANSFORMATIE IN DE ZORG
‘Mensen willen graag grip hebben op hun eigen leven, maar als er iets aan de
hand is, willen ze ook graag gehoord worden’, constateert de ondernemer. ‘Beide
behoeften worden vervuld met Liv, de eerste tool die we binnen Coachjezelf
hebben ontwikkeld (zie kader). Liv is specifiek bedoeld voor huisartspraktijken,
om patiënten met lichte psychische vragen effectiever te coachen. Het werkt op
basis van positieve psychologie, zodat mensen weer in hun kracht komen. De
online database staat vol laagdrempelige opdrachten en psycho-educatie. De
praktijkondersteuner geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) geeft patiënten
advies welke onderdelen het meest geschikt zijn.’

Grip op proces
Het blijkt dat patiënten op hun mobiel of tablet sneller met oefeningen aan de
slag gaan dan wanneer ze op papier staan. Jean-Luc: ‘Bovendien kunnen praktijkondersteuners de vorderingen nu online volgen, waardoor de face-to-face
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‘Het is een uitdaging om een markt op te gaan die nog wat onwennig is’, geeft
de ondernemer toe. ‘Al zie ik daarin juist ook een mooie kans om met Coachjezelf actief bij te dragen aan een succesvolle digitale transformatie. Ik weet dat
niet alles vanzelf gaat in het leven en daardoor weet ik ook dat je met doorzettingsvermogen ver kunt komen. Ik geloof in samenwerken, geduld hebben en
je richten op het doel, zoals in dit geval: een bijdrage leveren aan de kwaliteit
van zorg. Als ik enthousiaste praktijkondersteuners die al met Liv werken hoor
vertellen hoe versterkend deze online tool voor hun patiënten is, dan weet ik
weer waarom ik me vastbijt in de ontwikkeling van Coachjezelf.’
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De supply chain van nieuwe en gebruikte auto’s is

WWW.VINTURAS.COM

verouderd. Papier, vrachtbrieven, ondoorzichtigheid.
Vinturas in Leek maakt daar een
einde aan. Samen met IBM maakt de
startup een nieuw, digitaal platform op
basis van blockchaintechnologie waarmee
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auto’s te volgen zijn vergelijkbaar met zoals
dat gebeurt met pakketpost. Een Europees initiatief
met wereldwijde potentie.
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VINTURAS VERANDERT DE WERELD VAN DE AUTOLOGISTIEK
De weg van de autofabriek naar de consument is er één vol handelingen, vervoersmiddelen, gegevensuitwisselingen en tijd. De wagens
gaan op trailers, dan op schepen en via de verlader in de haven
opnieuw op vrachtwagens naar de dealer. Onderweg worden vrachtbrieven uitgewisseld, stempels gezet en gegevens genoteerd. Het
duurt lang voordat die bewegingen in het IT-systeem zichtbaar zijn.
‘Veel mensen kennen het wel, dat je een nieuwe auto hebt besteld
maar nooit precies weet wanneer er geleverd wordt. Dat is niet de
schuld van de dealer, maar te wijten aan het gebruik van ouderwetse
processen en fabrikanten die nog met oude systemen werken. Het zou
toch veel fijner zijn als je precies kunt zien waar je bestelde wagen zich
bevindt? Dan begrijp je ook dat het wat later wordt als er een tijdje
slecht weer is op zee.’
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Jon Kuiper is CEO van de kersverse startup Vinturas. Als oud-directeur
van de Koopman Logistics Group in Leek – gespecialiseerd in vervoer en
opslag van nieuwe en gebruikte voertuigen – kent hij de uitdagingen
en problemen in de branche. ‘Eigenlijk is het niet meer van deze tijd dat
je je zending niet kunt volgen. Dat verwachten mensen ook gewoon.
Niet alleen consumenten, maar ook de partijen die zich met de logistiek
bezighouden.’
Kuiper heeft daarbij een heldere visie. ‘Ik ben ervan overtuigd dat als
we zelf die digitalisering niet oppakken, digitale partijen het bedenken
en we straks te maken krijgen met bedrijven van buiten de branche die
ons werk overnemen. Dat moeten we natuurlijk voor zijn.’ Hij besloot
bedrijven om Koopman heen te verzamelen die een rol kunnen spelen
in dat streven.

