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Lente
Het voorjaar is losgebarsten. Een jaarlijks terugkerend feest is de eerste zonnige dag waarop ik mijn racefiets uit de schuur haal, die belachelijke 
wielerhelm opzet, waarmee iedere man vanzelf een soort mr Bean wordt, om vervolgens in volledige vrijheid de  provincie te verkennen. 
Ondernemers van Fryslan: ik raad u allen aan de racefiets te pakken. Niets maakt het hoofd leger en het gemoed gelukzaliger dan door weilanden 
en langs rietbekraagde oevers van riviertjes, vaarten en sloten van dorpje naar dorpje te fietsen. Het brengt je op ideeen. En mocht je uit de stad 
komen, dan geeft het je weer een gezonde dosis economische realiteitszin. Bijvoorbeeld: het besef watertechnologie absoluut belangrijk is, als ook 
de culturele hoofdstad 2018, maar dat anno 2016 nog altijd een belangrijk deel van het Friese nationale product wordt verdiend op de qua formaat 
bescheiden industrieterreinen van Wommels, Surhuisterveen, Dronrijp en wat die meer zij.  Er komt een gevoel van respect en tegelijk vertedering op, 
wanneer je langs die goedgeveegde pleinen en blinkende voorgevels van machinefabrieken, autospuiterijen en metsel- en voegbedrijven zoeft. Het 
respect zit ‘m in het besef dat hier iedere dag werkgelegenheid in stand wordt gehouden. De vertedering komt door de uniforme uitstraling van al die 
ondernemersdromen: gebouw van niet al te duur, maar zeker weten degelijk materiaal, strakke lamellen voor de ramen, drie vlaggenmasten voor de 
ingang (waarvan altijd een Friese),  en bij een aangeharkt perkje: tien parkeerlaatsen; een voor de directie, negen met een bordje ‘bezoekers.’

Helemaal Walhalla is het overigens niet meer, op het Friese platteland in de lente. Met name voor de racefietsers die op ieder tochtje een vleugje 
sportieve uitdaging zoeken (zoals ik) is er een loodgrijze wolk over komen drijven. 
Ik heb het over het succes van de elektrische fiets. Zoals gezegd: een wielrenner moet uitdagingen hebben. Vooral op de lange stukken waar even 
niet kan worden genoten van rietkragen of pittoreske dorpskernen. Had je nog altijd de stipjes van actieve senioren voor je, die als doel konden 
dienen om  razendsnel ingehaald te worden; tegenwoordig kun je daarmee van een ijskoude kermis thuiskomen. Ik heb me al meermalen compleet 
het snot voor de ogen gewerkt om iemand waarvan ik dacht dat het een gemakkelijke prooi was pas na een heftige titanenstrijd van tien minuten 
of meer in te halen. Om er dan met ingeklapte longen, een bonkend rood hoofd en compleet verzuurde benen achter te komen dat mijn prooi een 
nietsvermoedende bejaarde was, die rechtop zittend op een Batavus Monaco ego pal tegen de wind in aan het zoeven was. Kijk, zo kan ik het ook. 
Ik troost me maar met de gedachte dat deze vinding goed is voor de fietsbranche. En voor de Friese economie. En natuurlijk in het besef dat dit 
summum van mobiliteit over een jaartje of vijftien ook voor mij klaar staat.
Zo blijft de zon schijnen, ook in de lente.

Menno Bakker 
HOOFDREDACTEUR 

Meer lezen of reageren? http://www.facebook.com/menno.bakker.96 of op https://twitter.com/OF_nl
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Museumplein 2  9203 DD  Drachten
[t] (0512) 51 56 47
www.museumdrachten.nl
openingstijden:
di t/m zo 11-17 uur 
feestdagen 11-17 uur
maandag gesloten

RINSEMA
VLEUGEL

meer dan 100 werken in de

Onafhankelijk intermediair in
bedrijfsfinancieringen

 Financieringsbegeleiding
 Crowdfunding
 Vastgoedfinancieringen
 Herstructurering van 

  jouw financieringen
 Bedrijfsovernames
 Zwaar weer begeleiding

 Kijk voor meer informatie op 
 www.eijgenfinance.nl

T. 088 - 515 02 22
E. info@eijgenfinance.nl
Gevestigd in: Leeuwarden | Joure
Sneek | Franeker | St. Annaparochie

  Nu ook in  
 Leeuwarden

ISO en VCA gecertificeerd

Waar veiligheid & kwaliteit

nauw samengaan

Aannemingsbedrijf Weg- en Waterbouw
Stienstra & Van der Wal

Rogmolewei 6, 8651 EP IJlst
Tel. 0515-533243, Fax 0515-531362

info@stienstra-vanderwal.nl
www.stienstra-vanderwal.nl

Ook kunt u bij ons terecht voor:

• Remmings- en geleidewerken
• Stalen damwanden
• Haven aanleg en steigerwerk
• Houtleverantie
• Diverse typen walbeschoeiingen
• Houten bruggen

Voor informatie en/of een vrijblijvende offerte 
kunt u altijd contact met ons opnemen.

Aannemingsbedrijf Weg- en Waterbouw

Stienstra & Van der Wal-IJlst
Aannemingsbedrijf Weg- en Waterbouw

Stienstra & Van der Wal-IJlst

S&WS&W
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Sterren voor 
Snakeware
Mooi nieuws uit Sneek. Het bedrijf Snakeware is 
doorgedrongen tot de prestigieuze Emerce 100. In de 
wereld van internet en internetbureaus weet men dat 
je er dan toe doet, op nationale schaal. Snakeware mag 
daarmee beschouwd worden als een van de beste 
bedrijven op het gebied van e-business. “ Het is ons 
in de afgelopen elf jaar nog niet overkomen“, zegt Ate 
van der Meer. “ Toen ik tot mijn verrassing zag dat we 
er dit jaar wel in staan en ook nog met vijf sterren was 
ik apetrots.” 

Het mediaplatform Emerce publiceert jaarlijks hoe be-
slissers werkzaam op het gebied van online marketing, 
ICT en e-business de prestaties van leveranciers van 
diensten het afgelopen jaar hebben beoordeeld.

V.l.n.r.: Thomas Visser, Leon Bosgra, Jan Douma, René Bethlehem

Exact-prijs voor 
Friese bedrijf Arrix 
Het softwarebedrijf Exact heeft tijdens het jaarlijkse Partner Award-
event Arrix uit Drachten onderscheiden met de “Customer Loyalty 
Award‘‘ prijs. 

Algemeen directeur Jan Douma van Arrix: “Wij zijn er bijzonder trots 
op. Dat je door je klanten op deze wijze wordt beloond is natuurlijk 
een fantastische waardering voor onze medewerkers en hun enor-
me inzet.” De uitreiking vond eind maart plaats met een wervelende 
show in de druk bezochte Rijtuigenloods in Amersfoort. 

Eind maart viel Bouwgroep Dijkstra 
Draisma op het evenement Building 
Holland in de prijzen. Het Friese bedrijf 
sleepte in de categorie ‘Bouwpartij‘ de 
Nederlandse Duurzaam Bouwen Awards 
2016 in de wacht. De jury beoordeelde 
BGDD als een bouwpartij met een grote 
verscheidenheid aan activiteiten op het 
gebied van duurzaamheid. “Dit zit niet 
alleen in de projecten maar vooral in de 
cultuur van het bedrijf“, aldus de jury.

Directeur Biense Dijkstra, “Los van 
de producten die wij aanbieden, 
gericht op de marktvraag, lopen wij 
zelf graag voorop en nemen wij onze 
voorbeeldfunctie serieus. Zo wekken wij 
eigen elektriciteit op en worden onze 
kantoren verwarmd door aardwarmte. 
Dat we nu die prijs winnen is een 
mooie erkenning. Het is opnieuw 
een bevestiging in onze transitie van 
aannemer naar aanbieder.”

Dijkstra Draisma 
in de prijzen
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Nieuw: JH 
Productions
Een nieuw bedrijf met een breed portfolio: JH 
Productions uit Leeuwarden. Ja, breed. Want het 
bedrijf biedt nogal wat. “Wij kunnen veel voor u 
betekenen op multimediagebied, waaronder: 
promotie-, product- of bedrijfsvideo‘s en 
audioproducties variërende in radio (station) 
vormgeving, audiocommercials en voice-overs. 
Daarnaast verzorgt JH Productions ook DJ Drive-in 
Shows voor elke gelegenheid; bruiloften, jubilea, 
themafeesten, club dj, etc.”, aldus het persbericht.

Eff ectus HR 
winnaar de HET
Eff ectus HR is de winnaar geworden van de HET, de Leeuwarder 
ondernemers prijs. Het bedrijf pakte op 23 maart de eerste prijs vlak voor 
de bedrijven Friesland Boeit en Barrevoets. Een oeuvreprijs ging diezelfde 
avond naar het bedrijf Steensma, de innovatieve bakkers uit Leeuwarden. 

De exploitatie van zwembaden is vaak een molensteen om de nek van 
gemeentebesturen. De kosten drukken vaak zwaar; de inkomsten dekken 
deze niet. Maar de burger wil graag zwemmen, dus sluiten is vaak ook 
geen optie. Zaak dus om bij verbouwingen erg te letten op de kosten, 
maar vooral ook op de exploitatiekosten die er achter weg komen. En dat 
is precies wat er met zwembad ‘de Wetterstins‘ gebeurde, toen het recent 
werd opgeknapt door Bouw- en aannemingsbedrijf G. de Haan en Zn. uit 
Garyp en Bouma Technisch Installatiebedrijf uit Sumar. Bernard de Vries, 
directeur van Installatiebedrijf Bouma vertelt: “Door het toepassen van 

allerlei technieken hebben wij voor onze opdrachtgever een besparing 
weten te realiseren op het energieverbruik van 30-50% ten opzichte van 
de oude situatie. Automatische systemen, een nauwkeurig ontworpen lei-
dingsysteem voor het legionella-controle en regenwatertanks voor door-
spoeling van toiletten, plus LED-verlichting zijn maar enkele voorbeelden. 
De gehele installatie is zowel ter plaatse, als op afstand te monitoren en 
te bedienen. Er kan dus adequaat gestuurd worden op de bedrijfsvoering 
van het zwembad en eventuele storingen kunnen op afstand verholpen 
worden. Dit resulteert in een besparing op onderhoudskosten.” 

Moderne techniek maakt exploitatie zwembad mogelijk

In opdracht van Wetterskip Fryslân is Heijmans maandag 25 april offi  cieel 
gestart met de verbetering van de Waddenzeedijk. Over een traject van 
13 kilometer krijgt de dijk een laag Elastocoast; innovatief en natuurvrien-
delijk materiaal dat de dijk ook de komende 50 jaar duurzaam beschermt 
tegen erosie en hoogwater. Voor het eerst in Nederland wordt dit materiaal 
op deze grote schaal toegepast voor een dijkverbetering van het Hoogwa-
terbeschermingsprogramma.

Innovatieve bescherming 
Waddenzeedijk Friesekust gestart
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Het innovatiecluster in Drachten 
heeft met de jaarlijkse uitvin-
derswedstrijd een mooie eye-
catcher in huis. Wat het is? Een 
jaarlijkse wedstrijd voor twee-
jaarsstudenten van noordelijke 
HBO- en WO onderwijsinstel-
lingen. Een jury, waarin een 
aantal bedrijven van het cluster 
vertegenwoordigd is, reikt een 
gouden, zilveren en bronzen 
award uit. De uitvindingen heb-

ben jaarlijks een ander thema. 
Opdracht voor 2016: ontwerp 
een robot die, gestuurd door 
een app, een kunstwerk maakt 
van (een) zelf te kiezen materi-
aal of materialen. Aan het eind 
van het studiejaar worden de 
uitvindingen gepresenteerd 
tijdens een feestelijke bijeen-
komst. Deze wordt gehouden in 
Schouwburg De Lawei in Drach-
ten op donderdag 9 juni 2016.

Uitvinderswedstrijd 
Innovatiecluster

Holwerd aan Zee 
en World Expo 
Rotterdam 2025
Rotterdam loopt zich warm voor de organisatie van de World Expo 
in 2025. Tegelijkertijd heeft project Holwerd aan Zee de ambitie 
om het project datzelfde jaar af te ronden en aan de bezoekers 
van de wereldtentoonstelling te laten zien. En dus zochten de 
twee partijen samenwerking. Ter opfrissing van het geheugen: 
Holwerd aan Zee betreft het idee om het dorp weer aan zee de 
brengen, waarmee je de hele regio een grote toeristische impuls 
geeft. Rotterdam 2025 streeft minimaal naar 21 miljoen bezoekers. 
Als het aan de initiatiefnemers uit Holwerd ligt komt een 
belangrijk deel in 2015 kijken hoe de Nederlanders dit keer eens 
de dijken hebben doorgestoken en wat dat doet voor toerisme.

