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Jeroen van Onna gaat hard
‘Onze’ Jeroen heeft op 8 september de halve triathlon van Erkner (Berlijn) voltooid.
Dat was 2 km zwemmen, 98 km fietsen en 21 km hardlopen. Naast de sportieve
uitdaging had Jeroen, samen met twee vrienden, nog een doel: geld ophalen voor
Kika, Het Vergeten Kind en Terre des Hommes. Oftewel voor kinderen waarvoor een
leuke jeugd helemaal niet vanzelfsprekend is. En dat is goed gelukt!
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De NOM zelf, collega’s, vrienden, familie en zeker ook het zakelijke netwerk hebben
het mooie bedrag van € 11.000 bijeengebracht. Jeroen: ‘Het is alleen al fantastisch om
te ervaren dat er zo’n mooi netwerk om je heen bestaat. In het begin was het best
lastig om om geld te vragen, ook al is het niet voor jezelf. Het was uiteindelijk zeker
een stimulans te blijven trainen en op de dag zelf een extra motivator om door de pijn
heen te gaan. Achteraf ben ik best trots op de prestatie, maar vooral dankbaar voor
alle steun voor onze actie!’

Vorig jaar kondigde Carver aan in
Leeuwarden een assemblagefabriek
te openen. Inmiddels gaan de eerste
elektrische Carvers al de weg op.
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Het ultrasmalle stadsvoertuig, uitgerust

Cover: Anton Rosier maakt met Carver vaart vanuit Leeuwarden.
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Nee, spijt heeft Anton Rosier geenszins van de vestiging in Leeuwarden.
Integendeel. ‘Het bevalt hier ronduit fantastisch’, zegt hij. ‘We hebben de
beschikking over kwalitatief zeer goede medewerkers en bovenal zijn de
lijnen naar zowel gemeente, provincie als naar de NOM en de FOM (Friese
Ontwikkelings Maatschappij) heel kort. De bereidwilligheid is enorm. Dat
maakt het werken vanuit Friesland heel plezierig.‘ Anton is CEO van Carver,
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een bedrijf dat zich richt op mobiliteitsoplossingen om slimmer, sneller en
duurzamer te reizen. Vorig jaar april werd de elektrische Carver gelanceerd,
een ultrasmal stadsvoertuig dat de voordelen van een auto en een scooter
verenigt. Niet veel later kondigde het bedrijf, destijds gevestigd in het
westen van het land, aan het overkapte voertuig met de gepatenteerde
kanteltechnologie te gaan assembleren in Leeuwarden. In het oude pand
van PostNL, om precies te zijn.

Groeimarkt
De komst van de assemblagefabriek naar Leeuwarden werd mede mogelijk
gemaakt dankzij een financiering door de NOM en de FOM. Tegelijkertijd
bood de NOM ondersteuning in de zoektocht naar de meest geschikte
vestigingslocatie, onder meer door Carver in contact te brengen met de
gemeente Leeuwarden en de provincie Fryslân. ‘Het is natuurlijk geweldig
dat het ons is gelukt om Carver een plek te bieden in Noord-Nederland’,
zegt Allard van der Horst, Investment Manager van de NOM. ‘Het is een
kansrijk bedrijf dat zich beweegt in een interessante groeimarkt. Vooral
in de steden is de ruimte beperkt en worden de regels op het gebied van
uitstoot steeds strenger. De elektrische Carver is dan een slimme oplossing.
Het is een duurzaam en betaalbaar vervoersalternatief voor met name
forensen en stedelingen. Bovendien zorgt de komst van de assemblagefabriek voor extra werkgelegenheid in de regio.’
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WWW.CARVER.EARTH

DUURZAAM VERVOERSALTERNATIEF VOOR FORENSEN
EN STEDELINGEN
proberen we Carver dan ook zo goed mogelijk te laten wortelen in ons netwerk
in Leeuwarden en de rest van Friesland.’

Flinke uitdaging
De afgelopen maanden is er hard gewerkt in de assemblagefabriek in de
Friese hoofdstad. Sterker nog, eind augustus werden tijdens een ceremoniële
overdracht in het Carver Experience Center de eerste drie elektrische Carvers
uitgeleverd aan de zogeheten frontrunners. ‘De reacties waren louter positief ’,
blikt Anton terug. ‘Dat is mooi, want in zo’n eerste periode moet het allemaal
gebeuren. Je moet de productie en de verkoop onder alle omstandigheden
synchroon laten verlopen. Omdat de onderdelen in Azië worden vervaardigd
is dat een flinke uitdaging. Ik denk dat we daar prima in zijn geslaagd.
Het mooiste moment tot dusver was zonder twijfel de eerste proefrijdag. Van
de 32 personen die zich daarvoor hadden aangemeld, hebben na afloop maar
liefst 30 de elektrische Carver meteen besteld. Dat geeft een onbeschrijfelijk
goed gevoel.’
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< Arjen de Jong | Anton Rosier >

Tijd en energie
Carver is een jong bedrijf dat logischerwijs nog niet wil investeren in onroerend
goed en koos daarom bewust voor het huren van bedrijfsruimte. Die ruimte
werd dus uiteindelijk in Leeuwarden gevonden. Een energiezuinig en
representatief pand dat over alles beschikt wat het bedrijf voor zijn assemblageactiviteiten nodig heeft. Anton roemt de actieve rol die de gemeente Leeuwarden
heeft gespeeld om de wensen van Carver te faciliteren. ‘Samen met de NOM
hebben ze een investeerder gevonden die het oude distributiecentrum van
PostNL heeft aangekocht en het vervolgens aan ons wilde verhuren’, verduidelijkt hij. ’Ik vond het indrukwekkend om te zien hoeveel tijd en energie erin is
gestoken om onze huisvesting in goede banen te leiden.’
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Carver Café Meet-ups

Carver, een mooi innovatief bedrijf dat
past in onze ambitie om meer te doen
op het gebied van duurzaamheid.

We zijn blij dat we Carver hebben kunnen
enthousiasmeren om zich in Leeuwarden
te vestigen.

Reinder de Jong, Project Manager NOM

Prachtige aanvulling
Dat de gemeente Leeuwarden zich zo nadrukkelijk heeft ingezet voor de komst
van Carver is niet verwonderlijk. Leeuwarden werkt immers al jaren aan een
duurzame, sterke gemeente. ‘Overal in de regio gonst het van de duurzame
bedrijvigheid’, onderstreept Gina Tromp, senior adviseur Economische Zaken bij
de gemeente Leeuwarden. Zo beschikken we Inmiddels over zowel een water-,
dairy- als een energiecampus. Daarnaast zijn er in de regio nog tal van bedrijven
die zich richten op de ontwikkeling en toepassing van duurzame technieken.
Een bedrijf als Carver is daarop een prachtige aanvulling. Zeker in een provincie
die zich sterk maakt voor duurzame vervoersinitiatieven. Net als de NOM

Naast particulieren heeft ook een snelgroeiend aantal bedrijven hun interesse in
het nieuwe stadsvoertuig, een 100% Nederlandse innovatie, inmiddels kenbaar
gemaakt. Grotendeels ingegeven door plannen om fossielvrij te gaan werken.
Een Carver past perfect in dat streven. Niet in de laatste plaats omdat het
voertuig aanzienlijk goedkoper is dan een elektrische auto en bovendien ideaal
is voor gebruik in een stedelijke omgeving. ‘Om iedereen, particulieren
en bedrijven, persoonlijk met de Carver kennis te laten maken, hebben we in
diverse Nederlandse steden zogeheten Carver Café Meet-ups georganiseerd’,
zegt Anton. ‘Een soort roadshow waar we aanwezigen onder meer hebben
verteld over onze visie op duurzame mobiliteit. Ook nu weer mochten we
rekenen op veel enthousiasme. Inderdaad, het is een fantastische start. Het
betekent ook dat we de productie sneller moeten opvoeren dan aanvankelijk
verwacht. Dat maakt de uitdaging nog groter. We willen immers niets aan
kwaliteit inboeten. Carver is per slot van rekening een Fries bedrijf.’

Reinder de Jong | Project Manager

Allard van der Horst | Investment Manager

T +31 6 55 472 73 | E dejong@nom.nl

T +31 6 126 422 89 | E vanderHorst@nom.nl
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FINANCE

STARTUP EVENTINSIGHT OPENT DE WERELD VAN CONGRESSEN
De Elfskot Product Configurator is het
verkoopkanaal van de toekomst. Met de
EventInsight gaat hard. Steeds meer organisasoftware kunnen fabrikanten uit de maaktoren van congressen en beurzen wereldwijd
industrie hun complexe producten snel en
zien de voordelen die de Groningse app biedt.
foutloos verkopen, orders verwerken en
De jonge ondernemers erachter zijn nog lang
zonder menselijke tussenkomst produceren.
niet klaar met de groei.
Online, want dat is hoognodig vindt Jelle
Jansma, commercieel directeur van Elfskot,
innovatieve softwareontwikkelaar uit

Velen kennen het wel. Je gaat naar een congres of beurs in de hoop bepaalde

Drachten.
vragen
mensen te‘Slimme
spreken. En fabrieken
net als je ze nodig
hebt, zijnom
ze niet in hun stand, of

staat er een groep mensen omheen die hetzelfde wil. ‘Dan pak je de app
erbij en maak je een afspraak om later koffie te drinken.’ Het is maar een
voorbeeld dat oprichters
Bas Krijgsman
en Ruben
Haring van EventInsight
we traditioneel
gewend
zijn. Wij
helpen
geven. ‘Of je kijkt even wie er nog meer interessant voor je kan zijn en
de maakindustrie
concurrerend
te met
zijnde app.’
spreekt daarmee af. Dat
gaat heel gemakkelijk

een andere manier van zakendoen dan
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én blijven.’
Inzicht

EventInsight werkt verschillende kanten op. Organisatoren van congressen
hebben er net zo veel aan. Ze zien overzichtelijk welke achtergronden hun
bezoekers hebben, krijgen inzicht in welke programmaonderdelen populair
zijn. Krijgsman: ‘In de app zit ook een rating tool. Bezoekers kunnen per
onderdeel hun mening geven, of over het event als geheel. Daar heb je als
organisator veel aan.’
Dit bedrijf is een typisch voorbeeld van hoe het vaak gaat met startups. Je
begint met de neus de ene kant op, ziet een kans en besluit je gezicht een
andere richting op te draaien. In het geval van EventInsight betekent dat de
draai van een appbouwer voor studentenverenigingen naar een softwareverkoper in de evenementenbranche.
‘De software die we hebben gebouwd, is ons goud. Daar hebben we jaren
aan gewerkt’’, vertelt Bas Krijgsman. Hij is één van de oprichters van Almanapp, appbouwer die zich richt op de interne communicatie van studentenverenigingen. Dat bedrijf bestaat nog steeds, maar opvolger EventInsight
slokt inmiddels veel meer tijd en energie op. ‘Het framework van Almanapp
werkt perfect voor EventInsight.’
Krijgsman zag de mogelijkheden toen hij rondliep op een beurs voor techbedrijven in Portugal. ‘Daar stond een bedrijf dat iets in dezelfde richting
bouwde. Ik realiseerde me dat wij met onze software zoiets beter konden.’
Ruben Haring kwam erbij en bracht de evenementenmarkt in kaart.
Conclusie: dat is een heel grote business met dito kansen. Eind 2017 begon
de bouw van de app, begin 2018 werd al getest.

Netwerken
‘Wij hebben een paar USP’s gemarkeerd, die ons stevig helpen’, zegt Haring.
‘Het eerste is dat we ons concentreren op netwerken. Veel van onze concurrenten zijn min of meer veredelde programmaboekjes. Heel belangrijk
ook is dat we directe feedback van bezoekers geven aan de organisatie van
een event. En het derde punt is dat we inmiddels een afdeling consultancy
hebben opgebouwd. Wij nemen dus veel uit handen van zo’n organisatie,
en dat is waar veel waardering voor is.’
Het ontwikkelen van software is niet meer de core business van dit jonge
bedrijf. Wat niet betekent dat er niet constant aan het product wordt
geschaafd. ‘Shake to connect’ is zo’n voorbeeld. Krijgsman: ‘Je schudt je
telefoon, en je kunt meteen de QR-code op de batch van je gesprekspartner
scannen. Heb je meteen de informatie die je nodig hebt om nu te netwerken
of later een afspraak te maken.’