En laat nu net het ‘blockchain-hoofdkwartier’ van IBM in Groningen
zitten, de ideale partij om aan een nieuw platform te werken dat de
supply chain de toekomst in kan helpen. Een proof of concept van
Koopman met de importeurs PON en VKV werd een succes. ‘De
vermindering van papierwerk, de transparantie en de extra service aan
dealers en daarmee aan consumenten werden zeer gewaardeerd.’
Zo zeer, dat Vinturas in het leven werd geroepen, een samenwerkingsverband met een aantal logistieke dienstverleners, dat nu verder werkt
aan het digitale platform dat in het najaar live moet gaan. Het is een
hele klus, omdat het een beroep doet op de manier van werken in de
branche en de wil om data met elkaar te delen. ‘De voordelen zijn zo
groot, dat het zonder meer de goede kant op gaat.’

Om eens een paar van die voordelen te noemen: de eindklant kan zijn
bestelling volgen; fraude met teruggedraaide kilometerstanden wordt
onmogelijk; de standaardisering zorgt voor betere financiële rapportages;
de statistieken zijn door verzekeringsmaatschappijen te gebruiken
om zicht te krijgen op ongelukken door vervoerders; trailers kunnen
eenvoudiger gedeeld worden om transport van halflege vrachtwagens
te voorkomen; de deelnemers op het platform kunnen met hun data
waarde toevoegen aan hun transporten, waarvan ze zelf profiteren.
Niet gek dus dat Kuiper en de zijnen investeerders vonden voor hun
startup. Axess Logistics uit Scandinavië doet mee, het Ierse NVD,
AutoLink uit de Baltische Staten, het pan-Europese EML en natuurlijk
Koopman Logistics Group. De NOM besloot ook in de startup te
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We houden u graag per kwartaal op
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177
investeren, wat vrij bijzonder is op zo’n vroeg moment in het leven van
een bedrijf.
‘Dit is zo’n kansrijk bedrijf, dat zie je niet vaak langskomen’, zegt
Investment Manager Jens Ruesink. ‘Niet alleen vanwege de internationale partners, maar ook omdat het de supply chain echt op zijn
kop kan zetten. De berekeningen over besparingen in de branche en
efficiëntieverbeteringen zijn indrukwekkend. Tel daarbij op dat het
product enorm schaalbaar is in een wereldwijde gigamarkt met aan
het hoofd een kenner van de branche, en dan snap je waarom de NOM
dit aandurfde.’
Belangrijk ook is dat Vinturas een op en top noordelijk bedrijf wil zijn,
een regionaal initiatief met globale uitstraling. Kuiper: ‘Noord-Nederland is in wezen de beste plek voor ons en niet alleen omdat het hier

begon. Met IBM in Groningen hebben we de gewenste partner. Maar
ook de aanwezigheid van kennis aan de universiteit, het blockchainbrandpunt dat Groningen is en het hele ecosysteem dat hier ontstaan
is zijn ideaal.’
Het is een beetje zoals het met de beste ideeën gaat: je vraagt je af
waarom het nog niet bestaat. Kuiper: ‘Dat had ik ook. Waarom kun
je een kookboek wel bijna van minuut tot minuut volgen, maar zoiets
duurs als een auto niet? En als je vanmiddag niet thuis bent, dan laat je
je kookboek morgen bezorgen. Dat moet met een auto ook kunnen. Ik
weet dat een soortgelijk systeem wel bestaat voor andere waardevolle
waar, zoals diamanten. Maar voor auto’s zijn de kleinere initiatieven
allemaal gestrand. Die bleven bij experimenten. Wij dóen het ook. Het
wordt tijd dat we de markt nu echt gaan veranderen.’