 Datas Kantoor breidt uit met repro
 
Datas Kantoor kompleet, met vestigingen in Drachten, Sneek en Groningen is per 1 januari met een nieuwe activiteit gestart. Naast de 
levering van kantoormeubilair, automatisering en systeembeheer, kantoorartikelen en PostNL diensten beschikt het bedrijf nu ook over 
een eigen repro afdeling. Klanten kunnen nu dus ook drukwerk en printopdrachten bij datas terecht. Het bedrijf meldt dat daar ook 
ondersteuning bij hoort op het gebied van grafi sche vormgeving en dtp vraagstukken.
www.datas.nl
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Sterc breidt uit 
naar Utrecht
Vanaf april 2016 heeft Sterc een vestiging in Utrecht. De intensieve 
samenwerking met online bureau Qaraqter, afkomstig uit de Domstad, 
bevalt van beide kanten zó goed, dat is besloten om alle gezamenlijke 
activiteiten onder de vlag van Sterc te laten vallen. Beide kantoren be-
houden volledig hun eigen identiteit en kunnen met de nieuwe manier 
van samenwerken volop gebruik maken van de kennis die in beide 
bureaus aanwezig is. Passie voor online resultaat, dat bracht de online 
bureaus Sterc uit Surhuisterveen en Qaraqter in Utrecht bij elkaar. Beide 
kantoren hebben deze passie zien uitgroeien tot fraaie, internationale 
projecten en hebben een groot aandeel in de ontwikkeling van MODX, 
het open source CMS waar zowel Sterc als Qaraqter mee werkt, in hun 
zoektocht naar het beste online resultaat.

Guapa Lions 
Tour Rally 20166
Op 11 en 12 juni 2016 wordt voor het 6e opeenvolgende jaar de Lions 
Tour Rally georganiseerd. Een fondsenwervende rally op initiatief van 
de Lionsclub Surhuisterveen de Leijen, waarbij de gehele opbrengst 
wordt gedoneerd aan een goed doel, dit jaar het Ronald McDonald 
Huis in Beetsterzwaag. Een fantastisch evenement waarbij done-
ren aan een goed doel gecombineerd wordt met gezelligheid en 
sportiviteit. Dit jaar rijden er meer dan 30 equipes mee. Hoofdsponsor 
van deze editie van de Lions Tour Rally is Guapa Media. Guapa gelooft 
in de kracht van een hechte samenwerking, daarom is iedere klant 
onderdeel van het team. Samen met klanten en partners werkt Guapa 
aan de strategie, technische realisatie en optimalisatie van Magento 
webshops. De communicatielijnen zijn kort doordat klanten samen-
werken met een vast team van professionals binnen Guapa. Door 
de persoonlijke aanpak, ruime Magento ervaring als Magento Gold 
partner en door open te staan voor feedback, is Guapa in staat om 
verwachtingen te overtreff en.

Drukkerij De Vries: 
‘Koninklijk‘
Tijdens een ‘open-huis‘-programma ter gelegenheid van een afge-
ronde investering van 5 miljoen euro heeft de Commissaris van de 
Koning John Jorritsma, de directie en medewerkers van Drukkerij 
De Vries in Sneek verrast met het Predicaat ‘Koninklijk‘. Het bedrijf 
dat kartonnen verpakkingen maakt en bedrukt, mag zich voortaan 
‘Koninklijke Drukkerij De Vries‘ noemen. Het bedrijf was sinds 1988 al 
Hofl everancier. “Dankzij de inzet van onze medewerkers, de betrok-
kenheid van onze partners en bovenal door het vertrouwen van 
onze klanten, hebben we dit resultaat behaald“, aldus een vergulde 
directeur Jan Streppel.

Office IT neemt Rienk! 
Automatisering over
Begin april heeft Offi  ce IT uit Sneek Rienk! Automatisering uit Joure 
overgenomen. Eigenaar Rienk van Terwisga is tot dit besluit gekomen 
om zijn klanten optimaal gebruik te laten maken van de snel op elkaar 
volgende ontwikkelingen in de IT branche. Offi  ce IT kan zijn klanten 
hierin beter ondersteunen. Ook het personeel van Rienk! Automati-
sering is in dienst gekomen van Offi  ce IT. Vanaf nu beschikt Joure dus 
over een Offi  ce IT service punt, waar klanten terecht kunnen voor alles 
op het gebied van kantoorinrichting, - artikelen en automatisering.

Links: Mathijs Kok (Guapa Media) en rechts 
Henk Veenstra (voorzitter Lions Tour Rally)
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 ‘Sinnergy!‘ centrale thema van Reuzedei

 Akkrum en de 
 kracht van het 
 collectief
Het begon eigenlijk vanuit de ondernemersvereniging. Men zocht een jaarlijks 
evenement ter opening van het toeristenseizoen, maar in Akkrum leefde 
het gevoel dat er ook wat inhoud moest komen. Iets thematisch. Dat werd 
uiteindelijk duurzaamheid. Zo werd de Reuzedei geboren, waar later ook 
nog de Eneco Zonnebootrace bijkwam. Het Nederlands kampioenschap wel 
te verstaan. Jaarlijks, in Akkrum, Fryslân. Inmiddels is de Reuzedei ‘een merk.‘ 
Bezoekers kunnen er de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van 
duurzaamheid horen, zien en voelen. Van energie tot voeding. Het geheim 
van het succes: vrijwilligers. OF sprak met drie betrokkenen. Over hoe een 
burgercollectief de laatste duw geeft in de transitie naar een schonere wereld.
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Duurzaam wonen, werken en 
leven: hoe doe je dat? Wat houdt 
het allemaal in? Wat zijn de 
laatste ontwikkelingen op het 
gebied van zonne-energie?  
En wat is er eigenlijk allemaal 
mogelijk, wanneer je gezonder 
wilt eten? Zo maar wat vragen 
die op de Reuzedei, op 7 mei 
snel beantwoord kunnen 
worden. Waarmee duidelijk 
wordt dat het evenement 
een breed spectrum beslaat. 
Niet voor niets is de nieuwe 
slogan ‘Sinnergy!‘, waarbij de 
oplettende lezer de associatie 
zal voelen met zonne-energie 
en synergie. Een opzettelijke 
keuze, aldus voorzitter Harry 
Haitsma. “We willen inhoud, 
maar ook verstrooiing en vooral 
afwisseling. Lezingen, maar 
ook sport en spel. En uiteraard 
muziek. En we willen blijven 
vernieuwen. Ieder jaar nieuwe 
ontwikkelingen laten zien. Een 
bezoeker moet zeker weten 
dat hij of zij niet exact hetzelfde 
krijgt voorgeschoteld als een jaar 
geleden.”

‘Sinnergy!‘
Het evenement begon in 2011. 
Inmiddels is de Reuzedei zoals 
gezegd een begrip in de regio 
en ver daarbuiten. Er worden 
tienduizend bezoekers verwacht. 
Plaats van handeling: It Gearstalt 
(in de volksmond: De Kolk) in 
Akkrum. Dit jaar dus onder de 
nieuwe slogan ‘Sinnergy!‘. Joelle 

Rademakers , die samen met 
enkele andere betrokkenen de 
media-contacten onderhoudt, 
is er blij mee. “We zijn veelzijdig, 
maar we leggen natuurlijk ver-
bindingen. Hier komen bedrij-
ven, organisaties, stichtingen, 
scholen en bezoekers samen die 
alles weten of willen weten over 
duurzaam wonen, werken en 
leven. Thema‘s als energie, groen 
rijden, elektrisch varen, recycling, 
voedsel en lifestyle komen uit-
gebreid aan bod. Dat levert veel 
synergie op.” 

Actie is er niet alleen op zater-
dag, zo vernemen we. Ook de 
dagen ervoor staat Akkrum al 
onder hoogspanning.  
Op donderdag en vrijdag komen 
de deelnemers van de Eneco 
Zonnebootrace vanuit alle delen 
van Nederland al aan in Akkrum 
en wordt midden in het dorp het 
tentenkamp opgeslagen.  
Op vrijdag 6 mei staat dan de 
eerste sportieve uitdaging op 
het programma. Bestuurslid 
Klaas Rozema, portefeuillehou-
der Eneco Zonnebootrace:  
“Op vrijdag varen de teams een 
dikke vijftig kilometer door het 
hart van Fryslân. Op de website 
kun je de exacte route zien. Voor 
de teams ligt hier een uitdaging. 
Je moet natuurlijk niet halver-
wege met een lege accu komen 
te zitten. Maar ook wie met een 
halfvolle accu aan de finish ver-
schijnt heeft een fout gemaakt; 
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SPONSOREN

Eneco: ‘Daarom sponsoren wij!’
Eneco ondersteunt het Nederlands 
Kampioenschap Zonnebootracen in 
Akkrum omdat het past bij de missie van 
Eneco Groep; Duurzame energie voor 
iedereen. Met behulp van zonne-energie 
je eigen boot laten varen, het is een 
mooi voorbeeld van de energietransitie 
op kleine schaal. Het maakt deelnemers 
en publiek bewust van de potentie van 
energie uit hernieuwbare bronnen als zon 
en wind. En het toont tegelijkertijd aan 
dat het geen toekomstmuziek is: of het nu 
gaat om een zonneboot of het vliegtuig 
dat Google op dit moment de wereld 
rond laat vliegen op zonne-energie. Of 
de eerste gezinsauto op zonne-energie 
die de TU Delft ontwikkeld heeft, het 
zijn opvallende voorbeelden van de 
snelle ontwikkelingen op het gebied van 
duurzame energie.

De Friesland Zorgverzekeraar
Door te investeren in gezondheid, 
preventie en leefbaarheid wil De Friesland 
Zorgverzekeraar, net als de organisatie 
van Reuzedei, de kwaliteit van leven 
verbeteren. We vinden dit erg belangrijk 
en dat doen we op een manier die bij ons 
past: Samen!

Omrin
John Vernooij (Omrin): “Elke organisatie 
kan circulair ondernemen!”

Provincie Fryslân
Gedeputeerde Michiel Schrier: “Ik wil 
echt werk maken van duurzaamheid. Wij 
gaan actief dorpen, wijken en bedrijven 
benaderen om duurzamer te worden.”

Gemeente Heerenveen
Wethouder Sybren Siebenga: Duurzame 
initiatieven van dorpen en wijken willen 
we ondersteunen!

Rabobank
Rabobank Heerenveen-Zuidoost Friesland: 
Mensen en bedrijven realiseren de meeste 
impact met duurzame ontwikkeling als 
ze samen optrekken, een aandeel nemen 
in elkaar. Samen duurzaam sterker, dat is 
onze visie.

SEFF 
Ale Bok: “MienSkip, samen een elektrische 
boot bouwen en samen genieten !”



die weet dat hij te langzaam heeft gevaren.” Het 
tweede onderdeel van Het Nederlands Kampioen-
schap vindt dan op zaterdag plaats. Te midden van 
de gevarieerde hectiek van de Reuzedei leggen 
de boten dan een traject dwars door Akkrum af, 
met onderweg ook enkele bijzondere opdrachten. 
“Voor de deelnemers ligt hier de uitdaging om in 
anderhalf uur zoveel mogelijk rondes te maken.” 
Dit is uiteraard voor het publiek prima te volgen, 
zo dwars door het dorp“, aldus Klaas Rozema. “En 
dan is er nog een speciaal sprint-traject. Kortom: 
voldoende spektakel waar het publiek bovenop 
kan zitten.”

Young Solar Challenge
Erg trots is hij op het feit dat dit jaar ook de ‘Young 
Solar Challenge‘ plaatsvindt. “Dat onderdeel 
brengt duurzame techniek en jongeren samen. 
Jongeren van 14 tot en met 17 jaar maken op een 
andere manier kennis met innovatie. Scholen, maar 
inmiddels ook andere groepen, kunnen een kleine 
zonneboot adopteren. Voor 1.500 euro krijgen ze 
een bouwpakket en een lespakket. Vervolgens 
kunnen ze meedoen aan de jongerenrace. Voor 
deelnemende organisaties kan dit een geweldig 
uitdagend project worden, waar jongeren leren 
samenwerken aan techniek, maar ook aan team-
work en communicatie. We hopen dat dit gaat 
uitgroeien tot een onderdeel waar menig Fries 
dorp zich de komende jaren vol trots laat vertegen-
woordigen door de eigen jeugd.”

Het is interessant om te zien hoe het dorp Akkrum 
het thema duurzaamheid naar het niveau van het 
brede publiek heeft weten te trekken. Daarmee lijkt 
de transitie naar een andere, schonere economie of 
samenleving in een nieuwe fase terecht gekomen. 
Het zijn niet meer alleen overheidsdienaren en 
innovatieve ondernemers die zich met duurzaam-
heid bezighouden; een breed publiek begint het 
te omarmen en dat zou wel eens de beslissende 
stap kunnen zijn naar een echt schonere wereld. 
Volgens voorzitter Harry Haitsma heeft dit alles te 

maken met de collectieve kracht van vrijwilligers. 
“Het klopt dat we hier in Akkrum inspiratie willen 
bieden aan een breed publiek. Laten zien wat er 
allemaal kan met duurzaamheid. Dat kan alleen 
wanneer je het van onderop kunt opbouwen. 
Met vrijwilligers dus, die het met passie doen en er 
lol aan hebben. Iedereen die meewerkt is immers 
ambassadeur. Zo weten we ook een breed publiek 
te raken. Dat collectieve gevoel is enorm belangrijk. 
Bij de voorbereidingen en tijdens het evenement, 
maar ook bij de nasleep. Dat gaat bij ons voorbeel-
dig. Ben ik trots op. Rotklusjes als schoonmaken 
is een feest, waar iedereen aan mee doet, ook de 
ondernemer die de volgende dag misschien wel 
weer zestien man moet aansturen.” 