< Bas Krijgsman en Ruben Haring >
van EventInsight
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Samenwerking
Het hele pakket dat EventInsight biedt, komt niet alleen uit de koker van
de makers. Krijgsman: ‘Dat is het sterke van onze app. We hebben het
gebouwd samen met organisatoren. Door heel goed te luisteren, te testen
en bij te stellen is de app steeds beter geworden, sluit alles steeds beter
aan op wat de markt wil.’
EventInsight bracht de app al succesvol naar meer dan honderd congressen
in twaalf verschillende landen. ‘Bijna 90 procent van de organisaties
gebruikte ons bij het volgende congres weer. De app verkoopt zichzelf
als het ware. Ja, we mochten al met echt grote namen samenwerken,
zoals Unesco, UMCG, Bosch, KvK, NWO en Afas. En ook het VVD-congres
maakte gebruik van de app.’ De Groningse startup werkt hard aan een
plan om zo snel mogelijk Europa te veroveren. In Duitsland heeft het al
twee vertegenwoordigers, in Engeland zit er ook één. Het salesapparaat in
Groningen draait op volle toeren. ‘Ons doel is om in 2022 meer dan 4000
events te doen en elk half jaar een land aan te sluiten.’

Timing is hier belangrijk: de digitalisering is ook rond events een feit.
EventInsight is hierin spot on qua timing en met de mogelijkheden
van haar app. Elk event zal over een paar jaar werken met een
dergelijke oplossing. Deze markt van app-aanbieders is nu nog klein,
wat EventInsight een goede kans geeft de markt te veroveren.
Klaas Kooistra, Investment Manager NOM

Zo’n uitrol kost geld. Daarom haalde EventInsight gericht twee investeerders binnen. ‘Mensen uit de business, met wie we maandelijks om
tafel zitten om het businessplan aan te scherpen.’ En ook de NOM zag de
potentie en gaf een lening. Krijgsman: ‘Dankzij onze app! Ik was van plan
iemand van Flinc (onderdeel van de NOM gericht op het koppelen van
investeerders aan startups, red.) te spreken tijdens de Promotiedagen in
Groningen, maar dat lukte niet. Via onze app stuurde ik een bericht en zo
is het traject begonnen.’

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 Noord- Nederland daar
bewust mee bezig? En hoe pakken ze dat
aan? NOM is nieuwsgierig en interviewt
voor deze rubriek organisaties die hun
beweegredenen actief onderzoeken.

BURO WAAI INSPIREERT TOT ZINVOL WERKEN
Heidi Jansen | Buro Waai

Als meisje vond ze het magisch dat volwassenen een baan
hadden. Elke dag naar het werk gaan, dat moest wel iets heel
leuks zijn! Als door de wol geverfde loopbaanadviseur weet
Heidi Jansen inmiddels dat werk ook kan leiden tot frustratie,
onverschilligheid of morele stress. Met Buro Waai speelt ze in
op de toenemende behoefte aan zingeving in werk.
‘Organisaties floreren het beste als de mensen die er werken het leuk
hebben met elkaar en een beetje voor elkaar zorgen als het nodig is’, stelt
Heidi nuchter vast. ‘Je ziet het vaak van nature bij startende bedrijven en
het mkb. Daar staan mensen nog dicht bij hun oorspronkelijke drijfveren
en zijn de teams klein genoeg om zonder systemen en protocollen te functioneren. Er is ruimte voor plezier en autonomie en er wordt samen aan
doelen gewerkt, in vertrouwen en geborgenheid. Allemaal thema’s
die wezenlijk zijn om zingeving te ervaren in je werk.’
Buro Waai is zelf zo’n startend bedrijf. Zeven bevlogen professionals
hebben de harten, hoofden en handen bijeengebracht om zich – vanuit
hun basis in Groningen – samen in te zetten voor zinvol werken. Dat doen
ze in de zin van: bijdragen aan werk als een plek waar iedereen plezier,
voldoening en betekenis kan ervaren. Volgens Heidi is daar grote behoefte
aan. ‘Kijk maar naar de schrikbarende hoeveelheid overbelaste werknemers
en burn-outs in onze samenleving. Of juist bore-outs, waarbij er totaal
geen sprake meer is van enige zin in en van het werk.’
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We hebben elkaar nodig
‘Als je zinvol werken terugbrengt naar de kern, gaat het om doen wat ertoe
doet én merken dat jij er toe doet’, vervolgt Heidi, die naast ondernemer
ook auteur is van het boek Werk & Zingeving. ‘Om ertoe te doen, hebben
we elkaar nodig. Terwijl de focus in onze huidige werkomgevingen vaak
sterk op het individu ligt: het beste uit jezelf halen, zelfsturend zijn, jezelf
uitdagen en ontwikkelen, persoonlijke groei en verantwoordelijkheid…
Dat is allemaal prima, maar er mag wel iets bij. We vergeten dat je anderen
nodig hebt voor die ontwikkeling. Dat we vooral het beste uit elkáár
kunnen halen en samen verantwoordelijk zijn.’
In onze prestatie- en afrekencultuur zijn we volgens Heidi zó bezig met
persoonlijk succes, dat er een competitie ontstaat die uiteindelijk ondermijnend werkt voor mensen en organisaties. ‘Degenen die in de ratrace
aangeven het niet meer te kunnen bolwerken, worden nu geacht om zelf
aan de slag te gaan met bijvoorbeeld een coach. Terwijl je ook naar het
systeem kunt kijken, om anders te organiseren of de lasten te herverdelen.
Als er voldoende veiligheid is om je kwetsbaar op te stellen binnen een
team, dan ontstaat verbinding en zijn mensen sneller bereid om elkaar te
helpen. Dat zijn de bedrijven waar mensen werkelijk samen de schouders
eronder zetten.’
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Ruimte voor levensvragen
Heidi en haar collega’s merken dat ze de tijdgeest mee hebben. ‘Hier in
Groningen is al een beweging in gang gezet rondom de betekeniseconomie
en sociaal ondernemerschap. Dat schept ruimte en vruchtbare grond voor
de zingevingsvragen waar de werkende mens in toenemende mate mee
rondloopt. Wij richten ons daarom ook op coaches, arbodiensten en loopbaanbureaus. Het is goed dat die levensvragen (h)erkend worden. Zodat je
niet meteen naar een psychotherapeut hoeft als je even kwijt bent waarom
je ook alweer doet wat je doet. Als je vastzit in allerlei protocollen die de
persoonlijke betekenis beknellen, is het niet zo gek dat de zin soms ver te
zoeken is.’
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Buro Waai wil mensen – liefst op team- en organisatieniveau – weer
inspireren de zin te hervinden. Daar hebben ze programma’s en werkvormen voor ontwikkeld, al benadrukt Heidi dat zingeving juist niet draait
om modellen en quick fixes. ‘De thema’s van waaruit wij werken, bieden
vooral aanknopingspunten voor gesprek. Wij zetten een bepaalde manier
van denken en werken in gang waarbij teams een blijvend proces aangaan.
Waarin ze samen een basis vormen voor zinvol werk door elkaar aan te
spreken, te luisteren en samen tot oplossingen te komen als er ergens
iets knelt. En soms is zinvol werken ook een kwestie van verduren;
van volhouden in lastige fases en daar met elkaar doorheen komen.’

Lekkere koffie
Heidi steekt het mkb graag een hart onder de riem. ‘Laat je niet gek maken
door de huidige norm van presteren en alles meetbaar maken. Juist veel
van de kleinere bedrijven beseffen als geen ander dat zingeving al in de
meest simpele dingen zit, zoals plezier op het werk, lekkere koffie en leuke
collega’s. Het gaat niet zozeer om hemelbestormende nieuwe dingen, maar
om weer terugkeren naar wat we eigenlijk allemaal wel weten: zinvol
werken is sámen doen wat ertoe doet. Voor Buro Waai is dat bijdragen
aan de arbeidsmarkt van de toekomst. Wij zetten ons in voor minder
bureaucratie en méér vertrouwen, dan ontstaat er bijna vanzelf weer zin.’

Kijk voor inspirerende blogs en mogelijkheden >

WWW.BUROWAAI.NL
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FEITEN IN CIJFERS

KVK INNOVATIE
TOP 100

UURTARIEF
FREELANCERS

Dit jaar is door de KVK voor de 14e keer de ranglijst gepresenteerd met
100 concrete innovaties gerealiseerd door het Nederlandse mkb. Alle
innovaties zijn beoordeeld op impact voor de branche en samenleving,
originaliteit, verkrijgbaarheid, gerealiseerde omzet en groeipotentie.
Noord-Nederland is met 9 bedrijven in deze lijst vertegenwoordigd
door Foru-Solution BV (5), MG Energy Systems BV (14), Hydraloop
Systems BV (23), Dokkumer Vlaggen Centrale (43), Windplanner (50),
BUKU BV (57), Snakeware 050 (65), Effectus-HR (72), Probo (88).
BUKU BV, een online streamingdienst voor studieboeken, is er tevens
met de publieksprijs vandoor gegaan!

Het gemiddelde uurtarief van freelancers is in 2019 gestegen
naar € 47 per uur (in 2017 was dit nog € 43 per uur). Binnen
Nederland en per beroepsgroep zijn er echter nog wel grote
verschillen. Waar een freelancer in Drenthe gemiddeld € 36 per
uur vraagt, vraagt een Groninger gemiddeld € 51 en een Fries
€ 42, zo blijkt uit onderzoek van Hoofdkraan.nl aan de hand van
ruim 20.000 uitgebrachte offertes.
Bron: Hoofdkraan.nl, 2019

Gemiddeld kijkt 78% van de Nederlanders minstens
1 uur per dag op hun smartphone. Hoe jonger je bent,
hoe groter de rol van de smartphone in het dagelijks
leven. Onder 60-plussers gebruikt 51% de smartphone minstens 1 uur per dag, terwijl dit cijfer stijgt
tot 90% bij Nederlanders jonger dan 30 jaar.
Bron: Samsung, 2019

Voor 64% van de Nederlandse volwassenen is de smartphone heel belangrijk.
We gebruiken onze telefoons vrijwel altijd en overal; 54% kijkt erop in bed,
82% tijdens het wachten, 66% tijdens het tv kijken en 46% op de wc.
Dit vele gebruik leidt echter ook tot frustratie; 40% van de mensen kijkt
langer op de telefoon dan ze zouden willen, en 76% stoort zich weleens aan
het telefoongebruik van anderen …

HALLOWEEN
In de nacht van 31 oktober is het weer Halloween. Een
griezelig feest wat elk jaar populairder lijkt te worden;
zo’n 55% van de Nederlanders viert het jaarlijks, 41,5%
van de basisscholen doet iets aan Halloween, en 75%
van de pretparken organiseert Halloween events.
In de provincies waar op 11 november Sint-Maarten
wordt gevierd (waaronder Drenthe, Friesland en
Groningen) is Halloween relatief het minst populair.
Bron: Feestwinkelxl.nl, 2018

Bron: KVK, 2019
Bron: Ruigrok Netpanel, 2019

THE WORLD’S MOST CONNECTED COUNTRY

12

SMARTPHONES

BURN-OUT

VERHUIZEN

16,4% van de mannelijke werknemers en 18,1% van de
vrouwelijke werknemers ervaart enkele keren per maand
of vaker burn-outklachten. Slechts een fractie van de werknemers met burn-outklachten ontwikkelt ook daadwerkelijk
een burn-out.

Jaarlijks verhuizen bijna 800.000 personen. Vorig jaar waren er
1.136.000 verhuisbewegingen, waarvan 43.000 vanuit het buitenland naar Nederland. Er waren 423.000 starters op de huizenmarkt,
waarvan 289.000 gingen huren en 134.000 een woning hebben
gekocht. Verder stroomden 273.000 verhuizers
door naar huur en 398.000 door naar koop.
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Bron: Hooftman et al., 2019 - Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (NEA)

The Netherlands is the world’s most logistically connected country.
For the fourth time, DHL’s 2018 Global Connectedness Index has ranked
the Netherlands number one.

