Tafelgesprek
De seinen staan heel voorzichtig op groen, maar het gros van de aanwezigen tijdens een
onlangs gehouden bijeenkomst in Sportcentrum Leek voorzien nog een moeizaam 2013.
“De crisis maakt je scherp en creatief”, zegt John Minnema. En ook Ubo van Ophoven, voorzitter Bedrijven Vereniging Leek, gelooft in de elasticiteit van ondernemers in Leek en omgeving. “Men toont weerbaarheid en dat stemt mij positief.” Hielke Keizer voegt er aan toe dat
ondernemers in deze tijden alle zeilen moeten bijzetten. “Wie dat niet doet, haakt af.”
Kortom, niemand durft de voorspelling aan dat 2013 een jaar van herstel wordt. Daarvoor
zijn we ook teveel afhankelijk van wat er elders in de wereld gebeurt, is de algemene opinie.

Ondernemend Leek denkt in kansen

'Ook met
tegenwind kun je
de haven bereiken'
H

ans Morssink, wethouder economische zaken gemeente Leek;
Johan Hummel, belastingadviseur
bij De Vries Everts Numan Accountants
Adviesgroep; John Minnema, eigenaar van
Minnema & Partners; Hielke Keizer eigenaar
van Keizer Design; Ubo van Ophoven, voorzitter van de Bedrijven Vereniging Leek en
tevens advocaat en Dick Siersma, voorheen
ondernemer en nu voorzitter van het
Ondernemersfonds van Leek: zij vormden
een interessant gezelschap afkomstig uit
diverse geledingen van de Leekster economie.
De bakens verzet
Over het ondernemersklimaat in 2012 was
iedereen het wel eens. “Ik zou graag zeggen
dat het ondernemersklimaat in Leek vorig
jaar is verbeterd, maar ik durf het niet”, zegt
Hans Morssink. “De economische crisis
heeft op meerdere plaatsen hard toegeslagen en dan noem ik bijvoorbeeld de bouw
en de toeleveranciers aan de bouw. Maar, ik
bezoek veel bedrijven en het is echt niet
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overal malheur. Sterker nog, veel ondernemers zijn redelijk optimistisch over de vooruitzichten.”
Dat beeld kan ook Johan Hummel beamen.
Een accountantskantoor is uiteraard goed
op de hoogte van hoe ondernemingen
ervoor staan. “De bouw heeft het inderdaad
moeilijk, maar dat geldt niet voor alle
bouwbedrijven. Ook de detailhandel krijgt
nu klappen, je kunt dat ook wel zien aan de
leegstand. Maar, er zijn ook ondernemers
die beter draaien dan ooit, die hebben op
tijd de bakens verzet.”
Wat het aantal faillissementen betreft, valt
het volgens Ubo van Ophoven heel erg
mee. “Ik denk dat het om acht gevallen
gaat. In verhouding ligt dat landelijk veel
hoger. We moeten de getallen echter wel
relativeren. Je weet niet wat er achter elke
gevel gaande is natuurlijk. Maar, de
gemeente Leek heeft wel een positieve
balans voor wat betreft de vestiging en
beëindiging van bedrijven en dat is in deze
tijd opzienbarend.”

John Minnema heeft zich verdiept in de
economische cijfers van de gemeente Leek
en stelt: “Over de periode 2003-2011 vertoont Leek een positieve trend, maar van
2012 zijn nog geen cijfers bekend.
De verwachting is dat de lijn in 2012 hooguit gelijk blijft of zelfs iets daalt.” Hielke
Keizer ziet wel positieve signalen. “Wij
hebben geen slecht jaar achter de rug.
Echter, daarvoor was het wel nodig om op
tijd te schakelen en maatregelen te nemen,
bijvoorbeeld door scherper in te kopen.
Nee, onze prijzen zijn niet naar beneden
gegaan. Dat zien we wel om ons heen,
maar wij doen daar, bewust, niet aan mee.
Op termijn kan dat namelijk vervelende
gevolgen hebben.”

