
Drenthe onderneemt het laat de kracht 

van de regio z ien

Ondernemers vormen het hart van Drenthe.  
Zij inspireren elkaar met mooie ideeën en ervaringen. 
Drenthe onderneemt het brengt hen samen.

Bekende ondernemers uit de regio nemen ons mee in hun 
persoonlijke ondernemerservaringen: 

Hoe gaan ze om met exportmarkten 
en de international iser ing van 
hun bedr ijven

Onder leiding van dagvoorzitter en spreker William van  
Vessem zetten zij de toon voor de forumdiscussie.  
Kortom: Ontmoeting, discussie en inspiratie!

Speciaal voor: Ondernemers in MKB, industrie en techniek, 
zakelijke dienstverlening, retail en toerisme, gevestigd in 
Drenthe.

Aanmelden www.drentheonderneemthet.nl/aanmelden
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woensdag  29 5 2013

OnDernemerssympOsium

Voor Drentse ondernemers met toekomstplannen.



Woensdagmiddag 29 5 2013  

Ontvangst met lunch vanaf 12:00 uur  

13:00 uur - 16:30 uur + borrel  

Ondernemersplein Emmen, Van Schaikweg 94,  

7811 KL Emmen (gratis parkeren)  
Aanmelden www.drentheonderneemthet.nl/aanmelden

OnDernemerssympOsium 

kansen zien kansen plukken

deelnemers ondernemersplein emmen: 
Stenden . KvK . MKB Zuidoost Drenthe . Gemeente Emmen . Syntens Innovatiecentrum . Lumius . Prov inc ie Drenthe . Marketing Drenthe . Gemeente Coevorden . 
Gemeente Borger-Odoorn . EDR . Belastingd ienst . UWV . NOM

D it Ondernemerssympos ium is mede mogelijk gemaakt door:

12:00 – 13:00 uur
Ontvangst met een broodje, meet & greet

13:00 – 13:15 uur 
Bouke Arends - wethouder gemeente Emmen,
Klaas Wybo van der Hoek – Vice-Voorzitter  
College van Bestuur Stenden Hogeschool,  
Lambert Zwiers - directeur VNO-NCW Noord in gesprek 
met William van Vessem, dagvoorzitter en spreker.

13:15 – 14:00 uur
“Creatieve bedrijfsstrategie voor nieuwe,  
concurrentievrije markten”
William van Vessem, marketingtrainer en - adviseur:  
‘De blauwe oceaan’.

14:00 – 14:30 uur
“innovatie zit in de genen”
Jan van Keulen - directeur De Roo Wegenbouw en Milieu-
techniek*.

*  Door-en-door Drents bedrijf met grote klanten in Duitsland en Frankrijk. 
Genomineerd voor de ‘Duurzaamheidprijs 2013 Provincie Drenthe’:  
De Roo ontwikkelde asfalt met gerecycled glas dat zorgt voor een 
hogere lichtopbrengst voor de automobilist, waardoor minder openbare 
verlichting nodig is, 40% minder CO2-uitstoot bij de productie van asfalt 
en verhoogde veiligheid op de weg. 

14:30 – 14:50 uur   
pauze

14:50 – 15:20 uur
“Ondernemen zonder grenzen?”
Geert Prins, Oprichter en DGA van Well Services Group*, 
bestaande uit Coil Services, Slickline Services en PNS  
Nitrogen Services, internationaal dienstverlener,  
toeleverancier olie- en gasindustrie wereldwijd.

*  Well Services Group is door Geert Prins opgericht in 2005. Met in Emmen 
120 medewerkers en wereldwijd circa 450. Passie voor het onderne-
men zit Geert in het bloed. Hij inspireert anderen met zijn – door per-
soonlijke waarden gedreven – kijk op ondernemen: Over tegenslag en 
succes, nieuwe kansen, de verantwoordelijkheid voor zijn medewerkers 
en zijn maatschappelijke rol met de Stichting ‘Happysmile’.

15:20 – 16:00 uur
Forum- en zaaldiscussie
Forumleden: 
Geert Prins - Well Services Group
Jan van Keulen - De Roo Wegenbouw en  
Milieutechniek
Roelie Lubbers - Hilbrands - BDO Accountants
Ronald Klarus - yspeert vwl 

16:15 – 16:30 uur
Afsluiting door:  
Hanny van Geffen - Locatiemanager Stenden  
Hogeschool Emmen en dagvoorzitter  
William van Vessem.

16:30 – 17:30 uur  
Borrel en netwerkbijeenkomst

Programma
woensdagmiddag  29 5 2013

Voor Drentse ondernemers met toekomstplannen.