Klaas Rozema

Joëlle Rademakers

Harry Haitsma

Aanvangstijden
Het duurzaamheidsweekend begint in 
Akkrum als op 6 mei, wanneer de Solarboten 
voor de Eneco Zonnebootrace door het hart 
van Fryslân varen. De Reuzedei zelf begint 
op zaterdag om 11.30 uur met een lezing in 
de Terpstjerke door Bas Eickhout, de politicus 
die voor Groen Links lid is van het Europese 
Parlement. Om 12.00 uur start vervolgens 
de Young Solar Race Challenge en om 13.00 
uur de Eneco Zonnebootrace. Tegelijkertijd 
breekt het volledige programma van de 
Reuzedei los. Er is vertier voor jong en oud. 
Van lezingen tot puzzeltochten. Kijk voor alle 
onderdelen op www.reuzedei.nl.

Joelle Rademakers is in het dagelijks leven 
communicatie-professional en fotograaf
Harry Haitsma is in het dagelijks leven eige-
naar van HUBO Akkrum Klaas Rozema 
is eigenaar van Dycomet (Akkrum), 
een bedrijf dat met de zogenaamde Cold 
Spray Technology diverse metalen kan 
verbinden, herstellen en coaten.
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CLAFIS Ingenieus over innovatie, passie en partnerships

 ‘Die jongens zijn retegoed‘
De voormalige technische school aan de Burgemeester Falkenaweg in Heerenveen heeft zich al mogen 
verheugen over veel aandacht in de media. Aandacht die afstraalt op CLAFIS Ingenieus, want het was 
CLAFIS-oprichter Bert Jonker (Heerenveen) die op het lumineuze idee kwam om het historische pand in 2011 
en 2012 te transformeren tot een markant bedrijvengebouw; tevens hoofdkantoor van zijn bedrijf. En zo 
resideren de ingenieurs en adviseurs van de Friese vestiging in een kantoor dat in alles uitstraalt wat CLAFIS 
te bieden heeft: techniek, innovatie, samenwerking en ambitie. Maar, méér nog dan het gebouw, zijn het de 
medewerkers én de partners van CLAFIS die dat verhaal in woord en daad uitdragen. OF ging op de koffi  e bij 
drie direct betrokkenen.

We zitten in een met glazen wanden omge-
ven vergaderruimte, zo ongeveer temidden 
van de voormalige gymzaal. 
De ringen hangen er nog. Kleurige stre-
pen op de vloer markeren de plek waar in 
vroeger jaren basket- of volleyballen in of 
uit het veld gingen. Aan tafel zitten Bram 
van Hees (vestigingsmanager), Gaby van 

der Heide (marketing en communicatie) en 
Gerard van der Schaar van MG Electronics 
uit Leeuwarden. Dat Van der Schaar aan tafel 
zit heeft alles te maken met het feit dat hij 
de captain is van het CLAFIS Private Energy 
Solar Boat Team. Een team dat al jaren één 
van de best presterende zonnebootteams ter 
wereld is. Gesponsord door CLAFIS. Volgens 

Van Hees zijn die uitmuntende resultaten 
terug te voeren op de pure passie waarmee 
Van der Schaar en zijn teamgenoten continu 
werken aan verbeteringen. “Die jongens zijn 
echt retegoed. Ze springen er op alle vlakken 
uit; op het gebied van techniek, uitstraling 
en betrokkenheid. Vooral die passie waarmee 
ze iedere keer weer dóór willen ontwikkelen 
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CLAFIS Ingenieus over innovatie, passie en partnerships

 ‘Die jongens zijn retegoed‘
vind ik indrukwekkend. Die houding past perfect 
bij CLAFIS.” Van der Heide, aanvullend:
 “De sponsoring van zo‘n team is voor ons dan ook 
veel meer dan ons logo uitdragen. We illustreren 
er mee dat we altijd de uitersten zoeken als het 
gaat om kennis en innovatie. Ook tonen we dat we 
willen delen, want alleen door samenwerking haal 
je de beste resultaten. En ja, we willen ook gewoon 
laten zien dat we competitief zijn. Winnen is voor 
ons belangrijk. Zo willen we ook onze klanten altijd 
de beste oplossingen geven.”

Serious Business
De basis voor het CLAFIS Private Energy Solarteam 
werd overigens al gelegd in 2008. Van der Schaar 
herinnert het zich als de dag van gisteren: “Na 
onze studie aan de NHL zaten we met een aantal 

afgestudeerden om tafel. We hadden bedacht mee 
te gaan doen aan de Solar Challenge zonneboten 
race. We konden niet bevroeden dat we qua kennis 
nog zo veel bij moesten leren, maar we waren vol 
enthousiasme. De Achilleshiel van zonneboten was 
de batterij, zo stelden we al snel vast. Er bestond 
geen goed BMS (Batterij Management Systeem, 
red.). Zo‘n systeem is belangrijk omdat je bij een 
lithiumbatterij heel zorgvuldig moet meten wat 
de spanning is, hoeveel stroom er uit gaat en wat 
de temperatuur is. We leerden hoeveel potentie 
de techniek heeft voor de wereld van morgen. 
Doordat we ons helemaal in die materie ingroeven 
ontstond het bedrijf MG Electronics. Wij vinden het 
mooi om nieuwe wegen te vinden als het gaat om 
elektrische energie. We zijn er van overtuigd dat we 
daarmee concreet bezig zijn met de oplossingen 

CLAFIS ingenieus 
CLAFIS ingenieus is in 2004 
opgericht door Bert Jonker. 
Het bedrijf staat in de Top 20 van 
ingenieursbureaus in Nederland 
en voert projecten uit voor 
aansprekende opdrachtgevers 
als Gasunie, FrieslandCampina, 
Alliander, Damen en Rijkswater-
staat. Op dit moment heeft CLAFIS 
450 medewerkers en een omzet 
van 30 miljoen euro per jaar. Men 
is onder andere actief in energie 
& transport, infrastructuur, food, 
de chemische sector, olie en gas, 
gebouwen, geodesie en in de 
maritieme sector.
www.clafi s.com

Agenda CLAFIS Private Energy 
Solar Boat Team 2016
• NK Akkrum 6-7 mei 2016
•  Dutch Solar Boat Challenge 

2-9 juli 2016
•  Solar 1 Races Monaco 

14-16 juli 2016

Gaby van der Heide
Manager Marketing en Communicatie, 

CLAFIS Ingenieus, Heerenveen.

Burgerlijke staat
Getrouwd (“Drie prachtige kids.”).

Hobby‘s
Life‘s a hobby! 

Motto
“En geleend van Johan Cruijff : ‘Er is geen 

geheim van succes. Gewoon je best doen, 

iets leuk vinden en goede mensen om je 

heen verzamelen. Want alleen kan je niks en 

met z‘n allen kun je alles.”
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Onderstaande leden van VOAN supporteren Reuzedei

Kromme Knilles 
Hét eet- en drink cafe van 
Akkrum waar service en 

gemoedelijkheid hoog in het 
vaandel staan!

CAFE KROMME KNILLES
Heechein 42 8491 EM Akkrum
Tel: 0566 - 65 13 81
www.krommeknilles.nl

Heechein 42 8491 EM Akkrum



die morgen en overmorgen de nieuwe standaard 
worden. Techniek staat nooit stil. Er worden iedere 
dag nieuwe uitvindingen gedaan. Wij laten onze 
know how zien met ultralichte sportieve boten, 
maar in Noorwegen worden al complete ferry‘s 
aangedreven met elektriciteit. Het is serious busi-
ness. De Solar Challenge is voor ons een prachtig 
living lab om te laten zien hoe snel het gaat met 
innovatie. Ook het sparren met andere deelne-
mers is dan goed. Wij winnen vaak, maar wint een 
ander eens, dan is dat goed. Dan heeft die partij 
misschien dingen ontdekt die wij over het hoofd 
zagen. Zo bouwen we collectief aan een betere 
toekomst van de aarde.”

Teamgeest
MG Electronics en CLAFIS vonden elkaar door Klaas 
Jan van der Krieke, Elektrotechnisch ingenieur bij 
CLAFIS én teamlid van het zonnebootteam. 

Toen de partijen met elkaar om de tafel gingen was 
er al snel een klik. De gedrevenheid om nieuwe 
mogelijkheden te verkennen in samenwerking met 
anderen past CLAFIS dan ook als een perfecte jas, 
zo stellen Van Hees en Van der Heide. 
“We herkennen ons er in“, stelt Van der Heide. 
“Veel meer dan tien jaar geleden draait het om 
delen en om samenwerken. Uiteraard doen we dat 
binnen de zeven vestigingen van CLAFIS ook, maar 
ook met klanten en concullega ‘s delen we veel-
vuldig kennis.” Van Hees: “Teamgeest is iets dat in 
ons DNA zit. Daar selecteren we onze mensen ook 
op. We willen competitieve, maar ook communica-
tieve mensen in ons bedrijf. We leggen graag veel 
verantwoordelijkheid neer in de organisatie, bij de 
mensen. We houden niet zo van hiërarchie. 
Onze collega‘s willen we met een goed gevoel los 
kunnen laten bij klanten. Zo blijven we benader-
baar en persoonlijk. Daar zit onze kracht.”

Gerard van der Schaar
Eigenaar MG Electronics, captain CLAFIS 

Private Energy Solar Boat Team.

Burgerlijke staat
Samenwonend.

Hobby‘s
Windsurfen (“En onze solarboat!’).

Motto
Als je iets wil veranderen moet je er zelf mee 

beginnen.

Bram van Hees
Vestigingsmanager CLAFIS Ingenieus, 

Heerenveen.

Burgerlijke staat
Gehuwd.

Hobby‘s
Wielrennen, skiën, tennis en gezin.

Motto
Waarom moeilijk doen als het samen kan!
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Snakeware 5 stars
in e-business 2016



Gezonde voeding en 
een stralende lach 
zorgen voor de juiste 
lichaamstaal

Frank Post
Frank Post is tandarts-implantoloog en 
eigenaar van Kliniek Tandheelkunde Sneek in 
het gezondheidscentrum Simmerdijk, achter 
het Antonius Ziekenhuis. Kijk voor deze en 
andere columns van Frank Post op zijn eigen 
Healthcare specialisten pagina www.of.nl/
specialisten of kom rechtstreeks in contact 
via www.tandartssneek.nl

Positief en geslaagd contact geeft energie. 
U kent misschien wel dat beeld; dat je 
op afstand iemand een zakengesprek 
ziet voeren en dat je aan alles ziet dat 
het succesvol aan het verlopen is. Dat 
zag u ongetwijfeld aan houding, gezicht, 
gebit en gebaren, die overtuigingskracht 
uitstraalden. Zo‘n iemand zou ijsjes aan 
Eskimo‘s kunnen verkopen. Die fi tte en 
gezonde uitstraling met een mooie lach 
als visitekaartje van uw gezicht realiseert u 
door lekker te sporten, een goede nacht-
rust en gezonde voeding.

Voor een stralend gebit is goede voeding 
de basis. In vrijwel al onze voeding zitten 
echter suikers en zetmeel. Deze worden via 
bacteriën in tandplak in de mond omgezet 
in zuren. Ook in frisdrank, vruchtensap, 
yoghurtdrank en wijn zitten behalve 
suikers, die gaatjes veroorzaken, zuren. 
Als u vaak dergelijke voedingsmiddelen 
gebruikt,  is de kans op gaatjes in tanden 
en kiezen uiteraard groter. Zuren tasten 
bovendien het tandglazuur aan waardoor 
tanderosie kan ontstaan. Tanderosie is 
een sluipend proces dat niet gemakkelijk 
te herstellen is. Als tanderosie niet wordt 

bestreden, kan het zelfs het blootliggende 
tandbeen oplossen. 

Uw gebit herstelt na verloop van tijd 
vanzelf van zuren, waarbij speeksel een 
belangrijke rol speelt. Speeksel neutrali-
seert zuur en heeft zo een beschermende 
werking. Eet u te vaak op één dag, dan 
krijgt uw gebit onvoldoende kans om te 
herstellen. Drink dan ook geregeld water 
of kruidenthee zonder suiker en kies voor 
3 hoofdmaaltijden. Eet daarbij één of twee 
maal fruit per dag, poets 2x per dag uw 
tanden en gebruik dagelijks ragers, fl oss-
draad of tandenstokers. Zo creëert u voor 
zichzelf de meest optimale uitstraling.

Een mooie lach helpt u zelfverzekerder te 
zijn, ondersteund door gezonde voeding 
en sporten. Want een gulle lach met frisse, 
witte tanden is het visitekaartje van uw 
gezicht voor interactie met een positieve 
uitstraling. En mocht uw gebit niet vol-
doende stralen, dan kunt u overwegen om 
uw tanden te laten bleken. Doe dat dan 
wel op een veilige manier bij de tandarts. 
Zodat uw mooie lach bijdraagt aan uw 
energieke lichaamstaal.

O F  S P E C I A L I S T

Snakeware 5 stars
in e-business 2016
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Kennisbundeling bij RVS Vereniging Noord-Nederland

Samen sterk
Elkaar inspireren en verder helpen, dat is al tien jaar de essentie van RVS Vereniging Noord-Nederland. 
Grote en kleine spelers op het gebied van roestvaststaal zijn aangesloten bij de belangenvereniging 

die vanuit Joure opereert. De leden onderhouden op verschillende manieren contact en praten elkaar 
regelmatig bij over de laatste ontwikkelingen binnen de branche. 

