
Begin november zijn er normaal gesproken twee mo-
menten waarop bedrijven uit met name Roden en Peize 
zich laten zien aan het publiek, de Promotiedagen in 
Martini Plaza en de Open bedrijvendag Drenthe. Dé mo-
menten voor ondernemers en consumenten om kennis te 
maken met de industriëlen van Noordenveld. Een kijkje 
te nemen achter de deuren die anders meestal gesloten 
blijven. Door het coronavirus is de Open Bedrijvendag af-
gelast en de Promotiedagen is een digitaal event gewor-
den. Voor de gemeente Noordenveld, OCN en Parkma-
nagement reden om samen deze special uit te brengen. 
U zult ontdekken: producten en diensten uit Noordenveld 
gaan de hele wereld over. ‘We willen inwoners graag 
laten zien wat voor geweldige bedrijven we hebben’, 
zegt wethouder Henk Kosters die Economische Zaken 
in portefeuille heeft. ‘Corona maakt dat 2020  een totaal 
ander jaar is dan alle andere. Naast het niet doorgaan van 
de Open Bedrijvendag Drenthe en de digitale promotie-
dagen zijn ook de bijeenkomsten met de G10, de grootste 
werkgevers van de gemeente op de bedrijventerreinen, 
de grote ondernemersbijeenkomst, werkbezoeken bij be-
drijven en de verkiezing voor de Ondernemer van het jaar 
komen te vervallen. We hebben besloten om twee dingen 
te doen: alle ondernemers krijgen van ons een presentje 
om ze een hart onder de riem te steken én we willen met 
deze special bedrijven een kans geven om zich te laten 
zien. Hiervoor hebben we de tien grootste werkgevers 
van Noordenveld uitgenodigd en de bedrijven die altijd 
meedoen aan de Open Bedrijvendag Drenthe. Noorden-
veld heeft een prachtige, bloeiende industrie. Industriële 
welvaart draagt bij aan de economische ontwikkeling van 
de gemeente. Daar zijn we als gemeente trots op!’
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WETHOUDER HENK KOSTERS

‘We laten inwoners 
graag zien wat voor 
geweldige bedrijven 
we hebben’
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Harm Kroezen is plantmanager 
van het bedrijf aan de Dwazziewe-
gen en had maar wat graag gezien 
dat menig bezoeker zich kwam 
verwonderen tijdens de Open 
Bedrijvendag. Nu dat helaas niet 
gaat, probeert Kroezen zelf een 
beeld te schetsen van waar de 110 
mensen zich mee bezig houden. 
Villeroy & Boch heeft twee divisies: 
badkamer producten en servies.  
Bij de vestiging in Roden (één van 
de fabrieken van Villeroy & Boch) 
houden ze zich bezig met design, 
engineering, productie en logis-
tiek van badkamer producten. Er 

zijn twee productie afdelingen 
namelijk: Quaryl en Assembly & 
Finishing (A&F). Binnen de afde-
ling Quaryl wordt gewerkt met een 
uniek materiaal wat hier in Roden, 
zo’n 25 jaar geleden, is ontwikkeld. 
Van het Quaryl materiaal worden 
o.a. baden, douchevloeren en 
whirlpools gemaakt. Bij de afde-
ling A&F is de laatste jaren veel 
geïnvesteerd in een zogenaamde 
lakflowlijn. Baden worden daar 
door middel van spuittechnieken 
voorzien van een fraaie kleur en 
naar de wens van de consument 
gemaakt. Voor deze afdeling zijn ze 

altijd op zoek naar nieuwe collega’s 
die het team willen versterken.
Tot slot worden de producten ge-
reed gemaakt voor transport naar 
de klanten. Daarbij levert Villeroy 
& Boch vooral aan grotere partijen, 
die het op hun beurt weer aan de 

consument leveren. Duurzaamheid 
is ook een belangrijk thema binnen 
Villeroy & Boch in Roden. ‘In 2018 
hebben we een groot deel van ons 
dak voorzien van zonnepanelen: 
ruim 1800 stuks in totaal’, vertelt 
Kroezen trots. ‘Daarmee wekken 

we zo’n twintig procent van onze 
stroom zelf op. Verder kijken we 
telkens hoe we kunnen blijven 
verduurzamen. Voor de produc-
tieprocessen is de nodige energie 
noodzakelijk. We kijken steeds 
hoe we duurzamer kunnen werken 
door o.a. zo min mogelijk energie 
te gebruiken. Een voorbeeld is 
de LED-verlichting die overal de 
oude verlichting heeft vervangen. 
Uiteraard spelen alle collega’s een 
belangrijke rol om dit te realiseren. 
We nemen iedereen mee in dit 
proces.’

Villeroy & Boch in Roden is een 
prachtig bedrijf dat aantrekke-
lijke producten, duurzaamheid 
en aandacht voor medewerkers 
combineert. U vindt Villeroy & 
Boch Roden aan de Dwazziewegen 
13, 9301 ZR Roden.

VIllERoy & Boch WEllNEss

sanitair productie en duurzaamheid hand in hand bij ‘V&B’
RODEN – Met Villeroy & Boch Wellness bezit Roden een bedrijf 
met internationale allure. Het bedrijf telt zo’n 110 werknemers 
en verscheept sanitair naar ruim 85 landen verspreid over de hele 
wereld. Een onderneming die met een uniek en zelfontwikkeld 
materiaal – Quaryl geheten – enig is in zijn soort. Ook duurzaam-
heid is een belangrijk thema binnen Villeroy & Boch Wellness. 

Sinds een jaar zijn Jacob en zus Anita 
Tjoelker mede-eigenaar van Argo Schoon-
maakservice geworden waarbij zij het deel 
hebben overgenomen van Bert en Gabi 
Goos. Samen met Ed zijn zij verantwoorde-
lijk voor het reilen en zeilen van het bedrijf. 
“Met Argo Schoonmaakservice is heel veel 
mogelijk”, vertelt Jacob. “We zijn ontzet-
tend ondernemend en willen de klant vele 
klussen uit handen nemen. Door dichtbij 
de klant en medewerkers te staan, gaat ons 
dit prima af”. Argo Schoonmaakservice 
is uiteraard niet het enige bedrijf in de 

schoonmaakbranche. Toch hebben zij als 
familiebedrijf sterke eigenschappen, waar-
mee ze zich goed kunnen onderscheiden. 
“Naast onze klantgerichtheid en betrok-
kenheid, zijn we ook maatschappelijk 
actief. We willen namelijk wat doen voor 
de medemens”, aldus Jacob. 
Argo Schoonmaakservice is actief in zowel 
Noord- als Midden-Nederland en heeft, 
naast de vestiging in Roden, ook een 
kantoor in Deventer. Het bedrijf is in de af-
gelopen periode verantwoordelijk geweest 
voor een aantal grote projecten. “Zo heb-

ben we onder andere het Groninger Forum 
opgeleverd en dat is iets waar we heel trots 
op zijn”, legt Jacob uit. “Maar daarnaast 
doen we ook veel kleine projecten. We hoe-
ven niet de grootste te zijn, maar willen wel 
de beste te zijn. Voor ons is het belangrijk-
ste dat de klant en medewerker tevreden 
is. We willen een 9+ bedrijf zijn en de klant 
volledig ontzorgen”. 
Argo Schoonmaakservice kijkt door de po-

sitieve ontwikkelingen met een goed gevoel 
naar de toekomst. Dat komt ook mede door 
de kwaliteiten van de zogenoemde ‘Argo-
nauten’, de medewerkers van Argo Schoon-
maakservice. “We werken met zowel jonge 
mensen als met ervaren medewerkers”, 
vertelt Anita. “De diversiteit in ons bedrijf 
is ontzettend groot en dat maakt ons juist 
zo sterk. Mensen kunnen zich hier echt 
verder ontwikkelen en daardoor ontwikkelt 
ons bedrijf ook steeds verder. Dat zorgt 
voor een positieve continuïteit”. Jacob vult 
aan: “Als mensen lang bij je blijven wer-
ken, is dat altijd een goed teken. De chemie 
tussen jong en oud is duidelijk aanwezig. 
We blijven ons onderscheiden door ons te 
richten op het leveren van kwaliteit”. 
Argo Schoonmaakservice is gevestigd aan 
de Dwazziewegen 1D in Roden en is telefo-
nisch bereikbaar via 050-5015130. 
Meer informatie is te vinden op 
www.argoschoonmaakservice.nl. 