The Netherlands

Bron: Rijksoverheid, 2019

4. Luxembourg
5. Belgium

Ireland

6. Germany

LOGISTIEK

Kostenbesparing (78%) is momenteel wereldwijd de belangrijkste uitdaging
voor ondernemers in de logistieke sector, gevolgd door het beheren van de
prestaties van chauffeurs (57%), het verbeteren van de stiptheid van leveringen
(43%), en het verkorten van de levertijd (42%).
Bron: Descartes, 2019

7. United Kingdom
Switzerland

8. Denmark

Bron: www.topdutch.com
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FINANCE
Van links naar rechts:
Jens Ruesink
Vincent Walstra
Daan Verhorst
Marieke Krijger

‘EERST BREAK EVEN DRAAIEN;
DAARNA PAS DE VOLGENDE
STIP OP DE HORIZON’
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Vincent Walstra is het type ondernemer waar media
graag aandacht aan besteden: jong, enthousiast, open
en slim. Vanaf zijn investering in het bedrijf Ayold.com in

NOM PARTICIPEERT IN COATING-BEMIDDELAAR AYOLD

2016 was de groei indrukwekkend en media-aandacht was
er volop. Het portaal voor de coatingindustrie zat in de lift
en een vergaande samenwerking met Akzo Nobel, plus de
wereldwijde ambities van Ayold spraken tot de verbeelding.
Drie jaar later gelooft de ondernemer nog altijd in zijn concept,
maar zijn er ook de nodige lessen geleerd. Bijvoorbeeld:
dat té vroeg te gróót worden niet werkt en dat een brede
mondiale strategie keerzijdes kent. Daarom verlegde
Walstra recent de koers. ‘We focussen nu volledig op
Nederland. Met het online platform coating.nl bedienen
we nu de zakelijke markt en met verflaag.nl de particulieren’,
zegt de ondernemer, die begin volgend jaar break even
hoopt te draaien. De NOM zag het zitten en besloot te
participeren.
| OKTOBER 2019

Wij zijn begonnen met focus
op het verdienmodel. In het
verleden lieten we ons wel eens
gek maken door onze eigen
ambities.
Vincent Walstra, aandeelhouder Ayold

‘Ik was altijd al geïnteresseerd in internet en online zakendoen’, stelt
Walstra vanuit zijn kantoor uitkijkend over het Zuiderplein in Leeuwarden.
‘Als student Commerciële Economie kreeg ik in 2010 de kans om te gaan
ondernemen in webhosting en ik dacht: ‘ik stop met school en ik ga het
proberen. Lukt het niet dan kan ik altijd nog weer mijn opleiding oppakken.’
Van het één kwam het ander en na diverse omzwervingen stapte Walstra
in 2016 in Ayold.com; een internationaal platform voor de coatingindustrie, dat in 2014 was opgericht door coating-expert Erik van der
Schaaf. Onder andere door een nauwe samenwerking met Akzo Nobel
kwam het bedrijf in een enorme stroomversnelling. ‘De groei schoot al vrij
snel door het dak, maar we leerden dat iets ook té snel kan gaan. Onze
brede mondiale scope leverde veel omzet op en ontzaglijk veel leads. Het
daadwerkelijk inkoppen van al die ogenschijnlijke kansen bleek echter
lastig. Mensen bellen niet terug, reageren niet op mail, of gebruiken jouw
portaal als informatiebron en gaan vervolgens hun zaakjes zélf regelen.
Daar gaat je commissie. Het voelde niet meer goed. En dus besloten we
het roer om te gooien.’

Data-goudmijn
En daarbij kozen Walstra en zijn medeaandeelhouders (zie het kader op
de volgende bladzijde) niet voor halve oplossingen. Besloten werd de
focus eerst vol naar de Nederlandse markt te verleggen en zelfs een ander
unique selling point te kiezen. ‘Dat was spannend en soms zelfs niet leuk,
omdat we met die koers ook fijne mensen moesten laten gaan, maar het
was noodzakelijk. We wisten dat onze coating-portalen gewoon hartstikke
goed draaien en in feite een data-goudmijn zijn als het gaat om coating.
Maar de zakelijke markt – en dan met name het grote middensegment –
had behoefte aan advies en vooral snelle en optimale service.’

Verdienmodel
Het verdienmodel: iedere partij die voor een oppervlakte vanaf ongeveer
honderd vierkante meter een speciale coating nodig heeft kan op de
website coating.nl een schat aan informatie vinden, maar ook direct een
project indienen. Vervolgens wordt deze klant door Ayold gebeld en binnen
korte tijd biedt Ayold dan tot maximaal drie offertes aan van zogenaamde
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WWW.AYOLD.COM

AYOLD
•
•

•

Bekendste portalen: coating.nl (zakelijke markt) en 		
verflaag.nl (particuliere markt)
Team (meetdatum: 1 oktober 2019): Vincent Walstra
(mede-eigenaar), Daan Verhorst (commercieel
manager), Marieke Krijger (marketing en communicatie).
Aandeelhouders: Vincent Walstra, Hans Jorritsma, 		
Jochem Vroom, Johan de Leeuw, Jan Jitse Bok, NOM.

Er is verder nog één stille aandeelhouder.
De NOM participeert voor tien procent in ayold.com.

DE FAMILIEBAND VAN
KAVEL 10 EN FRUITKRACHT
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‘applicateurs’ (denk aan vloercoating-specialisten, red.). Walstra: ‘Dan heeft
er door ons dus al een uitvoerige inventarisatie van allerlei criteria plaatsgevonden, zodat de klant veel tijd wint en volledig kan vertrouwen op de
opties die we hem of haar voorleggen.’
Kortom: de ‘customer journey’ van Ayold begint bij het online portaal, om
vervolgens weer terug te keren naar ‘old school’ persoonlijke bemiddeling?
‘Ja, ik ben ervan overtuigd dat daar een verdienmodel in zit’, zegt de
ondernemer. ‘Het gaat vaak om speciale coating; voor vloeren, plafonds,
muren en vaak met zeer specifieke eisen. Daar zijn soms investeringen mee
gemoeid van 25.000 tot soms wel enkele honderdduizenden euro’s. Wie
daar met betrouwbare bemiddeling toegevoegde waarde kan bieden, kan
daar goed aan verdienen.’

Vibes
Voor die bemiddeling rekent Ayold tien procent commissie. Een verdienmodel waar ook de NOM potentie in zag, al realiseert Investment Manager
Jens Ruesink dat het model nog moet rijpen. ‘Er moeten nog enkele
belangrijke ontwikkelstappen gezet worden, waarmee de rijke hoeveelheid
data en de content nog meer te gelde gemaakt kunnen worden. En dat
mag in deze fase ook even tijd kosten. De investering van de NOM wordt
getypeerd als een zogenaamde vroege fase financiering. Financiering om
bedrijven in een vroege fase van ontwikkeling met kennis en kapitaal te

ondersteunen. De zakelijke segmenten die
Ayold nu met coating.nl wil bedienen zien er
kansrijk uit. Dat is al een vrij grote markt. Maar
ook de schaalbaarheid van het concept vinden
we interessant. Men weet heel veel van online
marketing en het portaal functioneert heel goed
als basis voor de bemiddeling. Dat kan in de toekomst ook
opgeschaald worden. Verder vinden we het slim dat de online kennis óók
wordt ingezet om via het eigen portaal verflaag.nl de particuliere markt te
bedienen.’
Uiteraard speelt ook de persoonlijkheid van de ondernemer zélf een
belangrijke rol bij participatie-beslissingen, zo bevestigt Ruesink. ‘We
hebben vertrouwen in Vincent en het team. Hij heeft in het verleden al
succesvolle startups gehad, gaat er helemaal voor en heeft tegelijkertijd
het vermogen om dat wat hij minder kan aan anderen over te laten.’
Walstra: ‘Dat klopt wel, denk ik. Een voorbeeld is Daan Verhorst die ons
team is komen versterken. Een man met een fiscale achtergrond die onder
andere bij KPMG Meijburg en Deloitte heeft gewerkt en commerciële kracht
brengt. Zijn komst is voor ons een serieuze investering, maar we zien nu al
dat kansen worden verzilverd. Dat geeft positieve vibes.’
En de stip op de horizon? Wanneer kunnen de investeerders een return on
investment verwachten? Walstra blijft ondanks een herhaalde vraag hetzelfde antwoord geven: ‘Wij zijn begonnen met focus op het verdienmodel.
In het verleden lieten we ons wel eens gek maken door onze eigen ambities.
Natuurlijk dromen we van groot internationaal succes, maar we willen eerst
eens bewijzen of onze propositie ook daadwerkelijk wérkt. We hebben
tegen onszelf gezegd: begin 2020 break even draaien; daarna bepalen we
pas die volgende stip op de horizon.’
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Hoe komen een landmeetbedrijf en een fruitonderneming
in dezelfde loods terecht? Kavel 10 en Fruitkracht in Drachten
hebben familiebanden en bruisen van het jonge ondernemerschap. NOM zocht ze op en sprak over innoveren,
groeien en werken in een familiebedrijf.

Yvette Staal-Brouwer kwam enkele jaren geleden op het idee voor
Fruitkracht door het bedrijf van haar man en drie broers, die met
z’n vieren eigenaar zijn van Kavel 10. ‘Hun team was te klein voor
een kantine, maar die jongens willen ook wel eens iets anders eten
dan meegebracht brood’, bedacht Yvette. ‘En waarom dan geen
fruit, dat is lekker én gezond.’ Toen ze haar vaste baan opzegde om
voor zichzelf te beginnen, zei haar vader gekscherend: ‘Jij nu ook al?
Jij was het enige stukje zekerheid in de familie.’

Jens Ruesink | Investment Manager
T +31 6 215 185 08 | E ruesink@nom.nl
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WWW.FRUITKRACHT.NL

WWW.KAVEL10.NL
of games. Wij zijn bovendien heel goed in het maken van 3D-stadsmodellen,
wat we al deden in opdracht van Groningen, Rotterdam en Londen. De
steden kunnen deze modellen gebruiken om inwoners via visualisatie een
realistisch beeld te geven van ruimtelijke veranderingen.’
De technieken worden geavanceerder omdat geodata onmisbaar is in
onze samenleving. ‘Iedereen maakt er gebruik van, bijvoorbeeld via Google
maps’, leggen de heren uit. Is het dan ook zo dat iedereen met de juiste
technische apparatuur het werk van Kavel 10 kan doen? ‘Onze kracht zit in
de combinatie van data inwinnen en het snel aanbieden van een compleet
eindproduct. Onze dataspecialisten zijn onmisbaar en we doen alle moeite
om hier goede mensen heen te halen. Dat lukt tot nu toe goed, omdat we
een jong en flexibel bedrijf zijn, waarin de medewerkers ruimte en verantwoordelijkheid krijgen. En we kijken de kunst af van hippe marketingbureaus met leuke uitjes en tafelvoetbal op kantoor. Bij werken hoort
ook plezier maken op z’n tijd.’

We blijven groeien, maar investeren vooral in kwaliteit en het stroomlijnen
van processen. Door onze focus op fruit zijn de verwachtingen hoog en
wij willen zo vers en duurzaam mogelijk werken. Dat is best een uitdaging
met een seizoensproduct, maar wij houden ervan om aan te pakken en
manieren te vinden waarop het wél kan.’
Dat groei geen doel op zich is, maar een natuurlijke ontwikkeling, geldt ook
bij Kavel 10. ‘Wij willen vooral goed werk leveren en blijven innoveren. We
kiezen bewust voor risicospreiding door een grote variatie opdrachtgevers
en blijven flexibel en snel doordat we projectmatig werken. Dat biedt ruim-

Sterke band
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Net als de andere Brouwers blijkt Yvette geboren voor het ondernemerschap. Wat klein en eenvoudig begon vanuit de loods van Kavel 10, is
inmiddels een ware Fruitkracht. Met een team van twintig mensen en een
wagenpark van acht bestelbussen bezorgt de fruitonderneming duurzame houten kistjes vol vers fruit aan meer dan vijfhonderd bedrijven in
Noord-Nederland. Schoonzus Erika Poel werd partner in de zaak. Zij is
getrouwd met één van de gebroeders Brouwer, die samen met Yvettes
man Frank Staal het succesvolle landmeetbedrijf Kavel 10 runnen. Met
een team van zestien jonge dataspecialisten.

Eigen hangar
De twee familiebedrijven delen een loods, al hebben ze in de dagelijkse
praktijk weinig met elkaar te maken. De mannen maken weleens grapjes
over hoe de vrouwen gestaag de loods overnemen met hun koelingen en

Innovatie vraagt tijd, maar ook
vertrouwen. Je hebt elkaar nodig
om te sparren bij uitdagingen
Frank, verkoop en projectbegeleider Kavel 10

bestelbussen. ‘We groeien inderdaad uit ons jasje’, erkennen de dames.
‘Daarom kijken we uit naar een nieuw onderkomen.’ Ook Kavel 10 wil
graag een ander bedrijfspand, liefst met een eigen hangar op de Airstrip
bij Drachten of Eelde. ‘Wij maken voor het inwinnen van geodata namelijk
ook gebruik van een vliegtuig met een geavanceerde scanner. We hebben
inmiddels zelfs twee toestellen, vandaar die hangar op onze wensenlijst.’
Waarom landmeten met een vliegtuig? ‘Mijn broer Albert is piloot’, vertelt
Richard, de jongste van het stel. ‘Hij werkte eerst als verkeersvlieger bij
KLM, maar was liever ondernemer. En meten vanuit de lucht is heel handig.
Met drones zijn er veel beperkingen, met het vliegtuig komen we overal.
Zeker nu we een toestel erbij hebben met twee motoren, waarmee we ook
boven steden mogen vliegen. Met het vliegtuig kunnen we meer projecten
op een dag doen en ook gebied in kaart brengen dat lastig berijdbaar is,
zoals dijken of sterk beboste regio’s.’