Tekst: Henk Poker | Fotografie: Rien Linthout

“De prijzen in onze branche, HR-management, staan wel onder druk”, zegt John Minnema. “Er zijn veel ZZP-ers werkzaam in
onze branche en die drukken de prijs. Wij
zijn geen prijsvechter, maar in overleg met
de klant kom je wel tot bepaalde afspraken.”
In de bouw is dat beeld niet anders.
Ondanks dat Dick Siersma al een aantal
jaren niet meer werkzaam is in de branche,
ziet hij natuurlijk wel de gevolgen van de
crisis. “In de bouw neemt het aantal bedrijven af, maar stijgt het aantal ZZP-ers. Dit
geeft druk op de uurtarieven bij de bouwbedrijven en ZZP-ers en maakt de bedrijfsvoering er niet gemakkelijker op. Voor de
toekomst is het in ieder geval wenselijk dat

bedrijven en ZZP-ers meer met elkaar gaan
samenwerken.”
Deur staat altijd open
Al vele jaren scoort de gemeente Leek
hoog in de lijstjes van meest MKB-vriendelijke gemeente in de provincie Groningen
en ook in Noord-Nederland scoort Leek
goed. “Terecht”, zegt Johan Hummel. “Wanneer je vier keer achter elkaar als eerste in
de provincie Groningen eindigt, dan zegt
dit wel iets. Het is voor ondernemers prettig toeven in Leek en dat blijkt ook uit het
feit dat ondernemers over het algemeen
tevreden zijn.”
“Wat ik merk, en dat is niet iets van het laatste jaar, is dat gemeente en ondernemers

elkaar goed weten te vinden”, voegt Hans
Morssink er aan toe. “En dat blijven we
doen, de deur bij de gemeente staat altijd
open voor ondernemers. Daarnaast
beschikken we over een paar prachtige
bedrijfslocaties, met name rond de A7, en
liggen we aan de goede kant van de stad
Groningen.”
“Het ondernemersklimaat is hier goed”,
stelt Ubo van Ophoven. “Natuurlijk horen
we tijdens bijeenkomsten van de BVL ook
wel eens kritische geluiden, met name waar
het gaat om het aanvragen van vergunningen. Maar dat kost nou eenmaal tijd. Dat
duurt in Leek niet langer dan elders. Een
belangrijk pluspunt is dat Leek niet alleen
voor ondernemers aantrekkelijk is, maar
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ook voor de medewerkers. Leek heeft alles
wat een prettige woongemeente nodig
heeft.”
John Minnema sluit zich daar graag bij aan.
“Ik heb jarenlang in de stad Groningen
gewoond, maar de prettige woonomgeving
deed mij besluiten naar Leek te gaan. De
voorzieningen, de bereikbaarheid, het centrum dat nu vernieuwd wordt, wat trouwens echt wel nodig was, Leek heeft het
allemaal.”
Hielke Keizer wil er nog wel kritisch aan toevoegen dat de entree van Leek nou niet
echt uitnodigend werkt. “Echter, de randvoorwaarden zijn prima. Wij zijn bewust uit
onze vorige vestigingsplaats weggegaan,
omdat de gemeente op geen enkele manier
wilde meedenken, laat staan meewerken, in
de plannen die wij hadden met ons bedrijf.
Hier kwamen we meteen in gesprek met de
gemeente en werd er meegedacht. Het
bevalt ons hier dan ook erg goed.”
Aanbestedingen
Dick Siersma vindt dat het contact met de
gemeente en andere opdrachtgevers in het
verleden persoonlijker was en iedereen met
het opgebouwde vertrouwen aan de toekomst werkte. “Dat is niet meer. Het gaat nu
meer over prijs en procedures dan over
kwaliteit. Zo moet de gemeente tegenwoordig vaak Europees aanbesteden. En
dat vind ik jammer. Er zijn namelijk wel
mogelijkheden om de

De Vries Everts Numan
Accountants
Adviesgroep
Een accountant die haar roots in Friesland heeft,
maar naast vestigingen in Zwaagwesteinde, Surhuisterveen en Drachten, ook al vele jaren vanuit
Leek opereert. Het accountantskantoor richt zich
met name op het MKB en heeft in de afgelopen
jaren een gestage groei doorgemaakt. Naast
accountancy behoort bedrijfsadvies, belastingadvies, salarisadministratie en advies over de
financiële toekomst tot de werkzaamheden.
Op het kantoor in Leek werken 6 mensen, bij de
totale groep circa 50.