“We willen een 9+ bedrijf zijn en de klant volledig ontzorgen”
RODEN – Al sinds 1978 is Argo Schoonmaakservice in Roden een vaste waarde 
in de brede schoonmaakbranche. Het bedrijf doet alles wat er maar mogelijk 
is op het gebied van schoonmaak. Zo kunnen klanten bij Argo Schoonmaakser-
vice namelijk ook terecht voor onder andere glazenwassen en specialistische 
reiniging. “Dat wat ooit klein begon, is inmiddels uitgegroeid tot een bedrijf met 
zo’n vierhonderd medewerkers”, vertelt Ed Goos, die commercieel directeur 
is. “We willen goed werk leveren, waarbij de relatie met de klant en medewer-
ker centraal staat. Wij spelen in op de vraag die bij de klanten leven”. 

ARGo schooNmAAksERVIcE 

ENGIE Services is al jarenlang 
gevestigd in Roden en is ooit 
ontstaan door het samengaan 
van verschillende bedrijven. In-
middels heeft de firma diverse 
vestigingen in de drie Noorde-
lijke provincies en Overijssel. 
De wereld is door de energie-

transitie ontzettend veranderd 
en dat heeft ook gevolgen ge-
had voor ENGIE Services. “In 
deze jaren zijn we een heel 
ander bedrijf geworden. We 
hebben ons goed weten aan te 
passen aan de veranderende 
wereld en markt. De bouw van 

een volledig elektrisch zieken-
huis in Meppel is daarvan een 
goed voorbeeld. Daarnaast 
zorgt deze veranderende we-
reld ook voor veel uitdagingen. 
Daar proberen wij, door in-
breng van onze eigen techniek, 

goed op in te spelen”. 
Naast de verduurzaming 
speelt ook de digitalisering een 
belangrijke rol in de huidige 
tijd. Ook daarmee heeft ENGIE 
Services te maken. “Veel ge-
beurt tegenwoordig digitaal en 

het is ontzettend belangrijk om 
daar in onze werkzaamheden 
rekening mee te houden. Het 
is daarom ook van belang dat 
digitalisering in de technische 
opleidingen een prominente 
plek krijgt. We hebben on-
der andere nauw contact met 
scholen in de regio zodat zij een 
goede aansluiting hebben met 
de praktijk en ontwikkelen in 
gezamenlijkheid passende op-
leidingen.. De samenwerking 
met de scholen is daarmee we-
zenlijk anders dan voorheen”. 
Volgens De Boer zijn jonge 
technici ontzettend belangrijk 
voor de toekomst. “Door de 
veranderende wereld kunnen 
we niet meer zonder techniek. 
Het is daarom van belang om 
jongeren te interesseren voor 

de techniek, zodat er straks 
geen tekort is”. Op dit moment 
staat ENGIE Services er goed 
voor en dat wil de directeur ui-
teraard graag zo houden. “Het 
is ontzettend mooi om te zien 
dat we als bedrijf groeien en 
ik ben ook heel trots op onze 
medewerkers. Technisch ge-
zien zijn er heel veel uitdagin-
gen waar we mee te maken 
hebben, maar iedereen gaat 
daar uitstekend mee om. Door 
onze jarenlange ervaring in het 
werkveld hebben we veel ken-
nis van de markt. De uitdagin-
gen gaan we daarom ook niet 
uit de weg”, besluit De Boer.  
ENGIE Services is gevestigd 
aan de Exportweg 1 in Roden 
en is telefonisch bereikbaar via 
050-5023456. 

“De veranderende wereld brengt veel uitdagingen met zich mee”
RODEN – De wereld wordt steeds duurzamer en be-
drijven en huishoudens gaan steeds bewuster om 
met energie. ENGIE helpt de mensen daarbij, met 
adviezen, technische oplossingen, digitalisering en 
duurzame energie. Aan de Exportweg in Roden zit 
het onderdeel Services van ENGIE gevestigd. Het 
bedrijf, waar Freddy de Boer algemeen directeur is, 
houdt zich met name bezig met onderhoud en nieuw-
bouw van utilitaire  en industriële projecten. “Wij wil-
len vanuit de techniek een bijdrage leveren aan de 
verduurzaming”, vertelt De Boer. “Dat doen we on-
der andere door de bouw en aanleg van zonneparken 
en door gebouwen energieneutraal te maken”. 

ENGIE sERVIcEs RoDEN  
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IMDS is qua grootte geen 
multinational, maar kwa-
litatief zit het bedrijf bij 
de top. “We willen niet de 
grootste zijn, maar wel de 
beste. Daarom ontwikkelen 

we ook onze eigen machi-
nes en productielijnen, 
waarmee we onze produc-
ten maken.De strategie 
van IMDS is anders dan 
vele concurrenten in deze 

branche. En dat maakt de 
positie van het bedrijf uit 
Roden juist zo uniek en 
sterk. “Wij ontwikkelen 
een complete katheter 
portfolio om patiënten met 
ernstige vaatvernauwing 
rondom het hart te behan-
delen”. 
Jaarlijks ontwikkelt IMDS 
zo’n één tot twee nieuwe 
innovatieve medische 
producten voor toepas-
sing in de interventionele 
cardiologie. “Wij werken 
samen met gerenommeerde 
artsen over de hele wereld, 
zodat we met hulp van 
hun informatie en erva-
ringen producten kunnen 
ontwikkelen en bestaande 

producten kunnen ver-
beteren. Hierdoor is het 
mogelijk om patiënten te 
helpen, wat niet mogelijk 
is met andere bestaande 
producten en dat geeft een 
heel speciaal gevoel. “Dat 
is waar wij het uiteindelijk 
voor doen, de patiënt staat 
in het hele proces cen-
traal, want dat is degene 
die je moet helpen”, aldus 
Abbring. “De coronacrisis 
heeft impact gehad op 
IMDS, maar de toekomst 
ziet er rooskleurig uit”. 
IMDS is gevestigd aan de 
Ceintuurbaan Noord 150 
in Roden. Meer informatie 
is te vinden op www.imds.
nl. 

In de fabriek in Roden zijn de me-
dewerkers van Elton dagelijks be-
zig met het produceren van de ver-
schillende producten. We volgen 
de ontwikkelingen nauwlettend om 
op die manier de klant gewenste 
variatie te bieden. “Enerzijds 
werken we aan de upgrade van een 
bestaand product en anderzijds 
zoeken we ook naar de mogelijkhe-
den om een compleet nieuw profiel 

te ontwikkelen”, zegt Dijksterhuis. 
“We zijn op ons gebied het enige 
bedrijf dat zo’n breed assortiment 
heeft. Dat maakt ons uniek ten 
opzichte van onze concurrenten. 
Wij hebben bewust gekozen voor 
zoveel verschillende producten, 
waardoor het voor andere bedrij-
ven lastiger is om klanten van je af 
te nemen”. 
Naast het produceren en het 

constant verhogen van de effici-
ency, wil Elton zich ook op andere 
terreinen blijven ontwikkelen. Zo 
probeert het met de tijd mee te 
gaan, door ook na te denken over 

duurzaamheid. “Duurzaamheid 
wordt een steeds belangrijker 
thema voor ons en onze klanten, 
en dus willen we ook daarin sterk 
naar voren komen”. 