3D stadsmodellen
Kavel 10 doet ook ‘gewone’ metingen aan de grond met GPS, tachymeters
en 360°-camera’s. ‘We winnen data in voor overheden, ingenieursbureaus
en aannemers’, vertelt zwager Frank. ‘Zij hebben nauwkeurige gegevens
nodig voor infrastructurele projecten of andere ontwerpen in het ruimtelijk
gebied. Al is onze data ook interessant voor bijvoorbeeld zelfrijdende auto’s
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De gemoedelijke sfeer bij Kavel 10 komt voort uit de gelijkwaardigheid
waar de (schoon)broers naar streven en de goede klik tussen hen vieren.
‘We hebben allemaal onze eigen kracht en verantwoordelijkheid, terwijl
we de grote beslissingen samen nemen en elkaar ook meenemen in ideeën’,
vertellen Richard en Frank. ‘Innovatie vraagt tijd, maar ook vertrouwen.
Je hebt elkaar nodig om te sparren bij uitdagingen. Echte tegenwind
hebben we nog niet gehad, maar dat we familie zijn werkt dan vast in ons
voordeel. We hebben echt wat voor elkaar over en ook los van het bedrijf
hebben we betrokkenheid bij elkaar. Die band maakt het geheel sterker.’
Yvette en Erika herkennen die sterke band als schoonzussen en zakenpartners. ‘Wij vullen elkaar goed aan en trekken elkaar door de lastige
momenten heen. We hebben beide dezelfde instelling: geen succes is geen
optie. We hebben onszelf goed leren kennen door het ondernemerschap.
Je ontdekt dat er altijd meer mogelijk is dan je dacht. Het mooie is dat onze
mannen het ook zo zien. Dat we allemaal ondernemer zijn, maakt dat we
elkaar snappen. Ook dat je soms lange dagen maakt. Het is een manier van
leven die zowel vrijheid als uitdagingen
brengt. En blijkbaar houden wij daarvan,
in onze familie. We vieren natuurlijk
ook de successen met elkaar; zo hebben
Kavel 10 en Fruitkracht beide al een keer
de Ondernemersprijs Smallingerland
gewonnen.’

Focus op kwaliteit
Door die ondernemersdrive kan het dat
er over de wegen die Kavel 10 in kaart
brengt steeds vaker bestelbussen van
Fruitkracht rijden om werknemers in
Groningen, Friesland, Drenthe, Overijssel
en zelfs Noord-Holland blij te maken met
gezonde fruit- en groentesnacks. ‘We
merken dat gezonder eten op het werk
een trend begint te worden’, vertellen
Erika en Yvette. ‘Fruit beschikbaar stellen
is een vorm van goed werkgeverschap.
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te voor onverwachte opdrachten, die soms ook uit het buitenland komen.
Eerst werkten we vooral hier in het Noorden, dankzij het vliegtuig al snel
in heel Nederland en inmiddels hebben we ook klussen gedaan in België,
Duitsland, Engeland en Polen. We houden oog voor een stevige basis en
focus op specialismes. Daarom investeren we ook in ons team en laten we
mensen intern opleiden. Dat we hier nauwelijks verloop hebben, vinden wij
een goed teken.’

Volop kansen
Ook de vrouwen achter Fruitkracht hebben geleerd werkgever te zijn.
‘Ik begon in mijn eentje en dan sprong mijn moeder weleens bij’, vertelt
Yvette lachend. ‘Nu kom ik zelf niet eens meer aan bezorgen toe, met een
team van twintig mensen. Wij hechten aan openheid en een goede sfeer,
daar ben ik zelf ook gevoelig voor. Wel hebben we geleerd om duidelijk te
zijn, dat verwachten de mensen die bij ons werken. Zo groei je gaandeweg
in een rol als werkgever.’ Erika – intussen even weggeroepen omdat zich
een nieuwe klant aandiende – beaamt dat Fruitkracht steeds meer een
efficiënt bedrijf wordt. ‘Je groeit als ondernemer zelf mee. We hebben
flinke spurts gemaakt afgelopen jaren, al biedt Noord-Nederland nog
volop kansen in fruitbezorging op het werk.’
Ook wekelijks een gezonde kist met fruit uitdelen in het team?
Vraag dan een gratis proefbox aan via Fruitkracht.nl. Kijk voor meer
informatie over landmeetkundige mogelijkheden op Kavel10.nl.
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VOORSTELRONDJE*
FONDS SUPPORT NOORD (FSN)
FSN is een tak binnen de NOM die doet aan fondsmanagement
voor fondsen die zich op mkb’ers in Noord-Nederland richten.
Met andere woorden: ze helpt fondsen die ondernemers in het
Noorden ondersteunen. De hulp die het FSN kan bieden aan deze
YTSEN VAN DER MEER

BERBER BAKKER

fondsen is veelzijdig: van investmentmanagement, juridische

EMMA SCHAKEL

ondersteuning en administratieve taken, tot en met de rapportages
en control. Op deze manier vinden de middelen uit deze regionale

ROB DREES

investeringsfondsen, makkelijker hun weg naar het mkb. Zodat
deze bedrijven kunnen groeien.

FONDSEN IN BEHEER

ESTHER KUIPERS

DANIELLE VAN DALFSEN

FSN beheert op dit moment een aantal verschillende fondsen: het MKB Fonds Drenthe,
het Investeringsfonds Groningen, de FOM (Friese Ontwikkelingsmaatschappij), het
GROEIfonds en G-Force Capital. En uiteraard de fondsen van de NOM zelf. Een overzicht
van deze fondsen plus de bedrijven die door deze fondsen gefinancierd zijn, vind je op
www.geldvoorgroei.nl. Sla om voor de kwartaal update.

Neem gerust contact op met FSN
Heb jij een zakelijk investeringsfonds of overweeg je het opzetten van een zakelijk
investeringsfonds en richt je je op het mkb in Noord-Nederland? En kun je ondersteuning
gebruiken? Neem dan gauw contact op. Of je nu alleen een aantal administratieve taken
uit handen wilt geven, of het hele fondsbeheer.
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www.nom.nl/diensten/fonds-support-noord

* Op de volgende bladzijde geeft team FSN antwoorden op heel veel vragen.
Snel omslaan dus.

TEAM FSN
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Rob Drees | Fondsenmanager
T +31 6 549 614 67 | E drees@nom.nl
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ROB DREES

BERBER BAKKER

EMMA SCHAKEL

Fondsenmanager

Projectmedewerker

Projectmedewerker

Hoe ben je bij FSN terecht
gekomen?

De Benjamin!

Hoe lang werk je bij de NOM?

Haha, klopt helemaal. Afgelopen juni ben ik afgestudeerd aan de opleiding Bedrijfskunde MER
in Leeuwarden. En sinds begin september 2019
werk ik voor de NOM op de afdeling FSN. Als vers
afgestudeerde is dat natuurlijk wel even wennen,
van de schoolbanken naar het ‘grote mensen leven’,
maar tot nu toe bevalt dat hartstikke goed.

In november alweer drie jaar, en vanaf het
begin ook al bij FSN.

Sinds eind 2012 werk ik bij de NOM. Als Investment
Controller raakte ik betrokken bij de oprichting van
een aantal regionale investeringsfondsen. Om deze
fondsen goed te kunnen beheren is FSN opgericht.
Vanaf het begin ben ik als Fondsenmanager actief.

En is dat leuk?
Zeker! Er speelt zóveel in Noord-Nederland en daarvan
komt heel veel langs FSN. Samen met het team in het
spinnenweb van die diversiteit en complexiteit de best
passende oplossing vinden is top.

Wat zou je nog willen bereiken bij FSN?
Op meerdere plaatsen wordt gebroed op het opzetten
van een (thematisch) investeringsfonds. Als FSN ertoe
kan bijdragen dat dergelijke initiatieven tot wasdom
komen en een groep ondernemers kunnen bereiken die
nu niet bediend worden, zou dat top zijn.

Waar mogen we je voor wakker maken?

En wat doe jij precies?
Naast de reguliere werkzaamheden als
projectmedewerker heb ik mij verdiept in de
staatssteunmaterie, een heel interessant en
uitdagend onderwerp.

2019 update #3

GELD VOOR GROEI

En wat doe je precies?
Ik zorg voor de administratieve ondersteuning van
de NOM-fondsen en derden fondsen. Ik hou mij
vooral bezig met de FOM en het NOM-aanjaagfonds
(innovatieve bedrijven vanaf de prototype fase,
gevestigd in Noord-Nederland).

Bevalt dat goed?
Jazeker. Het leuke aan mijn functie is dat het heel
afwisselend is; van het maken van rapportages tot
het uitzoeken van een juridisch vraagstuk tot het
opstellen van een contract. Ik leer dus heel snel
heel veel.

Kaartjes voor het reünieconcert van The Beatles.

Waarvan word je écht blij bij FSN?
Het leukst vind ik (het begeleiden van) de
contractfase van een participatie. Ik word echt
blij van het moment dat alle handtekeningen
zijn gezet en de financiering tot stand is gekomen,
dat je hebt mogen bijdragen aan het afronden van
de contractfase.

Word jij boos als je ’s nachts wakker
gemaakt wordt?

We houden u graag per kwartaal op
de hoogte van de financieringen via
Geld voor Groei. Dat doen we online,
maar ook in de NOMMER.
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Haha, nou liever word ik ’s nachts niet wakker
gemaakt, maar als het dan toch moet dan graag
met een kop koffie en een stuk rabarberpie.

MILJOEN

Maar je doet vast meer dan alleen werken
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DANIELLE VAN DALFSEN
Investment Analyst

Gelukkig wel. Ik ben een echt paardenmeisje en kom
met mijn paard uit in de dressuursport. Daar ben ik
dus al heel druk mee. Daarnaast vind ik fotograferen
ontzettend leuk.

Wat doe jij precies bij FSN?
Ik begon als projectmedewerker. Sinds september ben ik
Investment Analist. Dit is een nieuwe functie en daarmee ook een uitbreiding van de taken van FSN. Ik beoordeel businessplannen voor alle fondsen, toets ze op
de investeringskaders en ben betrokken bij het onderzoek en due diligence op bijvoorbeeld de onderzoeksgebieden markt, financiële en/of juridische aspecten.

Leg eens uit, wat doet FSN nou precies?

ESTHER KUIPERS
Projectmedewerker

In je eigen woorden: wat doet FSN?
Oeh, dan kan ik heel bondig zijn:
Het beheer van fondsen; van A tot Z.

Wat vind je het leukst aan je functie?

Wat is jouw rol binnen FSN?

Dat ik alle verschillende ondernemers en ondernemingen
leer kennen. Hierdoor zit er veel afwisseling in mijn werk.
Elke ondernemer en onderneming doet natuurlijk weer
iets anders en heeft zijn eigen unieke product/proces.

Ik ben projectmedewerker en dat houdt in dat
ik juridische ondersteuning bied, administratieve
taken oppak en rapportages maak.

En wat zou het bij FSN nóg leuker maken?
Als FSN zichtbaarder wordt. Binnen én buiten de NOM.

En wat vind je het leukst aan werken
op deze afdeling?
Geen dag is hetzelfde. Ik hou van afwisseling en
daarom is deze functie mij op het lijf geschreven.

Heel Holland Bakt?
Wat zou je graag willen bereiken
binnen FSN?

Wat doe je in je vrije tijd?

100% tevreden klanten. Hier doen we natuurlijk
al enorm ons best voor en de waardering van onze
relaties vinden we het allerbelangrijkst.

Guilty pleasure?
Vanillevla! Daar mag je me echt voor wakker
maken.
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FSN ondersteunt de Investment Managers met
administratieve taken, portefeuille analyse en
investment analyse. Dit is belangrijk omdat
hiermee veel voordeel voor de fondsen behaald
kan worden. Er is veel kennis op één centrale
plek waar de verschillende fondsen gebruik van
kunnen maken. En het geld uit de fondsen komt
dan makkelijker en sneller bij de juiste ondernemers terecht.

En wat houdt jouw functie in?
Ik voer onder andere marktanalyses uit voor de
Investment Managers, om een beeld te vormen
van hoe de marktkarakteristieken eruit zien en of
de markt zo beweegt zoals de ondernemer die op
zoek naar financiering is aangeeft.
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MILJOEN

7
Bel Daniëlle van Dalfsen op 050 52 14 595
of mail haar via vandalfsen@geldvoorgroei.nl

Waar word je blij van op je werk?