Jens Ruesink | Investment Manager
T +31 6 215 185 08 | E ruesink@nom.nl
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Voor startende bedrijven en
bedrijven die willen groeien
of een overname willen doen.
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Bel Veronique Jeunhomme op 06 - 557 116 27
of mail haar via jeunhomme@geldvoorgroei.nl

Voor innovatieve ondernemers,
starters en bestaande bedrijven
in Fryslân.

Voor starters en bestaande
bedrijven in Drenthe.

Voor starters, het mkb en
voor grote investeringen
in Noord-Groningen.
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VAN GOED IDEE NAAR
GOED WERKENDE SOFTWARE:
ACHT TIPS VOOR EEN VLEKKELOOS
ONTWIKKELTRAJECT

WWW.BEEPROGER.COM

Een goed idee voor een technische innovatie is gemakkelijk geboren. Maar het daadwerkelijk tot
leven wekken van die technische innovatie heeft vaak meer voeten in de aarde. John Sportel van

46

beeproger spreekt al jaren dagelijks met start-ups, scale-ups, maar ook met gevestigde bedrijven
en organisaties over hun innovatie-ambities. Hij deelt zijn tips voor een succesvol ontwikkeltraject.

1
2

Een goed idee brengt geld met zich mee

tip

tip
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‘Er melden zich bij ons heel veel start-ups en in de meeste gevallen
hebben ze ook echt een goed idee. Maar niet in alle gevallen hebben
ze ook geld. Ik geloof erin dat een goed idee geld moet kunnen
ophalen, dus dan verwijzen we ze eerst naar investeringspartijen als
NOM of we brengen ze in contact met Flinc zodat ze begeleid kunnen
worden naar een passende financiering. We zien ze niet altijd weer
terug daarna’, legt Sportel uit. ‘Een app of software laten ontwikkelen
kost geld, maar ook het vermarkten is een kostbare aangelegenheid
die vaak wordt onderschat. Ik raad altijd aan om minstens het dubbele
van het ontwikkelbudget te reserveren voor marketing en sales.’

3

Betaal voor onderzoek, dat betaalt zich terug

tip

Denk groot, begin klein
‘We zien te vaak gebeuren dat er enorm ingewikkelde applicaties
worden gebouwd in een complex ontwikkeltraject en dat die vervolgens aansluiting missen met de klantbehoeften. Daarom adviseren
we altijd om klein te beginnen met een zogenaamd minimal viable
product, een MVP. Zeg maar: de essentie van de applicatie. Dit is
overzichtelijk qua budget én geeft de mogelijkheid om te testen met
de eindgebruiker. Dat is een ontzettend belangrijke stap die nog vaak
wordt overgeslagen. Enthousiaste ondernemers zijn ambitieus en
willen veel tegelijk, maar het is echt de kunst om eerst het minimale in
de lucht te krijgen en daarna uit te bouwen. Denk groot, begin klein.’

‘Bij ons start er geen traject zonder een betaald vooronderzoek.
Hierin maken we, zonder een regel code te schrijven, inzichtelijk hoe
de applicatie gaat werken, welke schermen er moeten komen, welke
interactie waar van belang is en brengen we in kaart welke technische
uitdagingen we zien. Deze schets vormt de basis voor de rest van het
ontwikkeltraject en bespaart uiteindelijk geld, tijd en verrassingen.
We geven ook pas een definitieve offerte af als we dit vooronderzoek
hebben afgerond, omdat we de tijdsinvestering dan beter kunnen
inschatten. Dat is helder en transparant voor ons, maar ook voor de
opdrachtgever. Ik zou deze stap dus zeker niet overslaan. Sterker nog:
zo’n schets geeft je als opdrachtgever de mogelijkheid direct met eindgebruikers in gesprek te gaan. Hoe eerder je dat doet, hoe beter het
product uiteindelijk wordt. En eventuele aanpassingen van de initiële
schets zijn een stuk makkelijker door te voeren dan als er al code ligt.’

4

tip

Voorkom vertraging door mandaat
‘Zorg ervoor dat er snel geschakeld kan worden door één persoon
contact te laten onderhouden met het bureau. Deze persoon moet dan
wel mandaat hebben. Te lange perioden van stilstand, teveel kapiteins
op één schip en teveel overlegmomenten zijn heel vaak oorzaak van
kostbare vertraging. Een project slaat dan dood en dat is zonde.’