Elton is een grote speler als het gaat 
om tochtwering, maar sinds zo’n 
twee jaar biedt het bedrijf meer 
dan alleen dat. Onder de naam 
Elsun produceert en verkoopt het 
bedrijf zonnepanelen. “We hebben 
zeventig jaar energie bespaard en 
gaan nu ook zeventig jaar energie 
opwekken”, vertelt Dijksterhuis. 
“Het produceren en verkopen van 
zonnepanelen is een aanvulling op 
ons assortiment van tochtvrije mid-
delen. Zonnepanelen zijn namelijk 
echt de toekomst. We zitten nog in 
de opstartfase, maar zijn vastbeslo-
ten dit goed in de markt te zetten”. 
Elton & Elsun zijn gevestigd aan 
de 2e Energieweg 5 in Roden en is 
telefonisch bereikbaar via 050-
5021199. Meer informatie is te 
vinden op www.elton.nl en www.
elsun.nl. 
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EltoN & ElsuN RoDEN 

“We willen niet de grootste zijn, maar wel de beste” 

“Met Ellen hebben we zeventig jaar energie bespaard, 
we gaan nu zeventig jaar energie opwekken met Elsun”

RODEN – Sinds 2008 is IMDS (Interventional Medical 
Device Solutions) gevestigd aan de Ceintuurbaan 
Noord in Roden. Het bedrijf is gespecialiseerd in het 
maken van medische producten om verstoppingen 
te verhelpen in de bloedvaten rondom het hart. En 
dat doet het op grote schaal. IMDS is namelijk een 
belangrijke speler in de behandeling van complexe 
interventionele cardiologie. “Wij leveren onze pro-
ducten aan artsen over de hele wereld”, vertelt An-
dre Abbring, die het bedrijf ruim twaalf jaar gele-
den oprichtte met drie compagnons. “Dagelijks zijn 
wij met zo’n kleine honderd man op zoek naar inno-
vatieve mogelijkheden om onze huidige producten 
te verbeteren en nieuwe producten te ontwikkelen. 

RODEN – Al zo’n zeventig jaar is Elton in Roden actief in het produ-
ceren en verkopen van tochtprofielen. Met een breed assortiment 
onder de merknaam Ellen bedient het bedrijf de groothandel voor 
bouwbeslag en vele bouw- en doe-het-zelfmarkten, in binnen- en 
buitenland. “We hebben zo’n vijftienhonderd artikelen die voor 
tocht- rookvrije, geluidsdichte en veilige situaties rondom ramen 
en deuren kunnen zorgen vertelt eigenaar Rudi Dijksterhuis. Om 
deze producten te ontwikkelen, beschikken we over een eigen 
ontwikkelafdeling en technische dienst. Hier worden tevens ma-
trijzen, gereedschappen en zelfontworpen machines gemaakt”. 

IMDs (INtERVENtIoNAl MEDIcAl DEVIcE solutIoNs)

Vanuit de mano- en thermometers is VDH 
Products steeds groter geworden. Het 
bedrijf  zorgt er inmiddels onder andere 
voor dat bijvoorbeeld bananen, mango’s en 
avocado’s goed gerijpt in de supermark-
ten liggen. Maar dat is niet het enige: “De 
wereld verandert nog steeds en dus wil-

len we overal tegen opgewassen zijn”, legt 
Westera uit. “Bij diverse projecten zijn we 
van het begin tot het einde betrokken. Bij 
het fruit gaat het bijvoorbeeld om de juiste 
koeltechnieken, de opslag, het rijpen en 
zelfs het transport. Het begint dus bij een 
zaadje en komt uiteindelijk in de winkel te-

recht. Het is ontzettend mooi dat we bij dit 
hele project betrokken zijn”.

VDH Products maakt niet alleen appa-
ratuur voor voedingsmiddelenindustrie, 
maar ontwikkelt ook klimaatregelingen 
voor gebouwen en grote jachten. “Zo zijn 
we op dit moment onder andere bezig om 
een klimaatsysteem te ontwikkelen voor 
het grootste jacht en onderzoekschip ter 
wereld. Deze hebben wij juist voor dit schip 
bedacht”. Iets anders, en wat nu ook heel 
actueel is, is het regelen van de ventilatie-
systemen voor scholen. “Ook daar zijn we 
volop mee bezig. Doordat de wereld veran-
dert, zijn er ook steeds nieuwe ontwikke-
lingen waar VDH Products op in probeert 
te spelen. Er zijn telkens weer nieuwe 
technieken en op basis daarvan creëren wij 
ook nieuwe regelingen, zoals een regeling 
voor transkritische CO2 installaties. Door-
dat we al jarenlang bestaan, hebben we als 

bedrijf veel kennis van de markten. Onze 
klanten vertrouwen daar ook op. Met deze 
kennis staan wij er goed voor en zijn vast-
beraden om ons te blijven ontwikkelen”, 
aldus Westera. 

Het bedrijf uit Roden heeft een internatio-
naal blikveld, maar wil ook regionaal verder. 
“De komende jaren willen we ons nog ver-
der uitbouwen. Het binnenhalen van nieuwe 
klanten in de koeltechniek, koeltransport-
sector, klimaatbeheersing, zaadindustrie, 
besturing- en schakelkasten, zien we als 
belangrijke mijlpalen in onze bedrijfsvoe-
ring. We gaan de komende jaren gewoon 
door waar we mee bezig zijn. Het werk is 
nooit klaar”, besluit de directeur. 

VDH Products is gevestigd aan de Produk-
tieweg 1 in Roden en is telefonisch bereik-
baar via 050-3028900. Meer informatie is 
te vinden op www.vdhproducts.nl. 

Van zaadje tot in de winkel: VDH Products regelt het 
RODEN – Sinds 1978 is VDH Products 
gevestigd aan de Produktieweg 1 in 
Roden. Het bedrijf ontwikkelt en 
produceert al meer dan 40 jaar me-
chanische en elektronische instru-
menten voor het meten van tempe-
ratuur, druk en luchtvochtigheid. 
“Het is ooit begonnen met mano- en 
thermometers”, vertelt directeur 
Henk Westera. “Maar inmiddels pro-
duceren we veel meer mechanische 
en elektronische apparatuur. Dit le-
veren we aan klanten over de hele 
wereld”. 

VDH PRoDucts 
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‘Een zelfvoorzienend industrieterrein 
voor en door ondernemers, 

dát is de missie voor de toekomst’

ONDERNEmERscONtAct NOORDENVElD (OcN) 

De kracht van OCN zit hem in sa-
menwerking. Samen ben je sterker 
en kom je verder, is het idee. De lat 
ligt hoog als het gaat om kwaliteit 
van de verschillende bedrijventer-
reinen in de gemeente. De organisa-
tie opereert vanuit behoefte. Enkele 
voorbeelden: Gezamenlijke inkoop 
van energie, de afvoer van reststoffen 
en de zorgkosten voordeliger orga-
niseren. Om ervoor te zorgen dat ie-
dereen daar een bijdrage aan levert, 
is het Bedrijven Investeringszone 
BIZ-fonds in het leven geroepen, legt 
Rieks Perdok uit. ‘De gemeente doet 
een extra heffing op de WOZ-waarde 
van de panden. Daarmee voorkom je 
dat de een klein deel van de leden be-
taalt voor de rest en ‘freeriders’ alleen 
maar profiteren. De stichting die bo-
ven OCN staat, Stichting Bedrijven In-
vesteringszone Noordenveld (SBIN), 
beheert de gelden, controleert of het 
geld goed besteed is en rapporteert 
aan de gemeente. Onlangs is er een 
draagvlakmeting gehouden over het 
BIZ-fonds onder de leden. Dat is ge-
lukkig heel positief verlopen.’
Niet alleen op zaken als energiebe-
sparing, CO2-reductie, transport en 
reststoffen afvoer is er behoefte aan 
samenwerking, ook over het soci-
ale aspect willen de verschillende 
bedrijven graag kennis delen, weet 
Bas de Jager die als parkmanager 

nauw contact heeft met onderne-
mers, gemeente, provincie en andere 
Drentse parkmanagers. ‘Mantelzorg 
is zo’n onderwerp. Een medewer-
ker die mantelzorg verleent, hoe ga 
je daar als werkgever mee om? Hoe 
richt je je organisatie daar op in? Met 
dat soort vraagstukken kunnen we 
ook helpen. En we kunnen onder-
nemers ondersteunen met bijvoor-
beeld Maatschappelijk Verantwoord 
Ondernemen (MVO). Kleine bedrijven 
kunnen gebruik maken van de kennis 
van grote organisaties.’ 