Nou, dat gaat me iets te ver. Maar ik hou wel ontzettend
van lekker eten. Uit eten, maar ook thuis koken en bakken.

Koken en bakken dus. Maar ik hou ook van het maken van
verre reizen. Binnenkort staan Singapore en Indonesië
op de planning. Dan moet FSN me dus even missen.

YTSEN VAN DER MEER
Investment Analyst

Ik vind het geweldig om elke dag bezig te zijn met
innovatie, energieke ondernemers en groeiende
bedrijven en de markten waarin zij actief zijn.

Wat doe je als je vrij bent?
Je kunt mij ’s ochtends vroeg of in de avond vaak
in de sportschool vinden. Tijdens vakanties ga ik
graag op avontuur in verre landen.

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

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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WWW.FOAMPLANT.NL

FINANCE
Het is bio-afbreekbaar, houdt water goed
vast en geeft wortels de ruimte. Startup
Foamplant maakt een substraatplug die de
kwekerijwereld wel eens voorgoed kan
veranderen. Smit Kwekerijen werkt er
al mee.
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BIOSCHUIM
NEEMT DE PLEK VAN
POTGROND IN
Op de foto: links Kees Pingen van Smit Kwekerijen en rechts Martin Tietema van Foamplant
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de kwekers staan. De meeste willen graag een proef doen met Growfoam,
omdat de voordelen evident zijn.’

Spin-off
De startup Foamplant is een spin-off van biobased techbedrijf KNN. In 2015
nam Tietema de uitdaging aan om in die spin-off halffabricaten van bioplastic te maken. ‘Op zeker moment dachten we aan biologisch afbreekbaar
schuim om oordoppen van te maken. Ideaal voor festivals waar veel van die
dingen achterblijven na afloop. Gaandeweg ontdekten we dat biologisch
afbreekbaar schuim een onontgonnen terrein was, terwijl de potentiële
vraag groot bleek.’

Een schuimige kegel is het, met sneden aan de onderkant en een holte
aan de bovenkant. Noem het een uit de kluiten gewassen oordop. Wat
Foamplant maakt - Growfoam - gaat kwekers veel voordelen bieden. En
daarmee ook winkeliers en uiteindelijk de consument.
Even een kweeklesje. Stekjes worden normaalgesproken geplant in een
batterij bakjes met daarin substraat. Dat is doorgaans veen, kokos of
steenwol. En juist dat substraat is wat Foamplant overbodig maakt. ‘Het
stekje gaat in de plug, waar het groeit terwijl de wortels aan de onderkant
hun weg vinden’, vertelt ceo Martin Tietema.

Het door Foamplant bedachte procedé is het geheim van de smid. Zoals
een echte startup begon voor het team van Foamplant de zoektocht naar
de juiste producten om van dat schuim te maken. Het businessmodel
veranderde een paar keer, de focus bewoog mee. Totdat een stagiair,
belast met het verkennen van de markt, met het idee van substraten
kwam. Tietema: ‘Dat is nu de focus, hoewel we natuurlijk zien dat met ons
biologisch afbreekbare schuim meer mogelijkheden zijn. De toegevoegde
waarde die we kunnen bieden aan de wereld van kwekers is zo groot, dat
we die kansen nu willen verzilveren.’

Zuiver

Te beginnen misschien wel bij Smit Kwekerijen in Sappemeer. Dat is het
eerste bedrijf dat serieus aan het testen sloeg met de plugs van Foamplant.
Directeur Kees Pingen: ‘Ik zie vooral veel potentie vanwege de strenge
exportregelgeving. Wij verkopen bijvoorbeeld veel planten aan de Verenigde
Staten. Daar mag helemaal geen aarde of veen meer tussen de wortels
zitten. Als Growfoam dat probleem oplost, brengt dat in onze sector veel
kansen.’

Dat maakt het proces voor de kweker eenvoudiger en uniformer.
Bovendien komt het ten goede aan de hygiëne. Tietema: ‘Rond het hele
kweekproces is alles zuiver. Zaad, stekjes, alles is totaal gecontroleerd.
Het substraat is het enige deel waar nog onzuiverheden in kunnen zitten.
En dat hebben we met Growfoam nu ook ondervangen. Dat is een grote
vooruitgang voor de kwekers, die te maken hebben met heel strenge
hygiëneregels als ze willen exporteren. De eisen van de retail worden op
dat gebied ook steeds strenger.’
Tietema noemt het voorbeeld van slakwekers niet per ongeluk. Juist in
die niche liggen kansen. Hydroponic gekweekte sla is in opmars. Daarbij
groeit de sla in potjes op een soort lopende band, waarbij de wortels in
zuurstofrijk water hangen. In de winkel herken je zo gekweekte sla aan de
perfect ronde kluit die nog onder het gewas zit. Tietema: ‘Die kluit bestaat
nog altijd uit veen. Vervang dat substraat door een plug van ons en je hebt
niet alleen nog beter de hygiëne in de hand, mensen thuis hebben ook
geen last meer van zwarte rommel als ze de sla uit het zakje pakken.’
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Erg leuk om te zien dat twee
bedrijven uit onze portefeuille
elkaar vinden, samen aan de
slag gaan én doorontwikkelen!
Chantal Leijendekker, Investment Manager NOM

Biologisch afbreekbaar

Testen

Fijn voor de planeet én de kweker: Growfoam lost na een paar maanden
op in de grond. Pluggen die overgezet worden in grotere potten verliezen
dus vanzelf hun eerste omhulsel. ‘Ons product is gemaakt op basis van
bioplastic en volledig biologisch afbreekbaar door micro-organismen.’
Foamplant heeft het productieproces inmiddels zo in de vingers, dat het
verschillende aanpassingen aan zijn Growfoam kan doen. De substraatpluggen voor slakwekers hebben andere eigenschappen dan die voor
bloemenkwekers. ‘We maken onze pluggen klantspecifiek. We testen zelf
wat het best werkt en doen dat waar mogelijk in de kwekerij zelf ook.’
Het product, totaal nieuw in de kweekwereld, wint langzaam maar zeker
aan bekendheid. Wekelijks maakt Tietema een rondje door het Westland
om potentiële klanten zijn product te laten zien. ‘Het is opvallend hoe open

Nu testen Foamplant en Smit verschillende soorten Growfoam bij verschillende soorten planten. Pingen: ‘Vooral bij de pannenkoekplant zijn de
voorlopige resultaten mooi, maar ook op andere planten testen we. Het
duurt wel even voordat we definitieve conclusies kunnen trekken. Intern
verandert er met de pluggen van Growfoam niet zo gek veel. De grootste
winst zit hem erin dat onze producten aantrekkelijker worden voor
afnemers, omdat Growfoam schoner is dan modderig substraat. En dat
is veel waard.’

Chantal Leijendekker | Investment Manager
T +31 6 502 021 61 | E leijendekker@nom.nl
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NPAL – 10 JAAR VAN ÉN VOOR DE NOORD-NEDERLANDSE INDUSTRIE
SAVE THE DATE
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Op 12 december 2019 vindt de jaarlijkse NPALdag plaats. Dit jaar is
het de 10e en daarom een bijzondere editie en dat wordt natuurlijk
gevierd. De NPAL Agenda 2020-2025 wordt gepresenteerd en TOPspreker Patrick van Veen vertelt over sociaal oergedrag op de werkvloer
aan de hand van lessen uit de biologie. Voor wie is het? Voor
iedereen uit de Noord-Nederlandse industrie, dus ook voor u.
Opgeven? Meer weten? Ga naar www.npal.nl of neem contact op
via info@npal.nl.

De Noordelijke Productiviteits Alliantie, kortweg NPAL, bestaat 10 jaar. Wat ooit
begon als een project onder de vlag van de NOM is uitgegroeid tot een zelfstandige

27

netwerkorganisatie die niet meer weg te denken is uit Noord-Nederland. Bedrijven
uit verschillende industrieën bij elkaar brengen om van elkaar te leren en zo samen
sterker te worden, daar draait het allemaal om.
Nieuwe uitdagingen
Folkert van der Meulen, oprichter en directeur van NPAL, gelooft heilig
in het belang van de Noord-Nederlandse industrie, en dan vooral in de
grotere productiebedrijven en technische dienstverleners. ‘Ik vind dat we
heel trots moeten zijn op dit type industrie. Het zijn misschien niet altijd
de meest sexy bedrijven, maar ze zijn allemaal, iedere dag weer, bezig om
de werkgelegenheid in stand te houden, in een steeds complexere wereld.
Dat wordt nog weleens vergeten.’

De ‘NPAL-Methode’
Het idee achter NPAL is even slim als simpel. In feite is het niet meer dan
goed naar elkaar luisteren en van elkaar leren. Veel bedrijven hebben
namelijk met dezelfde vraagstukken te kampen, bijvoorbeeld op het gebied
van hun productieproces, veiligheid of duurzame inzetbaarheid.
KIEK (Kijken in elkaars Keuken) was één van de eerste nieuwe programma’s
die NPAL heeft ontwikkeld. Joost Bogers, nu directeur van IG Design Group
uit Hoogeveen, stond samen met Van der Meulen aan de wieg van het
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project, dat de basis vormt voor de aanpak die NPAL nog steeds hanteert.
Tijdens KIEK gingen directeuren van verschillende bedrijven twee dagen
diep bij elkaar in de keuken kijken om elkaars bedrijf door te lichten. Steeds
werd er met zo’n 25 medewerkers gesproken.
Voor Bogers was het vooral een eyeopener dat je veel meer leert door bij
anderen te kijken dan wanneer je eigen bedrijf doorgelicht wordt. ‘Als ik
bijvoorbeeld met een planner van een ander bedrijf zat te praten, kwamen
dezelfde problemen naar boven waar de planners van mijn bedrijf tegenaan
lopen. Maar omdat je daar te gast bent, en niet de directeur, is zo’n persoon
veel opener. Jij hoeft namelijk niets op te lossen, terwijl er binnen je bedrijf
vaak een oplossing van je wordt verwacht. Dit levert heel bruikbare
inzichten op.’

Eigen broek ophouden
Inmiddels zijn we 10 jaar verder en sinds 2013 is NPAL een zelfstandige
netwerkorganisatie met bijna 100 deelnemende bedrijven. Productiviteits-

verbetering, daar draait het nog steeds om. Van der Meulen: ‘De bedrijven
doen mee omdat ze zelf willen verbeteren. Dat moet ook, op een steeds
internationaler wordende markt.’
Rien Slingerland was als directeur (nu commissaris) van IJssel Technologie
en voorzitter van FME Oost-Nederland, vanaf de start een groot supporter
van NPAL. ‘Ik heb vooral waardering voor het feit dat NPAL zich heeft
ontwikkeld tot een zelfstandig netwerk voor de industrie van NoordNederland, puur gefinancierd door de deelnemende bedrijven.’ Slingerland
prijst de onderlinge openheid tussen bedrijven die aan NPAL meedoen.
‘Het is samen leren. Er zijn verschillende clusters in het leven geroepen. Wij
zijn een kennisbedrijf, dus hebben kennis ingebracht: als deelnemer maar
ook als kwartiermaker. Het is dan heel belangrijk dat je elkaar vertrouwt en
dat kennis en ervaring worden gedeeld. Zo wordt iedereen er beter van.’
Dit geldt ook voor z’n eigen bedrijf, dat gericht is op het verbeteren van
productieprocessen. ‘Wij leren ook weer van de producerende bedrijven in
zo’n cluster. Die wisselwerking, daar draait het om.’

Van der Meulen voorspelt dat NPAL ook de komende jaren deze rol blijft
vervullen. ‘Het is heel moeilijk om de steeds internationaler wordende
uitdagingen als individueel bedrijf het hoofd te bieden. Je moet wel samen
werken. Wij hebben onderwerpen bij de kop die voor deze industrie heel
belangrijk zijn, en waarbij bedrijven niet in elkaars vaarwater zitten.’
De NPAL-oprichter ziet drie belangrijke trends voor de komende jaren:
de krapte op de arbeidsmarkt, duurzaamheid en de manier waarop
nieuwe technologie kan worden ingezet om oplossingen te vinden voor
deze vraagstukken. ‘Nieuwe technologie speelt in alle clusters. Artificial
intelligence, robots en data kunnen een nieuwe verbeterslag mogelijk
maken. En daar willen we graag een bijdrage aan leveren.’
NPAL zal dat blijven doen door onderwerpen op de agenda te zetten,
verbeterclusters te organiseren, en vooral bedrijven met elkaar in gesprek
te laten gaan om van elkaar te leren. Want, benadrukt Van der Meulen, de
regionale industrie verdient het. ‘NPAL is en blijft van én voor de industrie,
uniek in Noord-Nederland. En daar ben ik heel trots op!’

| GROEIEN BEGINT HIER.