Apparatenbouwers, metaalbewerkers, onderwijs-
instellingen, distributeurs, opleidingsbedrijven, 
lassers, oppervlaktebehandelaars; de diversiteit 
onder de ruim zestig leden is groot. “Ook qua 
omvang van de aangesloten bedrijven is er veel 
verscheidenheid“, vertelt bestuurslid Johan Adema. 
De accountmanager van Sandvik zit al bijna twintig 
jaar in het RVS-vak. “Bij onze vereniging zijn niet 
alleen grote MKB-bedrijven aangesloten, maar ook 
veel ZZP‘ers. Er is zo een schat aan kennis en kunde 
onder onze enthousiaste leden. Kleine onderne-
mers leren van de ervaren bedrijven en brengen 
op hun beurt frisse, creatieve ideeën in.”

Database
Door de krachtenbundeling kunnen de RVS-
ondernemers in het noorden blijven doorgaan met 
innoveren. Adema: “Dit is superbelangrijk.  
Wij moeten ons blijven onderscheiden, bijvoor-
beeld ten opzichte van lageloonlanden.” Kennis en 
ervaring wordt via de website van de vereniging 
gedeeld. Zo is er een database met leden.  
“Wie op zoek is naar een lasser, kan daar makkelijk 
een goede vinden. Hier zijn al mooie samenwer-
kingen uit voortgekomen. Verder hebben we een 
forum en een online kennisbank.”

Op bezoek
Ieder jaar worden er uitstapjes gemaakt naar een 
van de leden. De bedrijfsprocessen worden beke-
ken. Daarnaast is er regelmatig een gastspreker. 
Voor dit jaar staan er onder andere bedrijfsbezoe-
ken gepland bij Friesland Campina in Leeuwarden 

en bij Omega in Enschede en een van hun klanten: 
bierbrouwer Grolsch. “Dit geeft trouwens aan dat 
onze verenigingsnaam niet meer de landing dekt“, 
zegt Adema. “Ook bedrijven in het oosten hebben 
zich bij ons aangesloten. Ons ‘werkgebied‘ bevat 
inmiddels zes provincies: Friesland, Groningen, 
Drenthe, Overijssel, Gelderland en Flevoland.” 

Basketbal
De uitstapjes worden goed bezocht, aldus Adema. 
“Net als onze algemene ledenvergadering. Die is 
ieder jaar op een verrassende locatie. In maart werd 
de vergadering gecombineerd met een buffet en 
een basketbalwedstrijd in Martiniplaza in Gronin-
gen, voor mij een eerste, zeer positieve kennisma-
king met die sport. Op zo‘n plek is er automatisch 
een ongedwongen sfeer. Dit onderstreept hoe de 
vereniging in elkaar zit en onze cultuur: we vinden 
formele zaken zoals een lezing en kennisuitwisse-
ling belangrijk, maar houden ook van ontmoeting 
in een ontspannen setting.”

Lid worden
De drempel om lid te worden is laag. 
Aanmelden kan telefonisch of via de website 
www.rvs-vereniging.nl. Adema: “De kosten van lid-
maatschap zijn gering; vanaf 140 euro, afhankelijk 
van de omvang van de organisatie. Daar krijgen le-
den veel voor terug. Nieuwkomers mogen sowieso 
een bedrijfspresentatie houden. Dit is overigens 
niet verplicht. Maar verstandig is het wel, want het 
bevordert het onderlinge contact en de handel. 
En daar draait het natuurlijk om.”

Johan Adema
Geboren
4 maart 1979.

Woonplaats
Sneek.

Loopbaan
Inkoop/verkoop Douma Staal, 

senior fieldsales Sandvik Materials.

Opleiding
ROC Friese poort MBO - MMO, NEVI.

Hobby‘s
Hardlopen, voetbal.
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Foto-impressie BCDN

 Beelden 
van de beurs
Sommigen zeggen dat het concept van ‘een 
bedrijvenbeurs‘ aan slijtage onderhevig is. Toch is 
het wereldwijd een miljardenmarkt. Mensen zijn nu 
eenmaal kuddedieren. We willen elkaar ontmoeten 
en wie ondernemer is doet dat bij voorkeur zo 
effi  ciënt mogelijk. 

Wel, dat kon op de Business Contactdagen Noord 
in het Leeuwarder WTC Expo heel goed. Een beurs 
waar ‘de pleinen‘ een duidelijke doorzettende trend 
blijken te zijn, alsof het Mienskip-virus nu toch echt 
post vat, ook in ondernemerskringen. Er viel van 
alles te beleven: van de opening met de gebrui-

kelijke rituelen tot een masterclass fi nancierings-
mogelijkheden. En dan was er natuurlijk De Het, 
waarover op volgende pagina‘s meer. Die toename 
van het aantal ondernemerspleinen getuigd ove-
rigens van krachtenbundeling, zo concludeerde 
beursmanager Hetty Kroes. “Ondernemers weten 
elkaar steeds beter te vinden, maar ook het contact 
tussen ondernemers en overheid wordt steeds 
warmer.” Het resultaat: negen ondernemerspleinen 
en meer bezoekers dan in 2015.

Fotograaf Ed Klijnman maakte voor OF deze 
reportage.
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Niels Tel in Milaan

 ‘Elk bedrijf 
zou een beetje 
Italiaans bloed 
moeten hebben’
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Wat is exact jouw ambitie als ondernemer?
Mijn ambitie met Tellie is om een onderscheidende 
marketing en communicatiepartner te worden 
voor het Midden- en kleinbedrijf in Noord-Neder-
land. Tellie is een betrokken communicatie partner 
die ervoor zorgt dat bedrijven hun verhaal kunnen 
vertellen, want dat is waar marketing over gaat. 
Elk bedrijf is uniek en heeft een eigen verhaal te 
vertellen. 

Waar zit jullie onderscheidend vermogen precies?
Doordat wij klanten bedienen in verschillende 
branches weten wij welke marketingstrategieën 
werken en welke niet. We blijven ons continue 
ontwikkelen. Zo helpen wij op dit moment veel on-
dernemers met hun social media strategieën maar 
kijken we wel waar in de markt de vraag ligt.

Waarom Milaan?
Een aantal van onze klanten bevindt zich in de 
mode en welnessbranche. Dan is Italië een uitste-
kend land om inspiratie op te doen voor nieuwe 
marketing en social media campagnes. 

Italianen zijn tros op zichzelf en laten op een sterke 
manier zien wie ze zijn. Daar kunnen bedrijven 
enorm veel van leren. Elk bedrijf zou eigenlijk een 
beetje Italiaans bloed in zich moeten hebben en 

met een combinatie van creativiteit en bluf zichzelf 
in de markt te zetten. 

Wat is je in positieve zin opgevallen?
De Italiaanse vriendelijkheid en gastvrijheid. 
Daarnaast zijn Italianen enorm creatief. Je ziet dit 
met name in hun offline marketing. Of het nu gaat 
om een Italiaanse ijssalon of het aankondigen van 
een theater voorstelling. Je kunt zien dat marketing 
een belangrijke rol speelt in de bedrijfsvoering. 
Overal keurige gevels met daarop bedrijfsnamen 
en logo‘s en ook grote advertising borden. 

Is dit niet overal zo?
Nee, Italië springt er wel uit, vind ik. Op elke straat-
hoek ontstaan nieuwe concepten en men luistert 
echt naar de consument! Dat vind ik heel knap. In 
ons land zijn we gewend om de dienstverlening 
soms jaren op dezelfde manier uit te voeren, terwijl 
Italianen soms wel maandelijks of wekelijks scha-
ven aan hun dienstverlening. Ze staan nooit stil en 
weten hun unieke verhaal goed over te brengen.

Even los van het werk. Wat doe je vaak in je vrije tijd?
In mijn vrije tijd hou ik mij graag bezig met sporten 
zoals voetbal en mountainbiken. Daarnaast kan ik 
enorm genieten van een lekker avondje uit eten en 
naar een goede film te gaan. 

Niels Tel
Eigenaar en marketeer.

Bedrijf
Tellie – marketing & communicatie.

Geboren
2 december 1987 te Appelscha.

Burgerlijke staat
Getrouwd.

Hobby‘s
Voetbal, bourgondisch eten en stedentrips.

In Friezen in den Vreemde volgen we Friese ondernemers en hun avonturen 
over de grens. In deze editie, Niels Tel van Online marketingbureau Tellie uit 
Oosterwolde. Naar eigen zeggen ‘ een online marketing-fanaat met een passie 
voor social media‘. Inspiratie doet hij als ondernemer op, door behalve veel online 
te zwerven, met regelmatig ook een stedentrip te plannen en op te snuiven wat 
er in de fysieke wereld gebeurt. Trip 2016: Milaan.
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Ondernemend Friesland ontwikkelt 
‘OF- Connect‘ voor bedrijfsleven

Revolutie in 
communicatie

Dat het internet voor een complete revolutie heeft gezorgd in de wereld van 
de ondernemer zal voor iedereen duidelijk zijn. Dat dit ook directe gevolgen 
heeft m.b.t. de marketing, sales en klantenbinding zal ook elke ondernemer 
herkennen. Massa- en socialmedia marketing is inmiddels ook sterk aan het 

veranderen en de zogenaamde Data Driven Sales modellen komen hiervoor in 
de plaats, zo stelt Willem Brouwer, directeur van Ondernemend Friesland.
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Alle systemen voor marketing 
en CRM software zijn in de 
afgelopen jaren sterk verbeterd 
en vormen nu vaak de basis 
van het hebben van relevante 
klantinformatie waarop men zijn 
marketing kan afstemmen. De 
problematiek van het hebben 
van deze praktische systemen is 
dat men ondanks de verzamelde 
data nog niet echt weet, wat 
de wensen van de klanten en 
potentiele klanten zijn.

Zou het als ondernemer niet 
fantastisch zijn als je real-time 
zou weten wat je klant nodig 
heeft? Dat je als ondernemer als 
het ware over de schouder van 
de klant zou mogen meekijken, 
en zo de behoefte van die klant 
kunt koppelen aan uw diensten 
of producten? Dat je zeker weet 
dat alle marketing die je voert 
100% zichtbaar is bij je klant of 
potentiele klant.
Ondernemend Friesland heeft 
hard gewerkt aan een nieuw 
concept welke ervoor gaat 
zorgen dat ondernemers vanaf 
nu nog meer kansen krijgen 
om hun bedrijf, producten en 
dienstverlening op een werkelijk 
unieke methode te promoten. 
Wij werken al jaren aan een ver-
dere uitbreiding van onze dienst-
verlening. Al 27 jaar volgen wij 
de ontwikkeling op het gebied 
van communicatie en marketing 
en helpen we onze klanten actief 
om hun producten en diensten 
aan de man te brengen. Onze 
afdeling ontwikkeling heeft 
zich heeft gespecialiseerd in de 
toepassingen van kunstmatige 
intelligentie waarmee we u nog 
beter van dienst kunnen zijn.

In onze uitgebreide testomge-
ving hebben we het afgelopen 
jaar gezien dat OF-Connect voor 
ondernemers en hun klanten 
het ultieme systeem is om deze 
nieuwe ontwikkelingen toe te 

passen. Door gebruik te maken 
van ingenieuze kunstmatige 
intelligentie-modellen kan de 
ondernemer zijn klant steeds 
beter begrijpen en dus ook 
directer inspelen op zijn of haar 
behoeften.

Willem Brouwer legt uit, 
ondernemers weten dat 
grote bedrijven als Google en 
Microsoft steeds meer informatie 
verzamelen van gebruikers. Het 
internet is daardoor niet alleen 
een hulpmiddel geworden om 
klanten te kunnen bereiken, het 
is ook een bedreiging geworden 
als je niet mee gaat in deze 
wereld van communicatie en 
marketing. 
De realiteit van vandaag is 
helaas elke dag te lezen in het 
nieuws. Steeds vaker hoor je dat 
bedrijven failliet gaan doordat 
verkopen in de winkels minder 
worden. Kennis is macht was 
het vroeger, nu heet het, kennis 
en data vormen macht. Klanten 
binding en potentiële klanten 
(leads) krijgen is het toverwoord. 
En dat is waar wij de onderne-
mers in Friesland bij willen gaan 
helpen.

OF-Connect is een concept 
waarbij ondernemers in Friesland 
een nieuwe wereld gaan betre-
den die tot nu toe alleen toegan-
kelijk was voor de multinationals. 
Ondernemend Friesland heeft 
de stap gezet om niet alleen de 
B2B markt te faciliteren, maar zal 
nu ook de bedrijven ondersteu-
nen die zaken doen met de 
consumentenmarkt. Wij gaan er-
voor zorgen dat de ondernemer 
nieuwe mogelijkheden krijgt om 
24/7 met zijn klanten in contact 
te komen en te blijven, om zo 
realtime producten en diensten 
zichtbaar te maken.
 
U denkt, we hebben al Mail, 
Facebook, Whats-App etc etc... 

wat kan Ondernemend Fries-
land ons nu nog bieden? Al 
deze media die je nu hebt is 
eigenlijk tijd vergankelijke media. 
Gedurende de dag krijg je steeds 
meer en meer berichten binnen. 
Mail is inmiddels een medium 
geworden waarbij de gebruiker 
heel specifiek zijn informatie eruit 
haalt. Een nieuwsbrief, waarbij je 
eerst via de bekende kruisjes een 
afbeelding moet downloaden, 
worden vaak ongelezen verwij-
derd. Iets posten op Facebook is 
absoluut noodzakelijk... maar als ik 
drie uur niet kijk en dan even wel 
weer, dan zijn er inmiddels zoveel 
berichten bijgekomen dat de 
kans dat iemand uw bericht leest 
een stuk kleiner is geworden. 
En eigenlijk is dit bij alle vormen 
van communicatie tot nu toe het 
geval. Dat gaan wij veranderen, 
aldus Willem Brouwer.