Vestigingsklimaat
OCN heeft de contacten met de Ro-
der Zakenkring geïntensiveerd. ‘We 
hebben een gezamenlijk doel: be-
drijvigheid zorgt voor werkgelegen-
heid en dat is goed voor de economie. 
Het vestigingsklimaat wordt bepaald 
door het dorpse karakter. Dat mo-
gen we best wat meer uitdragen. Het 
aanzicht wanneer je Roden binnen-
rijdt is belangrijk. Een lelijk, vervallen 
pand is geen visitekaartje. Neem het 
pand van Magista. We hopen natuur-
lijk dat er een ondernemer zich aan-
dient met een goed plan om daar iets 
te beginnen, maar zolang dat nog niet 
het geval is moet je iets doen om die 
desolate aanblik weg te halen. We zijn 
in gesprek gegaan met de gemeente 
en de Zakenkring om het aanzicht te 

verfraaien. Nu hangen er doeken aan 
de hekken met foto’s van de pareltjes 
van Roden. Aan de Westeresch han-
gen nu ook de hanging baskets die in 
de rest van het dorp de lantaarnpalen 
sieren. We willen meer uniformiteit 
aanbrengen.’ Een aantrekkelijk vesti-
gingsklimaat betekent ook voldoende 
stageplekken, zegt De Jager. ‘Daar-
voor moeten we het onderwijs en het 
bedrijfsleven beter op elkaar afstem-
men. Voor mensen met een afstand 
tot de arbeidsmarkt willen we meer 
plekken creëren, zo zijn er al banen 
in het groen gerealiseerd bijvoor-
beeld. Al dit soort zaken stimuleren 
we. Als je meer bedrijven naar Roden 
wilt krijgen moet je het geheel wat 
we te bieden hebben meer onder de 
aandacht brengen. Je hebt hier al-
les: cultuur, natuur, sport, een win-
kelcentrum, plezierig wonen en een 
behoorlijke maakindustrie. Vergis je 
niet: de producten van bedrijven als 
Villeroy & Boch, Elton, Photonis en 
VDH Products gaan de hele wereld 
over.’

Duurzaam vierde speerpunt
Naast ‘schoon’, ‘heel’ en ‘veilig’ is ook 
‘duurzaam’ een speerpunt voor OCN. 
‘Het streven is dat alle bedrijventer-
reinen in Roden en Peize energie-
neutraal zijn.  Ambitieus, zeker. 
Concreet willen we stappen maken 
met het aanbrengen van zonnepa-
nelen, isolatie en het scheiden van 
afvalstromen. Hierover zijn we re-
gelmatig in gesprek met gemeente 
en provincie die het initiatief onder-
steunen.  Ook met andere parkma-
nagers van Drenthe onderhouden 
we nauw contact. Ervaring en ken-
nis delen is het doel. Een voorbeeld: 
hoe ga je om met overcapaciteit en 
met juridische verhoudingen?’ Dat 

ligt voor ondernemers een stuk in-
gewikkelder dan voor particulieren, 
weet Perdok. 

Koers bepalen
‘Je moet er heel wat voetangels 
en klemmen uithalen voor je aan 
de slag kunt. Ondernemers willen 
vooruit. Die hebben geen zin in de 
zoveelste enquête. Ideeën zijn er 
genoeg. We moeten koers bepa-
len. Een schipper die zijn koers niet 
bepaalt, heeft altijd last van tegen-
wind. Als je van de zee houdt en 
daarnaartoe wilt, is het maken van 
een bootje een passie. Als je dat niet 
hebt, is het gewoon werk. Datzelfde 
geldt voor gebiedsontwikkeling: 
je moet weten welke richting je op 
wilt. Maak een keuze en ga ervoor. 
Wanneer je alles maar een beetje 
in het midden laat en ‘we zien wel’, 
kom je niet vooruit. Er moet een 
duidelijke visie komen. We willen 
de vaart erin houden. Dat doen we 
door meer de wisselwerking op te 
zoeken. Parkeerterreinen zou een 
prima mogelijkheid zijn voor zon-
nepanelen. Neem het parkeerter-
rein bij Engie: palen in de grond, 
een dak van zonnepanelen en de 
auto’s eronder. Ondernemers moe-
ten ruimte krijgen voor eigen initia-
tieven. Als die plannen het collectief 
dienen, is er geld voor. Als je eigen 
geld inbrengt, kun je ook een hef-
boomcontract krijgen. Dan legt de 
overheid geld bij om het project te 
realiseren.’
Over de toekomst van de bedrijven-
terreinen zijn de heren duidelijk. 
‘Een zelfvoorzienend industrieter-
rein, voor en door ondernemers. 
Verbondenheid zorgt ervoor dat ze 
blijven én een aanzuigende werking 
hebben op andere bedrijven.’

Ondernemerscontact Noordenveld (OCN) behartigt de belangen 
van haar leden en zet zich samen met de gemeente in voor de 
ruimtelijke en economische kwaliteit van de bedrijventerreinen 
in Noordenveld. De club heeft al behoorlijke stappen gemaakt 

als het gaat om de drie speerpunten ‘schoon’, ‘heel’ en ‘veilig’. Een impuls 
voor het vastgoed én de bedrijvigheid op de bedrijventerreinen in Roden en 
Peize. Nu heeft OCN ‘duurzaam’ aan dat rijtje toegevoegd. Het doel: Ener-
gieneutrale bedrijventerreinen in 2030. Een gesprek met voorzitter Rieks 
Perdok en parkmanager Bas de Jager over de ambitieuze plannen. 
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VDL Wientjes Roden opereert ‘business-to-
business’ en heeft klanten in heel Neder-
land, Europa en zelfs in Noord-Amerika, 
China en India. Het bedrijf levert diverse 
producten en probeert zich uiteraard steeds 
verder te ontwikkelen. “De basis van de 
producten is vaak jarenlang hetzelfde”, 
vertelt Mulder. “Toch zijn er steeds nieuwe 
technieken, waardoor je producten kunt 
verbeteren en daardoor tevens efficiënter 
kunt produceren. We zijn sterk in onze 
nauwkeurige verspaning en nabewerking, 
omdat onze machines heel precies zijn. Op 
deze vlakken onderscheiden wij ons meest-
al van onze concurrenten”. Het bedrijf in 

Roden heeft al ruim dertig jaar ervaring in 
de productie van medische middelen. Het 
is gespecialiseerd in onder andere glashel-
der materiaal. Om te mogen leveren aan de 
medische industrie zijn wij onder andere 
gecertificeerd op basis van de ISO 13485”. 