ONDERNEMERS IN ONTWIKKELING

Het was dapper en zeker niet makkelijk: Gerrit Baarda –

Hoe beweeg je zelf mee als het bedrijf groeit? In deze rubriek
vertellen ondernemers over hun veranderende rol en hoe zij
daarmee omgaan.

WWW.ZIUZ.COM

oprichter en eigenaar van ZiuZ – deed drie jaar geleden een
stap terug om zijn zelf aangestelde directeur alle ruimte te
geven het bedrijf vakkundig te leiden. Waarom? De rol van CEO
zat hem niet lekker. Gerrit verlangde terug naar zijn oorsprong:
producten vanaf het begin ontwikkelen. En dat is wat hij nu
weer vol energie doet.

Gerrit Baarda | ZiuZ >
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‘NIET ELKE
ONDERNEMER IS EEN
DIRECTEUR’

Net als de meeste ondernemers startte Gerrit klein. Samen met medeoprichter Ed van den Brand begon hij in 2002 met het ontwikkelen
van hoogwaardige technologie op het gebied van visuele intelligentie.
Ze hadden een droom en konden na een paar jaar bikkelen serieuze
stappen zetten, mede door een financiële impuls van de NOM. Na een
periode van natuurlijke groei kwam ZiuZ in 2014 in een stroomversnelling. Het bedrijf was toen al wereldwijd actief, had een team van
veertig professionals en werd verkozen tot Friese Onderneming van
het Jaar. Er kwam een Raad van Advies en een strategisch meerjarenplan, op weg naar een grote stip op de horizon.
Ergens onderweg naar die grote stip, verloor Gerrit als CEO de energie
en bevlogenheid die eerder zo vanzelfsprekend aanwezig waren. ‘Mijn
rol was veranderd’, vertelt de ondernemer. ‘Je zit opeens in een MT,
hebt andere taken en verantwoordelijkheden. Eerst dacht ik: dat moet
gewoon wennen. Het komt wel. Maar ik kwam steeds vaker moe
thuis. Deed op het werk geen dingen meer waar ik echt energie van
kreeg en voelde meer afstand. Anderen zeiden: dat hoort erbij. Toch
klopte het niet voor mij. Over het bedrijf was ik nog steeds enthousiast,
maar ik zat zelf niet meer op mijn plek binnen ZiuZ. Was te veel aan
het worstelen met mijn rol.’

De juiste man
‘Drie jaar geleden werd het helder. Op een dag schreef ik op: over vijf
jaar ben ik geen CEO meer. Terwijl ik het schreef, wist ik al dat vijf jaar
veel te lang duurde. Dit gevoel was er al langer, het was op dát moment
tijd om stappen te zetten. Toeval of niet, in de voorgaande jaren had ik
een manager aangenomen voor de bedrijfsunit ZiuZ Medical die veel
in zijn mars had: Bert Garlich. Zodra ik het idee voor mezelf opperde
– iemand anders CEO – wist ik dat hij de juiste man was. Ik ben een
gevoelsmens die alles heel open aanvliegt; hij is sterker in de rationele
kant, in staat om de heldere kaders te scheppen die het bedrijf ook
nodig heeft. We zijn heel complementair.’
‘Bert zei volmondig ja en toen begon het pas echt’, vertelt Gerrit. ‘Een
beslissing nemen is één ding, in de dagelijkse praktijk een andere
voorman in het zadel krijgen iets anders. Voor onszelf was het al een
uitdaging, maar dat gold voor het hele bedrijf. De mensen waren gewend om mij over zaken aan te spreken en bleven dat eerst ook doen.
Daarom was ik het eerste half jaar bewust wat minder op kantoor
en verwees ik voor alles door naar Bert. Al ging dat soms mis. Dan
reageerde ik toch of zagen ze aan mijn gezicht wat ik dacht. Dan ging
ik meteen naar Bert. Het was essentieel dat ik hem zijn rol liet pakken.
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Hij kreeg alle bevoegdheden en bewegingsvrijheid, hij was degene die
voortaan de beslissingen nam.’

Relatietherapie
‘Vooral dat eerste half jaar was cruciaal. Ik moest achter hem gaan
staan en het paadje warmlopen. De neiging om met mijn medeoprichter
Ed zaken te blijven bespreken, was een valkuil waar ik me zeer bewust
van was. Ik moest niet óver Bert praten, maar mét hem. Dus zelfs bij
de kleinste futiliteiten gingen we in gesprek, dat was nodig om vertrouwen op te bouwen en hem aan het roer te laten. In die startfase
was het best ingewikkeld om de juiste vorm te vinden. Ook in de omgang met elkaar. Ik handel graag informeel, hij zakelijk. Daar hebben
we veel over gepraat, ook met een consultant, wat we gekscherend
relatietherapie noemden.’
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Eenvoudig was het niet, die eerste fase, maar Gerrit deed graag de
moeite in het belang van zijn bedrijf en zijn eigen werkplezier. ‘In die
periode heb ik veel over mezelf geleerd. Soms was dat confronterend.
Bij een externe training met ondernemers gingen we bij de marine
de zee op, waarbij we samen bepaalden wie er aan het roer stond.
Uiteindelijk werd onze boot afgesleept. Wat er mis ging? We waren
allemaal eigenwijs, namen het roer figuurlijk over van degene die we
daar hadden neergezet. Daar moest ik dus voor waken in de situatie
bij ZiuZ. Ook al ben ik nog steeds eigenaar, Bert is nu de directeur. Mijn
ondernemerschap mag er nog steeds zijn, maar dan binnen de innovatieve projecten die ik leid. En daarbij bepaalt Bert als CEO de kaders.’

Ik ben een gevoelsmens die
alles heel open aanvliegt
Nieuwe kansen
ZiuZ floreert onder leiding van Bert en Gerrit floreert in zijn ‘nieuwe
oude rol’ als innovatief ontwikkelaar. ‘De energie is weer helemaal
terug. Het was de beste beslissing ooit om geen CEO meer te zijn. Er is
weer ruimte voor mijn oorspronkelijke kracht. Niet elke ondernemer is
een directeur. Ik heb aan die rol geproefd, maar het smaakte me niet.
Des te meer geniet ik van de drie uitdagende projecten die ik doe in
de medische wereld. Werken aan nieuwe kansen voor ZiuZ én nieuwe
kansen voor de wereld door de inzet van visuele intelligentie.’
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BASICLY HELPT LEERKRACHTEN OM DIGITALE GELETTERDHEID
TE INTEGREREN IN HET ONDERWIJS
Met Basicly willen Vincent Veenbrink en Robert Adema jongeren
van 4 tot 18 jaar eerder en beter voorbereiden op hun toekomst
in de digitale samenleving, vertelt Vincent. ‘Wij vinden dat digitale geletterdheid structureel onderdeel uit moet maken van het

Vincent Veenbrink | Basicly >

primair en voortgezet onderwijs. Met ons online platform Basicly
geven we leerkrachten de kans om hiermee aan de slag te gaan.
Want de sleutel van een succesvolle implementatie begint bij de
leerkracht.’
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GOED ONDERWIJS IS OP DE TOEKOMST VOORBEREID

De impact van technologie en de digitale samenleving op ons leven is groot
in alle domeinen. Bedrijven en banen veranderen, en kennis en vaardigheden
die nu heel belangrijk zijn, zijn straks niet meer hetzelfde. Het World Economic
Forum schat dat 65 procent van de jongeren die nu naar de basisschool
gaan later een baan vinden die nu nog niet bestaat. Hoe kun je je daarop
voorbereiden?

nieuwe technologie de samenleving ingrijpend zal veranderen. ‘Als de rol
van technologie in onze samenleving groter wordt, wordt het onderscheid
dat mensen maken belangrijker. Er zijn mensen nodig om die processen te
begeleiden. Je zult dus moeten investeren in bewustwording en wijsheid.

De mens maakt het verschil

Robert en ik zijn goede voorbeelden van dat je best een andere opleiding
kan hebben gedaan om vervolgens heel ergens anders terecht te komen.
Wij hebben een brede kijk ontwikkeld en kennis en vaardigheden opgedaan
waarmee we op een ander gebied nu toegevoegde waarde leveren.’

Vincent Veenbrink, samen met Robert Adema oprichter van Basicly, vindt
dat je geen visie op de toekomst kunt ontwikkelen zonder te beseffen dat

Dat ging zo. Vincent studeerde vastgoed en Robert deed rechten toen ze
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tijdens hun studie meededen aan een bootcamp. Het bedrijfsleven vroeg
naar ideeën om de schaarste van goed geschoold ict-personeel in het
Noorden op te lossen.
‘We voelden ons uitgedaagd’, vertelt Vincent, ‘want we hadden daar wel
ideeën over. Wat wij zagen was dat de meeste initiatieven waren gericht
op studenten hbo of wo die al ict studeren. Maar die zijn al enthousiast.
Het gaat er juist om dat iedereen, op alle niveaus, digitaal vaardig van de
opleiding komt. Want it-specialisten werken niet meer alleen bij it-bedrijven.
Het gaat erom dat kinderen al veel eerder en beter worden voorbereid op
de digitale samenleving.’

I.Turn.IT
Deze frisse blik van Vincent en Robert leidde in 2014 tot I.Turn.IT. De
stichting, gefund door het bedrijfsleven, was erop gericht om structureel
aandacht te besteden aan digitale geletterheid in het onderwijs. Door een
visie te ontwikkelen, aantrekkelijke content in een relevante context te
bieden en leerkrachten te professionaliseren. Lagere en middelbare scholen
konden gebruikmaken van een traject van vakoverstijgend projectonder-
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wijs. Kinderen konden stopmotions maken, websites bouwen en robots programmeren. Alles om maar vooral het imago van it af te stoffen en jongeren
zo vroeg mogelijk duidelijk te maken wat je met it en technologie allemaal wel
niet kan, dus niet alleen maar programmeren en coderen. Scholen in een straal
van tien kilometer werden bezocht of kwamen langs op de A-locatie in de
Oosterstraat in Groningen.

Opdracht Economic Board Groningen
Bedrijfsleven, regionale overheden en onderwijsinstellingen investeerden jaarlijks in I.Turn.IT. Maar op een gegeven moment kregen ze zelf ook opdrachten.
‘Zeker toen we van Economic Board Groningen opdracht kregen om een
totaalpakket te ontwikkelen voor toekomstbestendig technologieonderwijs
op scholen in Noord-Groningen ging het hard en liepen we tegen de grenzen
van onze groei aan’, vertelt Vincent.
Met vier auto’s en 15 mensen kon team I.Turn.IT net Groningen, Friesland,
Drenthe en de kop van Overijssel bedienen, maar als een school in Limburg
interesse had getoond was er een probleem ontstaan. Tijd om de koers te keren.
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Basicly, digitale leer kracht
‘Onze aanpak is in alle jaren dat we ermee bezig zijn vaak gewijzigd, maar
het gedachtegoed is steeds hetzelfde gebleven, legt Vincent uit. ‘Het is
altijd onze uitdaging geweest om digitale geletterdheid structureel te
borgen in het curriculum van scholen. Met I.Turn.IT deden we dat fysiek en
stonden we vaak zelf voor de klas. Met de ontwikkeling van Basicly hebben
we ons aanbod gedigitaliseerd en het accent verlegd naar de leerkracht.
We zijn nu een interactief online platform en erop gericht hen bij de volledige implementatie van digitale geletterdheid te begeleiden. We heten niet
voor niets Basicly, digitale leer kracht. Daarmee bedoelen we zeker ook de
dagelijkse portie leer kracht die we bieden.’
Basicly biedt voor alle niveaus inspirerend onderwijs en een grote variatie
aan thema’s en middelen. Lesmateriaal bestaat uit inspirerende leskaarten,
leerpaden en losse video’s. Leerkrachten kunnen zelf aangeven met welke
onderwerpen van digitale geletterdheid ze aan de slag willen: computational
thinking, mediawijsheid, ict-basisvaardigheden of informatievaardigheden.
Ook kunnen ze ervoor kiezen complete leerlijnen met leerdoelen in hun
jaarplanning op te nemen.
Basicly zorgt ervoor dat leerkrachten geen werk meer hebben van de
lesvoorbereiding, vertelt Vincent. ‘Alles is erop gericht digitale geletterdheid
zo eenvoudig mogelijk aan te bieden. Daarbij zijn we voor hulp iedere dag
bereikbaar, via de telefoon of via een live chat.’