Met OF-Connect krijgt de 
ondernemer een communicatie/
marketing systeem waarbij 100% 
zichtbaarheidsgarantie een feit 
is. Hoe lang het ook duurt voor-
dat uw klant weer de mogelijk-
heid heeft om op zijn computer, 
tablet of smartphone te kijken, 
hij of zij zal de boodschap zien!

Maar dat is nog niet alles, OF-
Connect gaat nog verder, vertelt 
Willem Brouwer. Wij hebben een 
platform ingericht, bestaande uit 
3 onderdelen, die tezamen het 
nieuwe communicatie/marke-
ting platform gaat worden voor 
het bedrijfsleven.
Friese ondernemers kunnen de 
concurrentie aangaan met de 
grotere bedrijven die op Internet 
regeren. Men heeft straks de 
mogelijkheid om bestaande 
klanten iets unieks en waarde-
vols te geven. Het gebruik van 
data-intelligentie zal een nieuw 
tijdperk inluiden. Met deze mar-
ketingtools zullen wij de trend 
zetten op het gebied van deze 

nieuwe vorm van communicatie, 
marketing.

OF-Connect zal bestaan uit 
OF-Messenger, OF-Shopper en 
OF-Affilliate, de tools waarmee 
je als ondernemer alle mogelijk 
denkbare communicatie kunt 
toepassen! Via OF-Connect 
creëer je als ondernemer tevens 
optimale zichtbaarheid in de 
diverse zoekmachines door mid-
del van het gebruik van ons OF-
Affilliate-platform. En dit nieuwe 
model komt er niet alleen voor 
bedrijven! Nee, scholen, vereni-
gingen en andere organisaties 
zullen ook gebruik kunnen gaan 
maken van deze nieuwe vorm 
van communicatie.

Niets is wat het lijkt te zijn!
Willem Brouwer geeft aan dat 
deze schijnbaar complexe 
materie lastig te doorgronden 
zal zijn en daarom worden 
diverse presentaties in de 
provincie gegeven om de Friese 
ondernemer mee te nemen in 
dit unieke concept.
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Het Ondernemerscarrousel 2016 

 ‘Doe maar 
 niet normaal‘
Luister niet naar je ouders en doe maar niet 
normaal; Het Ondernemerscarrousel 2016 leidde 
tot flink wat inzichten. Meer dan 100 Friese 
ondernemers kwamen woensdag 13 april naar 
De Kanselarij in Leeuwarden om workshops bij te 
wonen en elkaar te ontmoeten. Het evenement 
was een gezamenlijk initiatief van De Commerciële 
Club Friesland (DCCF), Jongeren Commerciële 
Club Friesland (JCCF) en de Commerciële Club 
Leeuwarden.

De onderwerpen van de sessies waren zeer divers, 
van de olie- en gasindustrie en serious gaming tot 
excellent onderhandelen, persoonlijke uitstraling 
en vitaal ondernemen. Ook was er een bierproeverij 
van Barrevoets, De HET-winnaars 2016. Spreker 
Patrick van Erven (DE Café, In2Media) maakte indruk 
met zijn persoonlijke verhaal over zijn successen en 
missers. Daarbij had de Leeuwarder ondernemer 
meerdere tips voor zijn publiek, zoals: waag een 

gokje, durf afscheid te nemen, doe maar niet 
normaal, luister niet naar je ouders en blijf ook in je 
privéleven dingen ondernemen.

JCCF-voorzitter Antje Deinum: “Zijn aanpak is wat 
Amerikaans. Durf te falen speelt een centrale rol. 
Ik denk dat dit een heel belangrijke boodschap 
is. Want van fouten leer je als ondernemer. Steek 
je kop maar boven het maaiveld uit.” Dat de in 
totaal negen workshops zeer afwisselend waren, 
is volgens Deinum het grote succes van Het 
Ondernemerscarrousel 2016. CCL-voorzitter Ruud 
Glas had een soortgelijke mening.b“Het was een 
geslaagd evenement, dat dan ook een grondige 
voorbereiding kende. Er was voor ieder wat wils. 
Ik wil ook een compliment geven aan Barrevoets 
en de studenten van Present Promotions voor het 
maken en serveren van de voortreffelijke hapjes 
en drankjes. Het Ondernemerscourrousel 2016 
verdient zeker een vervolg.”
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Patrick van Erven
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Eddy Libbenga - accountant kantoor Drachten.
Van Braak Accountants in Drachten is een no-nonsense zelfstandig 
advieskantoor, waar een enthousiast team van accountants, 
belastingadviseurs en kantoormedewerkers het mkb, de agrarische 
sector, non-profitorganisaties en internationaal georiënteerde 
ondernemingen bedient. De accountants van Van Braak Accountants zijn 
lid van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA). De 
belastingadviseurs zijn aangesloten bij het Register Belastingadviseurs (RB). 
Naast Holten heeft de organisatie vestigingen in Franeker, Holten, Marum, 
Scherpenzeel, Texel, Tiel, Veenendaal, Vught en Zuidbroek.. 
www.vba-accountants.nl

‘Ik heb jarenlang een succesvolle onderneming gehad, maar ik denk 
erover om mijn bedrijf over te dragen. Wat zijn de consequenties voor 
mij?’ Die vraag komen wij regelmatig tegen. Enkele tips om met zo’n 
spannend moment om te gaan.

Ten eerste: begin op tijd met erover nadenken. Het overdragen van uw 
onderneming vergt namelijk een zorgvuldige planning. Een overdracht 
kan ook onverwacht gebeuren. Hoewel u er niet aan moet denken, 
kunt u arbeidsongeschikt raken en genoodzaakt zijn uw onderneming 
over te dragen. Wanneer u dit van tevoren niet goed regelt, kan het zijn 
dat u veel belasting moet betalen. In de onderneming kan namelijk 
sprake zijn van veel stille reserves. Dit is het verschil van de waarden van 
uw activa in de boeken, de boekwaarde, en de economische waarde. 
Aangezien u jaarlijks afschrijft, is de boekwaarde veelal lager dan de 
economische waarde. Vooral bij panden is hiervan vaak sprake. 
Daarnaast hebt u door jarenlang te ondernemen vaak een naam, merk, 
kennis, organisatie, winstgevendheid opgebouwd. Dit noemt men 
goodwill. Bij een overdracht van uw onderneming moet u over de stille 
reserves en goodwill belasting betalen. Dit kan behoorlijk oplopen. 
Na jarenlang hard werken zit u daar niet op te wachten. Er zijn moge-
lijkheden om dit te voorkomen of te verminderen. Bij sommige opties 
moet u hier al minimaal drie jaar van tevoren mee beginnen. 

 ‘Ik wil mijn bedrijf 
overdragen. 
Wat zijn de 
consequenties?‘
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Bespaar fors op uw mobiele 
belkosten. Maandelijks opzeg-
baar, gemakkelijk, goedkoop en 
op het beste mobiele netwerk 
van Nederland; KPN. 

Vrieservice combineert 
de kwaliteit en de nieuwe 
mogelijkheden van IP telefonie 
met de huidige traditionele 
netwerken.

Met satelliet communicatie kunt 
u overal ter wereld bereikbaar 
zijn of u nu in Australië of op de 
Mount Everest bent. Ontdek uw 
mogelijkheden.

Mobiele telefonie Vaste telefonie Satelliet communicatie

Kraaiheide 8
9202 PC Drachten
0512 58 79 00

info@vrieservice.nl
www.vrieservice.nl

AMBULANCEZORG GRONINGEN KIEST VOOR 
VRIESERVICE VAST-MOBIEL INTEGRATIE (VAMO)

Een onzichtbare wereld totdat...
Ambulancezorg, een onzichtbare wereld, tót je er ineens mee te maken krijgt. Dat gebeurt 

vaak onverwacht. Een ongeluk in jouw directe omgeving of je raakt zelf gewond. Ineens zijn ze 

daar, die mannen en vrouwen in hun felgekleurde pakken. In onverwachte situaties gaat het 

om ‘acute zorg’, in gang gezet via een oproep aan 112. Maar de zorg van een ambulancedienst 

reikt veel verder. Ambulancezorg is onderdeel van een uitgebreide keten van zorg- en dienst-

verleners. Samen staan zij borg voor de kwaliteit van zorg in Noord-Nederland.

 

Bij Ambulancezorg is optimale telecommunicatie van cruciaal belang. Dankzij de VaMo 

oplossing van Vrieservice zijn alle medewerkers overal en altijd bereikbaar. Het maakt niet 

meer uit op welk nummer ze gebeld worden, want ze kunnen elk gesprek met hun mobiele of 

vaste toestel aannemen en doorverbinden. Door de vast-mobiel koppeling worden bij netwerk-

storingen of capaciteitsproblemen in het mobiele netwerk toch alle oproepen verbonden. 
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De auto van... 

 Machteld Veltman
In wat voor auto rijd je?
De nieuwe Peugeot 308. Ik heb 
hem sinds begin 2015.

De nieuwe? 
Hier spreekt een kenner.
Dat valt wel mee. Autorijden is 
geen grote hobby van me. Ik 
ben qua gebruiksfrequentie een 
gemiddelde automobilist. Ik 
gebruik de auto voor mijn werk 
als consultant. Wekelijks rijd ik 
tussen de 500 en 800 kilometer. 
De auto is daarbij een soort 
kantoor, want ik bel onderweg 
veel met klanten en de zaak. 
Privé rijd ik ook met de Peugeot, 
maar ik ben er nog nooit mee op 
vakantie geweest.

Wat zijn de pluspunten 
van de 308?
Hij ligt prettig op de weg en 
reageert goed op het gaspedaal, 

als je snapt wat ik bedoel. Tege-
lijk is hij ook vrij zuinig. Met een 
volle tank kom ik tot ongeveer 
750 kilometer, dat vind ik best 
knap. Ondanks dat de 308 een 
vrij compacte auto is, beschikt hij 
ook over verrassend veel ruimte. 
Ik vind hem ook stoer, mede 
door zijn fraaie LED-verlichting. 

Hebben alle consultants van 
Or-Quest dezelfde auto?
Ja. We zijn met z'n vieren en rij-
den allemaal in een 308. Ze ver-
schillen wel een klein beetje van 
elkaar. Zo heeft de een chromen 
randen rond de ramen terwijl 
de ander over een panoramisch 
dak beschikt. De velgen zijn ook 
net even anders. Wel zijn ze allen 
zwart van kleur en voorzien van 
Or-Quest-bestickering. 
Die is trouwens wel smaakvol. 
We willen beslist geen volge-

plakte, drukke auto. Er zijn een 
paar kleine logo's aangebracht 
en de URL van onze website is 
te zien - heel subtiel allemaal. 
De bestickering zorgt zeker voor 
herkenning; er wordt regelmatig 
door klanten naar me gezwaaid.

Over hoeveel leaseauto's 
beschikken jullie?
Vijftien stuks. Als wagenparkbe-
heerder van Or-Quest weet ik dit 
natuurlijk precies. Ik zorg ervoor 
dat ze allemaal in goede staat 
verkeren en dat zaken zoals de 
belastingpapieren in orde zijn. 
Als we een extra auto nodig heb-
ben, regel ik dat ook.

Hoe bevalt het leasen bij 
Friesland Lease?
Uitstekend. We zijn sinds de start 
van Or-Quest, in 2010, al klant. 
In de eerste plaats vanwege 

de nabijheid; we zijn beiden in 
Drachten gevestigd. Daarnaast 
is Friesland Lease erg fl exibel. 
Het komt wel eens voor dat we 
op zeer korte termijn een auto 
erbij nodig hebben; die staat dan 
altijd klaar.

Machteld Veltman
Managing Consultant Bouw & Infra.

Bedijf Or-Quest.

Geboren 15 november 1988 

te Leeuwarden.

Woonplaats. Burgum.

Opleiding HBO Communicatie, 

NHL Hogeschool.

Hobby's Shoppen, koken, sporten, 

gezelligheid met vrienden en 

familie.
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Kan ik na de scheiding
in het huis blijven
wonen?

‘‘

Doede Keuning  
06 21 81 46 68
doede.keuning@zorgeloosch.nl
www.2divorce.nl

Henny Bos 
06 51 79 29 00
henny.bos@zorgeloosch.nl
www.2divorce.nl

Scheidingsbemiddeling en financieel advies 

www.parsec.nl
058-2954800

Wie vertrouwt u
uw administratie toe?

Transportwei 18 • 8501 ZP  Joure • Tel. (0513) 41 32 30 
Fax (0513) 41 71 73 • E-mail: info@hauwbeton.nl



 De koopknop
Het Retail kerkhof vult zich gestaag; de een 
na de andere retailketen gaat failliet. Hoe is 
dat tij te keren? Voor fysieke winkels is het 
een must om echt aansluiting te vinden met 
de online wereld en ook andersom is er een 
beweging gaande. Men heeft het over ‘bele-
ving‘ en ‘experience‘. Beleving toevoegen, dat 
is wat winkels moeten doen. Maar hoe dan? 

Zou het simpelweg creëren van beleving 
V&D of Houtbrox gered hebben? Ik denk het 
niet. Er zijn veel meer factoren die bepalen of 
je mee kunt in ‘het nieuwe winkelen‘.