VDL Wientjes Roden levert haar producten 
aan andere bedrijven en dus is het contact 
met de klant ontzettend belangrijk. “Sa-
menwerking met onze opdrachtgevers staat 
centraal. We werken niet alleen samen met 
ervaren bedrijven, maar ook met start-ups 
en onze leveranciers. Wij staan graag sa-
men met hen vooraan bij de ontwikkeling, 

zodat we samen een kwalitatief, reprodu-
ceerbaar en een marktconform product 
tot stand kunnen brengen. Vaak gaan we 
een lange samenwerking aan, waardoor we 

langdurig aan de bedrijven kunnen leveren 
en door de tijd heen blijven we innoveren, 
zodat we ook bestaande producten kun-
nen blijven verbeteren”. Het binnenhalen 
van klanten wordt dan ook niet voor niets 
gezien als een groot succesmoment. “Het 
proces voordat je met een klant in zee kan 
gaan, kost soms veel tijd en effort. Goed 
klantcontact opbouwen duurt soms jaren. 
De afgelopen jaren zijn we in staat geweest 
om een aantal bedrijven binnen te halen. 
Als bedrijf nemen we de klant, bij een idee 
of concept, van begin tot het einde mee in 
het proces tot aan het verzorgen van de 
complete assemblage. Het is ontzettend 
mooi om daarbij betrokken te mogen zijn”, 
besluit Mulder. 

VDL Wientjes Roden is gevestigd aan de 
Ceintuurbaan Noord 130 in Roden en is 
telefonisch bereikbaar via 050-5024811. 
Meer informatie is te vinden op www.vdl-
wientjesroden.nl. 

VDL WIENtJEs RoDEN 

“samen met onze opdrachtgevers groeien in de productie”  
RODEN – VDL Wientjes Roden is gespecialiseerd in de medische industrie. Het be-
drijf, dat gevestigd is in Roden aan de Ceintuurbaan Noord, produceert en assem-
bleert thermoplastische kunststofproducten voor veel verschillende afzetmarkten. 
Dit doet VDL Wientjes Roden in nauwe samenwerking met haar opdrachtgevers. 
“We maken onder andere onderdelen voor de MRI-scan en couveuses”, vertelt ei-
genaar Chris Mulder. “Hiermee behoren we tot de top van de wereld en daar ben ik 
ontzettend trots op. Bedrijven weten ons steeds makkelijker te vinden”. 

“De focus ligt bij ons op het maken van mecha-
nische instrumenten voor temperatuur en druk”, 

legt Mulder uit. “We doen heel veel analoog en 
vrijwel niets in de elektronica. Dat is een bewuste 
keuze. Zo’n dertig jaar geleden hadden we wel op 
de elektronica ingezet, maar door de snelle ont-
wikkelingen zouden we altijd achter blijven lopen 
op dat gebied. We doen nog wel iets met elek-
tronica, maar zijn er grotendeels mee gestopt”. 
En dat was een goede keus van het bedrijf. STI-
KO is namelijk ontzettend sterk in het analoge. 

“Het wordt wellicht gezien als ouderwets, maar 
tegenwoordig wordt er nog altijd ontzettend 
veel mechanisch gemeten. Een groot voordeel 
daarvan is namelijk dat het altijd werkt, ook bij 
stroomuitval en bovendien duidelijk afleesbaar 
is. Tevens wordt het ook veel educatief gebruikt. 
Het lijkt gedateerd, maar wordt dus veel toege-
past”. 
STIKO beschikt over een eigen ontwerp-, pro-
ductie- en verkoopafdeling. Hierdoor is het van 
begin tot eind betrokken bij de instrumenten die 
het bedrijf ontwikkelt. “We maken ontzettend 
veel instrumenten, die speciaal op maat voor de 
klant gemaakt worden”, vertelt Mulder. “Daarin 
zijn we ook uniek. Waar veel bedrijven zich rich-
ten op de grote markt en massaproductie, kijken 
wij juist naar de kleinere projecten. We kunnen 
ontzettend veel verschillende instrumenten bou-
wen, waarbij de wens van de klant centraal staat. 
Geregeld mogen wij nieuwe klant specifieke uit-
voeringen bedenken en fabriceren. Onze produc-
ten zijn te vinden in allerlei fabrieken, offshore 

boorplatformen, in de farmacie- en voeding- 
industrie, maar ook in onderzee projecten, ge-
malen en zelfs bij attracties van pretparken. We 
vullen de klantbehoefte perfect in en zijn daarin 
zeer flexibel. Ik ben heel trots op de producten die 
we maken. Het is echt topkwaliteit”.  
Zelf is de directeur al sinds 1992 betrokken bij 
STIKO. Dat wat ooit begon als een afstudeerop-
dracht, is voor Mulder nu een groot onderdeel 
van zijn leven. “In bijna dertig jaar tijd ben ik op 
verschillende afdelingen werkzaam geweest en 
inmiddels mag ik alweer ruim vijf jaar directeur 
zijn. Het is een geweldig bedrijf en ik vind het fan-
tastisch om de boer op te gaan met kwaliteits-
producten”. De directeur kijkt vol goede moed uit 
naar de toekomst: “In het analoge zit nog altijd 
veel toekomst, waar we in door kunnen groeien; 
er is een grote markt voor. We willen die goede 
positie die we nu hebben, blijven vasthouden”. 
STIKO is gevestigd aan de Industrieweg 5 in Ro-
den en is telefonisch bereikbaar via 050-5013813. 
Meer informatie is te vinden op www.stiko.com. 

“We willen die goede positie die we nu hebben, blijven vasthouden” 
RODEN – Al tientallen jaren is STIKO 
gevestigd aan de Industrieweg 5 in 
Roden. Het bedrijf is opgericht door 
de heren Stiller en Van der Kolk, 
waar de naam STIKO ook vandaan 
komt. “Beide mannen werkten des-
tijds bij De Wit, dat gevestigd was in 
Roden en Hengelo”, vertelt direc-
teur Alex Mulder. “Zij wilden echter 
voor zichzelf beginnen en dat deden 
ze in 1963 in een schuur. Hier werk-
ten ze aan thermometers en later 
manometers”. Het bedrijf groeide 
en ontwikkelde zich steeds verder. 
Zo is het vijftien jaar geleden begon-
nen met kalibratieapparatuur voor 
druk. Inmiddels is STIKO een sterk 
bedrijf, dat levert aan zo’n vijftig 
landen over de hele wereld. 

stIKo RoDEN 

Het familiebedrijf begon 
weliswaar in Groningen, 
maar is nu al jaren niet 
meer weg te denken uit 
Roden. Gevestigd aan de 
Exportweg biedt het bedrijf 
inmiddels plek aan onge-
veer 45 man personeel. 
Mebatherm heeft ook een 

vestiging in Heerenveen.
Woon•Slim van Mebatherm 
is de paraplu waar alle 
slimme diensten onder val-
len. ‘We bieden een pakket 
voor goed en duurzaam 
wonen of werken. Verwar-
men, koelen en ventileren 
met lucht, denk aan Brink 

luchtverwarming, is al vanaf 
de start een specialisme. 
Verduurzamen zit al vanaf 
de jaren 90 in de genen. 
Warmteterugwinunits, zon-
neboilers, zonnepanelen, 
warmtepompen, het is be-
kend terrein. Met Zon•Slim 

is Mebatherm inmiddels 
één van de grootste instal-
lateurs in het Noorden. De 
cv-ketel zal ook zeker nog 
even blijven, maar denk dan 
wel aan waterzijdig inrege-
len om veel gas te besparen. 
Er kan door Mebatherm 

Woon•Slim altijd worden 
gezorgd voor een comforta-
bele, duurzame en slimme 
woon-en werkomgeving.’
´Gewoon goed wonen, daar 
gaan wij voor bij Meba-
therm Woon•Slim. De uit-
eindelijke oplossing is niet 
voor iedereen gelijk en juist 
daarom is de ´klantreis´ 
van belang. De kwaliteit 
van wonen staat voorop, 
maar als een echte mensen-
mensen organisatie willen 
we ook dat het traject een 
positieve ervaring wordt´, 
benadrukt Gesink.
Informatieverstrekking 
wordt volgens Gesink bo-
vendien steeds belangrijker. 
‘Mensen lezen zich vaak al 
in over bepaalde zaken, ze 
doen research op internet. 