5

tip

6

tip

ze echt in geloven. Uiteindelijk maakt een samenwerking met
die uitgangspunten echt het verschil voor het eindproduct.’

7

Borg technische kennis
‘Een applicatie laten ontwikkelen zonder technische kennis is lastig.
En de meeste ondernemers hebben hier logischerwijs weinig zicht op.
Daarom is het slim iemand aan te trekken die wel van de hoed en de
rand weet en mee kan kijken tijdens het traject. Dat beschermt
je tegen de cowboys die helaas nog steeds rondlopen en nog wel
eens gebruik maken van een gebrek aan kennis. Maar ook voor het
bureau is het fijn om te kunnen schakelen met iemand die dezelfde
taal spreekt. Maak hier dus budget voor vrij. Op het moment dat
de onderneming groeit raad ik altijd aan een CTO aan te nemen.
Als techniek een bedrijfskritische factor is, dan verdient dit absoluut
onverdeelde en deskundige aandacht.’

Omarm het bureau dat kritische vragen stelt

tip

‘Software hoeft natuurlijk niet per se door een bureau ontwikkeld te
worden, dat kan ook prima ‘in-house’. Neem bij die overweging wel
een aantal belangrijke zaken mee. Er is bijvoorbeeld geen controle op
de ontwikkeling. Helemaal als je zelf niet technisch onderlegd bent, is
het onmogelijk om te beoordelen of de code goed werkt. Laat staan
of de code goed overgedragen kan worden, mocht de programmeur
uitvallen. Het hangt in deze constructie echt allemaal van een persoon
af. Iemand kan ziek worden of besluiten iets anders te gaan doen.
Is de code dan goed over te nemen door een andere programmeur?
Hoe borg je dat? Op zich is het een prima optie, maar ik adviseer het
meestal op de wat langere termijn. Voor de initiële ontwikkeling is een
bureau vaak een veiligere optie.’

8

tip

‘Je hebt een fantastisch idee, kreeg het vertrouwen van een
investeerder, de juiste mensen zitten op de juiste plek en bent
helemaal klaar voor de start. Alleen nog even een bureau kiezen
die de applicatie gaat bouwen. Dan is het belangrijk om scherp
te zijn, want deze keuze kan het succes bepalen. Vraag eerst in je
netwerk of het netwerk van bijvoorbeeld je investeerder naar
referenties en ervaringen. Ga vervolgens altijd in gesprek met
minstens twee partijen. Het verbaast mij nog steeds hoe werkwijzen,
maar ook offertes zo ontzettend kunnen verschillen.
Maar mijn belangrijkste tip is om kritische vragen van een bureau te
omarmen. Dit is namelijk het belangrijkste signaal dat je te maken hebt
met een professionele partner. Er zijn genoeg partijen die gewoon alles
maar bouwen als er genoeg geld wordt overgemaakt. Wat je, vind ik,
moet willen is een echt partnerschap: kies voor mensen die gezond
kritisch zijn op welke opdrachten ze aannemen en alleen bouwen waar
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Bureau versus ontwikkelen in huis