Zien eten doet eten en zien kopen doet 
kopen. Neuromarketeers tonen aan dat het 
zien van gedrag een gekoppelde reactie 
oproept in de hersenen. Deze actie-reactie is 
goed terug te zien in (onbewust) consumen-
tengedrag en dat is bijzonder interessant. 
Want waarom koop je in de ene winkel wel 
en in de andere niet? Omdat we onbewust 

worden aangestuurd door systemen diep 
in de hersenen die in verband staan met 

het genotscentrum. Als dit deel geacti-
veerd wordt gaan we ‘dingen‘ willen. We 
hebben als het ware een ‘koopknop‘. De 
vraag is natuurlijk: Hoe kom je bij de 
koopknop van je klant?

Er is een reden dat bepaalde retail-
ketens of kleinere gespecialiseerde 
boetiekjes wél succesvol blijven. 
Sommigen hebben ervoor gekozen 
hun klanten 100% verwennerij aan 

te bieden en hun formule strak neer 
te zetten. Hun klanten zijn niet zomaar 

klanten, maar worden behandeld als 
ambassadeurs van het merk. Hunkemöl-
ler geeft het goede voorbeeld. Naast de 
inzet van onze Sylvie zijn de verkopers 

goed getraind in klantbeleving en in de 
paskamer wordt klant door gebruik 

van moderne technologieën geholpen en 
‘verwend‘. 

Maar een retailketen als Action dan, waar de 
jaaromzet vorig jaar met een slordige 30 pro-
cent steeg tot boven de 2 miljard euro? Dat 
is het andere uiterste. Eigenlijk is de Action 
gewoon een overdekte marktkraam. De win-
kels zien er consequent niet uit, met de TL-
verlichting en kille tegelvloeren. Je zou het 
zo niet zeggen, maar de organisatie bewaakt 
dat format uiterst zorgvuldig. Het is het DNA 
van het bedrijf. Dolly Parton zei het al: ‘It costs 
a lot of money to look this cheap.‘ Ik denk 
dat je over een paar jaar, naast internet, nog 
maar twee soorten winkels overhoudt: heel 
goedkope en heel dure. Het volledige mid-
densegment moet eraan geloven. 

Dat fysieke winkels niet zullen verdwijnen 
bewijst bijvoorbeeld online-retailer Amazon, 
die aankondigde zo‘n 300 boekenwinkels te 
gaan openen. Ook Coolblue en Zalando heb-
ben al fysieke winkels geopend. 
Het blijkt juist de combinatie van factoren 
die dit soort formules succesvol maakt. De 
charme van het sneupen – het prikkelen van 
de koopknop –gecombineerd met het ge-
mak van online bestellen. In de fysieke win-
kels kan de consument de producten zien en 
ervaren en via een touchscreen of de I-pad 
van de winkelmedewerker kan hij online 
bestellen. Online winkels hebben voordelen 
die een fysieke winkel niet kan bieden en 
vice versa. Zalando test op dit moment zelfs 
een ‘ff  passen en wij wachten‘ principe. 
De koerier wacht enkele minuten terwijl jij 
je bestelling past en eventueel direct weer 
mee retour geeft. Wat online winkels echter 
niet kunnen bieden is het sociale aspect en 
de prikkeling van de zintuigen. Belangrijke 
factoren bij het stimuleren van de koopknop. 
Dus retailers: ACTION! Vind en trigger de 
koopknop van je klant.

O F  S P E C I A L I S T

Martin van der Meulen
Mede-eigenaar van TEAM communicatie, 

het strategisch-creatief bureau voor krachtige 

merkverhalen. Hij is een creatief denker die 

mensen verbindt met merken.
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Paardencoaches trekken samen op

 Extra PK‘s voor 
 organisaties

Margriet Bakker
Loopbaan
Trainer bij een internationale cateraar, paar-

dencoach bij het Centrum voor Paarden-

coaching.

Geboren
22 mei 1963 te Assen.

Woonplaats
Smilde.

Opleiding
Diverse opleidingen op trainingsgebied 

paardencoaching bij Wendela den Tonkelaar, 

maandelijkse intervisie/supervisie bij CVPC.

Hobby‘s
Paarden, paardrijden, detectives/thrillers 

(boek, series).

Motto
“Denken in mogelijkheden maakt het leven 

een stuk makkelijker”.

Liesbeth Jense
Loopbaan
Groepsleider in de zorg voor mensen met 

een verstandelijke beperking, fotograaf/

cameravrouw, trainer/instructeur IJslandse 

paarden.

Geboren
10 maart 1960 te Bussum.

Woonplaats
Greonterp.

Opleiding
Basisopleiding trainer/instructeur IJslandse 

paarden, centered riding-instructeur level I, 

Paardencoaching bij Wendela den Tonkelaar, 

psychologie.

Hobby‘s
Paardrijden, zeilen, lezen, muziek (klassiek).

Motto
Logica brengt je van A naar B, verbeelding 

brengt je overal.

Paardencoaching is helemaal niet zweverig. Daarover zijn Liesbeth Jense 
(vanpaardenkunjeleren.nl) en Margriet Bakker (Jazz Paardencoaching) 
het volkomen eens. Beide paardencoaches vertalen in heldere 
bewoordingen hoe een paard reageert op het gedrag van individuen 
en groepen zoals teams uit het bedrijfsleven. Nu ze gaan samenwerken, 
komen er nog meer waardevolle PK‘s beschikbaar.

Eff ectief leiding geven, beter samenwerken, 
teamrollen vaststellen, gedragspatronen ontdek-
ken, talenten ontwikkelen, lekkerder in je vel zitten: 
paarden kunnen je ontzettend veel leren. Daar 
komt geen hocus-pocus bij kijken, vertelt Jense. 
“Er gebeuren zeker bijzondere dingen bij paarden-
coaching, maar er is niets bovennatuurlijks aan.”

Observeren
Jense en Bakker benaderen hun vak nuchter. Jense: 
“Ik gebruik voor mijn werk ook wetenschappelijk 
onderzoek. Wat Margriet en ik doen, is mensen en 
groepen coachen door ze in contact te brengen 
met een paard. Wij observeren bij het uitvoeren 
van opdrachten en stellen vragen. Waarom loopt 
een paard linksaf terwijl jij rechts gaat? Wat zou 
de reden kunnen zijn dat hij in jouw rug duwt? 
Wij zijn vertalers, het paard is onze assistent. Het 
verklaren van reacties van het paard doen wij niet. 
We zijn geen therapeut; mensen moeten zelf de 
antwoorden geven.”

Puur
Een paard is uitermate geschikt om het 
functioneren van teams of groepen collega‘s 
inzichtelijk te maken, stelt Bakker (‘mijn eigen 
paard heet Jazz, vandaar de bedrijfsnaam’). “Een 
paard kan zeer goed iemands lichaamstaal lezen 
en reageert onbevooroordeeld. Het is daarnaast 
een prooidier dat zich veilig wil voelen in een 
groep. Werkt een groep niet goed samen, dan 
loopt hij weg. Zo ben je als team of individu bezig 

met ‘ervarend leren‘, op een zachtere en puurdere 
manier dan bij een sessie op de hei.”

Aanvullen
Jense en Bakker kennen elkaar van de 
paardencoachopleiding, die ze drie jaar geleden 
hebben afgerond. Er was meteen een klik. Naast de 
nuchtere kijk hebben ze dezelfde werkwijze. 
De twee ondernemers vullen elkaar ook aan. 
Jense: “Ik breng mijn jarenlange ervaring als 
instructeur zeezeilen in. Hier is mijn fascinatie voor 
samenwerking ontstaan; dat is bij zeezeilen cruciaal.” 
Margriet is naast paardencoach ook trainer bij een 
internationale cateraar. “Hierdoor heb ik veel ervaring 
in het bedrijfsleven.” Dankzij de samenwerking kan 
er nu op nog meer plekken gecoacht worden. Elk 
hebben ze tot wel twintig paarden beschikbaar. 
“Ieder paard is weer anders van karakter en past 
beter bij een bepaald type organisatie“, legt Bakker 
uit. “Een team van een bank is heel anders dan een 
groep zorgmedewerkers.”

Ideeën
De gepassioneerde paardencoaches zitten vol 
nieuwe ideeën voor de toekomst. “We willen onder 
meer specifi eke groepen begeleiden. Zo gaan we 
binnenkort aan de slag met medewerkers in het 
speciaal onderwijs. We gaan ook kijken of we een 
hoef tussen de deur kunnen krijgen bij de GGZ.
Maar de kern blijft het werken met teams en het 
bieden van een leuke en leerzame personeelsdag.”
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Een aandeel in elkaar

Kijk voor meer informatie op rabobank.nl/bedrijfsoverdracht

Uw bedrijf overdragen. Dat duurt nog even, zult u denken. Toch is het een 

complex traject. En financiële en fiscale zaken goed regelen, vraagt tijd. 

We begeleiden u graag, zodat u straks uw bedrijf succesvol kunt overdragen.

Bedrijfsoverdracht

en uw bedrijf 
succesvol 
overdragen.

Tijdig starten 
met de

voorbereiding



O F  S P E C I A L I S TOndernemers hebben in veel gevallen personeel. 
Voor wie het nog niet wist: als werkgever word 
je dan geacht een behoorlijke verzekering af te 
sluiten voor ongevallen die de werknemer – hetzij 
gemotoriseerd, hetzij ongemotoriseerd – in de 
uitoefening van zijn werkzaamheden in het ver-
keer kunnen overkomen. Dit op grond van goed 
werknemer schap (art. 7:611 BW). En let op: deze 
verplichting strekt zich ook uit over momenten 
waarbij het niet zo duidelijk is of er sprake is van 
werktijd en over momenten en plekken waar de 
werkgever feitelijk zelfs geen zeggenschap heeft 
over de gedragingen. 
We duiken even in de historie. In 1992 is er voor het 
eerst aangenomen dat een werkgever aansprake-
lijk kan zijn voor schade van een werknemer. 
De zaak waarmee dit 1992 werd bepaald was als 
volgt: een werknemer moest na werktijd nog snel 
een pakketje bezorgen bij een klant. Door een 
eigen stuurfout van de werknemer ontstond er een 
ongeval en was zijn auto total loss. De vraag rees of 
de werkgever de autoschade (de werknemer zelf 
was ongedeerd) diende te vergoeden. De Hoge 
Raad oordeelde dat op grond van de redelijkheid 
en billijkheid de werkgever gehouden was om 
deze schade aan zijn werknemer te vergoeden. 

Er volgde binnen vakkringen veel discussie en 
dan is het vaak wachten op een uitspraak in 
een volgende zaak. Die kwam in 2001 met het 
zogenaamde ArenA-arrest. Vier bouwvakkers uit de 
Achterhoek reden dagelijks met een bestelbus van 
het bedrijf op en neer naar de Amsterdam Arena 
die op dat moment werd gebouwd. De vier reden 
om toerbeurt. Een van de bouwvakkers die op dat 
moment de bus bestuurde maakte op de snelweg 
een stuurfout waardoor de bestelbus over de kop 
sloeg en alle inzittenden gewond raakten. 
Op grond van de verzekeringspolis van de be-
stelbus kregen alleen de inzittenden de schade 
vergoed. Omdat de bestuurder het ongeval zelf 
had veroorzaakt kon hij zijn schade niet vergoed 
krijgen. De werknemer vond het onterecht dat zijn 

collega‘s wel alle schade vergoed kregen en hij 
niet. Hij stelde daarom zijn werkgever aansprakelijk 
op grond van art. 7:611 BW. De Hoge Raad oor-
deelde dat het redelijk en billijk was dat de schade 
van de chauff eur werd vergoed. In het ArenA-arrest 
had de werkgever geen adequate verzekering 
afgesloten voor de chauff eur en diende hij daarom 
de schade van de chauff eur op grond van art. 
7:611 BW (goed werkgeverschap) te vergoeden. 
Inmiddels is door allerlei ervaringsgevallen al een 
stuk duidelijker wie welke verantwoordelijkheid 
draagt. Een voorbeeld hiervan is het KLM-arrest. 
Het betrof een piloot die gedurende de wacht-
tijd tussen twee vluchten in Ivoorkust tijdens 
een taxirit op weg naar een restaurant 
ernstig letsel opliep. De piloot stelde KLM 
aansprakelijk voor zijn schade. De Hoge 
Raad oordeelde dat de rustperiode 
tussen twee vluchten moet worden 
aangemerkt als een periode met 
een zodanige samenhang met de 
werkzaamheden dat de werk-
gever ook voor schade bren-
gende evenementen die zich 
in die rustperiode voordoen 
aansprakelijk is. In kader van 
goed werkgeverschap had 
KLM voor de gevaren kunnen 
waarschuwen en ook gevaren 
kunnen afdekken door er een 
verzekering voor af te sluiten.
Kortom: de historie leert ons 
dat het voor ondernemers met 
personeel verstandig is om nog 
eens tegen het licht te houden 
in welke mate de werkzaamheden 
van personeelsleden en ook de 
tijdstippen er voor, er tussen 
en er na verzekerd zijn. 
De aansprakelijkheid 
gaat soms verder dan 
je misschien voorhand 
zou denken.