eigen regio ondernemers meer kans te
geven om opdrachten binnen te halen. We
willen de kennis en kunde toch graag hier
houden, dan moet je daar rekening mee
houden bij het opstellen van aanbestedingsregels. Uiteraard binnen de wettelijke
kaders, maar ook dan is er meer mogelijk
dan men nu denkt en doet.”
“Zo denken wij er binnen de BVL ook over”,
zegt Ubo van Ophoven. “Vooral met kleinere opdrachten zou de gemeente beter en
meer rekening kunnen houden met de
Leekster ondernemers. We zijn als BVL al
een paar jaar met de gemeente in gesprek

Keizer Design
Een bedrijf dat uitstekend thuis is in
Project meubelstoffering, van deelstoffering tot volledig nieuw maatmeubilair, Interieuradviezen en over
een Gordijnatelier beschikt. Keizer
Design werd in 2004 opgericht, maar
Hielke Keizer is begonnen in 1990 als
meubelmakerij en stoffeerderij. Sinds
2008 is het bedrijf gevestigd op Leeksterveld, ten noorden van de A7 en in
2009 werd het bedrijf uitgebreid met
Keizer Produce, waar eenvoudig stoffeerwerk door mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt wordt
verricht. De opdrachtgevers van
Keizer Design en Keizer Produce zijn
afkomstig uit de 3 noordelijke provincies, maar de opdrachten worden
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om de inkoop van de
gemeente in de eigen regio te verbeteren.”
“Wij hebben dit hoog op de agenda staan”,
geeft Hans Morssink aan. “In het voorjaar
organiseren we daarom, samen met de
Kamer van Koophandel, een bijeenkomst,
om dit nader te bespreken en te bekijken
hoe we aan de wens van ondernemend
Leek tegemoet kunnen komen.”
Teveel signalen op rood
Op de vraag of we het economische dieptepunt inmiddels hebben bereikt, wordt verschillend gedacht. Ubo van Ophoven durft
het niet te zeggen. “Het is zo ingewikkeld
om daar een goed beeld van te krijgen. Wat
ik om me heen zie is dat het in Leek niet
verkeerd gaat, ik denk dat we daar heel
tevreden over kunnen zijn.”
John Minnema, rasoptimist van huis uit,
denkt er anders over. “Er staan mij nog
teveel signalen op rood. De eurocrisis is nog
niet bezworen, de consumptie daalt nog
steeds, de bouw- en huizenmarkt liggen op
hun gat, de werkloosheid stijgt, de detailhandel heeft het zwaar, ik word daar niet
echt vrolijk van. Natuurlijk, er zijn ook positieve verhalen, maar de grote lijn is voor mij
nog altijd negatief.”
Hans Morssink sluit zich bij de woorden van
John aan. “De laatste tijd horen we wel dat
het vertrouwen groeit. Economie zit tussen
de oren, dus dat is een positief signaal.
Maar, de overheid grijpt nog stevig in dit

jaar en daar krijgen we allemaal last van.”
“Eén ding staat vast”, zegt Dick Siersma,
“het moment dat het weer beter zal gaan,
komt steeds dichterbij. Als ondernemer
moet je optimistisch zijn en blijven, maar
de economie zal in de toekomst anders in
elkaar steken dan in de afgelopen decennia.”
Ook Johan Hummel denkt dat 2013 een
moeilijk jaar wordt. “Alles draait om vertrouwen. Kijk naar het vierde kwartaal van vorig
jaar toen veel mensen, vanwege de veranderende hypotheekregels, nog snel een
huis kochten. Men wil dus wel, het geld is
er ook, maar de onzekerheid is nog te
groot.” Hielke Keizer tenslotte denkt dat we
het dal al wel hebben bereikt, maar er zeker
nog niet uit zijn.
Nieuwe ontwikkelingen
Kan innovatie zorgen voor een omslag of
wordt daar teveel van verwacht? “Wij zijn
continue bezig met nieuwe ontwikkelingen”, zegt Hielke Keizer. “Zo zien we in de
markt dat de behoefte aan luxe zitmeubilair
voor onder andere kantines toeneemt. Men
wil bijvoorbeeld steeds vaker gestoffeerd
zitmeubilair in plaats van houten stoelen.
Daar ontwikkelen wij dan nieuwe productietechnieken voor. We kunnen daarin goed
mee met onze concurrentie.”
John Minnema ziet een ander probleem bij
de innovatieve ontwikkelingen. “De banken
doen niet meer mee. Gelukkig zijn er wel
subsidiemogelijk via andere kanalen, maar
dat is niet eenvoudig. Dan moet je wel met
echt iets nieuws op de proppen komen.”