Van wie is de broncode?
‘Als laatste advies wil ik meegeven heel scherp te zijn op de voorwaarden van de ontwikkelaar. Hoe ziet bijvoorbeeld hun nazorgconstructie
eruit? Hoe gaan ze om met bugs, met onderhoud of met vragen nadat
de software is opgeleverd? Dat nagaan, of van tevoren goed afspreken, kan tegenvallers voorkomen. Maar ga ook absoluut in gesprek
over het intellectueel eigendom. De meeste bureaus hebben standaard
in hun voorwaarden staan dat de broncode hun eigendom blijft. Dat
betekent dat je niet makkelijk kan switchen van ontwikkelaar. Maar
er zijn absoluut bureaus die bereid zijn om hier uitzonderingen op te
maken. Ik zou dit gesprek altijd aangaan voor de opdracht definitief is.
Hetzelfde geldt overigens als je besluit een zzp-er in te huren of wanneer je iemand aanneemt. Let ook dan goed op welke voorwaarden er
van toepassing zijn. De broncode wordt essentieel voor je bedrijf. Daar
moet je zuinig op zijn.’
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DE ELFSKOT PRODUCT CONFIGURATOR: ONLINE SHOPPING VOOR SMART INDUSTRIES
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De Elfskot Product Configurator is het
verkoopkanaal van de toekomst. Met de
software kunnen fabrikanten uit de maakindustrie hun complexe producten snel en
foutloos verkopen, orders verwerken en
zonder menselijke tussenkomst produceren.
Online, want dat is hoognodig vindt Jelle
Jansma, commercieel directeur van Elfskot,
innovatieve softwareontwikkelaar uit
Drachten. ‘Slimme fabrieken vragen om
een andere manier van zakendoen dan
we traditioneel gewend zijn. Wij helpen
48

de maakindustrie concurrerend te zijn
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én blijven.’

De maakindustrie is terug van weggeweest en verandert snel door de
opkomst en inzet van nieuwe technologieën. Slimme fabrieken passen
verregaand innovatieve technologieën toe als 3D-printen, robotisering en
sensortechnologie. Het gevolg is dat machines, apparaten en installaties
dusdanig complex worden dat eigen verkopers niet meer precies weten
hoe ze te verkopen, laat staan dealers wereldwijd.

Jelle Jansma (van Elfskot) en Tim de Jonge (van Manter International BV)
staan voor de machine die via de software van Elfskot besteld is.

Jelle Jansma kent de maakindustrie goed. Als student keek hij al geïnteresseerd in de keuken bij verschillende grote maakbedrijven en zag dat
klantwensen volledig ingevuld moeten worden om concurrerend te blijven.
‘De wereld verandert. Er is een nieuwe generatie kopers die via het internet
zaken doet. De loonkosten in Nederland en Vlaanderen zijn te hoog ten
opzichte van de lagelonenlanden. Fabrikanten moeten hun producten en
services personaliseren en ervoor zorgen dat klanten hun eigen machines
online kunnen ontwerpen. Met eenheidsworst kom je niet meer weg.’
Drie jaar geleden begon Elfskot met de ontwikkeling van software voor fabrikanten van landbouwmachines. Door de keuze uit soms wel honderden
opties en accessoires is het verkoopgesprek van een landbouwmachine
zelfs voor de meest ervaren verkoper ingewikkeld. ‘Eigenlijk is uit die
ontwikkelingen de generieke Elfskot Product Configurator ontstaan’, vertelt
Jelle, ‘met de bedoeling om niet alleen de landbouw maar ook andere
branches te bedienen.’

| JUNI 2019

Snel en intuïtief
Met de Elfskot Product Configurator wordt het mogelijk om technisch
ingewikkelde producten online wereldwijd te offreren én verkopen. En dat
is cruciaal in deze tijd voor een kennisintensieve sector als de maakindustrie
waarin snelheid van handelen telt, meent Jelle. Met de software worden
modulair opgebouwde producten als machines, carrosserieën en volledige productielijnen samengesteld zonder dat de gebruiker inhoudelijke
productkennis nodig heeft. De 3D configurator vereenvoudigt het complexe
salesproces en loodst door slimme vraag- en antwoordlijsten, terwijl ondertussen een visualisatie van het product zichtbaar is. Door synchronisatie
met bij de fabrikant aanwezige softwarepakketten wordt meteen in ERP
een productie-order aangemaakt, terwijl koppelingen met CAD en CAM
systemen zorgen voor ontwerptekeningen en machinesturing.

Voor de inrichting en het onderhoud van de software is geen ingewikkeld
programmeerwerk nodig, Elfskot zorgt voor plug & play. Want programmeren is voor programmeurs en niet voor mensen die zich bezighouden
met verkoop, vinden ze bij Elfskot.

