
 

 
 

 

 

 

   
 Uitnodiging voor “GreenDrinks” 

op 02 mei 2013 van 17:00-19:00 uur, georganiseerd door Countus en Dacom  

bij Countus Accountants + Adviseurs, Hooggoorns 11, 7812 AP Emmen. 

 

  
Educohof organiseert zoals bekend maandelijks een "GreenDrinks” bij bedrijven of 
organisaties die zich met hun insteek op het gebied van duurzaamheid willen presenteren. 
Dat biedt u de gelegenheid om een kijkje nemen “in de keuken van een ander”.  
In verband met Hemelvaartsdag op 09 mei nodigt Educohof u van harte uit voor de 

GreenDrinks op de 1e in plaats van de 2e donderdag, dus op 02 mei, bij  

 

   

 Countus + Dacom 

Countus accountants + adviseurs is sinds lange tijd actief in Emmen en de segmenten die 

bediend worden zijn MKB, Agrarische en vrije beroepen.  
Countus is specialist in de branches recreatie, vastgoed en gezondheidszorg.  
Verder zijn ze ook actief op het gebied van duurzaam, met name in de agrarische sector. 
Vanuit deze sector wordt samengewerkt met Dacom.  

 
Dacom heeft een systeem ontwikkeld waarmee boeren on-line geadviseerd worden over 

het gebruik van meststoffen, water en gewasbeschermingsmiddelen. Boeren weten daardoor 
precies wanneer ze die middelen moeten gebruiken en wanneer dat niet hoeft. Alleen al in 
Nederland kan door het Dacom-systeem 30% daarop worden bespaard. Dat is niet alleen 
beter voor het milieu (Planet) en de volksgezondheid (People), maar een boer kan ook 
efficiënter werken (Profit). 
 
De missie van Dacom is gericht op verdere verduurzaming en verbetering van de 
winstgevendheid van de agrarische productieketen “Sustainable Agri Yield Management”. 
 

Programma. 
 

 17:00 uur Ontvangst en opening door Harriët Hof, projectmanager Educohof.  

 17:10 uur Presentatie door Jan Tingen (Countus) en Janneke Hadders (Dacom) 

 17:50 uur Rondleiding door het kantoorgebouw met aandacht voor de toegepaste 
duurzame voorzieningen. 

 Aansluitend naar Hotel Ten Cate voor de GreenDrinks hapjes en drankjes, Daar kunt u 
bijpraten met bestaande relaties in uw netwerk of nieuwe contacten daaraan toevoegen. 

 19:00 uur einde. 
 

 



 Hoe aan te melden?  

  

Nieuwsgierig naar deze unieke koppeling van “Agro” met “MKB” en de samenwerking van 
Countus met Dacom? 
 

Geef u dan op via een mail aan educohof@emmen.nl of bel met Geert Huitema, telefoon 06 - 
3020 5277. 

 
Wij hopen u op 02 mei bij Countus in Emmen te mogen verwelkomen. 

 
Met vriendelijke groet, 
Educohof,  
Podium voor duurzame leefomgeving.  
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