Gemeente Leek
De gemeente Leek groeit, zo blijkt uit
de cijfers over het afgelopen jaar.
Want net zoals in de jaren daarvoor is
het aantal inwoners gestegen naar
19.611. Mede verantwoordelijk voor
die groei is het bedrijfsleven, dat in
de gemeente in ruime mate actief is.
Niet voor niets telt de gemeente
Leek inmiddels bijna 10.000
arbeidsplaatsen. Uitstekende voorzieningen, zoals scholen, winkelbestand, sportvelden, cultuur en
natuurlijk Nienoord, mogelijkheden om te recreëren en een prettige omgeving, maken van Leek
een gemeente waar mensen
graag wonen, werken en verblijven

Ondernemersfonds
Leek
Het Ondernemersfonds voor Leek wil de mogelijkheden van gezamenlijke investeringen in
zaken als veiligheid, kwaliteit en promotie verbeteren. Het Ondernemersfonds werd een paar jaar
geleden in het leven geroepen en heeft tot doel
gezamenlijke activiteiten voor en door Leekster
ondernemers te faciliteren en te financieren.
Gelden worden opgebracht middels een
bepaald percentage van de WOZ-regeling
zijnde niet woningen. Ondernemers die een
idee, plan of project hebben, kunnen daarvoor
aankloppen bij het Ondernemersfonds Leek.

“Volgens mij staat de zoektocht naar
nieuwe ontwikkelingen momenteel wat
stil”, zegt Ubo van Ophoven. “Men is druk
doende de tent draaiende te houden en
dat lukt gelukkig aardig goed.”
“Tijdens bedrijfsbezoeken horen wij nog
wel eens wat”, geeft Hans Morssink aan.
“Veel ondernemers zijn actief met innovatie
en dat is goed.”
“Wij zoeken het ook in uitbreiding van onze
werkzaamheden”, geeft John Minnema aan.
“Zo gaan we starten met een nieuwe vacaturesite, waarmee we ons in de markt
denken te onderscheiden.”
Dick Siersma pleit voor meer samenwerking tussen verschillende branches, bij-

voorbeeld industrie, middenstand, landbouw
en onderwijs. “Er is veel kennis aanwezig,
wanneer je dat kunt combineren, kunnen
er verrassende resultaten ontstaan, is mijn
overtuiging. Daarvoor hebben we in het
Ondernemersfonds ook middelen beschikbaar. Landelijk zijn daar hele mooie voorbeelden van.”
“Wij staan daar volledig achter”, voegt Ubo
van Ophoeven er aan toe. Samenwerkingsverbanden kunnen leiden tot nieuwe
inzichten en initiatieven. Ik wil hierbij de
ondernemers in Leek ertoe oproepen om
projecten bij het Ondernemersfonds in te
dienen. Het geld ligt er om projecten op te
pakken.”
Wind genoeg
Tenslotte, hoe denken de deelnemers aan
deze bijeenkomst over 2013. “Ik ben positief”, zegt Hielke Keizer. “Natuurlijk moeten
alle zeilen worden bijgezet, maar ook met
tegenwind kun je de haven bereiken. En er
is in elk geval wind genoeg.” Volgens Dick
Siersma moeten ondernemers blijven
denken in kansen. “De echte ondernemer
staat nu op.”
“Meezeilen op een gunstig economische
tijd is er niet meer bij”, geeft Johan Hummel
aan. “Wij zien in deze regio nuchtere ondernemers die weten waar ze mee bezig zijn.
En men denkt in kansen en wil daarin
investeren.”
“Ondernemers moeten datgene doen waar
ze goed in zijn en dat is ondernemen”, zegt
Hans Morssink. “Wie zeurt gooit z'n eigen
glazen in, daar heeft namelijk niemand zin
in. Geloof in je eigen kracht, naar mijn
inzicht doen de meeste ondernemers in
deze gemeente dat ook wel.”
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Minnema & Partners
Minnema & Partners is een jong, maar zeer
ervaren HR adviesbureau. Eigenaar John
Minnema vervulde, voordat hij zelfstandig
verder ging, diverse functies bij toonaangevende HR-bureaus, die landelijk opereren. Minnema & Partners is specialist in
organisatieverandering en businessoplossingen, zoals assessment, development, mediation en employability.
Daarnaast verricht Minnema & Partners
interim HR-opdrachten. Verder start het
bedrijf binnenkort met een vacature
site, namelijk de Nederlandse Arbeidsmarkt BV, volgens een geheel nieuwe
formule.