HET OOG VAN DE MEESTER
Hans Praat, Business Developer bij de NOM,
kent Basicly al vanaf het allereerste begin. Hij
is onder de indruk. ‘Velen vragen zich af hoe
je digitalisering moet binnenbrengen in het
onderwijs. Basicly lijkt die formule gevonden
te hebben. Dat vind ik knap en het is belangrijk voor het Noorden, omdat we ons willen
kwalificeren als koploper op het gebied van
digitalisering. Wellicht is hun aanpak ook
in te zetten om bedrijven versneld te laten
digitaliseren, zoals we met de Digital Innovation
Hub nastreven. Basicly is bovendien een mooi
voorbeeld van de ED-tech sector, wat staat voor
Educational Technologie, één van de snelstgroeiende sectoren wereldwijd. Snel uitrollen
dus.’

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

< Pietjan Verhoog,
directeur Swedish Match
Assen

ASSER AANSTEKERGIGANT BLOEIT NU,
MAAR MOEST OOIT BIJNA SLUITEN

SLO-leerlijn
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Omdat iedere leerkracht de mogelijkheid moet hebben om met digitale
geletterdheid aan de slag te gaan is Basicly Free voor iedereen toegankelijk.
Met een betaald abonnement Basicly Premium is de complete SLO-leerlijn
digitale geletterdheid beschikbaar. SLO, dat staat voor Stichting Leerplan
Ontwikkeling, de landelijke organisatie die de leerdoelen die behaald moeten worden in het onderwijs aangeeft. De SLO-leerlijn digitale geletterdheid wordt op 10 oktober gepresenteerd aan minister Slob, de minister van
Basis- en Middelbaar Onderwijs en Media, weet Vincent te vertellen. ‘Als
hij de leerlijn verplicht stelt moeten scholen eraan voldoen. Dat wij goed
voorbereid zijn is geen toeval. We hebben alle SLO-doelen, dat zijn er meer
dan 600, al verwerkt in onze leerpaden. Ongelooflijk hè? Ik ben daar erg
trots op.’

Toekomst
‘Vanaf het begin van I.Turn.IT hebben we gezegd dat we binnen vijf jaar
iets op wilden zetten wat op zichzelf zou kunnen bestaan’ vertelt Vincent.
‘Dat is na vier jaar gelukt. Je zou kunnen zeggen dat Basicly de nalaten-

schap van onze partners in het bedrijfsleven is. Natuurlijk hebben wij als
team het werk verzet, maar zij hebben veel voor ons betekend als het
gaat om het netwerk, vertrouwen en support. Wij waren 21 en 22 jaar! Ik
heb me wel eens afgevraagd of ik mezelf geloofd zou hebben als ik mezelf
terug hoor praten. Ik denk het eigenlijk niet. Robert en ik zijn de afgelopen
jaren persoonlijk ook gegroeid, maar het is niet altijd vanzelfsprekend
geweest dat we deze strijd met elkaar zouden winnen, want wij zijn enorm
verschillend. Ondertussen hebben we een goed team van mensen die op
alle terreinen toegevoegde waarde leveren, op het gebied van onderwijskunde, business development, change management, contentontwikkeling
en presentaties. Ook Robert en ik hebben nu een duidelijke taakverdeling
en ieder onze eigen verantwoordelijkheid. Nu Basicly schaalbaar is kunnen
we een volgende stap maken, van regionaal naar een landelijk speelveld.
We zullen blijven ontwikkelen en onze aanpak veranderen als dat nodig is.
Dat kan ook niet anders, want de ontwikkelingen gaan snel en de nabije
toekomst is niet te voorspellen. Tot nu toe gaat alles volgens planning.’

130 miljoen aanstekers per jaar maakt
Swedish Match in Assen. De productiviteit
ligt er jaloersmakend hoog, de marges
zijn uitstekend. En dat terwijl het voortbestaan niet zo heel lang geleden nog
aan een zijden draadje hing.

Een geoliede machine. Vanaf de balustrade in de fabriek heb je er een
prachtig uitzicht op. Met kratten vol kleurige aanstekers, klaar om ingepakt
te worden. Lijnen vol machines spuitgieten, buigen, knippen en stansen
dat het een lieve lust is. Verderop krijgen andere exemplaren hulzen met
vrolijke teksten, merken en tekeningen. Wat de klant maar wil.
‘Dat is wat wij hier in Europa heel goed kunnen’, vertelt directeur Pietjan
Verhoog. ‘Specials maken. Op de vraag gerichte producten die snel handelen vergen.’ Niet dat we het hier over kleine aantallen hebben. Bij Swedish
Match maken ze de bekende Cricket-aansteker. Een half miljoen per dag
rollen er van de band, met bestemming Europa vooral. En dat zijn allang
niet meer alleen de speciale, luxe exemplaren. Het is massa, de bekende
aanstekers met vuursteentjes en ook die met elektrische ontstekers.
Hoe anders is dat dan een jaar of vijftien geleden. Toen dachten ze op het
hoofdkantoor in Zweden serieus na over sluiting van de vestiging Assen.
Het was een tijd waarin China als productieland de heilige graal leek, een
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tijd ook waarin op aanstekers maken weinig te verdienen was. ‘Dat was
ook echt zo’, zegt Verhoog. ‘We moesten een slag maken om de productiviteit te verhogen en zo de kosten per gemaakte aansteker drukken. Toen ik
in 2002 begon bij het bedrijf maakten we met 250 man 160 miljoen aanstekers. Nu doen we er 130 miljoen met net geen honderd mensen. Heel
slim en efficiënt werken is de enige manier om zo’n grote fabriek in een
land als Nederland met relatief hoge loonkosten in de benen te houden.’
Dat zag het Zweedse moederbedrijf in eerste instantie niet gebeuren.
Pietjan Verhoog onderkende de potentie wel. ‘We waren net vaart aan
het maken met het lean krijgen van de organisatie. Wij wisten dat het een
stuk efficiënter kon allemaal. Dat begon net zijn vruchten af te werpen.
We wilden er alles aan doen om de directie daarvan te overtuigen. En daar
vroegen we ook hulp bij.’
Verhoog zocht contact met de vakbonden, met de gemeente Assen, en ook
met de NOM. Allemaal om advies in te winnen en de precaire situatie duidelijk te maken. Gerard Lenstra kan zich het herinneren. De projectmanager
van de NOM dronk toen menig bakkie met Verhoog. ‘We hebben wat
scenario’s doorgenomen, gekeken wat we konden om de bedrijvigheid hier
te houden. Zo zetten we precies op papier wat nou de speciale kwaliteiten
van de fabriek waren en waarvoor die nog meer ingezet zouden kunnen
worden.’
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POPPELL
De aanstekerfabriek in Assen was in eerste
instantie eigendom van Poppell. Sigarenhandelaar
Albert van Poppel uit Arnhem ontwikkelde in
1957 onder die naam de eerste wegwerpaansteker op gas. Het succes was zo groot dat een
jaar later voor de productie werd uitgeweken
naar Assen, waar grond en personeel goedkoper
waren. De Poppell genoot faam vanwege
de uitvinding van een technologie om het
vlammetje altijd op dezelfde hoogte te krijgen,
wind of geen wind. Dat onderdeeltje is nog
altijd het geheim van de smid. Het is iets dat
Chinese makers nooit hebben kunnen kopiëren.
Vandaar dat op hun aanstekers een draaischijfje
nodig is om de hoogte van de vlam in te stellen.
In 1981 kocht Swedish Match het bedrijf
Poppell, een verkoop die mede met hulp van
de NOM tot stand kwam.
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Heel slim en efficiënt werken is de enige manier om zo’n grote
fabriek in een land als Nederland met relatief hoge loonkosten
in de benen te houden. Pietjan Verhoog, directeur Swedish Match Assen
Strategie
Nieuwe bedrijfsstrategieën kwamen op tafel, ideeën om efficiënter te
werken, kansen voor nieuwe producten, zelfs de mogelijkheid van een
management buy-out werd besproken. Maar vooral: de tactiek van het tijd
rekken werd in de strijd gegooid. Steeds weer stuurde Assen rapporten over
de vooruitgang, over de kostenverlaging, de verhoging van de productiviteit. Over de prijs die het sluiten van de fabriek met zich zou meebrengen
ook. Lenstra: ‘Dat is wat wij toen vooral zeiden: je moet blijven presteren,
blijven tonen hoe goed je bent. Als je het hoofd in de schoot werpt, is de
beslissing zo gemaakt.’
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Die tactiek kostte Verhoogs voorganger de kop. Niet coöperatief genoeg,
zo werd gesteld. Maar het traineren redde het bedrijf voor Assen. Inmiddels
was ‘Zweden’ al wat teruggekomen van de China-strategie. Te veel risico
voor wat betreft kwaliteit, levering en eigendomsrecht. De glans van het
volgende idee om dan maar alles naar de fabriek in de Filipijnen te verhuizen
taande ook. De extreme productiviteitsverhoging in Assen maakte dat de
maakkosten per aansteker in Azië nauwelijks meer boven die in Assen
lagen. In combinatie met de hoge transportkosten viel de Drentse fabriek
zelfs voordeliger uit.

Verhoog: ‘Uiteindelijk kwam rond 2008 het besluit dat de massaproductie
in onze fabriek in Manila zou plaatsvinden, maar dat de R&D in Assen zou
blijven, net als de productie van specials. Omdat we gewoon doorgingen
met jaar na jaar beter presteren, werd dat na twee jaar al weer een beetje
teruggedraaid. We doen nu gewoon alle productie voor Europa en soms
ook daarbuiten.’

Lean-filosofie
En massa is het. Een wegwerpartikel dat toch vrij ingewikkeld in elkaar
steekt. Met veertjes, een vuursteentje, klepjes, de body en meer. Bijna al
die onderdeeltjes worden in Assen gemaakt. Verhoog: ‘Dat past in onze
lean-filosofie. Bij de assemblage moeten ze alle onderdelen hebben. Zodra
er ergens een voorraadkrat bijna leeg is, wordt dat onderdeel elders in de
fabriek weer bijgemaakt. Zodat de productie altijd door kan gaan. Om dat
zo goed mogelijk te kunnen, hebben we ook werk teruggehaald dat we
eerst hadden uitbesteed.’
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Van bijna sluiten groeide ‘Assen’ naar een winstgevend onderdeel van
moederbedrijf Swedish Match. Pietjan Verhoog werd zelfs gevraagd zijn
trucje ook toe te passen op de Filipijnen en in Brazilië, waar de andere
twee aanstekerfabrieken van het bedrijf staan. Het kan verkeren. Niet
dat Verhoog nu klaar en tevreden is trouwens.
‘Er komen zat uitdagingen op ons af. We hebben natuurlijk te maken
met een afnemend aantal rokers. Maar dat is vooral in ons kleine deel
van de wereld. De concurrentie van goedkope Chinese fabrikanten en de
gevestigde orde van aanstekerbouwers speelt altijd al. De laatste tijd is er
als uitdaging vooral duurzaamheid bijgekomen. We hebben al een nieuw
type op de markt gebracht, gemaakt van gerecycled plastic en verpakt in
kartonnen doosjes. Die kant willen we nog meer op. Het blijft altijd opletten
en innoveren.’
Gerard Lenstra | Project Manager
T +31 6 534 066 02 | E lenstra@nom.nl
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Het investeringsfonds G-Force Capital is

MARCO DE JONG:
INVESTEERDER EN ONDERNEMER

vorig jaar opgezet om jonge bedrijven in
de it op weg te helpen. Het fonds heeft

De Jong heeft als mede-eigenaar van het Groningse
internetbedrijf theFactor.e zijn sporen verdiend
als ondernemer. Als aandeelhouder is hij nog
betrokken bij die onderneming maar hij heeft de
dagelijkse leiding uit handen gegeven. Zijn ondernemersverleden geeft hem richting jonge startups
extra geloofwaardigheid, zegt hij. ‘Ook het feit dat
ik risicodragend participeer in G-Force draagt bij
aan de kracht van mijn oordeel’, zegt De Jong.

nu zeven investeringen gedaan in veelbelovende Groningse it-startups. Maar de
lat ligt hoog. Negen van de tien aanvragen
worden afgewezen.