Werknemers 
adequaat verzekeren

mr. Marleen van Mourik
Groenewegen Advocaten & Notarissen, 

Heerenveen.
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Nederland heeft de ambitie om zich te profi leren als circulaire 
hotspot.Deze missie, aangevoerd door Prins Carlos, heeft erin geresul-
teerd dat een groot internationaal gezelschap van 13 tot en met 
15 april naar Nederland kwam om zich te laven aan een reeks ‘best 
practises‘ die ons land te bieden heeft. Bijzonder om te zien dat Leeu-
warden dan inmiddels een niet te missen programmaponderdeel 
is. En dus kwam een groep van ongeveer 45 Catalanen, Brazilianen, 
Taiwanezen, Italianen en nog veel meer nationaliteiten op 13 april 
naar Leeuwarden. In de Friese hoofdstad bracht men onder andere 
een bezoek aan de Dairy Campus, Wetsus en de Elfstedenhal. 
Onder andere wethouder Isabelle Diks en onvermoeibare Circulaire 
Economie-pinchitter Bouwe de Boer (Leeuwarden-Fryslan 2018) 

ontvingen de gasten in Leeuwarden. In Friesland wordt de zoge-
naamde transitie naar een circulaire economie overigens aangejaagd 
door de club Circulair Friesland, waar Ingrid Zeegers het manage-
ment voert. Opgericht als vereniging staat het voor een samenwer-
kingsverband tussen bedrijven, gemeenten, de provincie, kennisin-
stellingen, maatschappelijke organisaties en een ieder die zich actief 
wil inzetten om het doel mogelijk te maken. De samenwerking is 
voor minimaal drie jaar en heeft de intentie om tijdens Culturele 
Hoofdstad 2018 meerdere concrete circulaire projecten en resultaten 
gerealiseerd te hebben. In het platform zijn rond de 20 bedrijven 
actief en dat breidt zich op dit moment uit. www.circulairfriesland.frl
Foto: Jacob van Essen

OP BEZOEK BIJ ‘BEST PRACTISE‘ LEEUWARDEN

Zonnepark voor 2200 
huishoudens op Kie
Als het aan Solarfi elds en de gemeente Franekeradeel ligt komt er naast het bedrijventer-
rein Kie in Franeker een zonnepark van 10,3 hectare. Onlangs tekenden burgemeester 
Eduard van Zuijlen en Jelmer Pijlman van Solarfi elds de intentieovereenkomst. Met het 
zonnepark ontstaat een duurzame energiebron voor zo‘n 2200 huishoudens.
“Het initiatief van Solarfi elds past uitstekend bij de plannen van Franekeradeel“, aldus wet-
houder Caroline de Pee. “In zowel het Economisch Actieplan als de structuurvisie staat de 
wens voor een zonnepark. En een mooie bijkomstigheid is dat Solarfi elds ondernemers 
en particulieren ook in de gelegenheid stelt om hierin te participeren.”

Solarfi elds kan starten met het aanvragen van subsidie nu een intentieovereenkomst 
voor de duur van 25 jaar is getekend. Zodra de subsidie is toegekend, kan in 2017 met 
de aanleg van het zonnepark worden begonnen. In totaal worden er 30.770 zonnepane-
len geplaatst die 8 MW aan elektriciteit op moeten leveren. Dat is voldoende voor 2200 
huishoudens. 

Open dagen 
Dairy Campus
De Dairy Campus Leeuwarden is volop in ontwik-
keling. Zo worden momenteel vier melkveestallen 
gebouwd en een nieuw ontvangstgebouw met 
kantoren, leslokalen en praktijkruimtes. De offi  ciële 
opening vindt plaats van 26 mei tot en met zater-
dag 28 mei. De opening wordt gevierd met een 
driedaags open huis en het evenement ‘Dairy is the 
future‘, over de toekomst van de zuivelketen. 
Tijdens de open dagen is iedereen van harte 
welkom om de stallen in te gaan, kennissessies 
te bezoeken en relaties uit het zuivelnetwerk te 
ontmoeten, zo meldt men op de website.
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 Fossielvrij
Fryslân blinkt uit in de initiatieven die te maken hebben met 
schone energie. Maar niet iedereen weet dat nog. Daar gaat 
binnenkort verandering in komen door het programma Energy 
Now, een onderdeel van Leeuwarden-Fryslân 2018. Juist in 
2018 - maar als het aan initiator en pinchhitter Bouwe de Boer 
ligt - vooral ook daarvoor en daarna, wil een grote groep on-
dernemers, overheden en onderwijsinstellingen de ambitie van 
een fossielvrij Fryslân meer voor het voetlicht brengen. 

Bedrijven en andere organisaties worden daarom opgeroepen 
om ‘Freon fan Fossylfry Fryslân‘ te worden. “U deelt mee in de 
kennisuitwisseling en uw bedrijf wordt bekend in de nieuwe 
vriendengroep“, aldus de initiatiefnemers. “U betaalt elk jaar 
en de overheid en Europa verviervoudigt dat bedrag voor het 
grote programma. U doet mee met het idee van deze groep 
om in 2018 twee weken Fossielvrij te gaan voortbewegen.” 
De kosten? Voor organisaties kleiner dan 5 werknemers 500 
euro per jaar, voor grotere organisaties: 1000 euro per jaar voor 
een periode van 3 jaar.

Solarweek 
Drachten
De Dutch Solar Challenge komt van dinsdag 5 t/m donderdag 7 juli naar 
Drachten. Dat gegeven is voor ondernemers en gemeente aanleiding 
om rondom dit internationale evenement flink uit te pakken met diverse 
activiteiten. Volgens bronnen is Van Wijnen een van de initiatiefnemers.
Op initiatief van het bouwbedrijf is een voorstel uitgewerkt om de wed-
strijden in en rond Drachten op te waarderen tot de Solarweek Drachten. 
Wat begon als een etappeplaats voor de Dutch Solar Challenge wordt 
nu een groot meerdaags evenement, waarbij niet alleen innovatie en 
duurzaamheid, maar ook de verbinding tussen bedrijfsleven, inwoners, 
onderwijs, muziek en fun een belangrijke plaats krijgen. 
De Drachtstervaart staat centraal bij de wedstrijden en de activiteiten. 
Op dinsdag finishen de zonneboten in het centrum, op woensdag zijn 
er diverse wedstrijden en op donderdag start de volgende etappe naar 
Grou ook in de Drachtstervaart. Tussen het Moleneind en de Markt is 
het festivalterrein met catering, een podium met diverse optredens, een 
duurzaamheidsmarkt en vele andere activiteiten. In dit programma zit 
nog ruimte voor verdere initiatieven en ideeën vanuit de gemeenschap. 
Ook het Thalenpark is onderdeel van de activiteiten. Het is de bedoeling 
om dit park in te richten als stadscamping voor de deelnemers aan de 
Dutch Solar Challenge. De boten van de deelnemers zijn hier dan ook te 
bezichtigen. De Dutch Solar Challenge is in 2006 begonnen in de vorm 
van een race langs de elfsteden-route met boten aangedreven door 
zonne-energie. De Dutch Solar Challenge wil vooral jongeren laten ken-
nismaken met alternatieve vormen van energie, én duurzame technolo-
gie onder de aandacht brengen. De internationale race start in juli 2016 
voor het eerst in Amsterdam en eindigt in Leeuwarden. Er staan bijna 40 
teams uit binnen- en buitenland aan de start, waaronder teams van Friese 
MBO- en HBO scholen.

Koploper-
project op 
stoom
Een mooi project, dat al weer op driekwart is. Op 3 november 
2015 startte de tweede groep Koplopers in Leeuwarden. Deze 
bedrijven gingen acht maanden aan de slag met duurzamer 
ondernemen. Deelnemers: Van der Geest Schilderwerken, Verno 
Materieel verhuur, Alfa Accountants en Adviseurs, Nivo Noord, 
ROC Friese Poort, Grafische Groep van der Eems en Taxi Beimers. 
Het Koploperproject is een project waarin bedrijven aan de hand 
van concrete voorbeelden aan de slag gaan met energiebe-
sparing, afvalscheiding, CO²-uitstoot, duurzaam personeels- en 
inkoopbeleid en de eigen presentatie en communicatie over hun 
specifieke duurzaamheid. Dit is voor een schildersbedrijf heel wat 
anders dan voor de taxiondernemer. En daarin schuilt nu juist de 
kracht van het Koploperproject. Bedrijven delen ervaringen, leren 
van elkaar en helpen hiermee elkaar om de duurzaamheid in 
eigen bedrijf op een hoger peil te brengen. Dit alles in de overtui-
ging dat duurzaamheid loont.
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Sjoerd en Arjan. 
Typisch ondernemers 
met een nine-to-fi ve 
mentaliteit.

Ontdek hoeveel tijd u kunt besparen! 
Ga naar www.boekhoutvankromhout.com  

Het gemak van een groten-
deels geautomatiseerde 
administratie

Overal en altijd inzicht 
in actuele cijfers

Betrouwbare sturings-
informatie in één muisklik

Altijd het advies van uw 
accountant bij de hand

Tijd overhouden voor zaken 
die er écht toe doen

Da’s lekker... tijd overhouden voor een potje tennis met je 

vrienden. Hoe doe je dat? Met Boekhout van Kromhout. Deze 

slimme online oplossing van Van der Veen & Kromhout geeft 

24/7 inzicht in de prestaties van uw bedrijf. U bent altijd in 

control en de tijdrovende administratie behoort tot het verleden. 

Zo kunt u de kostbare uren na vijven besteden zoals u zelf wilt: 

aan uw relatie, uw kinderen, uw hobby, uw sport of om nieuwe 

ondernemingsplannen uit te werken.

nieuw! Slim boekhouden met een 
betrouwbare online totaaloplossing

185401167_VdVK_Adv_Boekhout_210x260.indd   1 23-06-14   11:42



Hightechcamera meet continu blauwalgen

 De geboorte 
van de EcoWatch
Een Friese innovatie in Groningen. Op donderdag 7 april werd namelijk in het Paterswoldsemeer de EcoWatch 
van BlueLeg Monitor (Sneek) in gebruik genomen. Het product is een innovatieve veldmonitor, waarmee de 
oppervlaktewaterkwaliteit op afstand via het internet kan worden gemeten, onder andere op concentraties 
blauwalg. Hans Wouters van BlueLeg Monitor legt graag nog eens uit wat ‘zijn‘. EcoWatch uniek maakt. 

“Het apparaat kan, in tegenstelling tot een satelliet, de hele dag door 
de kwaliteit van het water meten en wordt daarbij niet gehinderd 
door het wolkendek. De gegevens gaan vervolgens via Internet naar 
het waterschap. Met deze gegevens kan het waterschap – of een 
andere oppervlaktewaterbeheerder - beschikken over de actuele 
waterkwaliteitsgegevens en kunnen we ook voorspellen hoe de 
waterkwaliteit zich de daarop volgende dagen zal ontwikkelen. 
Het waterschap kan zo het watermanagement economisch verant-
woord uitvoeren en tegelijk kennis opbouwen over het ontstaan van 
blauwalg. Het kan risico‘s dan beter inschatten, maatregelen sneller 
nemen en het publiek kan beter worden geïnformeerd.”

Volgens Wouters is er nationaal en internationaal veel belangstelling 
voor het product. “Bedrijven en organisaties die zich bezig houden 

met drinkwaterinname, koelwaterinname, viskweken en beheerders 
van ontziltingsinstallaties zijn geïnteresseerd. Wanneer de pilot in het 
Paterswoldsemeer goed verloopt verwachten we dit unieke product 
wereldwijd in fl inke aantallen te kunnen verkopen.” 

BlueLeg Monitor is overigens niet de enige partij die aan de wig heeft 
gestaan van de innovatie. De ontwikkeling van het product is tot 
stand gekomen in nauwe samenwerking tussen de bedrijven Blue-
Leg Monitor uit Sneek, Water Insight (Wageningen) en INCAS3, 
het instituut voor hoogwaardige sensortechnologie uit Assen. 
Dit dus in een partnership met het Waterschap Noorderzijlvest en 
het Meerschap Paterswolde. Financiële steun was er van de Provincie 
Fryslân, het Ministerie van Economische Zaken, het Samenwerkings-
verband Noord-Nederland en waterschap Noorderzijlvest.
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Achterwei 18 - 9262 NS Sumar - Tel. 0511 461 378
bouma-installatie.nl

Technisch 
allrounders
gespecialiseerd
in duurzame
oplossingen!
• Duurzame energie-oplossingen • Sanitair
• Zonnepanelen en -boilers • Airconditioning
• Zinwerk en dakbedekkingen  • Gas- en waterleidingen
• Verwarmingsinstallaties • Riolering
• Licht- en krachtinstallaties • 24/7 servicedienst

BOUMA TECHNISCH INSTALLATIEBEDRĲ F

Grote Hornstweg 19-D, 9261 VW  Eastermar
telefoon: 0512 - 47 13 00
www.bouwbedrijfswart.nl 
swart@bouwbedrijfswart.nl

Al ruim 100 jaar de  
veelzijdige aannemer 
uit Eastermar...



Omrin Bedrijfsafval opent webshop

Containers shoppen
Bij een verbouwing in huis, groot onderhoud van de tuin of een andere klus die gepaard gaat met 
behoorlijk wat troep is een stalen afvalcontainer onmisbaar. In het Noorden is Omrin Bedrijfsafval één van de 
belangrijkste afvalinzamelaars. Met hun onlangs gelanceerde webshop Omrincontainer.nl willen ze het de 
klant extra gemakkelijk maken om een container te huren.

"De webshop is met name bedoeld voor par-
ticulieren en ZZP’ers", vertelt Klaas Wijnsma, 
manager Commercie en Logistiek bij Omrin. 
"We merken namelijk een toenemende be-
hoefte onder burgers om snel aan afvalcon-
tainer te bestellen. Met name bij hout, bouw- 
en sloopafval en puin. Met de webshop gaat 
dit nu een stuk gemakkelijker dan voorheen 
per telefoon of e-mail."