De Stee maakt het nieuwe
werken mogelijk
“We willen kleine ondernemers van de zolderkamer af
hebben”, zegt Dick Siersma. “Daarom zijn we van plan om een
kantoorpand en magazijn te verbouwen tot een ontmoetingsruimte en bedrijfsunits, voor ZZP-ers en ondernemers
die elkaar ook eens op een andere manier willen ontmoeten.
Noem dit een manier om het nieuwe werken in de praktijk
mogelijk te maken.”
De Stee Leek, zoals het pand wordt genoemd, is een soort
'ondernemers-thuis', een combi van bedrijfsunits met flexkantoorgebouw. “Ondernemers hoeven niet te investeren en
kunnen zelf kiezen hoe lang en hoe vaak ze gebruik willen
maken van een ruimte, die van alle moderne gemakken is
voorzien”, zegt Siersma. “Bovendien, en dat is een leuke bijkomstigheid, ontmoet je er collega ondernemers en vaak
blijkt dat wanneer je elkaar ontmoet, daar de mooiste ideeën
uit ontstaan. De Stee moet daar een aanzet voor gaan geven.”
Op 12 maart a.s. is er een bijeenkomst gepland voor geïnteresseerden, waar Siersma verder tekst en uitleg zal geven.
Men kan zich vrijblijvend aanmelden via de website of kijk
voor meer informatie op: www.desteeleek.nl

“Epke Zonderland traint hier regelmatig”

Sportcentrum Leek timmert aan de weg
Sport, evenementen, fitness: Sportcentrum
Leek biedt ruimte aan een grote diversiteit
aan activiteiten. Na de verbouwing, nu zo'n
5 jaar geleden mag Sportcentrum Leek zich
een multifunctioneel centrum noemen,
waar elk jaar vele duizenden bezoekers hun
weg vinden. “De combinatie van
mogelijkheden maakt het sterk”, zegt
eigenaar Jacob Veenema.

Vier sportzalen, een fitnesscentrum, een
bowlingbaan, een topsporthal en turnhal,
overigens eigendom van de gemeente
Leek, een sportcafé en diverse zalen, voor
vergaderingen, bijeenkomsten, feesten en
partijen, het kan allemaal in Sportcentrum
Leek. “De hoofdmoot is sport”, geeft
Veenema aan. “Maar we hebben de
evenementen zeker nodig voor de
exploitatie.” En daarin slaagt Sportcentrum
Leek goed. Optredens zoals van Normaal,
een Old Timer beurs, grote
(sport)activiteiten, met vele duizenden
bezoekers, vlooienmarkten, het vindt
jaarlijks in Sportcentrum Leek plaats. “Op 2
en 3 maart aanstaande organiseren we de
Familie Doe Dagen”, zegt Veenema. “Een
beurs voor jong en oud, waar ondernemers
uit het Westerkwartier en Noordenveld hun

producten kunnen aanprijzen en verkopen.
De belangstelling daarvoor bij
standhouders is prima.”
Sportcentrum Leek biedt werk aan circa 45
mensen. “Er is hier altijd wel iets te doen en
we zijn dan ook van 's morgens vroeg 6 uur
tot 's avonds laat bezig om alles in goede
banen te leiden. Niet voor niets heeft
Sportcentrum Leek een grootregionale
functie, de mogelijkheden die het centrum
biedt worden door steeds meer organisaties
en partijen ontdekt. “Men kan altijd
informeren naar de mogelijkheden”, besluit
Veenema. “In overleg is er veel mogelijk,
daar stellen we ons flexibel in op.”

Bedrijven Vereniging Leek
Sinds 2 jaar is Ubo van Ophoven, in het dagelijks leven
advocaat, voorzitter van de BVL. Een vereniging die circa
150 bedrijven en organisaties uit de gemeente Leek
bindt. Voor het grootste deel zijn dit MKB-ers, maar ook
vertegenwoordigers uit het grootbedrijf en ZZP-ers
maken deel uit van het ledenbestand. De vereniging
organiseert circa 10 activiteiten per jaar, variërend van
presentaties door leden tot lezingen en van een nieuwjaarsreceptie tot en met een activiteit die samen met
zusterverenigingen uit het Westerkwartier en/of Noordenveld wordt georganiseerd.
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