Wanneer ze dan in gesprek  
gaan met onze adviseurs, is 
het aan de adviseur om met 
een passend aanbod voor 
de klant te komen.’ 
De klanten, soms meerdere 
generaties, kennen Meba-
therm al vele jaren. En met 
nieuwe klanten wordt er 
altijd aan een lange relatie 
gebouwd. Er is tegenwoor-
dig zoveel te doen in een 
woning of bedrijfspand. 
Gesink zelf heeft Meba-
therm in vijf jaar leren ken-
nen als een stabiel bedrijf. 
‘Met focus op de klant en 
de opleiding van mensen 
intern. Onze vakmanschap 
en service is van hoge 
kwaliteit. Anders houd je 
het niet zolang vol in deze 
regio!’

Mebatherm al decennia lang een stabiele factor in Noord-Nederland
RODEN – Al meer dan vijftig jaar is Mebatherm In-
stallatietechniek vervlochten met Roden. Het groei-
ende bedrijf is de laatste jaren met een transitie 
bezig. Waar het vroeger draaide om het met om het 
product, is nu ook de beleving van de klant, de zoge-
noemde ‘klantreis’, steeds belangrijker geworden. 
Door het vele werk en het grote aantal tevreden klan-
ten heeft het bedrijf een goede naamsbekendheid 
opgebouwd in het hele Noorden. Met Mebatherm 
Woon•Slim wil het ambitieuze bedrijf steeds meer 
een ‘merk op zich’ worden. ‘Wie met Mebatherm in 
zee gaat, moet een garantie op kwaliteit hebben’, 
zegt Hoofd Verkoop Paul Gesink.

MEBAthERM
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Het in 2014 opgerichte bedrijf 
Harkboot biedt een oplossing 
voor een groeiend probleem. 
De Nederlandse wateren wor-
den steeds meer overstelpt 
met wildgroei van ‘invasieve en 
exotische waterplanten’. Plan-
ten die zich in het water hebben 
gevestigd terwijl ze hier niet 
thuis horen. ‘Denk aan planten 
uit aquariums die in het water 
terecht zijn gekomen’, schetst 
Leon Sterk, oprichter van het 
Rodense bedrijf. ‘Het maaien 

van die planten, wat op grote 
schaal door veel bedrijven ge-
beurt, lost dit probleem niet op. 
De planten groeien namelijk 
in rap tempo weer terug. Wie 
het water wil ontdoen van de 
planten, moet ook de wortel 
aanpakken. Met die insteek 
hebben we de harkboot ont-
wikkeld.’
Het idee is eigenlijk vrij sim-
pel, legt mede-eigenaar André 
Baars uit. ‘Waar andere bedrij-
ven de planten maaien, pakt 

de Harkboot de wortels van 
de planten aan. Op die manier 
hoef je niet om de paar maan-
den de waterpartij aan te pak-
ken, maar kan je binnen een 
paar “behandelingen” de on-
gewenste planten uitroeien of 
beheersbaar maken.’ 
Het omwroeten van de water-

bodem is een intensief proces, 
geeft Baars toe. ‘Bovendien 
heb je met allerlei wet- en re-
gelgeving te maken. Vandaar 
dat je op de boten goed perso-
neel moet hebben, die weet wat 
hij doet. Dat is dé reden dat wij 
veel investeren in interne oplei-
dingen voor het personeel.’

Sterk en Baars merken dat 
vooral provincies en gemeen-
ten, waarvoor ze veel opdrach-
ten doen, zich nogal eens 
blindstaren op de korte termijn. 
‘Maaien is goedkoper op de 
korte termijn, maar duurder 
op de lange termijn’, legt Sterk 
uit. ‘Maar daar moet je de klant 
eerst van weten te overtuigen.’
Hoewel Harkboot zich al bui-
ten de landsgrenzen begeeft 
en ook in Frankrijk, België en 
Duitsland klussen aangepakt, 
moet de samenwerking met 
Conver B.V.,dé leverancier van 
amfibische machines, er voor 
zorgen dat het bedrijf nog in-
ternationaler gaat. ‘Conver 
heeft een breed netwerk’, zegt 
Sterk. ‘Het is niet zo dat wij am-
bitie hebben om overal ter we-
reld dependances te hebben, 

maar ik ben ervan overtuigd 
dat de Harkboot uiteindelijk de 
wereld over gaat.’
Met zeven Harkboten en negen 
mensen op de loonlijst, mag 
Harkboot met recht een groei-
end bedrijf worden genoemd. 
Geen wonder dat de loods aan 
de Hagen in Roden binnenkort 
wordt uitgebreid. Ondertussen 
blijft men investeren in het per-
soneel. ‘Onze medewerkers 
moeten kwaliteit bieden, weten 
wat er onder water speelt’, zegt 
Baars. ‘Onder ons personeel 
zie je veel mensen die bijvoor-
beeld ook visser zijn of op de 
sportvisserij zitten of op een 
andere manier affiniteit met 
hun beroep hebben. Zij heb-
ben verstand van wat zij doen. 
Zo willen wij koploper in onze 
branche blijven.’

Harkboot wil nog jarenlang koploper blijven in niche markt
RODEN – Niemand kan nog om Harkboot heen. Het in 
Roden gevestigde bedrijf won in 2019 de Noordenveld-
se Ondernemersprijs en heeft met zijn unieke concept 
een koploperspositie in een niche markt veroverd. Met 
een duurzame techniek, goed opgeleide medewerkers 
en een toekomstbestendige visie, hoopt het bedrijf ook 
in de toekomst die koploperspositie vast te kunnen 
houden. Hoog tijd voor een nadere kennismaking.

HARkBoot

De afdeling beheer maakt een grote ontwik-
keling door. Enerzijds door interne ontwik-
kelingen maar ook door externe ontwik-
kelingen. 

De ontwikkelingen zijn enorm. Denk hierbij 
aan de implementatie van Wijkgericht wer-
ken en uitvoering geven aan de nieuwbouw 
van een gemeentewerf en brengstation. De 
afgelopen 2 jaar is uitvoering gegeven aan 
het invlechten van het sociaal werkvoorzie-
ningsbedrijf in de gemeentelijke organisatie 
en is ingezet op een nauwere samenwer-

king met ketenpartners. Daarnaast wil de 
afdeling beheer een bijdrage leveren aan de 
doelstelling om mensen met een achter-
stand op de arbeidsmarkt aan het werk 
te helpen. Ook zaken zoals klimaatadap-
tatie, duurzaamheid en een toegankelijk 
Noordenveld vallen onder de aandacht om 
deze opgave breder en verder uit te rollen.

De aankomende tijd zet de afdeling beheer 
zich naast de reguliere werkzaamheden 
in om de beginselen van biodiversiteit en 
ecologisch beheer verder uit te rollen en te 

implementeren. Naast het voorgaande zijn 
duurzaamheid, werkgelegenheid en (meer) 
inzetten op scholing en samenwerken met 
scholen ook speerpunten. Innovatie(kracht) 
en het leveren van een bijdrage in de op-
gave van klimaatadaptatie zijn ook zaken 
die de nodige aandacht vragen. Als laatste 
aandachtspunten zijn het verder uitrol-
len van wijkgericht werken en het nauwer 
samenwerken met inwoners, ondernemers 
en ketenpartners.

Kortom de afdeling beheer waakt niet al-
leen over haar kernprocessen maar let ook 
wat er in de omgeving en samenleving af-
speelt. We zijn zichtbaar en aanspreekbaar 
voor vragen en opmerkingen.