Gebruiksvriendelijk
Omrincontainer.nl is sinds 1 mei in de lucht. 
Op de website kan gekozen worden uit zes 
type afvalcontainers met diverse afmetingen. 
Stenen, takken, hout; voor elk materiaal is er 
één te vinden. Er zijn open containers van 
3, 6, 10, 15 en zelfs 40 kubieke meter. Daar-
naast is ook een gesloten container met een 
inhoud van 10 kubieke meter te bestellen. 
Gebruiksvriendelijkheid staat volgens 
Wijnsma voorop bij het online winkelen. 
"In de webshop zien klanten precies wat ze 
bestellen. Bij elke afvalcontainer kan men 
op foto's alle details bekijken en daarnaast 
allerhande informatie raadplegen, bijvoor-

beeld over wat er in mag, de afmetingen en 
de prijzen."

Wijnsma vergelijkt het gebruik van de web-
winkel met shoppen bij de bekende online 
warenhuizen. "Je klikt op een container en 
die belandt in een winkelmandje. Voor het 
afrekenen gebruiken we iDeal, heel veilig. 
Na de betaling krijgt men van ons direct een 
bevestigingsmail."

Heel Nederland
De levering zal net zo soepel verlopen, 
voorspelt Wijnsma. "We kunnen in heel 
Nederland leveren, behalve op de Wad-
deneilanden. Wanneer op werkdagen voor 
12 uur een container wordt besteld, staat hij 
de volgende werkdag al voor de deur of op 
het moment van iemands voorkeur. En het 
brengen, weer ophalen en de huur van de 
container is bij de prijs inbegrepen. Wij doen 
niet aan verborgen kosten."

Aanbieding
Ter promotie van Omrincontainer.nl heeft 

Omrin Bedrijfsafval de meest gangbare 
container in de aanbieding. In de eerste 
maanden na de lancering van de webshop is 
dat de versie van 6 kubieke meter bouw- en 
sloopafval. Wijnsma: "Die kost slechts 239,58 
euro, inclusief BTW. Deze aanbieding is gel-
dig tot 30 september van dit jaar."

omrincontainer.nl
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Steinfort Glas: 
allesbehalve breekbaar
 ‘Wie vooruit wil, moet dingen doen die een ander niet doet‘. De lijfspreuk van Pieter Steinfort, grondlegger 
van Steinfort Glasindustrie in Franeker, houdt al bijna 100 jaar stand. Onder leiding van Gerlof Reijneker en Jan 
Anjema groeide Steinfort Glas uit tot één van de meest geavanceerde glasindustrieën van Europa. Post2018 
ging in gesprek met directeur Gerlof Reijneker.

Misschien kent de lezer ze: de ouderwetse 
televisiemeubeltjes van glas met stalen buis-
jes. Steinfort Glas was hiervan ooit een grote 
producent. Tegenwoordig houdt het bedrijf 
zich bezig met andere zaken. Steinfort werkt 
onder andere nauw samen met kunstenaars 
en architecten. Dit om van de meest inno-
vatieve en creatieve ideeën werkelijkheid te 
maken. Zo worden treinstations opgefl eurd 
met glazen kunstwerken en worden de 
grootste vliegvelden van Amerika voorzien 
van met print bedrukte glaswanden. Andere 
opdrachtgevers zijn de sieradenmerken 
Swarovski en Buddha to Buddha. “En bin-
nenkort worden de toiletten van Schiphol in 
een glazen jasje gezet“, aldus Reijneker. Oh ja, 
en dan was er nog een mooie klus voor het 
populaire RTL-programma ‘The voice of Hol-
land‘, waarbij het bedrijf de glazen vloeren 
voor de shows leverde. Het moge duidelijk 
zijn: dit bedrijf houdt wel van een uitdaging.
Nog zo‘n uitdaging kwam langs toen 

Steinfort Glas door Leeuwarden-Fryslân 
2018 werd gevraagd glazen oorkondes te 
maken, bedoeld als cadeautjes voor leden 
van Club2018, het netwerk van onderne-
mers binnen Leeuwarden-Fryslân 2018. 
Steinfort Glas hecht waarde aan educatie en 
koos daarom voor een samenwerking met 
de opleiding Docent Beeldende Kunst en 
Vormgeving van de Noordelijke Hogeschool 
Leeuwarden. Twee studentes zijn inmiddels 
begonnen met de eerste ideeën voor glas 
met bedrukking. Het is de bedoeling dat het 
project uitmondt in een langere samenwer-
king met scholen. “Werken met glas is een 
vak wat bijna niet meer op school voorkomt. 
Ik hoop dat deze manier bijdraagt aan on-
derwijs“, aldus Reijneker.
Steinfort glas heeft de wind in de rug: maar 
alle gebrachte voorspoed gaat niet vanzelf. 
“Het is iedere dag knokken, maar we doen 
het zeker niet slecht“, aldus Reijneker. 

Post 2018
In Post 2018 biedt Ondernemend 
Friesland aan Leeuwarden-Fryslân 
2018 de ruimte om verslag te doen 
van de bedrijven die zich bij het eve-
nement hebben aangesloten. 
Korte profi elen over bedrijvigheid 
in de aanloop naar Culturele 
Hoofdstad 2018. 

Dochteronderneming van Steinfort 
Glas is Glazz.nl. Dit bedrijf biedt via een 
webshop standaard- en maatwerkpro-
ducten van glas, voor zowel bedrijven 
als particulieren.
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 www.visieopsucces.nl 

Visie op SUCCES helpt organisaties met het realiseren van hun bedrijfsdoelstellingen door 
gericht advies en ondersteuning te geven aangaande visie, missie, doelstellingen en strategie. 

Visie op SUCCES biedt u één vertrouwd adres voor verandertrajecten (proces en mens).

Gijs Warbroek
Leppa 99
9204 JC  DRACHTEN
Telefoon 0512 - 84 04 75 
Mobiel    06 - 165 66 819
E-mail   : info@visieopsucces.nl 

UNIEK IN NEDERLAND
Een interactieve boek over Nederland

Het boek bevat 

een serie layars; 

40 filmpjes die met 

een smartphone af 

te spelen zijn.     

Beautiful Holland is een boek over 

verleden, heden en toekomst van heel 

Nederland. Beautiful Holland laat 

zien dat Nederland zoveel meer te 

bieden heeft dan Rembrandt, tulpen, 

fietsen, molens en water.

Zo mooi, zo uitzonderlijk en met 

maar liefst 40 Layar filmpjes, zo 

verrassend kan Nederland zijn. 

Verkrijgbaar in 10 verschillende talen!

Leuk als relatiegeschenk!

WWW.BEAUTIFULHOLLAND.NL
Bestel snel op:

Drukwerk bestellen? 
www.scholmaonline.nl  

Bel of mail met

Wietse Numan

0512-54 06 56

info@numanassurantien.frl

www.numanassurantien.frl

Adviseur voor MKB en Particulier

Persoonlijk contact 
   het bestaat nog!



Nieuw initiatief Oosterhof Holman en Ekwadraat 

 Energiecampus 
 Leeuwarden
Koninklijke Oosterhof Holman en Ekwadraat hebben de handen ineen geslagen voor de Energiecampus 
Leeuwarden. Hiervoor is de voormalige vuilstort de Schenkenschans en de directe aanliggende omgeving in 
Nieuw Stroomland in beeld. De Energiecampus richt zich op de productie van groene energie. Daarnaast ligt 
de focus op kennis, experiment, innovatie en de ontwikkeling van nieuwe technologieën.

Nu al levert de Schenkenschans duurzame 
warmte en elektriciteit aan de Elfsteden-
hal. Straks gaat de Energiecampus groene 
stroom, gas of warmte leveren aan circa 
8.000 huishoudens in Leeuwarden. In het 
plan is in ieder geval een biovergister mee-
genomen en een grootschalig zonnepark. 
Maar ook onderwijs-, kennisinstellingen en 
andere bedrijven gaan het campusterrein 
gebruiken voor onder andere het opwekken 
van duurzame energie. “Op termijn is er een 
duurzame energieproductie van 1 PJ moge-
lijk op de Energiecampus, wat gelijk staat aan 
10% van Leeuwarden haar energie behoefte“, 
aldus Harm Beerda, directeur Oosterhof 
Holman.

Landschappelijke inpassing
Het gehele terrein zal goed landschappelijk 
ingepast worden, met veel groen, water, 
recreatieve fi etspaden en een dijklichaam 
van 6 meter hoog. Hierdoor krijgt Leeuwar-

den een nieuw groen stadsaanzicht. ‘De 
Energiecampus Leeuwarden is de locatie 
waar kennis, experiment en productie over 
gaat in recreatie, groen en water‘, aldus een 
persbericht van de gemeente.

Kenniscentrum
Op de voormalige stortplaats de Schenken-
schans zal een kenniscentrum gebouwd 
worden dat 100% circulair en uniek licht-
gebouwd is voor op een afvalstort. In het 
kenniscentrum is ruimte voor kennisinstel-
lingen en startups, die doorontwikkeld 
kunnen worden tot grownups. ‘Op de 
Schenkenschans zal een Plug- en Playpark 
komen waar geëxperimenteerd kan worden. 
Dit wordt vanuit het kenniscentrum aange-
stuurd en gemonitord. Dit is ook de plaats 
waar belangstellenden uit de stad op een 
recreatieve manier concreet ervaren hoe 
duurzame energie wordt opgewekt‘, aldus de 
gemeente Leeuwarden.

Werkgelegenheid en economische 
versterking
Werkgelegenheid en economische verster-
king staan hoog op de Leeuwarder agenda. 
Het plan van de Energiecampus sluit hierbij 
aan. Met de ontwikkeling van het gehele 
gebied inclusief gebouwen gaat een investe-
ring van circa 80 miljoen gemoeid. Dit levert 
in ieder geval al 70 fte aan werkgelegen-
heid op met de huidige invullingen. “Wij als 
gemeente juichen het toe dat Oosterhof 
Holman en Ekwadraat het initiatief heb-
ben genomen voor de Energiecampus 
Leeuwarden. Zij gaan zich vestigen op de 
Energiecampus en als kartrekkers fungeren 
bij de verdere ontwikkeling . Dit heeft er nu 
al toe geleid dat bedrijven zoals Wetsus, UES, 
NHL en Elize Energie commitment hebben 
uitgesproken om bij te gaan dragen aan de 
Energiecampus Leeuwarden,“ legt wethou-
der Henk Deinum uit.
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 ‘It‘s all in the family‘, 
 maar hoe lang nog?
Niets zo mooi als een goedlopend familiebedrijf. 
Zeker in Friesland kennen we meer dan genoeg 
mooie ondernemingen die van generatie op 
generatie verder zijn gebracht. Iedere generatie 
levert zijn bijdrage en komt met vernieuwende 
ideeën. Bovendien staat de leiding over het 
algemeen dicht bij de mensen en zijn de lijnen 
kort. Dit zorgt voor wendbaarheid, innovatie en 
vooruitgang, waarmee zij een grote bijdrage 
leveren aan de ontwikkeling van de (lokale) 
economie.

Een goed familiebedrijf heeft haar waarde, dus 
valt het voor de volgende generatie niet altijd 
mee om het bedrijf over te nemen. Naast alle 
emotionele aspecten loopt men al gauw tegen 
een verscheidenheid van zakelijke en financiële 
gevolgen aan. Dit maakt een bedrijfsoverdracht 
vaak complex. Om de continuïteit van het bedrijf 
te waarborgen is het juist vanuit fiscaal oogpunt 
essentieel om bedrijfsoverdrachten te faciliteren.

Bij de bedrijfsoverdracht van een Nederlands 
familiebedrijf is onder voorwaarden meer dan 
€ 1 miljoen van de ondernemingswaarde volledig 
vrijgesteld van schenk- en erfbelasting. Van 
het meerdere is 83% vrijgesteld. Ook voor de 
inkomstenbelasting kennen we faciliteiten, 
op grond waarvan een bedrijfsoverdracht 
vrijgesteld van heffing plaats kan vinden. 

Hoewel niet zo gunstig als in België en Duitsland, 
worden familiebedrijven fiscaal geholpen met 
de voorzetting van de onderneming, zodat 
werknemers, leveranciers en afnemers (eigenlijk 
iedereen) er nog jarenlang profijt van kunnen 
hebben. Maar hoe lang nog? De afgelopen jaren 
zijn meerdere politieke signalen afgegeven 
om de faciliteiten te versoberen of zelfs af te 
schaffen. Dit moment lijkt steeds dichterbij 
te komen, maar zou de continuïteit van 
familiebedrijven in gevaar brengen.

Om te voorkomen dat volgende generaties 
het slachtoffer worden van politieke 
grillen valt het aan te bevelen mogelijke 
bedrijfsoverdrachten naar voren te halen. 
Dit hoeft niet per se ten koste te gaan van 
de zeggenschap van de huidige generatie. 
Wacht dus niet af, maar onderneem actie: 
planning en tijd is van wezenlijk belang. 
Zo blijven mooie bedrijven niet slechts 
behouden voor de familie, maar voor 
ons allemaal.

mr. Marco Keizer
Belastingadviseur, Accon AVM Leeuwarden

m.keizer@acconavm.nl 
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telefonie
datanetwerken
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Dokkum . Heerenveen . Leeuwarden . Groningen . t. (0519) 29 23 25 . www.raadsma.nl

IJZERSTERK VOOR UW BEDRIJF

KENNIS IS KUNNEN

BEVESTIGINGEN VEILIGHEID GROENVOORZIENINGPOSTBOXENGEREEDSCHAPPEN