Vertrouwen
De eerste anderhalf jaar lag de focus op de ontwikkeling van de configurator met een aantal launching customers. Intussen is de startup fase van het
experimenteren voorbij. Om de grote ambities van Elfskot te verwerkelijken
wordt de komende tijd verder gewerkt aan het vergroten van de zichtbaarheid, te beginnen in Nederland en Vlaanderen. Jelle ziet de toekomst vol
vertrouwen tegemoet. ‘We hebben al tientallen gebruikers en groeien snel.
Onze klanten geloven in ons product en zorgen voor het beste wat je kunt

DE SPECIFIEKE WENSEN VAN DE KLANT
DIRECT VERTALEN NAAR DE PRODUCTIEVLOER,
ZO WORDT EEN MASSAPRODUCT INDIVIDUEEL!
DAT MAAKT ELFSKOT TOT EEN BELANGRIJKE
SCHAKEL IN DE SMART INDUSTRIES.
Joep de Vries, Projectmanager Foreign Direct Investment NOM

hebben, goede mond tot mond reclame. We lopen voor op onze planning
en zijn hard op weg marktleider te worden.’
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FINANCE

Embrace en MXR Podoblock. Twee bedrijven om
trots op te zijn. Na een financiering door de NOM
genereerden ze verdere groei en bedrijvigheid.
Precies wat we voor ogen hadden. Nu de lening
is afbetaald nemen we afscheid van elkaar. Een
verhaal over twee geslaagde exits.
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Erik Embra
CEO

Er weerklinkt trots in de stem van Chantal Leijendekker. Een succesvolle
exit, dat is waar ze het als Investment Manager allemaal voor doet. ‘Ik heb
oprecht genoten van de stormachtige ontwikkeling die Embrace en MXR
Podoblock hebben doorgemaakt’, zegt ze. ‘Fantastisch dat we daaraan
hebben mogen bijdragen. Natuurlijk, vanuit de NOM zagen we de potentie
van beide bedrijven. We wisten dat de markt er klaar voor was en bovenal
hadden we er alle vertrouwen in dat de ondernemers hun bedrijf ook
daadwerkelijk verder konden brengen. Dat is ook de reden dat we destijds
een lening hebben verstrekt. Het is dan mooi dat het vertrouwen volledig
is waargemaakt en Embrace en MXR Podoblock een indrukwekkende groei
hebben gegenereerd.’

bank Embrace een krediet te versterken. Dat was anders waarschijnlijk
nooit gebeurd. Die financiële ondersteuning gaf ons rust en speelruimte om
Embrace verder vorm te geven tot een platform waar alle facetten van werk
en communicatie samenkomen. Het vertrouwen van de NOM en de goede
gesprekken met Chantal hebben ontegenzeggelijk bijgedragen aan het succes
van Embrace. Sinds de oprichting zijn we uitgegroeid van een klein bedrijf tot
een onderneming met 160 medewerkers. Inmiddels wordt onze social business
software door zo’n 350 verschillende klanten gebruikt. Met name grotere
organisaties zoals zorginstellingen, gemeenten en zakelijke dienstverleners.’

Wereldmarkt
Ook MXR Podoblock heeft de wind al jaren flink in de zeilen. Het bedrijf
uit Tynaarlo, in 2008 opgericht door Nico Gorter en Alex Berends, levert
hulpmiddelen voor röntgenapparatuur aan paardendierenartsen. Zelf maakt
Berends graag de vergelijking met een mobiele telefoon. ‘Wij leveren dan niet
de telefoon die synoniem staat voor de röntgenontvanger, maar uitsluitend
de accessoires’, zegt hij. Ooit waren de twee oprichters collega’s bij een
dierenartsenpraktijk voor paarden. Gorter was hoefsmid, Berends  dierenartsassistent. Regelmatig maakten ze samen röntgenfoto’s van de paarden.
Om hun werk eenvoudiger, lichter, maar vooral veiliger en sneller te maken,
ontwikkelden ze eigen hulpmiddelen. De reacties waren zo positief dat ze
besloten een onderneming te starten. Sindsdien is het razendsnel gegaan.
Sterker nog, MXR Podoblock, dat nu zeven medewerkers telt, is verworden
tot een toonaangevende speler op de wereldmarkt.