Jan Drent
Manager Beheer

GEmEENtE NooRDENVElD, mANAGER BEHEER, JAN DRENt

RODEN – De afdeling beheer maakt beleid, stelt beheer op en verzorgt 
de uitvoering. De afdeling werkt op basis van teams die beleid, beheer 
en uitvoering voor afval, groen, civiel, riolering en gebouwenbeheer ver-
zorgen. Om deze zaken goed uit te voeren werkt de afdeling beheer op 
basis van de kernwaarden uit de omgevingsvisie (Transparant, Leefbaar, 
Ondernemend, Groen en Duurzaam).

‘Een verdere stap in ontwikkeling’

Wat begon in het pand van VDL in Ro-
den, breidde zich uit naar de locatie 
aan de 1e Energieweg. De Health Hub 
kampte met ruimtegebrek en wilde 
bovendien de kleine MKB een plek 
kunnen bieden. Met ondersteuning 
van de provincie Drenthe en de ge-
meente Noordenveld, werd het huidi-
ge pand aangeschaft. ‘Voor de provin-
cie en gemeente is werkgelegenheid 
het speerpunt’, zegt Boonstra. ‘Na het 
vertrek van Cordis uit Roden was het 
de bedoeling om de klap voor de werk-

gelegenheid op te vangen. De Health 
Hub voorziet daarin. Bovendien sluit 
het aan op de zorgvraag die in ver-
andering is. Patiënten zijn vaak meer 
thuis en minder in het ziekenhuis. Dan 
moet je ook thuis hoogstaande appa-
ratuur hebben, iets waar hier dagelijks 
aan gewerkt wordt.’
De Health Hub sluit aan op de praktijk 
in de zorg. Er wordt onderzoek gedaan 
naar vraagstukken die rechtstreeks 
uit het werkveld komen. Neem de 
nieuw te ontwikkelen bril die ambu-

lancepersoneel van Ambulancezorg 
Groningen kan dragen, met een real-
time verbinding die maakt dat artsen 
rechtstreeks mee kunnen kijken. ‘Dat 

scheelt tijd. Artsen kijken direct mee 
en mensen worden direct geholpen.’
Dennie Jager, een jongeman met een 
dwarslaesie, kocht een Exoskelet van 
honderdduizend euro bij een Duits 
bedrijf. De Health Hub is bezig een al-
ternatief te ontwikkelen die maximaal 
veertigduizend euro moet gaan kos-
ten. ‘Dit zodat meer mensen gebruik 
kunnen maken van deze techniek. We 
zijn in de beginfase en werken hierin 
met het mbo, hbo en het bedrijfsleven 
samen.’ 
Volgens Boonstra is het een tekenend 
voorbeeld van wat de Health Hub doet. 
‘Er gebeuren hier leuke, praktische 
dingen. Neem een kruiwagen die je 
met één arm kan besturen. Of een 
3D-voedselprinter.’ Het voordeel, zo 
oppert de directeur, is dat er verschil-
lende kennisinstellingen worden ge-
bundeld in de Health Hub. ‘Er is een 

diversiteit aan kennis aanwezig. De 
Hanze Hogeschool, de Noorderpoort 
en het Alfa College hebben hier al-
lemaal een plek. Maar we willen ook 
de lokale bedrijven aan ons binden. 
De MKB’er uit de omgeving kan al-
tijd aankloppen, we zoeken graag de 
verbinding. Er zijn ongetwijfeld nog 
bedrijven in de regio waarmee wij iets 
kunnen ontwikkelen. Daarbij is onder-
zoek een middel en het oplossen van 
een praktisch probleem het doel. On-
derzoek en productontwikkeling moe-
ten gelijk optrekken en zijn beide van 
groot belang.’ 

Bedrijven die geïnteresseerd zijn om 
zich in de Health Hub te vestigen, kun-
nen altijd contact opnemen. 
U vindt de Health Hub aan de 1e Ener-
gieweg 13 te Roden. Kijk ook op www.
healthhub-roden.nl

kennisinstellingen en lokale mkB hand-in-hand in Health Hub Roden
RODEN –  In het voormalige pand van Resato aan de 1e Ener-
gieweg in Roden, broeit het van de ideeën. Sinds enkele ja-
ren is de Health Hub er gevestigd. Een plek waar innova-
tie centraal staat en het bedrijfsleven, de zorg (thuiszorg 
tot ziekenhuis) en het onderwijs (mbo, hbo en wo) tezamen 
komt. Inmiddels is de Health Hub een begrip in de regio. Pe-
ter Boonstra, directeur van de Health Hub, is dan ook te-
recht trots op alle activiteiten die er ontplooid worden. 

HEAltH HuB RoDEN



8 OPEN BEDRIJVENDAG

Sinds enkele jaren staat het bedrijf op naam 
van Rieks Albertema, die daarvoor met zijn 
vader Freerk het bedrijf als V.O.F. bestierde. 
‘Van huis uit ben ik slager, net als mijn vader’, 
zegt hij. ‘Nu doen we veel meer. We hebben 
een eigen banketbakkerij en maken alles zelf. 
Ambachtelijk werk.’
Sjon Visscher, partymanager bij Albertema, 
kwam ooit als leerling-kok binnen. ‘Dat is nu 

32 jaar geleden’, rekent hij uit. Ook hij zag de 
werkzaamheden veranderen het afgelopen 
jaar. ‘De grote partijen lagen natuurlijk stil. In 
de periode dat het even mogelijk was om met 
meer mensen wat te organiseren, hebben 
wij nog wel een volledige barbecue geregeld 
die coronaproof was. Verder springen wij nu 
vooral in op de behoefte van de mensen. Dat 
wil zeggen dat we meer bij de mensen thuis 
komen en de catering voor kleinere partijen 
regelen.’
Albertema doet al jaren trouw mee aan de 
Open Bedrijvendag. ‘Mensen die hier over de 
vloer kwamen, lieten we dan een paar dingen 
proeven. Veel mensen weten niet precies wat 
je doet. Ze zien het bedrijf hier langs staan en 
denken dat het een soort productiebedrijf is. 
Maar wie hier over de vloer komt, ziet wat wij 
allemaal doen. Catering van A tot Z en volle-
dig ambachtelijk.’
In de webwinkel van Albertema zijn de com-
plete mogelijkheden te zien. Voor de feest-

dagen is de compleet verzorgde gourmet 
interessant, met versgebakken stokbrood en 
verse salade. ‘Ook op eerste en tweede kerst-
dag kunnen we dat verzorgen’, zegt Rieks. 
‘Het bezorgen zien we wel zitten. Het is een 
goede optie voor ons de komende tijd. We 
verwachten rond kerst en oud en nieuw zeker 
nog een slag te maken.’
Een rondje door het bedrijf laat nog maar 
eens zien hoe breed de mogelijkheden zijn. 
Zo maakt Albertema zijn eigen oliebollen 
rond oud en nieuw, kunnen ze een volledige 
kroeg op locatie regelen en is er dus de eigen 
slagerij, waarbij ook droge worsten worden 
gemaakt. ‘Nu Peize geen echte slager meer 
kent, bieden wij een uitkomst’, zegt Rieks. 
Hoewel het bedrijf het liefst zijn deuren open-
de voor het publiek, verwijst het nu naar de 
website. Zeker met de feestdagen op komst, 
is Albertema hét adres. ‘Maar wij kunnen 
ook gewoon ’s doordeweeks en ’s weekends 
veel voor onze klanten regelen in de vorm van 

goed eten, uitgebreide lunches en brunches 
en nog veel meer’, benadrukt Rieks. 
U vindt Albertema Partyservice & Banketbak-
kerij aan de Havenstraat 9 te Peize. Tel. 050 
5034 507 / e-mail: info@albertemapeize.nl. 

RODEN – Hoewel het jaar 2020 niet 
bepaald de boeken in zal gaan als een 
topjaar voor de Albertema Partyser-
vice & Banketbakkerij uit Peize, kijkt 
het veelzijdige bedrijf liever naar de 
mogelijkheden. Want ook ten tijde van 
een pandemie draait het bedrijf door. 
Met afhaal- en bezorgservice, voor 
zowel bedrijven als particulieren, en 
natuurlijk volledige catering. Ook met 
het oog op de feestdagen is er van al-
les mogelijk bij Albertema. 