Marco de Jong | G-Force Capital >
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Kort na het gesprek van de NOMMER met Marco de Jong over G-Force
Capital staat een ontmoeting met een ondernemer op de rol. Fondsmanager
De Jong ziet er ook nu weer naar uit. ‘Ik geniet er altijd geweldig van’, zegt
hij. ‘Je hebt telkens te maken met verwachtingsvolle, vaak jonge, creatieve
en scheppende mensen aan het begin van hun carrière. Mensen die nog in
de maakbaarheid van alles geloven.’
Of het idee van zo’n jonge, ambitieuze it-ondernemer het echt gaat maken,
is natuurlijk nooit vooraf zeker. Maar er is altijd de mogelijkheid dat het
plan een Catawiki of Belsimpel in de dop is. De it-sector in Groningen heeft
volgens De Jong genoeg potentie om meer van dat soort hoogvliegers op te
leveren.
‘We gaan beslist niet met iedereen in gesprek’, zegt hij. Er moet sowieso
voldaan zijn aan de harde criteria: het bedrijf moet in Groningen zijn gevestigd en digitale technologie moet het hart van de onderneming vormen; een
webshop, een app of een website die heel belangrijk is in het bedrijfsproces.

‘GEEN GELD
VOOR DROMEN,
WEL VOOR
GOEDE PLANNEN’
Het helpt wanneer een begin is gemaakt met ontwikkeling, dat er een
minimal viable product is. Maar dat is geen vereiste, zegt De Jong. Omdat
G-Force is opgezet om startups in een heel vroeg stadium te helpen kunnen
een goed doordacht plan en een duidelijke visie ook genoeg zijn om verder
te praten.
‘We beoordelen de case eerst op de kracht van het team en het businessplan’, legt De Jong uit. Het gebeurt nogal eens dat een plan rammelt en
weinig meer is dan een idee, weet De Jong. ‘Dan zeggen we: ‘ga je huiswerk
overdoen.’ Zo stranden negen van de tien aanvragen.
Dat is natuurlijk vaak een vervelende boodschap?
‘Het kan pijnlijk zijn. Maar we zijn er eerlijk over wanneer we iemand als
ondernemer niet geschikt vinden. Niemand wordt bij de sokken afgezaagd.
We zijn altijd constructief richting de startup. We steken veel tijd in de
evaluatie met de ondernemer en bij een afwijzing vertellen we duidelijk wat

ONDERNEMERS NIET ALS EEN KASPLANTJE BEHANDELEN
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GOODR: TEGELIJK SURFEN OP HET WEB EN BOMEN PLANTEN
Ewan Scholte (31) zit nog wat op 'zolderkamerniveau' zoals hij het zelf zegt.
Maar de ambities die hij heeft met Goodr zijn er niet bepaald minder om.
'Hoofddoel is tien miljoen gebruikers.' Beetje groot denken moet kunnen,
vindt Scholte. Hij heeft een techniek ontwikkeld waarmee via surfen op het
web en de Goodr browser-plugin geld naar goede doelen gaat. 'Partijen als
Facebook of Google verdienen aan webgebruikers. Die online waarde kun je
ook anders gebruiken.' Voor het planten van bomen of het opruimen van
plastic soep bijvoorbeeld.
Goodr is de meest recente investering door G-Force. 'Via Flinc kwam ik bij
G-Force terecht. Er was vanaf het begin een goede klik. We delen overtuigingen
en we hebben raakvlakken.' Scholte wil de financiering inzetten voor vervolmaking en opschaling van de techniek. Want Scholte wil vaart maken. Een
ander deel gaat naar de marketing.

we wel en niet goed vinden. Dat heeft ook een
louterende werking, het motiveert en maakt scherp.’
De kansrijke initiatieven worden verder doorgelicht
op het verdienmodel en de ideeën over waar het geld van G-Force aan
wordt besteed. De Jong: ‘Het belangrijkste is of goed is nagedacht over
de vercommercialisering van het idee.’

Hoe belangrijk is voor G-Force de man of de vrouw achter de plannen?
‘We vinden het belangrijk dat de ondernemer weet waar zijn kracht ligt.
Maar hij moet vooral ook zijn zwakke punten kennen. Hij moet in staat zijn
die te ondervangen. Bijvoorbeeld door de juiste mensen om zich heen te
verzamelen. Ik wil bovendien het gevoel hebben dat iemand er echt voor
gaat en risico’s durft te nemen, maar ook weer geen avonturier is.’
Wat voor band zoek je met de ondernemer?
‘We willen over en weer vertrouwen. Je wilt dat iemand aan wie je investeringsgeld toevertrouwt daar de juiste dingen mee doet. De vermaarde
investeerder Neal Dempsey die begin dit jaar in Groningen was zei erover:
we kunnen allemaal een businessplan lezen, maar belangrijker is dat je
snapt wie de ondernemer echt is. Belly rubbing zal het je vertellen, meent
Dempsey, het onderbuikgevoel.’
In hoeverre wil je invloed houden op het beleid van de bedrijven waar
G-Force in investeert?
‘Ik wil niet sturen. Dat is niet goed voor de ondernemer. Maar ik wel graag
bij belangrijke strategische beslissingen betrokken worden. Bij een startup
gaat het dan over vragen als: schaf ik lease-auto’s aan? Neem ik een nieuwe
medewerker in dienst? Initiatief voor een gesprek hierover moet wat mij
betreft bij voorkeur vanuit de ondernemer komen. Ik bel liever niet zelf.’
‘Dat is ook een persoonlijke stijl, andere investeerders coachen intensiever.
Ik doe dat niet omdat ik denk dat je een heleboel valkuilen kunt wegnemen,
maar ondernemers ook weer niet als kasplantjes moet behandelen. We
hebben in Nederland nog wel eens de neiging van alles voor ze te regelen:
incubators, accelerators, huisvesting. Ze worden soms teveel gepamperd.’
Wat is het probleem met wat extra hulp?
‘Het is niet verkeerd om ondernemers te behoeden voor fouten, maar je
moet het niet te gemakkelijk maken en te veel willen regelen. Bovendien:
welke ondernemer wil dat nou. Catawiki en BelSimpel zijn ook door schade
en schande wijs geworden. Dat is juist hetgeen hen groot heeft gemaakt.’

Wat zoek je met G-Force? Is het fonds uit op financieel of juist maatschappelijk rendement?
‘We investeren met bedrijven met een digitaal hart die de wereld een beetje
beter maken. Uiteraard moet dat rendement opleveren voor G-Force, de
ondernemer en de maatschappij.
‘Het is mooi om te zien dat bij een aantal van onze investeringen financieel
en maatschappelijk rendement gelijk op gaan. Zoals bij Dropper, dat in
duurzame stadsdistributie doet, en Goodr, dat via adblockers geld naar
goede doelen doorsluist. Doe je het financieel goed, dan kun je ook maatschappelijk wat bereiken.’
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WAT IS G-FORCE?
G-Force is een initiatief van Investeringsfonds Groningen
(IFG). Het fondskapitaal van € 2,5 miljoen is bijna volledig
afkomstig van IFG en deels van informeel investeerders, waaronder fondsmanager De Jong. Het fonds heeft als doelstelling
financiering voor it-startups toegankelijker te maken. Kansrijke it-startups kunnen met een kapitaalinjectie van G-Force
Capital ideeën ontwikkelen. Deze kunnen vervolgens naar
de markt worden gebracht. Het fonds heeft in betrekkelijk
korte tijd een portefeuille opgebouwd van inmiddels zeven
veelbelovende bedrijven. Het fonds helpt de ondernemingen
met een financiering tot maximaal een ton, als participatie of
als converteerbare lening. De starter zelf wordt gevraagd mee
te investeren.
De portefeuille van G-Force: Coachjezelf (zelfhulpapp),
Dropper (duurzame stadsdistributie), TCKL (zakelijke relatieapp), MOOF2 (wil onderwijs en arbeidsmarkt dichter bij elkaar
brengen) SHARKMARK (serious gaming), BUKU (streamingdienst voor boeken) en Goodr.
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FINANCE

niet het juiste moment om het breder uit te rollen.’ NOM besloot niet te
financieren. Maatman en compagnons gingen terug naar de tekentafel.

Zwitserse knopen doorhakken
‘Daar waar Digibon niet snel genoeg tractie kreeg, ging Klippa als een
speer. Met name onze optical character recognition (OCR) bleek veel
gevraagd, omdat we daar kwalitatief heel sterk zijn’, aldus Maatman.
Deze zogenaamde ‘scan en herken’ techniek heeft Klippa daarom ook als
API beschikbaar gemaakt. Externe partijen kunnen het daarmee gebruiken
in hun eigen software. ‘Tijdens een trip naar Zwitserland hakten we de
knoop voor onszelf door: onze focus zou bij Klippa komen te liggen. Onze
aandeelhouders en Raad van Advies konden zich daar goed in vinden. Het
hielp dat we even uit onze dagelijkse dingen waren gestapt. Dan zie je de
wereld toch net even met wat meer afstand. Een bonnetjesloze wereld is
nog steeds onze droom, maar dan wel als de wereld er beter klaar voor
blijkt en er betere randvoorwaarden zijn.’

‘Klippa staat als een huis’
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KLIPPA GAAT DE GRENS OVER DANKZIJ HERNIEUWDE FOCUS
Ondernemen is keuzes maken: een veelgehoord

TEAM KLIPPA

mantra. ‘Focus, focus, focus.’ Dit was dan ook
het advies dat Bart-Jan Maatman en zijn compagnons van Klippa veelvuldig kregen tijdens hun
financieringstraject. Een tripje naar Zwitserland
bracht uiteindelijk soelaas. De mannen maakten
een lastige, maar belangrijke keuze. En blikken
nu terug.
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‘Onze tijd ver vooruit’

ondernemers. Waar Klippa de pleister op de wonde was, moest Digibon die

In mei 2018 klopte het drietal aan bij NOM voor een financiering van hun
Digibon: dé oplossing die papieren bonnetjes overbodig zou maken. Want
papier is duur, niet duurzaam en vooral voor ondernemers nogal arbeidsintensief als het gaat om hun administratie. Vanuit die frustratie ontstond
in 2015 Digibon. De software waarmee kassabonnetjes naar een mobile
device gestuurd kunnen worden, kwam voort uit een app die de startup
eerder al had gelanceerd: Klippa app digitaliseert papieren bonnetjes van

wond juist helen. Maar de landelijke uitrol bleek qua timing niet het juiste
moment. Bart-Jan Maatman: ‘We zijn onze tijd nogal vooruit geweest met
het idee achter Digibon. Het is nog steeds onze droom om alle papieren
bonnen te vervangen en we zijn heel blij dat er zoveel klanten zijn die daar
al mee zijn begonnen. Zo werd van der Valk afgelopen jaar bijvoorbeeld
gekozen als de Nederlandse Customer Champion 2019 door KPMG en daar
heeft het gebruik van Digibon aan bijgedragen. Maar het bleek gewoon

Helemaal los laten ze Digibon dus niet. Maar de hervonden focus op
Klippa betaalde zich snel terug: met deze strategie besloot de NOM wel
te investeren. Klaas Kooistra, Investment Manager: ‘Een goede ondernemer
kent focus, maar ook flexibiliteit en de durf om keuzes te maken. Ik zie dit
ook als een heel sterk punt bij Klippa: het was geen makkelijk besluit om de
focus te verleggen naar Klippa. Dat deze keuze zich nu vertaalt naar sterke
groei verbaast mij niet: naast een uitstekend team heeft Klippa ook een
uitstekend product, de OCR-technologie is de beste in de markt en heeft
veel groeipotentie.’ Deze financiële ruimte wordt ingezet op het doorontwikkelen van de techniek, maar ook op het uitbreiden van het salesteam.
En daarin neemt Klippa een belangrijke stap: ze gaan de grens over.
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Warmhoudplaatje, geen ijskast
Maatman: ‘We zijn bewust op zoek gegaan naar internationale aanvulling
op ons team zodat het makkelijker werd om buiten Nederland te gaan
kijken naar klanten. Daar hebben we inmiddels de eerste vruchten van
geplukt. We hebben onder andere klanten in Frankrijk, Spanje, België en
de UK. Onze ambitie is nu om de beste OCR-techniek te hebben van heel
Europa om zo de nummer 1 documentverwerker van Europa te worden.
Wij zien de EU echt als één markt en we zijn qua techniek en mensen
klaar om deze ambitie te verzilveren.’ Een beetje pijn heeft het stiekem wel
gedaan, het loslaten van de originele droom. Al nuanceert Maatman dat
graag: ‘Digibon staat niet in de ijskast, eerder op een warmhoudplaatje.
Zodra het tijd is, gooien we het vuur omhoog. Maar voor nu is dit slimmer,
daar waren we het snel over eens. Ook omdat we uiteindelijk allemaal
vooral een mooi bedrijf willen bouwen met slimme, ambitieuze mensen die
zich in een korte tijd volop kunnen ontwikkelen en waarvan wij ook weer
leren. En dat met klanten vanuit heel Europa wat ons betreft. We hebben
er zin in.’

Klaas Kooistra | Investment Manager
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| GROEIEN BEGINT HIER.