Soepele samenwerking

EXIT VOOR RAZEND SNELLE GROEIERS
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Social business software

Alex B
er
MXR P ends,
odoblo
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Embrace uit Groningen ontwikkelt en levert social business software. De
software wordt ingezet als medewerkersportaal en is bedoeld om samenwerken, communiceren en kennisdelen binnen organisaties efficiënter en
gemakkelijker te maken. Het idee voor Embrace is in 2009 ontstaan vanuit
de ambitie om het intranet opnieuw uit te vinden. ‘Martijn Weesjes, één
van de compagnons, maakte met zijn bedrijf Malengo destijds software
voor onder meer intranetten’, vertelt Erik Dokter, die 1 januari 2019 terugtrad als CEO, maar aandeelhouder is gebleven. ‘Hoewel er maatwerk
software werd geleverd, bleken al die intranetten vrijwel identiek. Er werd
bovendien nauwelijks gebruik van gemaakt en ook was er binnen organisaties zelden sprake van kennisdeling. Het was in de tijd dat social media
opkwamen. We voelden dat als we de principes van social media zouden
vertalen in de software we een ijzersterke propositie hadden. Voorwaarde
was wel dat het moest bijdragen aan het realiseren van de doelen van een
organisatie. Vanuit die gedachte zijn we gaan bouwen.’

Rust en speelruimte
In september 2011 klopte Embrace aan bij de NOM. Op dat moment had het
bedrijf al diverse prototypes gerealiseerd. Maar om te blijven experimenteren
en de verwachte groei te kunnen faciliteren was financiering nodig. ‘Als we
onze ambitie wilden verwezenlijken moesten we langere tijd met meerdere
mensen de software doorontwikkelen en werkend krijgen’, verduidelijkt
Dokter. ‘Nadat we van de NOM een financiering kregen besloot ook een
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De eerste contacten met de NOM dateren uit het voorjaar van 2012. ‘We waren
explosief aan het groeien’, legt Berends uit. ‘Overal in Europa werden onze
producten afgenomen. Maar ook hadden we voet aan de grond gekregen in
de Verenigde Staten. De NOM gaf aan ons te willen helpen om de groei te
financieren. Het was het begin van een soepele en prettige samenwerking.
Ik heb de NOM ervaren als een betrokken organisatie die je als ondernemer
volledig vrij laat. Je hoeft dus niet elke keuze te verantwoorden. Wel stuurde
Chantal, als het nodig was en altijd in goed overleg, zo nu en dan bij en
dacht ze mee over strategische en organisatorische uitdagingen. De NOM
is aanmerkelijk meer dan alleen een geldverstrekker. Dat hebben we enorm
gewaardeerd en heeft ons veel gebracht.’ In oktober 2017 overleed Nico
Gorter. Dit verlies had logischerwijs een grote impact op Berends, privé en
zakelijk. ‘Bijna tien jaar lang hadden we samen een bedrijf opgebouwd’, zegt
hij. ‘We wisten precies wat we aan elkaar hadden. Ineens stond ik er alleen
voor. Nadat een periode van paniekvoetbal en een bedrijfsverhuizing voorbij
waren, heb ik besloten om afscheid te nemen van oude werkmethodes en
een automatiseringsslag door te voeren.
Om dat proces in goede banen te leiden heb  ik regelmatig gespard met
Chantal. Met als resultaat dat we intern weer helemaal klaar zijn om de groei
van MXR Podoblock voort te zetten.’     
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Gezond
Naast trots is er ook een licht gevoel van weemoed, bekent Leijendekker.
‘Want een exit betekent dat je afscheid van elkaar neemt. De rol van de NOM
zit er dan op. Aan de ene kant is dat best jammer. Tijdens de looptijd van de
financiering hebben we toch een band met elkaar opgebouwd. Maar wat
natuurlijk veruit overheerst is dat we Embrace en MXR Podoblock
na de exit gezond achterlaten.’
Chantal Leijendekker | Investment Manager
T +31 6 502 021 61 | E leijendekker@nom.nl
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