AlBERtEmA PEIzE

Albertema Peize verzorgt catering van A tot z

Posthumus is zijn bedrijf ruim 
tien jaar geleden begonnen op 
de huidige locatie in Roden. 
Ook daarvoor was hij al actief 
in de huidige branche, maar 
de eigenaar was op zoek naar 
een nieuwe uitdaging. Deze 
vond hij in zijn huidige bedrijf. 
“Daarnaast ben ik de zaak 
ook gestart om het werken en 

wonen met elkaar te kunnen 
combineren”, vertelt hij. “We 
zijn inmiddels uitgegroeid tot 
een volwaardig bedrijf, waarin 
we vooral mikken op busi-
ness-to-business. We leveren 
fijnmechanische onderdelen 
aan diverse bedrijven in de re-
gio Noord-Nederland. We zijn 
goed in het maken van proto-

types en kleine series. De on-
derdelen en producten die we 
maken zijn vrij uniek”. 
In de afgelopen jaren heeft 
Posthumus al vele verschil-
lende onderdelen voor pro-
ducten gemaakt. Zo werkt hij 
samen met een orthopedische 
instrumentmaker waarvoor 

hij de aluminium onderde-
len maakt. Deze onderdelen 
gaan de hele wereld over. “Ik 
vind het mooi om te zien als 
de onderdelen die ik maak 
ook daadwerkelijk gebruikt 
worden. Als mensen er veel 
waarde aan hechten, dan be-
tekent het dat je je werk goed 

gedaan hebt. Dat zijn mooie 
dingen om mee te maken”. 
Daarnaast heeft de eigenaar 
onder andere een onderdeel 
van een telescoop gemaakt 
voor SRON en heeft Posthu-
mus diverse gereedschappen 
geleverd voor de productie van 
ooglenzen. 
In zijn werkplaats in Roden be-
schikt de eigenaar momenteel 
over vijf verschillende CNC 
machines. De komende jaren 
wil hij hier nog meer in inves-
teren. “Dat zie ik ook wel als 
een grote uitdaging”, legt hij 
uit. “Tegenwoordig gebeurt al-
les met machines en wordt al-
les volledig geautomatiseerd. 
We gebruiken al geavanceerde 
software voor het program-
meren en gaan in de toekomst 

ook werken met een robot 
en een 5-assige machine”. 
Doordat de wereld verandert, 
verandert ook de manier van 
werken. Volgens Posthumus 
is dat zeer interessant voor 
jongeren. “Er is veel vraag 
naar technische mensen en 
dit werkveld speelt veel in op 
de digitalisering. Naar mijn 
idee is het ook heel belangrijk 
dat mensen daartoe opgeleid 
worden. Het is een prachtig 
vakgebied”, besluit Posthu-
mus.
Fijnmechanische Techniek 
is gevestigd aan de Hagen 
14 in Roden en is telefonisch 
bereikbaar via 050-5010772. 
Meer informatie is te vinden 
op www.fijn-mechanische-
techniek.nl. 

Unieke fijnmechanische onderdelen voor Hightech bedrijven
RODEN – Al ruim tien jaar is Fijnmechanische Tech-
niek Gerben Posthumus gevestigd aan de Hagen 14 in 
Roden. In zijn eenmanszaak werkt eigenaar Gerben 
Posthumus dagelijks aan fijnmechanische onderde-
len voor verschillende producten. “Wij zijn gespeci-
aliseerd in het toeleveren van fijnmechanische on-
derdelen in kleine series en prototypes”, vertelt de 
eigenaar. “Onze klanten zijn ontwikkelingsafdelingen 
en toolshops van hightech bedrijven. Wij zijn vooral 
sterk in onze flexibiliteit, nauwkeurigheid en korte le-
vertijd. We gaan altijd voor het hoogst haalbare”. 

FIJNmEcHANIscHE tEcHNIEk GERBEN PostHUmUs 

Albert Palsma is sinds 2014 de 
eigenaar van Koops Grondmecha-
nica, wat tot de zomer van 2019 in 
Meppel huisde. De uitbreidingsmo-
gelijkheden en het ondernemerskli-
maat in het Noordenveldse maakt 
het tot dusverre een goede stap. 
Ruimte is er genoeg in het pand aan 
het Oosteinde. ‘We begonnen in 
2014 met zo’n negen man perso-
neel. Nu zitten we rond de dertig’, 
vertelt Palsma trots. 
De verwachting is dat er in de loop 

der jaren meer personeel bij zal 
komen. ‘Onze projecten worden 
complexer’, aldus Palsma, die zelf al 
meer dan dertig jaar in het vak zit. 
‘De buitendienst zal steeds vaker 
ondersteuning van binnenuit nodig 
hebben.’ Koops houdt zich bezig 
met het onderzoek voorafgaande 
en tijdens grote projecten. Bodem-
onderzoek vormt daarin de spil. ‘In 
het bedrijf hebben we personeel uit 
de techniek, maar ook uit de land-
bouw’, zegt Palsma. ‘Personeel dat 

weet wat er speelt en kennis heeft 
van grond.’
Een aansprekend voorbeeld van één 
van de werkzaamheden van Koops, 
is de opdracht van de Gemeente 
Noordenveld voor het uitvoeren 
van het complete geotechnisch on-
derzoek ten behoeve van de nieuwe 
gemeentewerf en brengstation aan 
de Ekkelkamp te Roden. We zijn 
trots dat de Gemeente Noordenveld 
vertrouwen in de expertise van ons 
bedrijf heeft.   
‘Wij onderzoeken de grond om 
voor welke ondergrond dan ook de 
juiste fundering te selecteren en te 
berekenen. Dat doen we met onze 
sondeerwagens en boorstellingen. 
In ons eigen laboratorium kunnen 
we diverse geotechnische proeven 
uitvoeren. De laatste tijd hebben we 
geïnvesteerd in deze eigen midde-

len, zodat we hierbij niet afhanke-
lijk zijn van een externe partij.’
Binnen de grondmechanica is zeker 
werk, geeft Palsma aan. ‘Absoluut. 
Er is genoeg te doen. Bovendien 
verandert ook de wet- en regelge-
ving, waardoor er extra werk is. Ik 
verwacht zeker dat wij op termijn 
meer personeel nodig zullen zijn.’
Niet alleen werkt Koops grondme-
chanica actief mee aan de energie-
transitie, zelf denkt het bedrijf ook 
zeker na over duurzaamheid. Het 

ruime pand in Roden is al goed 
geïsoleerd en bovendien voorzien 
van zonnepanelen. Op termijn wil 
men ook de machines steeds meer 
gaan verduurzamen. ‘Dat gaat zeker 
gebeuren’, zegt Palsma. ‘We maken 
gebruik van grote machines, die 
aardig wat verbruiken. Daar valt 
nog winst te behalen.’
Meer weten over Koops? Kijk dan 
op www.koops-grondmechanica.nl. 
U vindt het bedrijf aan het Oost-
einde 4B, tel. 0522 260 084. 

kooPs GRoNDmEcHANIcA 

RODEN – Al jaren vormt Koops grondmechanica een be-
trouwbare partner binnen de geotechniek. Het bedrijf ad-
viseert bij woningbouw, industrie en infrastructuur. Of het 
nu gaat om werkzaamheden aan het spoor of de aanleg van 
belangrijke leidingen voor de energietransitie, het begint 
allemaal in de grond. Het hoofdkantoor van dit veelzijdige 
bedrijf zetelt sinds kort in Roden.  

koops grondmechanica is hét adres 
voor geotechnisch grondonderzoek en advies 
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